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Писмо
донаторима
Поштовани донатори, чланови и пријатељи,

Мир Божији, Христос се роди!
Поново Вас поздрављамо пред најрадоснији
Хришћански празник у нади да ћете у миру, радости
и весељу са својом породицом и пријатељима
дочекати Божић и предстојећу Нову 2011. годину.
Хуманитарна организација Срби за Србе као и
неколико година уназад, објављује годишњи извештај
у коме се резимира учињено претходне године, а што
свакако не би било могуће учинити без ваше срдачне
и несебичне помоћи.
Протеклу годину обележила је веома тешка
ситуација у српском народу. Економска криза, бела
куга, урушене моралне, духовне и породичне
вредности, немар државних институција, елементарне
непогоде, нејединство, сиромаштво и разни притисци
само су неки од фактора који су утицали на опште
лоше стање српскога живља. Незадовољни због свега
тога, група младих ентузијаста окупљених око
Хуманитарне организације Срби за Србе, опет је
својим ангажовањем кроз разне видове акција успела
да колико толико лошу ситуацију промени на боље,
уздигне урушену националну свест, врати веру и наду
у бољи живот и потпомогне 99 породица са 323
детета, којима је помоћ заиста била најнеопходнија.
У години за нама посебан акценат дат је помоћи
српском живљу на Косову и Метохији. Велики труд
уложен је у материјалну и духовну помоћ Србима у
јужној српској покрајини, људима који живе у
невероватним и просечном човеку незамисливим
условима за 21. век. Недостатак основних људских
права и слобода, живот као у индијанским
резерватима, недостатак струје, хране, воде и лекова,
недостатак комуникације, беда и сиромаштво, немар
државе и остатка српског народа о њима и
константни напади арнаутских банди свакако их чини
приоритетним за све видове помоћи. Управо зато
чланови наше организације провели су два највећа
Хришћанска празника на светој српској земљи и уз
помоћ братских организација и људи добре воље
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заокружили помоћ Србима на Космету великом
Божићном и Ускршњом акцијом. Акцијама је
обухваћено преко 30 породица и 100-тину деце, и
потрошено више од 10.000 €.
Посебно што би желели да нагласимо јесте то да
је, организација у последњих годину дана значајну
пажњу посветила Србима у Српској Крајини. Уз
помоћ братских организација реализоване су 4 акције
на том подручју, од чега једна велика Васкршња а
једна од стране секције “Срби за Србе” из Аустрије.
Помогнуто је преко 15 породица са више од 50оро
деце, а утрошена средства прелазе 6.000 €. Путовања
у Крајину била су веома емотивна искуства, из којих
смо увидели да су Срби у Крајини изложени истој
опасности као и Срби на Космету, иако то није тако
очигледно као у јужној српској покрајини. Притисак
се врши константно, затиру се српске цркве и језик,
спроводи се асимилација, а већина Срба је у улози
немог посматрача. Надамо се се само да ћемо колико
нам могућности то буду дозвољавале све чешће бити
присутни у Крајини јер је тим људима неопходна
материјална и свака друга подршка.
У Републици Српској и Херцеговини направили
смо 20 хуманитарних акција и помогли преко 20
породица са више од 80оро деце. Ово подручје је што
се тиче људских права и слобода у много бољем
стању него Космет и Крајина. Међутим перспективе
за младе скоро да и нема а материјалан положај
српског становништва је веома лош. 12.03.2010.
преузели смо решење о званичној регистрацији
Хуманитарне Организације Срби за Србе у
Републици Српској, а на основу одлуке надлежног
суда 24.02.2010. наша регистрација уписана је у
регистар невладиних удружења на територији
Републике Српске и Босне и Херцеговине. Пријатељи
организације западно од Дрине ће убудуће моћи да
шаљу донације на рачуне ''Срби за Србе – Република
Српска'' а сва средства која се буду прикупила на
овим рачунима биће искоришћена искључиво за
помоћ породицама и деци на простору Републике
Српске и Херцеговине. Покренули смо и велики
пројекат куповине трактора породици Екмечић из
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Писмо
донаторима
Херцеговине, који смо уз вашу и помоћ Владе
Републике Српске привели крају ове године.
По први пут спровели смо хуманитарну акцију за
помоћ Србима у Старој Србији (данашњој БЈРМ).
Посетили смо подручје које је ретко посећивано од
стране некога из Србије а у коме Срби живе у тешким
условима. Требало би напоменути да смо прва
хуманитарна организација која је икада посетила
браћу и сестре на тој територији. Помогнуто је 6
породица са 15оро деце са преко 1.200 €. Услови за
живот Срба у Старој Србији јако су тешки. Српски
језик се у школама не учи, Српска Православна Црква
је буквално протерана а Црквена имовина
узурпирана. Такође приметан је и најперфиднији
облик асимилације Срба. Свакако нешто несвојствено
једном демократском друштву, како се назива
македонско друштво данас. Акцијом у Старој Србији
може се рећи да је Хуманитарна Организација “Срби
за Србе” заокружила једну целину у помоћи српском
живљу на свим територијама на којима Срби живе.
У Црној Гори наши активисти помогли су
избегличку породицу Милић са Космета из Дренице,
у 4 наврата. Вредности помоћи износи око 1.500 €.

“Срби за Србе” из Београда израдили су неколико
серија мајици са мотивима Милоша Обилића а све у
циљу скупљања средстава за акције помоћи српском
народу на Косову и Метохији. Поносни смо и на
чињеницу да је Хуманитарна организација Срби за
Србе коначно започела са радом и на простору САД.
Након што је организација званично регистрована,
припремљена је и прва верзија званичног сајта
www.serbsforserbs.org путем којег се већ од 1. јула
прикупљају донације широм САД.
Уз сарадњу и подршку наших редовних донатора и
пријатеља организације, како у домовини тако и у
расејању, сигурни смо да ће наш хуманитарни рад
донети још боље и квалитетније резултате и
допринети
стварању
свести
о
друштвеној
одговорности и опасностима које прете нашем
народу, а пре свега у виду беле куге.
У нади да ћемо и у наредној години наставити наш
заједнички доброчинитељски рад за Српски народ
желимо Вам још једном срећне и благословене
Божићне и Новогодишње празнике.

Игор Рашула
Што се тиче активности Организације у Србији,
помогли смо преко 20 породица са преко 70оро деце.
Уз незаобилазну помоћ у виду хране, хигијене, одеће
и лекова посебно смо поносни на нашу велику акцију
куповине куће породици Дањек, из Равног Села, код
Врбаса. То је први успешно реализовани велики
пројекат Организације у којем смо учествовали са
3.000 €. Угостили смо неколико пута децу са Космета,
активно смо се ангажовали око решавања проблема
клизишта у Гроцкој и организовали хуманитарну
журку за помоћ девојчици оболелој од тумора. Такође
почели смо активније да помажемо сиромашне
вишечлане породице са неразвијеног југа Србије.
Претходне године остварили смо сарадњу и са
неколико братских организација из дијаспоре, и
успешно
реализовали
неколико
заједничких
пројеката. Пријатељи Хуманитарне организације
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Председник СЗС Србија

Добрина Кусмук
Председник СЗС Реп. Српска

Милош Јовановић
Председник СЗС Аустрија

Жељка Крсмановић
Председник СЗС САД

Хуманитарна организација

Срби за Србе
Хуманитарна организација Срби за Србе
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Финансијски
извештај
Укупно прикупљених донација: 47,191 €
Укупно прикупљених донација од Скупштине: 1,100 €
Укупно у 2010. години: 48,291
291 €
_____________________________________________________________
___________________________________
Приходи организације у 2006
2006. 7,698 €
Приходи организације у 2007
2007. 4,647 €
Приходи организације у 2008
2008. 16,420 €
Приходи организације у 2009
2009. 27,348 €
Приходи организације у 2010
10. 48,291 €
Укупни досадашњи приходи организаци
организације: 104,404 €
______________________________________________________________
Број донација у 2008. - 477
Број донација у 2009. - 577
Број донација у 2010. - 828
Просечна донација на годишњем нивоу: 58 €
Просечан приход на месечном нивоу: 4,024 €

Донације у 2010. години
Јануар
14000

12000

Фебруар
Март
Април

10000

Мај
8000

6000

Јун
Јул
Август

4000

Септембар
2000

0

Октобар
Новембар
Децембар

Годишњи извештај за 2010.

Хуманитарна организација Срби за Србе

4

Косово и
Метохија
Хуманитарна организација Срби за Србе спровела
је у предходних годину дана три велике хуманитарне
акције на Косову и Метохији у циљу помоћи
преосталом српском народу, бројним породицама и
њиховој деци који живе изоловани у енклавама.
Обезбеђене су основне потребе махом породица које
живе од социјалних примања или немају чак ни то.
Због етничке изолације и општег стања на Космету
незапосленост српског народа је енормно велика.
Људи живе на ивици егзистенције, често ни сами не
знајући како преживљавају. Исељавање народа са
простора Космета траје и даље, перспективе скоро да
и нема, а срећа и благостање су за ове људе само
мисаоне именице. После сваке акције остајао је горак
укус у устима, и тужан израз на лицима нас који смо
носили помоћ. Некако се чини да је сам долазак међу
те људе и жеља да им се помогне био довољан да они
бар на трен забораве на сву своју патњу и смогну
снаге да наставе даље борбу за живот и остану на
својим огњиштима.

