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Поштовани донатори, чланови и пријатељи, 
 

Велики број активности и дешавања под окриљем 

наше хуманитарне организације обележило је и месец 

март. Достојни показатељ да наши пријатељи и 

активисти нису били успавани након зимског периода 

је прикупљена сума од око 10.000€. 

 

Протеклог месеца у дијаспори најактивнији је био 

огранак у Швајцарској. Наши чланови присуствовали 

су концертима у Устеру и Литау, као и на смотри 

фолклора у Диетикону, на којима су на инфо 

штандовима прикупљали донације и упознавали 

заинтересоване са радом наше организације. Поред 

тога, успешно је организовано још једно, сад већ 

традиционално, донаторско вече палачинки у Устеру. 

Резултат свега тога је прикупљених око 2000 франака 

и 400 евра. 

 

Након вишемесечних припрема успешно је 

спроведено гостовање српске деце са Кордуна у Бечу, 

тачније фолклорног ансамбла „Вргинмост“. Осим 

одлично организованог гостовања крајишке деце, 

представници наше организације из Аустрије су 

искористили ту прилику за прикупљање донација и 

ближе информисање о самом раду наше организације. 

 

Од хуманитарних активности овог месеца 

издвојили би помоћ за новорођенчад тројке Спасић из 

Лесковца у виду набавке неколико пакета пелена и 

млека за бебе које им је преко потребна у овом 

тренутку. Такође, обезбедили смо помоћ и за малу 

Снежану Савић чија мајка је преживела пакао од 

стране шиптарских терориста, за коју смо обезбедили 

носиљку. На подручју Србије наши чланови посетили 

су и породице Трифуновић из Ваљева и Цвијић из 

Барајева, како би се упознали са проблемима и 

потребама поменутих породица. Породици 

Трифуновић је било запрећено од стране социјалне 

службе из Ваљева да ће им одузети петоро малолетне 

деце уколико не испуне неразумне критеријуме и 

услове, пре свега у виду стамбених потреба.  

 

У међувремену опет је помогнута избегличка 

седмочлана породица Урошевић уз значајно 

ангажовање пријатеља наше организације из 

Београда. 

 

На подручју Републике Српске, спроведене су две 

акције помоћи. У првој акцији обиђена је породица 

Лончар и помогнута куповином основних животних 

намирница у вредости од 165КМ. Са друге стране у 

сарадњи са братском организацијом ХО „Немањићи 

Тићино“ помогнут је пројекат изградње куће за 

породицу ратног ветерана Ненада Михајловића, 

набавком грађевинског материјала у вредности од 

преко 400 €. 

 

Током месеца комплетирана је и испорука 

набављене помоћи за породице из Штрпца. Такође 

успешно су испоручени пакети књига за Српски 

културни центар у Кучевишту (Стара Србија) као и за 

школску библиотеку у Доњој Трепчи. 

 

Овом приликом, упућујемо позвим свим 

донаторима, пријатељима и члановима наше 

организације из Сједињених Америчких Држава да 

присуствују добротворним вечерима које ће се 

организовати 21. априла у Лос Анђелесу и 27. априла 

у Њујорку, које за циљ имају прикупљање средстава 

за изградњу куће породици Баловић из Рашке 

области, као и помоћ породицама на Косову и 

Метохији и српској Крајини. 

 

У предстојећем периоду нас очекује наставак рада 

на започетим пројектима, као и велике Васкршње 

акције које већ неколико година за редом спроводимо 

у различитим пределима Балкана где је наш народ 

најугроженији. Овом приликом позивамо све Вас који 

подржавате наш добротворни рад да посебну пажњу 

обратите на предстојећу велику Васкршњу акцију у 

Српској Крајини, како би што делотворније помогли 

велики број Срба на још једном од великих срспких 

стратишта. 

 

С поштовањем, 

Скупштина организације 

Писмо 

донаторима 
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Представници Хуманитарне организације Срби за 

Србе из Ниша посетили су у суботу 10. марта 

породицу Спасић. Породица Спасић је пре нешто 

више од 8 месеци добила тројке Лену, Петру и Тару. 

Девојчице су се родиле 2 месеца раније, па су једно 

време морале да проведу у инкубаторима. На сву 

срећу сада се може рећи да њихов развој иде 

нормалним током, тако да родитељи имају пуне руке 

посла како би се изборили са овим живахним бебама. 

 

За разлику од других већих градова, где је месечна 

финансијска помоћ обавезна за све парове који су 

добили тројке, у Лесковцу то није случај. Због тога 

породица Спасић, тешко успева да обезбеди основне 

ствари које су потребне овим бебама. Наша организација 

одлучила је да помогне породици Спасић купoвином 

млека за бебе и пелена у износу од 24.724 динара. 
 

 

 
 

Хуманитарна организација Срби за Србе уручила је 

скромну донацију у виду носиљке за бебе Данијели 

Савић која се успешно породила у Београду. 

