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                                                                         27. Новембар, 2007 

 

ДВЕ ГОДИНЕ СРБИ ЗА СРБЕ 
         

Поштовани чланови организације Срби За Србе,                        

 

Драги Донатори, 

 

Данас се навршава тачно две године од када је група ентузијаста, младих људи, 

расутих по свету започела рад Хуманитране организације Срби за Србе. Да ли је 

управо данашњи дан када почиње Божићни пост одабран намерно или не остаће 

под велом тајне. Оно што знамо сигурно јесте да смо за ове две године успели 

да изградимо нашу организацију поштењем, транспарентношћу и најбитније од 

свега учинимо нешто конкретно за помоћ српској деци и њиховим породицама 

да привремено преброде тешке тренутке у којима се налазе. Окупило смо Србе 

широм света око једне племените идеје. Имали смо пред нама успехе, проблеме 

и препреке. Нисмо одустали нити се предали. 

 

Током две године нашег рада трудили смо се да подигнемо свест и активирамо 

све аларме у нашем друштву због тешког социјалног стања у коме живе многе 

српске породице широм Србије, Црне Горе, Републике Српске, Босне и 

Херцеговине, Хрватске. Такође, ширимо свест о проблему беле куге и кроз наш 

рад и активности указујемо са каквим се животним проблемима српске мајке 

хероине сусрећу сваког дана. Некима смо директно помогли, друге су добиле 

помоћ од државних органа, али велики број породица остављене су на милост и 

не милост суморној садашњници. Наш циљ јесте да помогнемо породицама да 

дођу у ситуацију да се самостално изборе за своју децу и њихову будућност. 

Социјална давања и новчана помоћ даје само краткорочне резултате и 

привремено продужава агонију у којој пре свега деца највише пате. Многочлане 

породице морају бити адекватно награђене од стране државе а не кажњаване. 

Наша највећа награда биће искрен дечији осмех, потврда да сав труд, време, 

енергију и новац које смо уложили није узалудно потрошен. 

 

Позивамо Вас да нам се придружите и подржите, да наставимо борбу за лепшу 

будућност српске деце и њихових породица. ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

 

 

Испред скупштине организације, 

Игор Рашула 