електрична шпорета, 4 веш машине, једним
шпоретом на дрва, кравом, куповином јаја и млека за
четири народне кухиње, помоћ деци оболелој од рака,
као и поклони у виду слаткиша и књига. Укупна
утрошена средства премашују 500.000 динара.
Укупна средства обезбеђена од стране наше
организације су износила 400.000, док је фонд “Осмех
на дар” учествовао са 100.000 дин. својих средстава.
Штрпце је најјужнија српска енклава са веома
неповољним и непријатељским окружењем. Због свог
неповољног географског положаја, помоћ српском
народу у овој општини је најмање заступљена од
остатка ове јужне српске области. Управо зато смо се
и одлучили да ову до сада највећу акцију помоћи
усмеримо ка Штрпцу, општини у којој данас живи
око 12.000 Срба. Конкретно су помогнуте породице
Маркагић, Здравковић, Савић, Побловић, Илић,
Симановић, Станишић, Бошковић и Андрејић а 485 €
донирали смо организацији “Мајка девет Југовића” за
куповину јаја и млека за четири народне кухиње на
Косову и Метохији. У овој великој акцији наше
организације учествовали су поред фонда “Осмех на
дар”, наших редовних донатора, Православне Грчке и
Руске браће, патриотског форума “Српска Елита”,
Срба из Чикага, ученици и запослени Шесте
београдске гимназије, Срби из Калгарија, и велики
број нових донатора наше организације.

Породица Маркагић са седам српских принцеза

У уторак 12. јануара представници Хуманитарне
организације Срби за Србе спровели су шесту по реду
велику посету на Косову и Метохији под називом
“Божићна акција 2010 – Нема предаје”. У сарадњи са
студентским фондом “Осмех на дар” и уз свесрдну
помоћ Х.О. “Мајка девет Југовића”, у Божићној
акцији помогли смо девет српских породица у
општини Штрпце које укупно броје преко 40 деце са
куповином једног замрзивача, 11 каучева, 3
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Косово и
Метохија
Друга по реду акција на Космету у 2010. години а
укупно седма по реду спроведена је у петак 16.
априла. У склопу Васкршње акције наша петочлана
делегација обишла је два повратничка села на
подручју Метохије и испоручила помоћ у вредности
од 2.600 €. У овај наш подухват финансијском
подршком прикључиле су се Х.О. “НемањићиТићино” из Швајцарске (са 350 €), Српска
Православна Омладина Инсбрук “СПОЈИ” из
Аустрије (600 €), пријатељи организације из Лос
Анђелеса и Аустралије. Као и до сад ова акција није
могла да прође без свесрдне подршке и уобичајеног
гостопримства на високом нивоу наших пријатеља из
НВО “Мајка девет Југовића” из Звечана. Целу акцију
испратила је и новинарка “Вечерњих Новости”
Драгана Зечевић.

упутили смо се до још једног повратничког села у
Метохији. Село Жач је модерни резерват где Срби
повратници живе као Индијанци у неколико шатора
без воде и струје. Слика која се урезује у памћење за
сва времена. Слика за тоталну неверицу и очајање. Уз
договорену помоћ са мештанима села Жач,
испоручили смо и помоћ у хигијени (1 џак) коју смо
понели са собом из Београда. Пут нас води даље до
места Видање где смо са Владиком Атанасијем и
осталим члановима нашег малог конвоја обишли
радове на кући у којој је отворена нова народна
кухиња.
Морамо напоменути да је карактеристика ове
хуманитарне акције била помоћ за два повратничка
села, тачније средства су уложена у ствари које треба
да буду на опште добро не једној породици или
појединцу већ комплетној сеоској српској заједници.
У оквиру акције потрошена су следећа средства:
1.450 € за 20 прасића, 160 € за 10 постељина, 120 € за
10 јастука, 190 € за 10 ћебића, 260 € фрижидер, 155 €
“Смедеревац”, 240 € машина за веш (од Божићне
акције), Превоз наших представника - 125 €.
Укупно: 2.700 €.

Мала Јована у повратничком селу Жач

Прво место које смо обишли било је село Новаке крај
Суве Реке где су нас сачекали пријатељи из
Хуманитарне Организације “Мајка 9 Југовића”, са
Владиком Атанасијем и мештанима села. У овом селу
се налазило око 30 људи, повратника који су
планирали да ту остану и припреме терен за повратак
својих породица из централне Србије. Договор је био
да се овом повратничком селу које је до скора живело
од скромног социјалног додатка достави помоћ у
виду 20 прасади које ће они даље узгајати и тако мало
побољшати свој тежак положај. Након што су
прасићи достављени и пошто смо обавили плаћање,
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Прасад за повратничко село Новаке у Метохији
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Косово и
Метохија
У заједничкој акцији Хуманитарне организације
“Срби за Србе”, Х.О. “Срби за Србе” из САД (
$1.000), Српске Православне Омладине Инсбрук
“СПОЈИ” из Аустрије (300 €), Хуманитарне
Хришћанске заједнице “Радости моја” из Немачке
(620 €), форума “Српска Елита”, Православне браће
из Русије и Грчке, и многих пријатеља организације
из Србије а у склопу наше осме посете на Космету
поново у општини Штрпце помогли шест српских
породица, народну кухињу и основну школу Свети
Сава у вредности од 2.800 €.
Четири представника СЗС-а из Београда уз помоћ
наших великих пријатеља из Хуманитарне
Организације “Мајка девет Југовића” кренули су пут
Штрпца и Шар планине рано ујутру 25. септембра.
Ова хуманитарна акција обухватила је 6 породица са
32 члана од чега је 17оро деце. Помогли смо
породице Илић, Милосављевић, Антић, Станојевић,
Милосављевић и Миленковић.

Породица Милосављевић са новим каучем

Укупна помоћ за породице у овој акцији састојала се
од: 7 кревета, 2 веш машине, 4 фрижидера, 12.577
динара за намирнице, 2.000 динара за слаткише.
За народну кухињу и школу набављене су следеће
ствари: 1 фрижидер, 1 електрични шпорет, 1 бојлер.
Нажалост, чини нам се да је ситуација у енклавама
на Косову и Метохији све гора. Дечији додаци и
социјална помоћ се укидају, расте број корисника

Годишњи извештај за 2010.

народних кухиња, шиптарске власти укидају Србима
сваки вид комуникације (завршна акција прекидања
телефонских линија се одиграва у тренутку писања
ових редова). Из дана у дан све је мање наде у
опстанак српског народа на Космету, док су у остатку
Србије тренутно прече неке друге изопачене
друштвене теме и догађаји. Надамо се да ће се
успавана и погрешно усмерена енергија српског
народа ускоро пробудити и тиме омогућити прост
биолошки опстанак српског народа.

Хуманитарна организација Срби за Србе и сви њени
огранци широм света наставиће да заједно са својим
братским организацијама активно доприносе очувању
и помоћи преосталог српског народа на Косову и
Метохији, пре свега путем конкретизовања наше
хуманитарне помоћи која би за циљ имала
дугорочнији период у коме би се породице и читава
села оспособиле за рад и прозводњу добара које би
даљом обрадом или продајом омогућиле колико
толико стабилнију економску ситуацију у својим
микросрединама у којима Срби преживљавају.
Нема предаје – Космет је Србија!

Хуманитарна организација Срби за Србе

7

Република
Српска Крајина
Представници Хуманитарне Организације Срби за
Србе су у недељу 21. марта завршили 2. акцију
помоћи породицама из Српске Крајине као увертиру
пред велику Васкршњу акцију на истом подручју.
Овом приликом смо посетили и манастир Крку у
сарадњи са грађанском инцијативом српске омладине
из Вуковара и околних села, који су обавили велику
акцију прикупљања помоћи у виду намирница за
Богословију манастира Крка. Заједничким снагама
смо спровели ово пропутовање и једни другима били
на услузи, а што је још важније зближили се и
припремили добар терен за будуће заједничке акције.
Комплетна акција може се рећи је била мешавина
хуманитарне акције и туристичке авантуре. Манастир
Крка је смештен поред саме реке Крке, а датира из 14.
века као задужбина принцезе Јелене, сестре цара
Душана “силног”. Поред константних похвала са
којима се сусрећу наши представници током свих
својих акција, подршка коју смо добили од игумана
Германа и Владике Фотија има посебан значај. Ту
прилику смо искористили да добијемо драгоцене
информације о стању на терену, како за ову тако и за
остале акције.

Срби за Србе са породицом Шоргић

У акцији је помогнута породица Шоргић са четворо
деце, из села Безбрадице поред Кистања, којој су
узете намирнице и школски прибор. Затим је
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помогнута породица Матијаш из Книна са троје мале
деце, којој је купљена нова машина за веш. По
завршетку акције вратили смо се у манастир где смо
ноћили и сутра уз пригодне поклоне од стране
братства манастира кренули назад.

Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе у петак 30.04. завршили су 3. по реду акцију на
подручју Српске Крајине. Посетили смо шире
подручје Коренице у Лици и помогли шест српских
породица. Вредност ове хуманитарне помоћи
износила је преко 2.100 €. Поред наше, акцији су се
прикључиле и две наше братске организације
“Немањићи-Тићино” са 350 € и “СПОЈИ” са 20 €. Ова
акција не би била могућа без свесрдне помоћи оца
Далибора из Коренице, оца Предрага из Доњег Лапца
и наших пријатеља из Вуковара Зокија и Аце. Помоћ
коју смо овом приликом обезбедили за српске
породице: 3 шпорета на дрва, замрзивач, фрижидер, 4
столице, 10 метара дрва, пакет средстава за хигијену,
књиге, друштвене игре и три пакета одеће за децу.
Васкршњу акцију, и 3. по реду у Крајини спровели
смо 29. и 30. 04. 2010. Aкцију смо започели у из
Осијека где се смо се скупили код нашег
представника за подручје хрватске Владе. На лицу
места одмах уплаћујемо средства за два шпорета и
фрижидер за које смо унапред знали којим
породицама су намењени и које смо већ поручили
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Република
Српска Крајина
путем интернета. У Кореницу стижемо касно увече
где нас дочекује и угошћује наш пријатељ отац
Далибор из Горњо-Карловачке Епархије. Раном зором
стигао је Саво Маринковић отац двоје малолетне деце
из села Дебело брдо за чију смо децу сина и
девојчицу обезбедили пакете одеће. Помоћ смо
морали да уручимо на лицу места јер је господин
Маринковић стигао због посла у Кореницу, а деца су
била у школи тако да не би затекли никога код куће.
На лицу места сазнали да би му добродошао и један
шпорет на дрва, који смо истог момента купили у
најближњој радњи. Након тога смо продужили у
комшилук код породице Шупут, наших познаника из
прошле акције. Породици Шупут смо обезбедили 10
метара дрва, део хигијенског пакета и књигу. Пут нас
даље води у село близу Коренице где кућа до куће
живе породице Панић (такође познаници из наше
прве акције) и Прица. Породице Панић и Прица броје
укупно осморо деце. За породицу Панић смо овај пут
као конкретан вид помоћи наменили замрзивач, док
смо породици Прица наменили фрижидер.

Породица Панић из Коренице

У селу Ваганце 30 километара од Коренице
наилазимо на Душана Грубића. Прича господина
Грубића је свакако била најтежа животна прича у
читавој акцији а за породицу Грубић смо наменили
шпорет на дрва, 4 столице и књигу о Св. Василију

Годишњи извештај за 2010.

Острошком на којој нам је Душан као искрени верник
и Православац био посебно захвалан.
Након тога налазимо се са оцем Предрагом из Доњег
Лапца како би посетили у истоименом месту баку
Милицу Вукчевић са својом унуком Миланком.
Изузетно нас је обрадовало сазнање да ту живи око
2.800 српских душа. Обезбедили смо шпорет на дрва,
две пуне торбе одеће за малу Милицу, једну
друштвену игру и једну књигу.
Удруженим снагама у суботу 14. августа
спроведена је још једна у низу великих хуманитарних
акција на подручју српске Крајине. У овом великом
заједничком подухвату учествовало је, поред наше,
још три братске организације: Српско друштво
“Задужбина” - Словенија (250 €), Х. О. “НемањићиТићино” - Швајцарска (700 €) и Српска Православна
Омладина Инсбрук “СПОЈИ” - Аустрија (300 €).
Наша организација у овој акцији је учествовала са
2.100 €. На подручју Лике у местима Доњи Лапац,
Грачац и Срб помогнуто је 9 српских породица са 22
детета узраста до 20 година. Испоручена је помоћ у
вредности од преко 3.300 €.
За ту своту успели смо да набавимо следећу
помоћ: 3 шпорета на дрва, 1 комбиновани шпорет
плин / струја, 2 веш машине, 2 електрична
фрижидера, 10 метара кубних дрва за огрев и 1 лежај.
Поред главне помоћи,за најмлађе смо обезбедили и
књиге о светитељима, најлепше српске басне,
приповетке, бајке, школски прибор, друштвене игре,
нову одећу, слаткише, спортске лопте и играчке.
Након вишенедељног планирања, и усклађивања
обавеза међу организацијама, договорено је да се
акција започне састајањем у Доњем Лапцу у суботу
14. августа у раним јутарњим часовима код нашег
домаћина оца Предрага.
Представници наше организације су пут започели
из Зворника, где смо се нашли са нашим пријатељима
из ХО “Немањићи“ и заједно кренули пут Лике. По
доласку у Доњи Лапац убрзо налазимо кућу оца
Предрага коме се и овим путем захваљујемо на
гостопримству и на великој помоћи приликом
организовања и спровођења ове акције у дело. Након
краће разраде плана стижу нам и тројица пријатеља
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из “Задужбине“ и полако се креће на посао. Прва
породица коју смо обишли је била породица
Трбојевић из Грачаца. За ову породицу смо наменили
шпорет на дрва док су дечица добила поклоне у виду
играчка,књига и слаткиша.

најмлађе.
Последњу
породицу,
четворочлану
породицу Репац помогли смо са једним фрижидером.
Чланови аустријске Хуманитарне организације “Срби
за Србе” спровели су у суботу 23. октобра још једну,
пету у низу хуманитарних акција на подручју српске
Крајине. Овом приликом је посећена 9-очлана
породица Жмирић из села Мирање Горње у општини
Бенковац, којој је обезбеђен грађевински материјал за
изградњу крова у вредности од 725 €. Наше удружење
је за ову акцију издвојило 300 € док је остатак
пројекта финансиран из средстава која је донирала
група донатора из Беча.

