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Драги Донатори,
Поштовани чланови,
Драги Пријатељи,
Хуманитарна организација Срби за Србе
са великим успехом је спровела предвиђене
акције помоћи породицама и деци широм
Републике Српске, Црне Горе и Србије током
месеца октобра. У овом извештају
представићемо вам постигнуте резултате у
минулом периоду као и планове за месец
новембар који је пред нама.
Преглед активности за октобар:
У сарадњи са пријатељима са сајта
''Српски
националисти''
послали
смо
једнократну донацију од 5.000 дин. породици
Петра Милошевића, ратног војног ветерана
из Вишеграда. Укупна прикупљена и предата
помоћ Милошевићима била је 50.000 дин., 60
евра, одећа, обућа, храна, и хигијенски пакет.
У Републици Српској смо посетили три
породице: Петковић у Бањалуци, Торбице у
селу Поткозарје и Ратковић у предграђу
Бањалуке.
Породици Петковић смо наменили 300
евра помоћи што је уједно била и последња
редовна донација овој породици јер смо се са
задовољством уверили у разговору са мајком
Љубицом да помоћ наше организације може
бити усмерена другим породицама које се
налазе у алармантнијој ситуацији.
Породицу Торбице смо посетили у селу
Поткозарје, 30км. удаљеном од Бањалуке.
Торбицама смо припремили неколико пакета
хране, уља, брашна, шећера, хигијенских и
других неопходних ствари у висини од 300
евра.
У дом породице Ратковић смо ушли
неколико минута пошто ће мајка хероина
Маријана морати поново у породилиште да
преда на овај свет десето дете. Као поклон-

помоћ наше организације Ратковићима смо
наменили 300 евра једнократне донације.
Шесточланој породици Милене Илић из
села Локвари на Мањачи у Р. Српској смо
због немогућности да их и овај пут лично
посетимо путем банковног рачуна послали
редовну помоћ од 300 евра за набавку хране.
Представник наше организације у Црној
Гори посетио је избегличку породицу из
Ђаковице Милић и уручио им новчану помоћ
у висини од 400 евра за набавку пелена,
млека и хране за бебе за две најмлађе
чланице ове породице.
У сарадњи са нашим пријатељима из
хуманитарне организације ''Стара Рашка''
представник Срби за Србе боравио је у
Скадру на заједничком састанку са
организацијом Срба и Црногораца ''Морача
Разафа''
ради
успостављања
чврћих
контаката између наших организација.
Представници наше организације у Србији
посетили су породице Шарац и Костовић у
Рашкој области којима ћемо у току месеца
новембра
и
децембра
припремити
једнократне помоћи.
Лепа вест нам је стигла из Канаде где су
наши пријатљи из Фудбалског клуба Бели
Орлови и њихови верни навијачи Ултра Срби
прославили нову шампионску титулу.
У наредних 30 дана планирамо са даљим
активним деловањем наше организације како
у Србији тако и широм дијаспоре. Број
редовних донатора је у сталном порасту, као
и број волонтера који нам се придружују из
дана у дан у нашем хуманитарном раду.
Позивамо Вас да и даље будете део нашег
тима СРБИ ЗА СРБЕ.

С поштовањем,
Скупштина организације
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Република Српска
Представници и пријатељи Хуманитарне
организације Срби за Србе боравили су у
посети породицама у Републици Српској
како би им уручили планирану новчану и
помоћ у храни, одећи, обући и хигијени.
Посету Републици Српској смо започели са
породицом Торбице које живе 30 км. далеко
од Бањалуке. Њима смо наменили помоћ у
храни и хигијенском пакету у висини од 300
евра. На жалост, у разговору са локалним
свештеником Љубиславом сазнајемо да су
родитељи највећа препрека бољем и лепшем
детињнству најмлађих чланова породице.
Сам свештеник им је неколико пута
обезбедио дрва за огрев, новац за храну као
и потенцијалне спонзоре који би им
изградили нову кућу. На жалост, отац
породице нема довољно слуха нити жеље да
преузме одговорност и да обезбеди своју
породицу како са личним документима тако
и са дрвима из оближње шуме.
Посету смо наставили обиласком породице
из нашег сталног програма помоћи –
Петковиће у Бањалуци којима смо наменили
300 евра новчане помоћи. Обрадовала нас је
вест да је ова породица успела да обезбеди
све месечне трошковие које имају око хране
и других неопходних издатака и осамостали
се по питању даље помоћи наше
организације. Са задовољством можемо ову
породицу сврстати у категорију породица
којима
финансијска
помоћ
наше
организације више неће бити неопходна.
Најлепша и свакако најрадоснија вест нас је
дочекала у дому породице Ратковић. Само
неколико
минута
пошто
су
наши
представници уручили једнократну новчану
помоћ од 300 евра, мајка хероина Маријана
морала је да пожури на породилиште јер је

