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Поштовани донатори, чланови и пријатељи, 
 

     Још један месец који је за нама протекао је 

активно и успешно. Захваљујући нашим члановима и 

донаторима успели смо да спроведемо све планиране 

акције за месец новембар и да спремно уђемо у 

последњи месец текуће године. У току месеца 

новембра смо посетили и помогли три вишечлане 

српске породице и одвојили сад већ редовну помоћ у 

виду нове рате за куповину трактора породици 

Екмечић. Наши огранци широм дијаспоре настављају 

са добрим радом и чвршћим међусобним 

повезивањем. Резултат нашег овомесечног рада је 

нова респектабилна сума која је прикупљена, а 

износи око 3.000 евра.  

 

     Месечне активности започете су посетама 

породицама из Лесковачког краја. Значајно су 

помогнуте породице Милић и Марковић. Приликом 

ове акције набављени су: шпорет, замрзивач, веш 

машина и шпорет на дрва. Свакако помоћ која ће 

користити овим двема породицама које броје осморо 

малолетне деце.  

 

     Наши представници у Републици Српској су 

такође били активни. Овог пута помоћ је стигла на 

адресу породице Радоња са петоро деце. Ову 

породицу смо помогли са десет метара дрва како би 

што лакше дочекали предстојећу зиму.  

 

      Као што смо већ навикли и овог месеца смо 

одвојили нову рату за набавку трактора породици 

Екмечић у висини од 550 евра. Надамо се да ћемо 

овим темпом скратити планирани рок за прикупљање 

коначне суме и набавком трактора ову српску 

породицу коначно поставити на своје ноге. 

 

     Активни су овог месеца били и наши огранци 

широм дијаспоре. Посебну пажњу поклањамо 

огранку у повоју који се полако формира у 

Швајцарској и чији активисти завређују само речи 

хвале за своју ангажованост око целокупног развоја 

организације. Наш огранак у САД наставља такође са 

добрим радом који је овог месеца резултирао са 

прикупљених близу 400 евра донација. Огранак у 

Аустрији своје активности константно подиже на 

виши ниво и својим ангажованим  радом већ дуго 

представља један од главних ослонаца организације. 

 

     Настављена је и продаја мајици наше организације 

под слоганом ''Још рађају мајке Обилиће'' на 

донаторским скуповима у Швајцарској чија су 

средства намењена за предстојећу велику Божићну 

акцију на територији Косова и Метохије (планирана 

за период између Божића и дана Светог Саве). 

Надамо се да ће се и остале братске хуманитарне 

организације из Европе и света као и до сада 

прикључити нашој хуманитарној посети и помоћи 

нашем народу на измученој и распетој светој српској 

земљи. 

 

     За последњи месец у години планиране су бројне 

активности наше хуманитарне организације. 

Посетићемо и помоћи породице у Србији, Црној Гори 

и Републици Српској у нади да ћемо обезбедити 

основне потребе у огреву, храни, лековима и хигијени 

као и подстаћи породице на даље осамостаљивање и 

рад. 

 

     Искрено се надамо успешном последњем месецу 

2010. године који би требало да дође као својеврсна 

круна једног преданог и ангажованог рада којим се 

одликовала наша организација током целе ове као и 

досадашњих пет година. Позивамо све донаторе, 

пријатеље и чланове Хуманитарне организације Срби 

за Србе који су били до сада уз нас да наставе са 

подршком коју су нам пружали како би привели још 

једну успешну годину крају. Сигурни смо да ћемо 

заједничким снагама успети да помогнемо мали број 

српских породица широм Балкана до којих на жалост 

помоћ друштва и државе у којима живе слабо или 

уопште не допире. Тврдоглаво верујемо у наш слоган 

да су ДЕЦА заиста НАША БУДУЋНОСТ и управо 

зато се трудимо да нашу тмурну стварност и 

свакодневницу заменимо за лепшу будућност. 