Специфичност ове помоћи јесте тужна Данијелина 

прича, која је 1999. године у свом родном граду Пећи 

претрпела сурову освету шиптарских учк терориста 

који су побили њену породицу, а Данијелу трудну 

изболи и убили нерођено дете. Божијом помоћу 

Данијела је уз велике проблеме са срцем и штитном 

жлездом овог месеца на свет донела малу Снежану 

која надамо се неће морати да стрпети од нових 

покоља и погрома. И поред чињенице да је Данијелин 

супруг запослен, ова трочлана породица и даље има 

великих трошкова око лечења Данијеле, а сада и 

бриге око бебе, па овом приликом позивамо све 

донаторе и људе добре воље да са скромним 

новчаним средствима помогну Данијелу и њену 

породицу. 

 

 

СЗС за наше 

најмлађе 



 

 

 

Месечни извештај за март 2012.                                  Хуманитарна организација Срби за Србе 4 

 

ШТРПЦЕ, КОСОВО И МЕТОХИЈА 
 

 
 

Хуманитарна организација Срби за Србе је крајем 

фебруара, а у вези са великом Божићном акцијом 

организованом на простору Косова и Метохије, 

извршила уплату првог дела помоћи за српске 

породице у општини Штрпце. 

 

Помоћ у покућству је успешно допремљена 

захваљујући нашим пријатељима из Хуманитарне 

организације Мајка девет Југовића, којима се и овом 

приликом неизмерно захваљујемо! 

 

 

 
 

 
 

 

Стигла помоћ 

породицама 
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УРОШЕВИЋИ, БЕОГРАД 

 

 
 

У четвртак, 22. марта, чланови и пријатељи 

Хуманитарне организације Срби за Србе из Београда 

обишли су и помогли избегличку породицу 

Урошевић са петоро деце која се већ више од 17 

година налази у колективном центру у Крњачи и 

живи у крајње лошим условима без елементарних 

потребштина и простора за пристојан живот. 

Читајући извештаје о овој породици, пријатељи 

организације су решили да им помогну. 

 

Овог пута, однета су: 

• средства за личну хигијену (18 сапуна + 1 течни 

сапун, 11 гелова за туширање, 11 пасти за зубе, 14 

пакета хигијенских уложака, 5 шампона, 2 млека за 

тело, 1 крема за руке, 8 четкица за зубе, 2 паковања 

вате, 2 кутије штапића за уши (400 ком.), 4 

дезодоранса (2 мушка и 2 женска), 2х10 + 1х24 

ролне тоалет папира, чешаљ и поклон-сет) и 

• добро очувана мушка и женска гардероба.  

 

Захваљујемо се свим пријатељима наше организације 

који су помогли да се овој породици бар мало олакша 

њихова свакодневна мука и тешкоће са којима се 

свакодневно суочавају. 

 

Стигла помоћ 

породицама 
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Сада ће скоро двије године како смо задњи пут били 

у посјети породици Лончар из Мокрог – Пале. У 

међувремену су успјели увећати стадо оваца, 

набавити прасад која су се опрасила, а захваљујући 

једном добром човјеку који им је купио краву данас 

имају и млијека дјеци. 

 

Отац Мирослав, избјеглица из Крајине, ради све 

послове који му се понуде. Најчешће коњем извлачи 

дрва из шуме за оближње приватне пилане или за 

огрев комшијама. Најстарији син Његош (1988.) ради 

на приватним пиланама јер другог посла не може 

наћи. Међутим, ни он ни отац не могу ништа 

зарадити зими која се ове године баш одужила. 

 

Пошто породица нема апсолутно никаквих примања 

од када је кћерка Гордана (1996.) напунила 15 година 

и тиме престала примати доплатак, Мирослав је 

покушао и по овом великом снијегу мало дрва 

насјећи у шуми па на тај начин дјеци макар карте за 

превоз у школу обезбједити. Нажалост, дрво је пало 

на њега и сломило му ногу на три мјеста. На Милојку 

је поред бриге о дјеци, сада још пала и брига о 

супругу и начину финансирања његовог лијечења. 

Како невоље никад саме не долазе, тако су јој овце 

почеле умирати па је мимо свих проблема морала 

платити и ветеринара да заштити остатак стада. 

Тако су дочекали дан да у кући нема брашна па је 

Милојка опет потражила нашу помоћ како би могла 

дјецу нахранити. Пошто нам је Општина Пале 

уплатила 167 КМ , искористили смо их тако да 

купимо храну Лончарима и тако помогнемо тој 

породици да прегрми остатак зиме и превазиђе 

невоље које су их снашле. 

 

 
 

 
 

Приликом наше посјете само смо затекли Његоша и 

најмлађег Михајла (2007.). Немања (1994.) и Гордана 

су били у школи (Лукавица) која се налази 30 км од 

Мокрог. Радним данима они оду ујутру од куће а 

врате се тек увече, најчешће без пара и могућности да 

себи купе нешто да поједу током дана. Јована (2003.) 