Породица Ђилас из Срб-а у Лици

Пут нас даље води ка месту Срб. У Србу нас је
дочекала многочлана породица Ђилас која броји
шесторо мале деце. За ову породицу поред
занимација за најмлађе наменили смо и комбиновани
шпорет. Преостале породице за обилазак и помоћ су
се налазиле у Доњем Лапцу и ближој околини.
Обилазимо четворочлану породицу Ковачевић за коју
смо наменили фрижидер и кауч, а за дечицу као и у
претходним случајевима књиге, школски прибор,
слаткише. Четврта породица у низу је била породица
Рашета са четворо деце. Породици Рашета смо
наменили шпорет на дрва док су деца добила књиге,
слаткише и школски прибор. Јако тешко стање смо
затекли код петочлане породице Бибић али нажалост
више од једне веш машине и пратећих занимација за
децу нисмо могли да обезбедимо. Потом долазимо до
наших познаница од наше прошле акције бака
Милице и њене унуке Миланке. Главни део помоћи за
наше српкиње је било 10м дрва за огрев. Следећа
станица била је петочлана породица Љиљак којој смо
донирали неопходну машину за прање веша.
Четворочлану породицу Бубало, недалеко одатле
дарујемо новим шпоретом на дрва и играчкама за
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Породица Жмирић из Бенковца
Поред главне помоћи у виду грађевинског
материјала, за најмлађе смо обезбедили књиге “Дечје
Јеванђеље” и “Свети кнез Лазар и косовски завет”,
одећу и обућу, слаткише и воће, играчке, као и један
пакет хигијенског прибора.
У току акција обишли смо највеће српско
стратиште, спомен парк Јасеновац у коме је страдало
преко 700.000 Срба. Имали смо ту част да запалимо
свеће на српској голготи и да се лично уверимо у сав
немар комунистичких и хрватских власти који нису
нашли за сходно да за 60 година осим једног
споменика осредње величине направе ни стазу
достојну неколико стотина хиљада жртава. Највеће
српско стратиште данас је једна обична ливада крај
магистрале, са једном великом мочваром и оронулом
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и Херцеговина
дрвеном стазицом. Како се односимо према својим
жртвама, рече неко, таква ће нам и будућност бити.
27.01.2010
Део тима “Срби за Србе” из Републике Српске
спровео је акцију “Да Божић Свима Буде Радост” у
сарадњи са “Православном хришћанском заједницом
Пале”. Од дариваних намирница, дечије гардеробе,
играчака и новца направљени су једнообразни пакети.
Сви пакети су имали основне намирнице (шећер, со,
брашно, уље, сок, мало слатикиша, рибу, рижу,
шкољку јаја и сувомеснате прерађевине). Количину
смо одређивали сходно броју чланова у домаћинству
а неким породицама смо додавали играчке и
гардеробу у складу са потребама. Помогнуте су
породице Мандић (мајка са троје деце), Говедарица
(брачни пар са петоро деце), Гутаљ (мајка са петоро
деце), Ковачевић (брачни пар са петоро деце), Радоња
(брачни пар са петоро деце), Трифковиће (брачни пар
са петоро деце), Сантраче (брачни пар са петоро
деце), Комадане (брачни пар са петоро деце) и Ђоде
(мајка са троје дјеце) које смо већ пар пута помогли.
09.02.2010
Фебруар смо искористили да посетимо породицу
Говедарица коју смо већ обишли у Божићној Акцији.
Приликом наше прве посете је дошло до неспоразума
па нисмо разумели да су Жељкин супруг и два
старија сина, Бојан и Дејан отишли од куће за послом.
Због јако тешког живота и патње због раздвојености
одлучили смо се да им још једном помогнемо.
Приликом ове акције, платили смо им дуг за струју
који су ове зиме направили и две рате
репрограмираног прошлогодишњег дуга. Купили смо
им такође више од метра дрва и мало дрвеног угља да
би смањили потрошњу струје.
15.02.2010
“Срби за Србе” из Републике Српске помогли су 2
породице у Вишеграду. Прва породица коју смо
помогли били су Божићи, са двоје деце. Донели смо
гардеробе и обуће коју смо за њих скупили тако да је
Слађан добио зимске ципеле које није имао. Дан пре
наше посете, ненајављена и сасвим изненада из
Немачке им је стигла велика количина хране,
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играчака и гардеробе. Пошто им је кућа била пуна
хране захваљујући наведеном донатору ми смо
планирану донацију од 600 КМ утрошили тако што
смо им обезбедили огрев до краја зиме а са остатком
новца смо дјеци уплатили ужину до краја школске
године у продавницама поред школа.
Следећа породица била је породица Мољевић, са
троје деце. Због изненадне очеве смрти и проблема
које има мајка три девојчице нашле су своје
удомљење код свог стрица. Деци смо донели
гардеробу а 600 КМ планиране донације смо
наменили за куповину дрва.
17.02.2010
У среду 17. фебруара представници хуманитарне
организације “Срби за Србе” из Београда посетили су
породицу Павловић из села Обудовци у Републици
Српској. Павловићима смо уручили помоћ у храни,
слаткише за децу, дрва за огрев, неколико лепих
Православних књига, као и средства за довршетак
изградње куће. Помогли смо Павловиће са
средствима у вредности од 1.980 €. Кров који је
изграђен је од непроцењивог значаја за Павловиће.
Више не морају да брину да ли ће им прокишњавати
када падне киша. Пошто је мало проширен у страну,
изашао је скупље па смо са 400 € исплатили тај дуг.
Зидови су неизоловани и незамалтерисани, а ни под
није постављен, тако да је 1.200 € уложено за
постављање изолације, малтерисање, инсталацију
пода и струју. За куповину дрва смо издвојили 155 €,
купили смо основне животне намирнице за 205 €, а за
20 € смо узели поклоне којима су се деца посебно
обрадовала, књиге "Свети Ђорђе" и "Веронаука у
кући", као и фудбалску лопту.
25.02.2010
Породицу Мандић смо упознали приликом наше
велике Божићне акције. Они живе у преправљеној
штали и били су без текуће воде. После разговора са
газдом и успели смо да договоримо да нам опрости
једну кирију тако да смо за Мандиће платили 130 КМ
кирије за само један месец и неких 180 КМ за воду и
струју. Мало дуже смо тражили и преговарали око
довода воде у кућу (вода је била само пред кућом) и
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уз помоћ њихових пријатеља који су радове копања
сами завршили успели смо да смањимо цифру на 300
КМ (руке и материјал). Пријатељи су им поклонили
старе али добро очуване лавабое тако да су Мандићи
добили текућу воду у кући. Пошто смо мало новца
уштедели на дугу од кирије купили смо им 6
гипсаних плоча да направе преградни зид између
спаваће собе и кухиње.

Екмечићима одлучили смо се да покренемо акцију
прикупљања помоћи за куповину новог трактора а
породица Екмечић изразила је жељу да обрађује тим
трактором и осталу земљу у селу, што би допринелу
бољој егзистенцији српског живља у овом делу
Херцеговине. Иначе сама акција куповине трактора
овој вредној породици је један од два велика пројекта
који су покренути 2010. године.

27.02.2010
Рецесиjа, недостатак материјалних средстава и
намирница за породицу Бабић представљају
свакодневницу. Живе у старој и оронулој кући са још
једном породицом. Једини извор прихода је дечији
додатак у износу од 145 КМ. Две породице имају
укупно седморо деце од чега двоје са посебним
потребама.Наша организација је већ неко време
прикупљала средства за превоз до школе за децу а
након посете у фебруару Бабићима су купљена
прасад у висини од 350 КМ који ће их обезбедити са
довољним количинама меса у предстојећем периоду.

08.03.2010
Представници хуманитарне организације “Срби за
Србе” из Републике Српске почетком марта
обезбедили су неколико пакета основних животних
намирница породици Михић из Источног Сарајева у
висини од 324 КМ. Такође, покрили смо дуг који су
Михићи имали у S&M трговинској радњи такође за
храну у висини од 112 КМ.
12.03.2010
Преузели смо решење о званичној регистрацији
Хуманитарне организације “Срби за Србе” у
Републици Српској. На основу одлуке надлежног
суда у Сокоцу од 24.02.2010 наша регистрација
уписана је у регистар невладиних удружења на
територији Републике Српске и Босне и Херцеговине.
14.03.2010
Посетили смо породицу Павловић, како би погледали
како напредује обнова њихове куће. Радови у дому
породице Павловић из Републике Српске напредују
свкаодневно. Унутрашњи зидови су измалтерисани и
уједно се сређују и подне инсталације.

02.03.2010
Представници Хуманитарне организације “Срби за
Србе” први пут су посетили српске породице у
Херцеговини. Прва породица коју смо обишли били
су Екмечићи, повратничка осмочлана породица која
се вратила у село Пребиловци. Миладин и Сојка
имају петоро паметне и вредне деце. Пошто поседују
доста земље коју би могли да обрађују, у договору са
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07.04.2010
Непуних 5 месеци од покретања акције за породицу
Павловић како би им помогли да упристоје свој
породични дом, сада смо већ на добром путу да
пројекат ускоро завршимо. У сарадњи са
организацијом “Немањићи - Тићино” из Швајцарске
наше организације обезбедиле су средства да се
изгради кров на кући, изолација споља и са
унутрашње стране, под, малтерисање, и још доста
ствари око саме куће.. Сада се може рећи да смо
успели у намери да живот Павловића упристојимо.
23.04.2010
У петак 23. априла коначно смо завршили и последњу
обавезу око успостављања наше организације у
Републици Српској и Херцеговини. Од данас ће
пријатељи наше организације западно од Дрине моћи
да пошаљу донације на рачуне наше организације а
сва средства која се буду прикупила на овим
рачунима биће искоришћен искључиво за помоћ
породицама и деци на простору Републике Српске и
Херцеговине. Председник организације у Републици
Српској је Добрина Кусмук.
30.04.2010
У склопу планиране Васкршње акције, представници
Хуманитарне организације “Срби за Србе” из
Београда посетили су осмочлану породицу Јокановић
из Плужина, у предграђу Билеће. Једнократна помоћ
у висни од 300 € обезбедила је Јокановићима основне
залихе хране, обућу, нови усисивач, као и мекиње и
прекупу за стоку.
18.05.2010
Шесточлану породицу Гутаљ смо први пут обишли
током акције “Да Божић Свима Буде Радост”. Пред
Нову годину су Гутаљи добили од Министарства
кућу у коју су уселили јер је њихов пређашњи
смештај био испод сваког достојанства. Пошто смо се
сами уверили да намештаја скоро никако немају
договорили смо се са да им помогнемо када по
завршетку наше планиране велике акције на Косову и
Крајини јер једноставно нисмо имали средстава за
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све. Најнеопходнији им је био фрижидер који смо им
сада коначно и купили.

25.05.2010
Још једном смо захваљујући нашим донаторима
успели Михићима купити најнеопходније намирнице.
Нажалост, овај пут смо успели издвојити само 200
КМ за њих што нас је натерало да неке намирнице
оставимо на каси.
28.05.2010
Представници Хуманитарне организације “Срби за
Србе” из САД посетили су и помогли две српске
многодетне породице у Републици Српској:
Нешковиће из села Бољанићи и Максимовиће из
Петрова на Озрену. У висини од 350 € за сваку
породицу обезбеђена је основна помоћ у храни и
хигијенским пакетима. Такође, за породицу
Нешковић обезбеђена је нова веш машина док је за
Максимовиће обезбеђен замрзивач . Ову добротворну
акцију испратили су и новинари “РТРС” као и
“Вечерњих Новости”.
04.06.2010
Са представницима РТВ Републике Српске,
“Вечерњих новости”, регионалног листа “Глас
комуна” ,а под вођством новинарског доајена Озрена
Јоргановића, крећемо у дубину планине Озрен, у
место Бољанић, двадесетак километара удаљено од
Добоја (Република Српска). Нашој групи прикључују
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уредници Радио Добоја,часописа “Видици” и “Гласа
жељезничара”. Због лошег времена екипа “РТВ
Бијељина” није стигла да нам се придружи. Тодора и
Ђорђе Нешковић, родитељи осморо деце са
неверицом су гледали у поклоњену неотпаковану
машину за прање веша, коју су пред недовршену кућу
својим рукама истоварили новинари. Ни у
шесточланој породици Дијане и Горана Максимовића
из Петрова нису крили срећу изазвану сазнањем да су
тамо неки непознати добри људи из ХО “Срби за
Србе” одлучили да им купе замрзивач.