 

С поштовањем, 

Скупштина организације 

Писмо 

донаторима 
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Срби за Србе са породицом Марковић у њиховом дому 

 

Прва од две породице које смо помогли почетком 

новембра била је породица Марковић из Лесковца. 

Марковићи су седмочлана породица: отац Горан, 

мајка Оливера, најмлађи члан је Василије (2 године), 

па затим следе: Јован (5), Димитрије (8,5), Петар (9,5) 

и Георгије (12). Права је реткост видети да у 

многочланој породици какава је ова нема нити једно 

женско дете. Њихов отац Горан се правда тиме, да ће 

можда у наредним годинама Србији бити потребни 

војници који ће бранити Отачаство. Зато како каже 

срећан је што му је Господ дао петорицу дивних 

синова. 

 

Нажалост држава се заиста на све начине труди да им 

отежа ситуацију око подизања ових дивних дечака. 

Живе на ивици беде у једнособном стану, са 

месечним примањима од 18 000 динара?!?! Ипак 

Господ им даје снаге да издрже и да се изборе са овом 

незавидном ситуацијом, како кажу управо његова 

помоћ дошла је кроз нашу организацију у виду веш 

машине и шпорета. У кући су углавном сви уређаји 

стари, највише су страдали веш машина и шпорет. 

Тако да није било сумње шта би највише помогло 

овој породици.  

 
 

 
 

Наравно због енормно малих примања, породица није 

могла да плати рачун за струју, па смо им платили 

рачун у износу од 6,000 динара. За најмлађег члана 

породице су такође биле потребне пелене као и 

неколико сирупа против кашља, јер су се двојца 

дечака прехладили, тако да смо за то издвојили помоћ 

Срби за Србе 

на југу Србије 
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од 2,000 динара. На крају пошто стварно оскудевају у 

прехрамбеним намирницама навијачка група "Делије 

Север" секција "Нишлије 1986" издвојила је овом 

приликом 2,000 динара за куповину најосновнијих 

прехрамбених намирница као и књиге православне 

тематике које су равномерно биле подељене 

породици Милић и Марковић. 

  

На крају уз захвалност свима који су помогли 

господин Горан је замолио све људе добре воље који 

би желели да помогну његовој породици на било кој 

начин да га контактирају на мобилни: 064 007 5121 

или на фиксни телефон: 016 254 722. Такође, помоћ 

се може уплатити и на текући рачун у АИК банци бр. 

105-0000402601860-37 на име Горан Марковић.  

 

Након обављеног посла у Лесковцу, упутили смо се у 

село Велика Сејаница, село које се налази недалеко 

од Грделице. Породица Милић је једна од 

најсиромашнијих у том крају. Породицу Милић чине 

отац Ранко, Никола (10 година) ћерка Јелена (18,5) и 

најстарији Александар (20). Нажалост када се родио 

најлмађи син Никола, њихова мајка их је оставила 

тако да је ћерка Јелена од малих ногу морала да буде 

главна домаћица у кући. Управо због тога 

фокусирали смо се да помогнемо највише њој.  

 

 
ХО Срби за Србе са породицом Милић из Грделице 

  

Како је Јелена направила зимницу, јавио се велики 

проблем зато што породица Милић нема замрзивач, 

управо због тога ми смо одлучили да помогнемо са 

једним новим замрзивачем. Други велики проблем, 

пошто долази зима, породица Милић је страховала да 

ће ову зиму прегурати са видно дотрајалим 

"Смедеревцом". Страхови су им отклоњени 

куповином новог Смедеревца. 

 
 

 
 

Господина Ранка је ова помоћ обрадовала јер како 

каже дешавало се претходних зима да се деца 

прехладе због лошег грејања у кући. Може се додати 

да нас је проодица Милић угостила са великом 

пажњом и љубављу. Господин Ранко се у име целе 

породице захваљује свима који су помогли његовој 

породици.   