и Јовица (2000.) још увијек иду у основну школу у 

СЗС помогли 

Лончаре 
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Мокром и за вријеме наше посјете су стигли кући, 

али се од стида нису дали наговорити на сликање. 

 

Купљене намирнице у вредности од 165 КМ смо 

оставили и, у жељи да што мање сметамо Мирославу 

који храбро трпи болове, напстили смо ту породицу. 

На одласку смо успјели уочити моменат када је мали 

Михајло видјевши банане у кесама исте покупио и 

кренуо да се сакрије и највјероватније их сам поједе, 

што је овој посјети мало ведрине додало. 

 

 
 

Лончари се као и увијек захваљују свима на 

помоћи, а нарочито нашим донаторима који нам 

омогућују да радимо, помажемо и постојимо за ове 

који се више немају коме обратити и којима смо 

ми једина нада. 

 
 

 
 

 
 

 

Извештај: Добрина Кусмук, Република Српска 

 

СЗС помогли 

Лончаре 
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У суботу 17. 3. 2012. године наша организација 

прикључила се великом пројекту изградње куће 

седмочланој породици Михајловић из Угљевика у 

Републици Српској, који је започела братска 

организација „Немањићи-Тићино“ пре неколико 

месеци. Представници обе организације боравили су 

у посети породици Михајловић, приликом које је 

извршена уплата за наставак радова на кући. У овој 

фази пројекта купљен је материјал за зидање спрата 

и за завршну плочу у износу од око 2.000 €, од чега 

је 400 € приложено од стране наше организације. 

Приликом обиласка породице за најмлађе смо наменили 

пакет играчака и пар књига за родитеље, док су 

„Немањићи“ обезбедили пакет слаткиша и одеће за 

најмлађе. 

 

Породицу Михајловић чине родитељи Ненад и Рената 

и њихово петоро малолетне деце: Немања (11 год), 

Жељана (6 год), Јована (4 год) и бебе близанци Срђан 

и Дајана (5 месеци). Изузетно је важно поменути да је 

Ненад бивши припадник једне од познатијих 

јединица Војске Републике Српске. Пар речи о 

Михајловићима. Породица је до пре пола године 

живела у баракама намењеним избеглицама, када су 

на основу одлуке надлежних органа поменуте бараке 

срушене, а породице расељене којекуда. Михајловићима 

су (као и осталим породицама) обезбеђена средства за 

плаћање изнајмљених станова у периоду од 6 месеци. 

Након истека тог периода Михајловићи ће бити 

препуштени сами себи, тачније изгубиће кров над 

главом уколико не буду имали средстава за даље 

изнајмљивање стана у ком су тренутно. Породица 

тренутно нема никаква примања, а једина примања у 

кућу је доносио отац Ненад нередовним пословима на 

којима је радио по позиву. 

 

 
 

 

Заједно за дом 

Михајловића 
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Све ово су зналa да препознају браћа из ХО 

„Немањићи-Тићино“ и стога су се одлучили на овакав 

велики пројекат изградње куће овој вредној 

породици. Међутим, велики проблеми су настали пре 

пар недеља када је Ненад одведен у притвор на 

испитивање због свог учешћа у отаџбинском рату и 

због стављања свог живота на располагање 

угроженом српском народу коме је претило 

истребљење. Судбина му се тренутно не зна, 

шестомесечни закуп стана истиче за месец дана, а 

супруга и петоро малолетних малишана живе у 

неизвесности из дана у дан. Ово је и био конкретан 

разлог да се наша организација ургентно укључи у 

пројекат изградње куће породици Михајловић, како 

би радови били убрзани и како би се оспособила 

макар једна просторија за живот што пре. 

 

 
 

До сада је у изградњу куће уложено приближно 

5.000 € (плус 2.000 € у овој акцији), а за комплетан 

завршетак куће на спрат потребно је још око 8.000 

€. План је да кућа има око 100 квадрата, односно 

приземље које је већ саграђено плус један спрат. 

Након завршетка радова кућа ће имати четири собе, 

кухињу и купатило. После већ поменутог зидања 

спрата и постављања завршне плоче за који је 

обезбеђен материјал током ове акције, наредна фаза 

пројекта је постављање крова и сређивање 

унутрашњих просторија. Радове на изградњи куће је 

до одвођења у притвор обављао Ненад са својим 

многобројним пријатељима, који му беспоштедно 

помажу и који ће наставити са радовима све до 

његовог надамо се што скоријег пуштања на слободу. 

 

Следећа фаза набавке материјала за изградњу 

планирана је за месец мај, а наша организација ће се 

својски потрудити да узме још веће учешће у овом 

племенитом пројекту, како би се породици Ненада 

Михајловића изградњом куће сви ми заједно одужили 

барем делимично, за његов допринос у одбрани 

српског народа. 