17.06.2010
Прошле године смо шестеро деце Мирослава и
Милојке Лончар помогли у храни. Пошто им се
ситуација, нажалост, нимало није поправила, морали
смо то опет урадити. Због здравствених проблема
једног детета нужно смо морали да помогнемо са 130
КМ за лечење. Мимо тога породици Лончар донели
смо храну коју смо купили у износу од 366,25 КМ и
са новцем за чај уклопили у 250 € донације коју смо
за њих планирали.
03.07.2010
Хуманитарна организација “Срби за Србе” започела
је прикупљање средстава за тренутно финансијски
највећи привремени пројекат који смо покренули набавку трактора за породицу Екмечић са петоро
деце из села Пребиловци у Херцеговини. За прву рату
новца одвојено је 500 € а циљ који је постављен био
је да сваког месеца одвојимо одређену суму како би у
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периоду до три године прикупили потребну суму
новца.
01.08.2010
Хуманитарна организација “Срби за Србе” наставља
са пркупљањем средстава за стални пројекат
куповине трактора за породицу Екмечић из
Херцеговине. Овог пута пребацили смо додатних 300
€ у фонд за трактор што укупно подиже цифру на 800
€ које смо до сада прикупили. Након покушаја да
добијемо помоћ од државних институција Републике
Српске за обезбеђивањем средстава за ову
седмочлану породицу добили смо негативан одговор
па смо као и свих ових година били принуђени да се
ослонимо на сопствене могућности.
15.09.2010
На тренутно прикупљених 800 €, у овом месецу
издвојићемо још 400 € у посебан фонд наше
организације. То тренутно чини укупно прикупљених
1.200 €. Први оквирни циљ јесте да прикупимо око
9.000 € са којим би засигурно обезбедили одличан
трактор. Након тога би у сарадњи са самом
породицом, локалним фирмама и нашим донаторима
широм света покушали да помогнемо Екмечићима у
обезбеђивању додатне машинерије неопходне за
обраду великих површина земљишта које тренутно
зараста у коров и необрађује се. Сви власници земље
у Пребиловцу спремни су да дају своју земљу на
коришћење и обраду Екмечићима без превеликих
(или скоро никаквих) услова. Ово је до сад
најобимнији и финансијски најзахтевнији пројекат
који смо започели. Сви досадашњи су успешно
реализовани и пре планираног рока па тако уз Божију
помоћ верујемо да ћемо и овај за нас грандиозни
пројекат успешно привести крају.
15.09.2010
Раде Крунић, човек са инвалидитетом, и његово троје
деце живе у Касиндолу (Источна Илиџа). Мајка их је
напустила а четврто дете се давно одселило код бабе
и деде али више времена проводи у шуми радећи на
тешким пословима. Кућа им је недовршена а они
нису имали купатило тако да су деца оболела од
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шуге. Вапај ове скромне српске породице за помоћи
дошао је и до нас. Пошто је овог лета наша
Организација, поред редовних великих акција и два
велика пројекта, а све то после акције Павловићима,
остала без већих финансијских средстава, помоћ
Крунићима смо покушали и успели да завршимо на
локалном нивоу како не би оптеретили већ
испланирано. Како су предрачуни приватних радњи
специјализованих за купатила износили скоро 3.000
КМ одустали смо одмах на почетку од тога и кренули
тражити донаторе који би нам помогли у материјалу.
Свесни чињенице да се рад мајсторима у сваком
случају мора платити, активисткиња СЗС из
Републике Српске, Добрина, скупила је 490 КМ. Од
тог новца за мајсторе је потрошено 400 КМ а остало
је отишло на потрепштине које су недостајале.
Њени пријатељи су донирали и бојлер. Нашој акцији
се придружио локални црвени крст Источна Илиџа
којег су колеге из Министарства иностраних послова
контактирале и доделио средства Далибору за каду.
Наши редовни донатори из Италије Гордана и Анђело
су даривали лавабо, wc шољу и чесму. Они су деци
спремили и гардеробу. ДОО Станишић Пале је
даривао водоинсталатерски материјал у износу од 50
КМ. ДОО Грађење је даривао 30 м2 зидних и подних
плочица. Лепак за плочице смо добили од СТР Боје и
лакови. И тако се показало још једном да сви заједно
удруженим снагама и добром вољом можемо
направити нешто племенито, у овом случају купатило
Крунићима, ако покажемо само мало добре воље.

30.09.2010
Породицу Михић смо већ неколико пута помагали.
Међутим због скоро па безизлазне материјалне
ситуације опет смо пристали да им уручимо помоћ.
Услед неколико медицинских издатака за децу
ситуација се и погоршала. Оно што смо проценили да
је можда најпотребније била су дрва за огрев. Да не
бисмо смањивали ионако малу количину огрева
Центар за социјални рад Источно Сарајево је преузео
је трошкове медицинских издатака на себе тако да
смо ми на крају ипак купили 6 метара и врећу дрва
колико је могло изаћи за предвиђених 480 КМ. Део
новца за ову акцији смо по први пут издвојили са
рачуна ХО “Срби за Србе” Република Српска и овим
путем се захваљујемо свим донаторима из РС на
указаном поверењу.
05.10.2010
Хуманитарна организација “Срби за Србе” наставља
са прикупљањем средстава неопходних за куповину
трактора за породицу Екмечић. Уз нових 300 €
колико смо одвојили дошли смо до суме од 1.500 €.
15.10.2010
Хуманитарна организација “Срби за Србе” наставља
са прикупљањем неопходних средстава за набавку
трактора за седмочлану породицу Екмечић. Нова рата
коју одвајамо је 500 € коју даје наша организација и
додатних 50 € које су наменски донирали наши
донатори у последња два месеца.
29.10.2010
Представници Хуманитарне организације “Срби за
Србе” из Републике Српске, Србије и Швајцарске
посетили су и помогли две вишечлане српске
породице у Републици Српској и то породице
Маријановић са деветоро и Павловић са четворо деце.
Обезбеђена је ургентна помоћ у основним животним
намирницима, и хигијени у вредности од преко 600 €,
а било је и слаткиша за најмлађу дечицу. У
Приједорском тржном центру у вредности од око 550
КМ обезбедили смо за Маријановиће веће количине
млека, меса, брашна, уља, соли, шећера, хране за
најмлађе, кромпир, хигијену, воће и тиме их сигурно
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обезбедили на неколико месеци да безбрижно
дочекају зиму. Такође, најмлађима смо обезбедили
неколико кутија слаткиша коју ће како смо то
тражили од њих да братски поделе. Наша акција у
Републици Српској завршава се посетом породици
Павловић у селу Обудовци. План је био да и
Павловићима пред зиму обезбедимо основне залихе у
храни. За њих набављамо храну, хигијену и одећу у
вредности од 320 КМ. Од преосталих 40 КМ колико
смо у новцу оставили мајци биће обезбеђено брашно.
11.11.2010
Седмочлана породица Радоња живи у Брезовицама
(општина Пале) у туђој кући за коју плаћају кирију.
Вредна породица упркос свом раду оскудева скоро у
свему. Најмање што смоовога пута могли урадити за
њих било је да им обезбедимо огрев. Захваљујући
свим нашим донаторима успели смо купити малим
Радоњама 10 метара дрва, уз обећање да ћемо их
ускоро поново посетити и помоћи мало више, како би
им дали снагу и вољу да буду још вреднији и једног
дана остваре основне услове за живот.