Срби за Србе 

на југу Србије 
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Драгиша Радоња има петоро дјеце. Син Младен, 1997 

годиште је најстарији па онда кћерке Тања 1998, 

Сања 2000, па Милош 2002 и Његош 2009. Сви, осим 

малог Његоша иду у школу и возаре неколико 

километара што их не спречава да буду добри ђаци. 

Старији пазе на млађе и тиме доста олакшавају 

родитељима . 

 

Породица Радоња живи у Брезовицама (општина 

Пале) у туђој кући за коју плаћају кирију од 150 КМ. 

Њихово имање је на линији разграничења и самим 

тим тотално разрушено и неусловно за било какав 

повратак. Драгиша је незапослен али као и већина на 

овим просторима издржава порорицу радећи свугдје 

и свашта. Код њих смо били у посјети у оквиру наше 

божићне акције кад су и по први пут сазнали за нашу 

хуманитарну организацију. 

Драгиша је и ове године успио опремити дјецу за 

школу, купити зимницу и подмирити свакодневне 

потребе своје породице. Међутим никако није могао 

довољно зарадити да купи дрва за зиму. Ишао је у 

Општину, у Центар за социјални рад али су га свугдје 

одбили јер је општинска каса празна. Тада се сјетио 

нас и назвао ме са молбом да им помогнемо купити 

дрва. „Ви сте ми задња нада ако ми ни ви не 

помогнете мораћу ићи у шуму у крађу. Не могу 

дозволити да ми се дјеца мрзну“. Нажалост и зима је 

уранила па је тада већ први снијег пао што га је 

додатно притискало да пожури. 

Захваљујући свим нашим донаторима успјели смо 

купити малим Радоњама 10 метара дрва. Приликом 

моје посјете сам на лицу мјеста могла видјети учинак 

сложне породице. Малени су сви изашли помоћи 

мајци Биљани у слагању дрва. Чак је и Његош изашао 

по том лијепом дану. Драгиша је наравно опет био 

одсутан радећи негдје и сва брига о кући и дјеци је 

опет пала на Биљану. Дрва су током тог сунчаног 

викенда исцјепана, превезена и сложена. 

 

 
 

Иако су обоје млади, они су јако вриједни и 

одговорни родитељи који једноставно у овим 

временима немају могућности да нешто више својој 

дјеци обезбједе и који нажалост морају понекад и 

молити да би им дјеца имала основно.  

Свијесни своје позиције захваљују се пуно на помоћи 

и постојању ове организације која је у овом случају 

њима била задња нада.  

 

 
 

 

 

 

 

Обезбеђена 

дрва за Радоње 
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Велика Божићна акција на Косову и Метохији 

за помоћ многочланим српским породицама  

 

План одласка: 10.01.2011 

Предвиђена средства: преко 5.000 евра 

Број породица: 7-9 

 

Акцију такође делом финансира  

Хуманитарна организација Срби за Србе - САД 
 

 

КОСМЕТ ЈЕ СРБИЈА – НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 

НЕМА ПРЕДАЈЕ 

ЗА КОСМЕТ! 
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Хуманитарна организација Срби за Србе 

http://www.srbizasrbe.org 

 

Charity organization Serbs for Serbs 

http://www.serbsforserbs.org 
 

 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

Ја ти не дођох, брза помоћнице, 

Да би ми отсечену шаку замирила, 

Нити да те носим кући, Свемоћнице, 

Да би завађену браћу измирила ... 

 

Ишчупане су ми руке из рамена, 

Кућа раскућена, а браћа поклана, 

Па сиђох до свог најдоњег камена 

Да себе тражим, Мајко са три длана. 

 

Једино овде, Царице Небеса, - 

На мом језику се моли без застанка, 

И не лаже ништа, и не једе меса, 

И осам векова пости без престанка. 

 

И кад би ми земљу и језик збрисали, 

Све, сем ове стопе на којој сад стојим, 

Знам: још се из људи нисмо исписали, 

А док тебе има да и ја постојим. 
 

Матија Бећковић – Богородица Тројеручица 