 

 

Извештај: Предраг Маринковић, Србија 

Заједно за дом 

Михајловића 
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Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе су 

обишли две породице из Барајева и Ваљева. У питању 

су породице Цвијић са четворо деце и Трифуновић 

са петоро. Наше пријатељице, на чији позив смо 

кренули у обилазак, су породицама уручили пакете са 

гардеробом, средствима за хигијену и играчкама, а ми 

смо искористили прилику да видимо на лицу места 

који проблеми муче ове породице и договоримо се 

око евентуалне помоћи. 

 

Целу акцију су самоиницијативно организовале 

Милана и Миа, које су, подстакнуте недавним 

покушајем одузимања деце породици Трифуновић из 

Ваљева од стране службеника центра за социјални 

рад у том граду, одлучиле да обиђу ту породицу, 

уруче им скромну помоћ и увере се на лицу места у 

каквим условима живе и са којим се проблемима 

суочавају. На њихов позив прикључују се и два наша 

представника, тако да се сви заједно налазимо у 

Београду у суботу пре подне, иако се пре тога нико од 

нас међусобно није лично познавао, па чак ни Милана 

и Миа! 

 

Мала екипа, преко интернета окупљена, упућује се 

најпре у Барајево код породице Цвијић. Породицу 

чине самохрана мајка и њено четворо деце Анастасија 

(12 година), Анђела (10 година), Јелисавета (3 године) 

и Војин (1 година), који живе у веома лошим 

условима у изнајмљеном стану у, малтене, подземљу 

једне зграде. Цвијиће су 2008. задесили проблеми јер 

је отац умро, а мајка изгубила посао. Прошле године, 

када умире и други муж, западају у велике проблеме. 

Живе у изнајмљеном стану за који сваког месеца 

морају да издвајају 100 евра. Примања су им дечији 

додатак у износу од 9.800 динара, социјална помоћ у 

висини од 6.000 и пензија 6.000 динара. Због влаге са 

којом имају проблем у стану ускоро ће морати да 

нађу друго стамбено решење. У плану је да се или 

изнајми други стан или да се купи кућа у неком селу. 

Остављамо скромну помоћ за Цвијиће и продужујемо 

ка Ваљеву. 

 

 
 

У Ваљеву нас дочекује породица Трифуновић коју 

чине глава породице отац Милан, мајка и деца 

Николина (12 година), Крстивоје (9 година), Бојана (6 

година), Ивана (4 године) и Милица (3 године). 

Породица Трифуновић недавно је преживела читаву 

драму због претње да ће им одузети децу. 

Представници из центра за социјални рад тврде да 

деца одрастају у неодговарајућим условима, због чега 

су хтели да их одузму. Уследила је читава драма, 

окупљање комшија, долазак телевизије, писаних 

медија итд. Углавном, сада је донета одлука да се 

деца не одузимају, под условима који су написмено 

Цвијићи и 

Трифуновићи 
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предати родитељима, а који се тичу бриге о деци 

(хигијена, редовна исхрана, однос према њима...). 

Наш утисак, након посете, је да су услови у којима 

живе сасвим пристојни, поготово ако би их 

упоредили са условима многих других породица које 

смо имали прилику да обиђемо. 

 

 
 

Такође, деца су весела и раздрагана и никако се на 

њима не може приметити да се родитељи немарно 

опходе. 

 

 
 

Породица живи у својој кући којој је потребан кров и 

спољашња изолација. Општина је обећала материјал 

за доградњу неколико соба на спрату и крова, а 

можда и изолације. Део тог материјала је довежен 

управо током наше посете. У разговору са 

родитељима сазнали смо каква би им помоћ још била 

потребна. Изразили су молбу да им се обезбеде 

кревети за собе кад буду изграђене, фрижидер који 

уопште немају, нова веш машина, висећа кухиња и 

наравно одећа и обућа за децу. Наша организација ће 

што скорије покушати да им обезбеди нешто од 

наведеног. Иначе, породица живи од дечијег додатка 

у износу од 8.000 динара и очеве плате у висини од 

16.000 који ради у школи, али и код приватника 

надничи, ради столарију итд. И код Трифуновића 

остављамо скромну помоћ, поздрављамо се и крећемо 

назад ка Београду. 

 

 
 

У повратку користимо прилику да попричамо са наше 

две нове познанице, разменимо идеје и договоримо 

око будуће сарадње. 

 

Надамо се да ће се све више поузданих и одговорних 

младих људи укључивати у овакав вид самоорганизовања, 

уместо да сви чекају неког трећег да магичним 

штапићем реши све проблеме који муче наш народ. 

 

 

Извештај: Стефан Јечменица, Србија 

Цвијићи и 

Трифуновићи 
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КУЛТУРНИ ЦЕНТАР У КУЧЕВИШТУ 
 

 
 

Хуманитарна организација Срби за Србе помогла је 

рад Српског културног центра „Вук Караџић“ из 

Кучевишта (Стара Србија) пакетом одабраних 

књига. 