19.11.2010
Представници хуманитарне организације “Срби за
Србе” из Приједора у Републици Српској уручили су
млин за житарице једанесточланој породици
Маријановић из Петровог села у близини Приједора.
Млин је купљен предходно у нашој последњој акцији
у Републици Српској а ових дана коначно и
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испоручен. На жалост при посети Маријановићима
сазнали смо да је пумпа за воду пукла тако да ће
наши представници покушати да је оспособе. Ово је
прва од неколико наредних акција помоћи овој
великој српској породици како би самостално
обезбедили свој будући опстанак и голо
преживљавање.
24.12.2010
Хуманитарна организација Срби за Србе наставља са
прикупљањем потребних средстава за набавку
трактора породици Екмечић из села Пребиловци у
Херцеговини. Са новим издвајањем од 450 € у месецу
децембру, тренутна прикупљена сума износи 2.500 €
што је засигурно велики успех (и велики издатак) за
нашу организацију.
28.12.2010
Због изразитог сиромаштва помогли смо поново
породицу Гутаљ из Источног Сарајева куповином
гардеробе за најмлађег малишана у вредности од
6.000 динара и са 120 КМ намењених за његово
лечење.
31.12.2010
У сами смирај 2010. године, лепа вест је стигла у
нашу Организацију. Уместо како смо планирали за
око 30 месеци, а сходно нашим финансијским
могућностима, осмочлана породица Миладина
Екмечића,
повратничке
српске
породице
у
Херцеговачком селу Пребиловци, добија планирани
трактор у периоду између Божића и Православне
нове године. Уз свесрдну помоћ бројних Срба из
расејања, а на молбу председнице СЗС Републике
Српске Добрине Кусмук, Влада Републике Српске и
њено надлежно Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде, данас нам је дозначило
14.305 КМ (преко 7.000 €). Тиме је наша хуманитарна
организација практично заокружила финансијску
конструкцију, те ћемо већ првог радног дана у 2011.
год., одмах након празника, кренути у пребацивање
пара продавцу и куповину трактора за Екмечиће.
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Представници Хуманитарне организације “Срби за
Србе” 16. и 17. 10.2010. посетили су подручје Старе
Србије (данашњe БЈР Македонијe) и спровели још
једну у низу великих хуманитарних акција. Први пут
током нашег вишегодишњег доброчинитељског рада
успели смо да испланирамо и спроведемо у дело
посету и доставу помоћи српском народу који живи
на територији Старе Србије (данашње БЈРМ). Овом
приликом смо посетили и помогли 6 српских
породица са 15оро деце и испоручили помоћ у
вредности од око 1.200 € . Испоручена помоћ се
састојала од: 2 веш машине, 1 шпорета на дрва, 1 ел.
шпорета, 1 замрзивача и хигијенског пакета и
основних животних намирница.
Прва станица током наше акције било је село
Кучевиште које се налази на неких 15ак километара
од Скопља, једно од малобројних српских села где су
Срби апсолутна већина. Већ на првом кораку наишли
смо на пријатно изненађење. Прави мини дочек су
нам приредили чланови културно-информативног
центра “Вук Караџић“ из Кучевишта. Уз помоћ ових
момака и девојака смо пронашли и помогли три
породице из Кучевишта. Породицу коју смо прво
посетили и у којој смо наишли на најзамршенију
ситуацију јесте породица Томе Бојкића са троје деце.
Због одсуства родитеља и немогућности да утврдимо
шта би од помоћи у виду беле технике било
најнеопходније за ову породицу, решили смо да у
износу од 100 € за њих обезбедимо најосновније
животне намирнице и хигијенска средства. Друга
породица из истоименог села била је породица Рајчић
са троје малолетне деце. На срећу, овој породици
осим веш машине није било потребно више ништа,
тако да смо решили да без много полемике њима
донирамо нову веш машину. Након Кучевишта пут
даље настављамо до села Табановце неких 50
километара даље.Ту долазимо до трочлане породице
Николић и након договора са њима, одлучили смо се
да им дарујемо један шпорет на дрва. Село Старо
Нагоричане и петочлана породица Серафимовић су
наше следеће одредиште. Ова скромна породица
једва преживљава од социјалне помоћи и од
повремених примања стога одлучујемо да им
донирамо електрични шпорет како би макар мало
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успели да им олакшамо тежак живот. Посету Старом
Нагоричану искористили смо и како би посетили
манастир Св. Ђорђа који се налази у непосредној
близини. Манастир датира из XIII века и задужбина је
краља Милутина. Одатле се упућујемо ка споменкостурници Зебрњак саграђену на месту на коме се
одиграо први наставак Косовског боја. На том месту
се одиграла чувена Кумановска битка из првог
балканског рата 24. октобра 1912. године где су се
страшно сукобиле српска армија под вођством
ђенерала Петра Бојовића и турска под командом
Зекир-паше. Битка која се проучава и дан данас на
свим познатим војним академијама широм света.
Српска војска је на овом локалитету однела пресудну
битку за даљи ток развоја првог балканског рата. Од
некада велелепног споменика подигнутог 1937.
године остао је читав само доњи део, након минирања
торња од стране окупаторске бугарске војске за време
2. св. рата. Велика жеља постоји међу нашим живљем
са тих простора да се овом споменику врати стари сјај
и да се он уреди како би барем делимично могао да
репрезентује сву храброст и подвиге наших предака
чије кости ту почивају, међутим надлежне установе
не дозвољавају никакве радове па чак ни најмање
кречење без њихове дозволе.

Последња породица коју смо обишли јесте
породица оца Симеона Брава који живи у малецној
кући у Скопљу са својом супругом и петоро деце. За
оца Симеона смо наменили један замрзивач, а за
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његову децу пакет слаткиша и неколико књига.
Шеста породица коју смо помогли јесте избегличка
породица Павић са Космета. Ту породицу нисмо
стигли лично да обиђемо, већ смо уз помоћ активиста
из Кучевишта сазнали да им је неопходна веш
машина, коју смо им и обезбедили.
Након прве посете Јужној Србији долази се до
закључка да се српски народ поред социо-економских
тешкоћа са којима се сусреће као и велика већина
Срба из матице и других крајева, суочава и са
осталим нелагодностима. Србима је онемогућено да
се издају за оно што јесу и осим малог процента њих
који не презају од репресија, велика већина њих је
приморана да се изјасни као припадник македонског
народа или макар да јавно не говори да је Србин.
Немогућност похађања наставе на српском језику и
учења истог је још један пример у низу угрожавања
српских националних права. Доста конфузна и
компликована ситуација за српски народ. Наша
организација ће од сад па надаље уврстити област тзв.
Јужне Србије у редован програм помоћи, и надамо се
да ћемо барем основним средствима за живот мало
побољшати стање српских породица у окружењу у
ком се налазе. Наставићемо да одржавамо контакте са
нашим удружењима и да заједнички координисаним
акцијама спроводимо што ефикасније наредне
планове. Овом приликом се и захваљујемо културноинформативним центрима “Вук Караџић“ из
Кучевишта, нашим пријатељима из Куманова,а
посебно културно-информативном центру СПОНА.
25.04.2010
Представници хуманитарне организације “Срби за
Србе” из Црне Горе посетили су у току априла и
породицу Милић, у склопу Васкршње акције,
смештену на Врелима Рибничким, у преграђу
Подгорице. Уручена је помоћ у вредности од 300 €
Ова породица расељена са Космета 1999 године
смештена је у избегличком насељу где живи у веома
лошим условима.
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31.07.2010
Представници Хуманитарне организације “Срби за
Србе” из Црне Горе уручили су нову ургентну помоћ
за породицу Милић из избегличког насеља Рибничка
Врела код Подгорице. Помоћ наше организације у
висини од 300 € утрошена је за куповину хране као и
плаћање дуга за храну у локалној продавници,
набавку лекова и хигијене за децу.
20.10.2010
Представници Хуманитарне организације “Срби за
Србе” из Црне Горе били су у још једној посети
породици Милић настањеној на Врелима Рибничким
у Подгорици где су уручили помоћ у храни и
хигијени. Поред петоро деце Милића приметили смо
да често ту борави и троје унука господина Милића.
30.12.2010
Својеврсна новогодишња помоћ Милићима се пре
свега огледала у набавци дрва за огрев и то им је
заиста било крајње неопходно, а и сама помоћ дошла
је у правом моменту, када су почели хладни дани.
Наравно, породици смо носили и храну како би
колико толико могли да се припреме за празничне
дане. Комплетна помоћ била у висини од 500 евра.
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10.01.2010
Новинар Петко Копривица објавио је чланак у
“Политици” од 09.01.2010 извештај о посети
Хуманитарне организације “Срби за Србе” породици
Дањек крајем децембра. Захваљујући залагању
општинске управе у Врбасу, доброчинству
Хуманитарне организације “Срби за Србе” из
Београда, као и помоћи многих читалаца “Политике“,
седмочлана породица Дањек из Равног Села – чији се
трошни кућерак пре два месеца урушио – ипак није
остала без крова над главом. Дањекови су минуле
празнике дочекали у једној кући у оближњем Бачком
Добром Пољу, коју им је општина Врбас обезбедила
на привремено коришћење. У међувремену, на
њихову адресу стигло је и доста пошиљки хране, и
новца, а уочи Нове године их је посетила и група
активиста Хуманитарне организације “Срби за Србе”
и даровала им пакете са обиљем основних животних
намирница, одеће и обуће, средстава за хигијену и
подоста слаткиша и играчака за децу.
15.01.2010
Представници Хуманитарне организације “Срби за
Србе” из Београда угостили су неколико дечијих
хорова са Косова и Метохије у петак 15. јануара пред
њихов наступ на хуманитарном концерту за обнову
манастира Богородице Браинске у Руском дому.
Након посете гробу Патријарха Павла и манастиру
Раковица, група од око 50 деце је боравила у
обиласку Зоолошког врта на Калемегдану. Том
приликом уручена је и захвалница директору Вуку
Бојовићу
за
“отворена
врата”
Београдског
животињског царства.