Породица Торбице, село Поткозорје

Помоћ за Торбице

Породица Петковић, Бањалука
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и десето дете, девојчица Катарина, дошла
на овај свет. Уз слављеничку чашицу ракије
и обећање да ћемо их ускоро поново
посетити, поздравили смо се са Ратковићима
и завршили мало пропутовање кроз
Републику Српску.
Такође, због немогућности да представници
наше организације обиђу и породицу из
наше редовног програма помоћи Илић,
једнократну помоћ у висини од 300 евра
послали смо путем банковног рачуна и
обећали да ћемо чим се услови за то створе
ускоро их посетити на обронцима Мањаче.
Породицу ратног војног ветерана Петра
Милошевића посетила је група окупљена на
сајту ''Српски националисти'' која је и
покренула хуманитарну акцију којом би се
ова породица која живи на рубу
егзистенције помогла финансијски и у виду
одеће и обуће. Петар је увек био на бранику
отаџбине када је било најпотребније а данас
је одбачен од друштва и државе за коју је и
свој живот био спреман да остави. На крају
акције уручена је помоћ од преко 50.000
дин. а коју је наша организација помогла са
5.000 дин. Такође, прикупљене су и
неколико пакета одеће, обуће, хигијенских
потребштина. Оно што је још битније,
чланови СН форума помоћиће приватним
везама да се најстарија Петрова кћерка
запосли а ускоро и сам Петар, који тренутно
зарађује хлеб правећи гусле са мотивима
Вука Стефановића Караџића, Ђенерала
Драгољуба
Михајиловић,
и
других
истакнутих српских историјских личности.

Породица Ратковић, насеље Шибово

Породица Илић, село Локвари, Мањача

Породица Милошевић, Вишеград

Месечни извештај бр. 11, Новембар 2008

4

ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИ ЗА СРБЕ

Срби за Србе у Рашкој
У селу Дојиновице живи породица Шарац са
петоро дивне деце. Отац Милојица има 51
годину, мајка Славка је умрла. Синови
Родољуб (27) и Мирољуб (24), свршени
средњошколци су незапослени и помаже оцу
на имању. Кћерка Милица (18) иде у
медицинску школу и добар је ђак. Миланка
има 13 година је слепа и не иде у школу, док
најмлађа Милка има 13 година и иде
редовно у школу. Село Дојиновице припада
месној заједници Шароње од Новог Пазара
је удаљено 25 км.
При нашој првој посети затекли смо
Родољуба и Мирољуба како ору земљу на
најпримитивнији начин са дрвеном ралицом.
У близини њихове куће налази се и најмања
црква у Европи - Мариница посвећена
огњеној Марији. Оно што је најпотребније
породици Шарац јесте храна, материјал за
изградњу штале, а немају ни теливизор.
Породица Шарац доста тешко живи, село је
заиста предивно али нема младих јер одлазе
са села.
Драги и Радованка Костовић имају шесторо
предивне деце: Марина 13 година, Милош
12 , Весна 9, Радица 8, Миљан 17 месеци, и
најмлађа Тања од месец дана. Драги
Костовић је незапослен као и његова
супруга Радованка. Они раде на селу,
обрађују земљу. Марина, Милош, Весна, и
Радица сваки дан пешаче до школе у
Шароњама. Село Љуљац и месна заједница
Шароње су неразвијени као и други крајеви
где је Српско становништво већинско.
Држава не улаже у Рашку област, па стога
нека села постају пуста, јер млади одлазе у
град.
Милош Тиосављевић, Нови Пазар
Члан Скупштине

Породица Шарац, село Дојиновице

Породична кућа

Породица Костовић, село Љуљац
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Финансијски извештај
Укупно стање на рачуну 300. 09. 2008
Девизни: 1.739 €
Динарски: 5.004 дин.
Укупно донатора: 25

3
2008
Приходи у периоду 1.10 – 31.10.
Девизни: 932 €
Динарски: 11,000 дин.
Укупно донатора: 34

Трошкови у периоду 1.10 – 31.10. 2008
Девизни: 1.635€
Динарски: 11.308 дин.

Завршно стање за дан 31.10
10.2008
Девизни: 939 €
Динарски: 12,047 дин.
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Статистички подаци
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Хуманитарна организација

СРБИ ЗА СРБЕ
http://www.srbizasrbe.org
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