 

 
 

Циљ ове подршке/помоћи је учвршћивање веза 

српског народа са тих простора са матицом. Поврх 

свега српска деца и сви остали заинтересовани 

житељи Кучевишта и околине ће имати прилику да на 

дохват руке у локалном културном центру имају на 

располагању значајан број наслова на српском језику 

који се тичу српске историје, културе, књижевности 

као и Православног хришћанства. 

 

 
 

Верујемо да ћемо овим чином значајно допринети 

још већем развоју националне свести код наших 

земљака из Старе Србије, као и да ће превасходно 

млађа популација имати прилику да знање српског 

језика подигне на један виши ниво. Ова помоћ 

представља само почетак озбиљније сарадње 

културног центра „Вук Караџић“ и наше 

организације, која ће се надамо се конкретизовати и 

на пољу хуманитарне делатности. 

 

 

Посебне врсте 

донација 
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ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА У ДОЊОЈ 

ТРЕПЧИ 

 

 
 

Током месеца марта комплетиран је микро 

пројекат опремања школске библиотеке у Доњој 

Трепчи. 

 

Овај пројекат, започет пре неколико месеци 

реализовали су пријатељи организације након молбе 

за донацију у књигама упућену од стране ученика и 

библиотекара локалне школе. У првој фази пројекта 

прикупљане су књиге искључиво за потребе 

школске библиотеке. Након тога, акција је 

проширена на опремање библиотеке и рачунарским 

елементима како би библиотека била донекле 

осавремењена. Последњу фазу представљале су донације у 

књигама и за старију популацију, сходно тенденцији 

школске библиотеке да у наредном периоду прерасте 

у библиотеку локалног карактера, коју би посећивали 

сви заинтересовани независно од старосног доба. 

 

Резултат вишемесечног труда наших пријатеља је 

следећи: прикупљено је преко 500 књига углавном 

лектире, дела књижевности за децу домаћих и 

страних класика, али и савремених писаца. Поред 

наведеног своје место у послатим књигама нашли су 

и разни уџбеници, речници, граматике и правописи, 

али и књиге на француском и енглеском – језицима 

које деца имају у наставном програму. 

 
 

Што се тиче донације у техничкој опреми, послате 

су следеће ствари: један ДВД читач и неколико 

дискова са образовним и забавним садржајима као и 

програм за вођење библиотеке. Као скромни почетак 

опремања библиотеке компјутерима, једна пошиљка 

је садржала и две рачунарске тастатуре, два оптичка 

миша и пар звучника. 

 

Захваљујемо се пријатељима организације који су 

учествовали у овој акцији, а посебно г-дину Банету 

на одлично спроведеном пројекту и упућујемо 

похвале за самоорганизованост и пример како може и 

треба да се ради за добробит српске деце и српског 

друштва у целини. 

 

 
 

Посебне врсте 

донација 
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ВЕЧЕ ДОНАТОРСКИХ ПАЛАЧИНКИ У 

УСТЕРУ 
 

 
 

Пријатељи и чланови СЗС Швајцарска организовали 

су у суботу 25. фебруара „Вече донаторских 

палачинки“ у клубу Никола Тесла у Устеру. Уз 

присуство више од 40 одраслих и 10 деце било је лепо 

бити део овог пројекта. Непрестано су се пекле 

палачинке, разговарало се и играо пикадо. Пријатна 

атмосфера овог лепог дружења је на крају вечери, уз 

подршку гостију, допринела прикупљању 378 

франака и 100 евра. 

 

 
 

 
 

Хвала свима на подршци и учествовању. 

............................................................................................. 

 

 

СЗС НА КОНЦЕРТУ У УСТЕРУ 
 

 
 

Захваљујући организатору господину Миодрагу 

Кораћу, Хуманитарна организација Срби за Србе 

добила је, још једном, могућност да представи свој 

рад и циљеве на концерту у градској сали у Устеру 

у суботу 3. марта 2012. године. Овом приликом му 

се поново срдачно захваљујемо на његовој свесрдној 

СЗС огранак у 

Швајцарској 
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и несебичној подршци. Вече је прошло весело уз 

добру атмосферу, домаћу музику и храну. 

 

 
 

Такође, желимо да се захвалимо свим донаторима и 

пријатељима организације, као и свима који су 

одушевљено изразили интерес у планирању и 

организовању будућих хуманитарних догађаја. Наша 

организација је прикупила укупну суму од 210 

CHF, и то: 

1) 180 CHF за помоћ породицама са више деце на 

Косову и Метохији од продаје 9 мајици „Нема 

предаје“и „Још рађају мајке Обилиће“; 

2) 30 CHF од донатора: 

– Јовановић Братислава 20 CHF, 

– Антић Богдана 10 CHF. 

............................................................................................. 

 

 

СЗС НА КОНЦЕРТУ У ЛИТАУ 

 

Субота 3. март била је радна и берићетна за чланове 

СЗС из Швајцарске. Док је један део чланова 

представљао организацју у Устеру на забави господина 

Мишка Кораћа, други део чланова упутио се у Литау 

поред Луцерна, где се одржавао концерт „Завичају 

у срцу те носим“ у организацији КУД-а „Никола 

Тесла“ из Луцерна и нашег великог пријатеља 

Гордана Крајишника. 