04.03.2010
Хуманитарна организација “Срби за Србе” посетила
је 4. марта петочлану породицу Васић из Вршца.
Васиће смо помогли одећом и обућом за најмлађе, а
осим тога сложили смо се да платимо рачун за струју.
Остатак пара (око 10,000 дин.) потрошили смо за
намирнице.
11.03.2010
Након што је наша организација отплатила дуг за
струју од 26.000 дин. из 2006. године, петочлана
породица Васић из вршачког села Куштиљ коначно
може да у 2010 години упали светло у својој кући и
да на електричном шпорету спреми храну.
10.04.2010
У суботу , 10. априла, представници хуманитарне
организације “Срби за Србе” имали су прилику да
дочекају групу од нешто више од 30 ученика основне
школе “Светозар Марковић” из Велике Хоче. Међу
малишанима ове метохијске енклаве било је и оних
којима је ово била прва посета престоници тако да
смо се трудили да будемо добри домаћини Белога
града па смо обилазак започели од Калемегданске
тврђаве. Захваљујући господину Бојовићу директору
Бео Зоо врта, улаз групи коју смо предводили није
био наплаћен тако да му се још једном захваљујемо
што је обогатио боравак наших гостију. Након
обиласка зоолошког врта , уследио је обилазак
централног дела града одакле смо се упутили ка
стадиону нашег прослављеног фудбалског клуба
Црвене Звезде где су малишани имали прилику да
посете богати клупски музеј и да се друже са
Звездиним звездама који су им уручили пригодне
поклоне.
18.04.2010
На позив Удружења “Чаролија Пепељуга 21. века” и
председнице Светлане Урошевић из Гроцке, те уз
представнике наше организације “Срби за Србе” и
предузећа ХГ-ПРОФ Инжењеринг из Београда, у
недељу 18.04. је стучни тим хидрогеолога и експерата
геотехнике, под руководством инж. Владимира
Филиповића, обишао две најугроженије породице у
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Гроцкој, које су активирањем клизишта остали
потпуно без крова над главом. Породицама Петрушић
и Милошевић, након катастрофе са покретањем
огромне масе земљишта почетком марта месеца
2010.год. и потпуног уништења њихових породичних
кућа, општинска грађевинска инспекција забранила је
даље становање, а општина се нашла ненадлежном за
даље решавање проблема. Породица Петрушић (са
једним дететом) и Породица Милошевић са четворо
деце добила је привремени смештај у трајању од 4
недеље у хотелу “Славија” у Београду, одакле су
почетком
априла
избачени
на
улицу.
Х.О. “Срби за Србе” је зато, од 18. априла покренула
акцију и иницирала пројекат под радним назвом
“Гроцка 2010”. Представник Скупштине наше
организације Иван Стијовић, одређен је за извршног
координатора.
26.04.2010
Представници наше организације “Срби за Србе”
посетили су ове храбре српске породице из Гроцке, а
затим обезбедили вредну донацију предузећа “ХГПРОФ Инжењеринг” из Београда, које је веома
стручно урадило Геотехничку експертизу. Овом
донацијом потпомогли смо да се створи један
озбиљна техничка - стручна документација од стране
врхунских српских експерата за подземне воде и
геотехнику коју ће породице моћи да искористе код
обраћања надлежним институцијама и органима.
07.05.2010
Хуманитарна организација “Срби за Србе” у сарадњи
са пријатељима са Београдског сплава Темперо Бар
организује прву хуманитарну журку која за циљ има
прикупљање средстава неопходних за помоћ
петогодишњој Дајани Шуваков из Врбаса која има
тумор на абдомену. Родитељи иако запослени нису у
стању да обезбеде 6.000 € за набавку довољне
количине лека Топотекан са којим би кроз
хемотерапију тумор био успешно отклоњен из тела
ове мале девојчице. Планирано је да комплетан
приход од улазница (200 дин.) буде прослеђен на
рачун мале Дајане, а остатак новца се надамо да ће
приложити добротвори из Србије и иностранства.

Годишњи извештај за 2010.

07.05.2010
На Београдском сплаву “Темпере” одржана је прва
хуманитарна журка наше организације која је за циљ
имала прикупљање средстава за петогодишњу Дајану.
Укупно је прикупљено 65.100 дин. После
хуманитарне журке и апела за помоћ који смо
упутили стигле су нове донације за малу Дајану.
Донације од 12.000 и 10.000 проследили смо такође
на жиро рачун њеног оца,а у циљу настављања
лечења девојчице.

13.05.2010
Након трагедије породица Петрушић и Милошевић
из Гроцке, када им је марта месеца покренуто
клизиште тотално уништило породичне куће,
Хуманитарна организација “Срби за Србе” хитно је
покренула конкретне кораке за помоћ. Организован је
скуп грађана, како би превентивно информисали
више од 30 породица, које ће се веома брзо наћи у
готово истоветној ситуацији као породице Петрушић
и Милошевић. Идеја коју смо на овом скупу изнели,
подржана је од свих, да се прикупе основне
информације о власницима и њиховим поседима, са
доказима о већ причињеној штети, са захтевима
којима су се обраћали Општини, и неразумевањима
на које су наишли.

Хуманитарна организација Срби за Србе

20

Србија
16.05.2010
Четворочлана екипа пријатеља и чланова наше
организације посетила је подручје општине Врбас.
Том приликом смо посетили породицу Шуваков и
малу Дајану за коју смо организовали хуманитарну
журку и породицу Дањек којој смо уручили
једнократну помоћ крајем прошле године. Наш
домаћин и овога пута је био пријатељ наше
организације и новинар “Политике“ господин Петко
Копривица. Са Шуваковима смо попричали о
њиховим проблемима и обећали им још помоћи у што
скоријем времену. Након посете Дајани и њеној
породици долазимо у Бачко петрово село код
породице Дањек. Са Дањековима смо договорили
детаље око откупа нове куће у којој живе.
02.06.2010
Хуманитарна организација “Срби за Србе” из
Београда уплатила је 02. јуна укупно 22.500 дин. на
рачун Д.О. Поп Комерц за куповину 100 пилића за
узгој породици Васић из села Куштиљ код Вршца.
Обезбеђено је 100 пилића и тов потребан за њих.
04.07.2010
Мала оперативна јединица ХО “Срби за Србе” у току
данашњег дана посетила је и помогла породице
Милутиновић из села Пивнице код Бачке Паланке и
Дањек из Равног Села код Врбаса. Посету породици
Дањек смо искористили да уплатимо прву од две рате
у износу од 1.500 € за њихову кућу у коју су се
уселили пре два месеца. Са друге стране породицу
Милутиновић смо помогли куповином две супрасне
крмаче у износу од 200 €. Оно што такође треба
напоменти јесте да су представници општине Врбас
дошли у посету породици Дањек тек након што су
чули да је наша организација обезбедила средства за
куповину нове куће, иако су га ти исти представници
у предходним месецима и годима благоречено
шиканирали и слали из једне у другу канцеларију.
Овог пута, обећали су помоћ општине у опремању
куће са купатилом, мокрим чвором, сређивањем
инсталација, кречењем и другим основним
неопходним радовима на кући.

Годишњи извештај за 2010.

18.08.2010
Хуманитарна организација “Срби за Србе”
проследила је скромну новчану помоћ за малу Софију
Матејић за компликовану операцију (пресађивање)
рожњаче. Донатори наше организације послали су
око 100 € док је наша организација придодала још
мало новца до суме од 12.000 дин. Одмах сутрадан
добили смо донацију у вредности од 10.000 динара од
наших пријатеља и добротвора из Белгије.

18.08.2010
Уз помоћ братства манастира Студеница испоручена
је велика хуманитарна донација једанесточланој
породици Костовић из села Љуљац у Рашкој области.
Костовићи имају седморо деце који због деценијске
небриге државних власти као и преостали српски