 

 
 

Крајишници из свих делова Швајцарске слили су се у 

Литау, а за одличну атмосферу били су задужени 

КУД „Никола Тесла“ Луцерн, КУД „Петар Кочић“ из 

Дередингена, као и гости из једног културно уметничког 

друштва из Дрвара. 

 

 
 

Након уметничког дела програма, атмосферу у сали 

до усијања довели су певачица Ћана и крајишници 

Жаре и Гоци који су певали до раних јутарњих сати. 

Активности 

органка 

СЗС огранак у 

Швајцарској 
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Поред музичара, сјајну атмосферу правио је и наш 

популарни глумац и комичар Мирољуб Трошић, у 

народу познатији као ЂОДА глумац у серији „Село 

гори а баба се чешља“. 

 

 
 

 
 

Наша организација је, поред представљања нашег 

рада, искористила прилику и за продају мајица „Још 

рађају мајке Обилиће“ и „Нема предаје“. Укупно је 

прикупљено 900 франака и 20 евра, а новац ће, као 

и до сада, ићи за помоћ нашој браћи са Космета! 

 

Поред продатих мајица прикупљене су следеће 

донације: 

– Гордан Крајишник – 50 франака, 

– Милица и Никола Ћесаровић – 50 франака, 

– Анонимни донатор – 20 франака. 

 
 

Захваљујемо се овом приликом свима који су дали 

свој допринос у борби против беле куге, а посебно се 

захваљујемо организаторима господину Гордану 

Крајишнику и господину Маринку Вукајловићу на 

овом предивном концерту и на указаном поверењу 

нашој организацији! 

 

 

СЗС огранак у 

Швајцарској 
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СЗС НА СМОТРИ ФОЛКЛОРА У 

ДИЕТИКОНУ 
 

 
 

У суботу 17. марта 2012. године у Диетикону 

(Швајцарска) окупили су се на једном месту најбољи 

српски фолклораши из целе Швајцарске како би се 

надметали за титулу најбољег културно уметничког 

друштва за текућу годину. 

 

 
 

Весело је било до вечерњих сати, а многи посетиоци, 

поред праћења традиционалних фолклорних игара из 

свих крајева наше отаџбине, могли су да се упознају 

са радом наше организације и да оставе донацје или 

купе мајице “Нема предаје” и “Још рађају мајке 

Обилиће”. Укупан приход од продатих мајица и 

донација анонимних донатора је 850 франака и 50 

евра. 
 

 
 

Захваљујмо се свим донаторима на указаном 

поверењу као и организаторма који су нам изашли у 

сусрет и омогућили да поставимо наш информативни 

штанд на фолклоријади. 

 

 

СЗС огранак у 

Швајцарској 
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Након вишемесечних припрема и једног – услед 

финансијских проблема – отказаног доласка, 

шеснаесторо малих Крајишника са простора Кордуна – 

чланова дечијег фолклорног ансамлба СКД 

„Вргинмост“, боравило је између петка 2. и недеље 4. 

марта у Бечу, а помоћу несебичног ангажмана 

Црквене општине Свети Сава у Бечу, бројних 

друштава међу којима је била и наша Хуманитарна 

организација Срби за Србе и СПКД „Просвјета“, 

многобројних парохијана Храма Светог Саве и 

породица који су суфинансирали пројекат и угостили 

нашу децу у својим домовима. 

 

У петак, 2. марта 2012. године приређен је у Храму 

Светог Саве у Бечу, по самом доласку наших гостију, 

један мали дочек у црквеном дому на коме су биле 

присутне углавном породице-домаћини. 

 

 

Уводне речи су одржали госпођа Борка Галогажа, 

секретар СКД „Вргинмост“, и господин Жељко 

Гашић, потпредседник СПКД „Просвјета“. Присутној 

публици се обратила и госпођа Вјера Рашковић-Зец 

која је својим излагањем о историји Крајине и 

судбини крајишког народа, те стиховима „На 

Кордуну гроб до гроба“ испунила салу с једне стране 

одушевљењем, али и сузама. У току вечери, господин 

Миле Обрадовић, потпредседник СКУД-а „Вргинмост“, 

је представио народни обичај прошења девојке на 

Кордуну. 

 

Наредног дана чланови чланови аустријске „Просвјете“ 

су обишли и представили деци из Крајине центар града 

и најважније бечке знаменитости, да би коначно у 

касним поподневним сатима кренули пут Фезендорфа 

где се одржавала 2. Дечија смотра српског фолклора 

на којој су учествовали и наши гости. Дечији ансамбла 

СКД „Вргинмост“ је овом приликом у ревијалном делу 

смотре почастио бечку публику са играма „Кордун“ и 

једним плесом са простора Војводине. 

 

 
 

Такође желимо да нагласимо да организатор смотре 

– КУД „Стеван Мокрањац“ – није само изашао 

нашим гостима у сусрет, већ и нашој организацији, 

којој је омогућио бесплатан штанд на самој смотри, 

где смо имали прилику да представимо рад 

организације и прикупимо донације. Тако су се на 

крају дана у донаторској кутији нашли прилози људи 

добре воље у висини од 136 евра. 

Гостовање у 

Бечу 
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У недељу 4. марта сви учесници овог пројекта 

окупили су се поново испред Храма Светог Саве, а 

међу њима желимо још једном посебно да истакнемо 

10 породица које су примиле и угостиле децу из 

Крајине у својим домовима, као и господина Владана 

Радовановића са породицом, власника ресторана 

Gabel&Co који су још једном у низу подржали један 

важан друштвени пројекат, примили двоје деце и у 

предивном амбијенту свог ресторана почастили госте. 

 

Након изузетно срдачног растанка, наши гости одлазе 

заједно са члановима СПКД „Провјета“ у правцу 

аустријског царског дворца Шенбрун, a након 

обиласка овог велелепног здања крећу пут Крајине. 

 
 

Желимо још једном да се захвалимо од свег срца у 

име наше две братске организације Црквеној 

општини Свети Сава, свештенству и 

парохијанима Храма Светог Саве у Бечу, 

Заједници Срба из Истре, Удружењу Крајишника 

из Панчева, као и породицама и појединцима без 

којих све ово не би било могуће, и да истакнемо 

потребу за већим повезивањем Срба у дијаспори и 

Срба у матичним српским земљама, између 

осталог и на овакве начине. 

 

 
 

 

Извештај: СЗС Аустрија и СПКД „Просвјета“ – 

Аустрија 
 

 

 

Гостовање у 

Бечу 
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У свом досадашњем раду Хуманитарна организација 

„Срби за Србе“ прикупила је, захваљујући подршци и 

поверењу својих донатора, преко 200.000 евра 

помоћи. Тим средствима обезбедила је 

помоћ за 261 породицу са преко 800 деце

установе као што су амбуланте, народне кухиње

библиотеке, средње школе, али такође и за 

појединце, када су то околности захтевале.

заиста била разноврсна и подразумевала је доградње 

и санације кућа, изградњу штала, набавке стоке, 

огрева, лекова, покућства, основних животних 

намирница, средстава за хигијену, школског прибора, 

књига, одеће, обуће итд. 

 

Тим енергичних људи различитих старосних доби и 

академског образовања, окупљен у добротворној 

организацији „Срби за Србе“, већ седам година 

својом професионалношћу, пожртвованошћу и 

искреношћу окупља све већи број донатора и 

пријатеља широм САД, Канаде, Аустралије, Велике 

Британије, Немачке, Швајцарске, Аустрије, Шпаније, 

Француске, Србије, Црне Горе, Хрватске,

Републике Српске... До сада је преко 500 донатора 

подржало пројекте организације. Просечан месечни 

прилив се креће око 6.000 евра и он се константно 

увећава, што свакако охрабрује и подстиче да се 

настави са одговорним радом. Транспарентност

основа свих активности, а то доказује чињеницa да се 

сваки прилив и одлив средстава може видети на сајту 

организације www.srbizasrbe.org. 
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У свом досадашњем раду Хуманитарна организација 

„Срби за Србе“ прикупила је, захваљујући подршци и 

преко 200.000 евра 

. Тим средствима обезбедила је конкретну 

помоћ за 261 породицу са преко 800 деце, разне 

народне кухиње, 

, али такође и за 

када су то околности захтевале. Помоћ је 

заиста била разноврсна и подразумевала је доградње 

и санације кућа, изградњу штала, набавке стоке, 

лекова, покућства, основних животних 

намирница, средстава за хигијену, школског прибора, 

Тим енергичних људи различитих старосних доби и 

академског образовања, окупљен у добротворној 

организацији „Срби за Србе“, већ седам година 

војом професионалношћу, пожртвованошћу и 

искреношћу окупља све већи број донатора и 

пријатеља широм САД, Канаде, Аустралије, Велике 

Британије, Немачке, Швајцарске, Аустрије, Шпаније, 

Француске, Србије, Црне Горе, Хрватске, Словеније, 

сада је преко 500 донатора 

Просечан месечни 

прилив се креће око 6.000 евра и он се константно 

, што свакако охрабрује и подстиче да се 

Транспарентност је 

зује чињеницa да се 

сваки прилив и одлив средстава може видети на сајту 

Мисија организације јесте да подигне свест о 

проблемима у којима живе социјално угрожене 

вишечлане породице и да у складу са могућностима 

егзистенцијално помогне, пре свега, сиромашну децу 

која представљају будућност нашег народа.

 

Хуманитарна организација „Срби за Србе“ има у 

плану да у наредним месецима 2012. године обезбеди 

помоћ за што већи број породица и установа на 

подручју Србије и региона, и да

пројекте доградње куће породици Николић из 

Бојника и породици Ћетковић из села Пељаве у 

Републици Српској. 

 

 

Представник Хуманитарне организације „Срби за 

Србе“ господин Младен Матијашевић из Београда 

истиче: 

 

– „Осећамо се заиста испуњено, ср

када наша организација, након уручења помоћи, успе 

да врати осмехе на суморним лицима породица. 

Морам истаћи да је породицама посебно драго што 

неко уопште обраћа пажњу на њих и њихове 

многобројне проблеме. Овом приликом желим да 

апелујем и да позовем све надлежне институције, 

друге невладине организације, компаније и људе 

добре воље да подрже наше акције како бисмо 

помогли што већи број породица и деце који тешко 

живе, и на тај начин, сви заједно, обезбедили макар 

мало бољу будућност нашег

Матијашевић. 

Преко 200.000 

евра помоћи
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Мисија организације јесте да подигне свест о 

проблемима у којима живе социјално угрожене 

вишечлане породице и да у складу са могућностима 

лно помогне, пре свега, сиромашну децу 

која представљају будућност нашег народа. 

Хуманитарна организација „Срби за Србе“ има у 

плану да у наредним месецима 2012. године обезбеди 

помоћ за што већи број породица и установа на 

подручју Србије и региона, и да заврши велике 

пројекте доградње куће породици Николић из 

Бојника и породици Ћетковић из села Пељаве у 

 

Представник Хуманитарне организације „Срби за 

Србе“ господин Младен Матијашевић из Београда 

„Осећамо се заиста испуњено, срећно и задовољно 

када наша организација, након уручења помоћи, успе 

да врати осмехе на суморним лицима породица. 

Морам истаћи да је породицама посебно драго што 

неко уопште обраћа пажњу на њих и њихове 

многобројне проблеме. Овом приликом желим да 

и да позовем све надлежне институције, 

друге невладине организације, компаније и људе 

добре воље да подрже наше акције како бисмо 

помогли што већи број породица и деце који тешко 

живе, и на тај начин, сви заједно, обезбедили макар 

мало бољу будућност нашег народа“, закључује 

200.000 

евра помоћи 
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ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИ ЗА СРБЕ 

ОРГАНИЗУЈЕ ВЕЛИКУ ВАСКРШЊУ АКЦИЈУ НА 

ПРОСТОРУ СРПСКЕ КРАЈИНЕ 

 

ПЛАНИРАНА ЈЕ ПОМОЋ ЗА 12 СРПСКИХ ПОРОДИЦА 

У УКУПНОЈ ВРЕДНОСТИ ОД ПРЕКО 10.000 ЕВРА 

 

ПОЗИВАМО СВЕ ДОНАТОРЕ, ЧЛАНОВЕ И 

ПРИАЈТЕЉЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДА СЕ УКЉУЧЕ И 

ПОДРЖЕ ВАСКРШЊУ АКЦИЈУ КАКО БИ БИЛИ У 

МОГУЋНОСТИ ДА ОБРАДУЈЕМО ШТО ВИШЕ ДЕЦЕ И 

ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА ЗА НАЈВЕЋИ ХРИШЋАНСКИ 

ПРАЗНИК – ВАСКРС! 

За Васкрс 

српске Крајине 
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Хуманитарна организација Срби за Србе - донације у 20

162

Јануар 1 - Децембар 31, 2012

Хуманитарна организација Срби за Србе - број донатора у 20

Финансијски 

извештај
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донације у 2012.

број донатора у 2012.

Финансијски 

извештај 
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ХХууммааннииттааррннаа  ооррггааннииззаацциијјаа  ССррббии  ззаа  ССррббее  

hhttttpp::////wwwwww..ssrrbbiizzaassrrbbee..oorrgg  

ДДЕЕЦЦАА  ССУУ  ННААШШАА  ББУУДДУУЋЋННООССТТ!!  
  

  

CChhaarriittyy  oorrggaanniizzaattiioonn  SSeerrbbss  ffoorr  SSeerrbbss  

hhttttpp::////wwwwww..sseerrbbssffoorrsseerrbbss..oorrgg

CCHHIILLDDRREENN  AARREE  OOUURR  FFUUTTUURREE!!  

Свети Сава – Јован Јовановић Змај 
 

Ал
,
 та вера не сме да буде без вида, 

Зато Свети Саво још и школе зида. 

" Има л
,
 ока слепа, школа га отвара! 

Шаљ
,
те децу нека од њих људе ствара! 

Оно што нас јача на путу поштења, 

Оно што нас води ка брегу спасења, 

Оно што нам муку ублажава љуту, 

Што нам не да клизнут на стрменом путу. 

Оног светлог духа светле благовести, 

Што нас држе крепко на висини свести; 

Оно што нас учи да трпит умемо, 

Оно што нас диже да напредујемо, 

Што нам даје души, уму, срцу здравље: 

То је српска школа, то је православље! 