Хуманитарна организација Срби за Србе

21

Србија
живаљ живе јако тешко. Помоћ намењена овој
великој српској породици укључила је компјутер
(поклоњен од навијача Црвене Звезде), пелене,
хигијену, играчке, храну за бебе, обућу, одећу и
храну.
24.08.2010
Посетили смо и помогли три српске породице на
територији општине Шабац - Мишић, Глигорић и
Црвенковић уз сарадњу са нашим пријатељима из
Фонда “Хумано Срце”. Посебну захвалност дугујемо
и КУД “Никола Тесла” из Уштера и Маји Јовановић
који су уз помоћ представника наше организације из
Швајцарске предали неколико великих торби са
гардеробом, обућом и школским прибором. Сва роба
је била одговарајућа за децу коју смо посетили. Поред
робе која је стигла из Швајцарске, у овој акцији
помоћи српским породицама купили смо комплет
књига за други, пети и седми разред основне школе.
Узели смо комплетан школски прибор за десеторо
деце као и неколико десетина килограма хигијене и
основних животних намирница. Све то смо набавили
у вреднисти од 50 хиљада динара. Иако смо у плану
имали помоћ за две породице, Црвенковиће и
Глигориће, на предлог госпође Ружице, председнице
Фонда, посетили смо и уручили део помоћи у храни и
хигијени десеточланој породици Мишић у селу
Мајур. За Мишиће смо издвојили и део обуће.
Седмочланој породици Глигорић са самохраним оцем
смо обезбедили два пакета књига за други и седми
разред као и комплетан школски прибор за све ђаке за
годину дана. Уз то, испоручили смо их неколико
килограма хигијене, конзервиране хране, и других
животних потребштина. На крају смо посетили и
деветочлану породицу Црвенковић из села Бељине.
Њима смо као и претходној породици између осталог
набавили и уџбенике за пети разред као комплетан
школски прибор у виду свесака, оловки, бојица,
темпера, блокова, као и хигијенски пакет и неколико
килограма животних намирница које ће их сигурно
обезбедити на неколико месеци.
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24.08.2010
На дан усековања главе Светог Јована Крститеља 11.
септембра, из Београда је кренула четворочлана екипа
ХО “Срби за Србе” у правцу Равног Села (општина
Врбас) где је успешно окончан још један велики
пројекат Организације. Представници Организације
отишли су заједно са нашим великим пријатељем
Петком Копривицом, дугогодишњим еминентним
новинарем ТВ Бачка и Дневног листа Политика.
Седмочлана породица Дањек добила је данас у трајно
власништво стару бачку кућу у Равном Селу у којем
се полако враћа вера у спокојан и нормалан живот.
Кућа и имање плаћени су укупно 4.500 €, од којих је
наша организација обезбедила 3.000 €. И овог пута,
највећа захвалност иде нашим донаторима широм
света који су подржали још један у низу успешних
хуманитарних пројеката. Пред сам крај нашег
дружења Дањекови су нам изнели молбу коју нисмо
могли да одбијемо. Наиме, они су инсистирали да
наша организација буде кум приликом крштења деце.
Кумство смо са задовољством прихватили. Након
кратких изјава за ТВ Бачка опраштамо се са
Дањековима и крећемо ка Београду.
19.10.2010
Седмочлана породица Филиповић из Ниша, која живи
у јако тешкој финансијској ситуацији, после апела за
помоћ посећена је од стране Хуманитарне
Организације “Срби за Србе”, и добила је од наше
организације шпорет “смедеревац” пошто је њихов
био у стању распада. На овај корак смо се одлучили

Хуманитарна организација Срби за Србе

22

Србија
пошто петоро деце Филиповића живе у малом
простору а зима је била на видику. Сада је
температура у кући на завидном нивоу, што је
свакако најважније због здравља деце.

10.11.2010
Прва породица коју смо помогли била је седмочлана
породица Марковић из Лесковца. Ову породицу због
дотрајалости старих дарујемо новим шпоретом и веш
машином. 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 сируп против кашља, тако да смо за то
издвојили 2.000 динара. Навијачка група “Делије
Север” секција “Нишлије 1986” помогла нам је у овој
акцији и издвојила је 2.000 динара за куповину
најосновнијих прехрамбених намирница као и књиге
православне тематике које су равномерно подељене
породицама Милић и 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. Чине је самохрани отац и троје деце. Како је
породица правила зимницу, јавио се велики проблем
потребе за замрзивачем, и управо због тога даривали
смо их са новим замрзивачем. Због наилазеће зиме,
породица Милић је страховала да видно дотрајали

Годишњи извештај за 2010.

“Смедеревац” неће издржати. Страхови су им
отклоњени куповином новог Смедеревца.

05.12.2010
Петочлана српска породица Томић може коначно да
одахне, јер ће ову зиму дочекати у свом топлом дому.
Наиме ова петочлана породица, која живи у
Бујановцу, обратила се нашој организацији да им
помогнемо у куповини 6 m³ дрва. Додатан проблем
како каже мајка Љиљана је не само што нема посла,
као што је случај у целој Србији, него Срби уопште
не могу да добију посао, јер полако све главне
функције у граду заузимају Арнаути. Захваљујући
Богу и нашим донаторима успели смо да обрадујемо
породицу Томић куповином дрва.
13.12.2010
Посетили смо осмочлану породицу Премовић из села
Прислоница код Чачка у циљу разматрања даље
помоћи. Овог пута смо им однели мало воћа и
слаткиша као и књигу о Светом Сави.
26.12.2010
Четворочлана екипа Хуманитарне организације
“Срби за Србе” је посетила породицу Премовић којој
је обезбеђена помоћ у виду домаћих животиња (3 козе
и крмача), а свакако ћемо наставити пружање помоћи
овој вредној и сиромашној породици.
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Остале
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02.01.2010
Бројчаник на званичној презентацији Хуманитарне
Организације “Срби за Србе” показао је преко
милион посета.
08.01.2010
Срби и њихови пријатељи из Калгарија у Канади
одржали су хуманитарну томболу којом приликом је
прукпљен износ од 1.460 $ и уплаћен на рачун наше
организације. Другу годину заредом, у Калгарију је
организован дочек нове године преко 40 српских
породица, преко 150 душа веселих, насмејаних и
спремних да песмом и игром прославе улазак у Нову
годину, са надом да ће она бити боља од претходне,
како за њих, тако и за српски народ широм света.

био јаван, транспарентан и доступан на контролу
пореским властима Аустрије. Пред крај скупа
приказана су два филма наше организације са
последње акције на Космету као и филм о помоћи
породици Љиљак. Приходи од донација и дела новца
од продатих књига Биљане Спасић “Зашто Срби
нестају” били су 522 € док су трошкови које смо
имали за припрему овог скупа били 312 €.

10.02.2010
Представници Хуманитарне Организације “Срби за
Србе” уручили су директору Шесте београдске
гимназије Александру Хрњаку захвалницу наше
организације. У Шестој је почетком децембра
организована акција прикупљања средстава за
Божићну акцију на Космету и скупљено је 43.300
динара.
20.02.2010
Хуманитарна организација “Срби за Србе” одржала је
донаторски скуп у Бечу, у црквеном дому Храма
Светог Саве у трећем бечком дистрикту, чије је
свештенство дало благослов за представљање
организације. Скуп су отворили председници
организације СЗС у Србији и Аустрији, Игор Рашула
и Милош Јовановић. Речи добродошлице упутили су
нам и представници Светосавске Омладине у Бечу,
након чега је мр Биљана Спасић одржала предавање о
проблему беле куге у српском народу. Игор Рашула је
кратко представио планове, циљеве и досадашње
активности СЗС-а у протекле 4 године. Истакнута је
потреба приближавања српског народа у дијаспори са
многочланим и сиромашним српским породицама на
простору Балкана путем наших организација у
Аустрији, Србији и Р. Српској. Милош Јовановић је
истакао важност регистровања наше организације по
свим законима и прописима како би рад организације
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23.02.2010
Хуманитарна Организација “Срби за Србе” и
Хуманитарна Организација “Немањићи - Тићино” из
Швајцарске успоставили су први контакт и
договорили даљу сарадњу на пројектима помоћи
српским породицама на простору Балкана. Први
заједнички пројекат је помоћ породици Павловић из
Републике Српске.
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09.03.2010
Представници хуманитарне организације “Срби за
Србе” из Београда предали су завршни рачун
Пореској служби Републике Србије као и Народној
Банци Србије, а све у складу са законом о
невладиним организацијама који подразумева и нашу
организацију.
14.04.2010
Хуманитарна организација “Срби за Србе” и
најтиражније српске новине Франкфуртске Вести
успоставили су сарадњу. Први облик наше сарадње
јесте разменом тикера најновијих вести са
истоименог портала на нашем сајту док се банер наше
организације налази у сегменту “Дијаспора” на сајту
Вести.
29.04.2010
Дневни лист “Новости” објавио је чланак о
Васкршњој акцији Хуманитарне Организације “Срби
за Србе” на Косову и Метохији, спроведене 16.
априла. Напомињемо да заслуге иду новинарки листа
“Новости” Драгани Зечевић, којој се још једном
захваљујемо.
01.05.2010
Извештај о заједничкој Васкршњој акцији на Косову
и Метохији коју су успешно спровели представници
наше организације изашао је и у најтиражнијим
српским новинама Франкфуртске Вести (двоброј
30.04-01.05). Овом прилликом желимо да истакнемо
захвалност Вестима на медијском простору који смо
добили.
03.05.2010
Хуманитарна организација “Срби за Србе” упутила је
званичан допис министарству за Косово и Метохију у
коме је представљена Васкршња акција и позвано
министарство да се активније укључи у решавање
проблема српског становништва на Космету.
03.05.2010
Хуманитарна организација “Срби за Србе” полако се
шири и преко Атлантика. Након неколико састанака
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одржаних у Србији и Канади, договорене су
активности у наредном периоду. Група пријатељадонатора Сербоси из Калгарија која већ више од две
године активно доприноси донацијама и ширењу
идеје и акција наших организација Србима у Канади
предводиће и заједнички координисати даље
активности СЗС-а са донаторима из других канадских
градова. Крајњи циљ јесте да повезивање донатора и
људи спремних да се ангажују око рада при
организацији доведе до званичног регистровања СЗСа у Канади.
30.05.2010
Примили смо прву донацију из продавнице одеће
MODS69 из Београда у висини од 7.000 дин. која је у
својој радњи у улици Десанке Максимовић 7
поставила хуманитарну кутију за прилоге нашој
организацији. Такође, у овој радњи се продају и
мајице “Још рађају мајке Обилиће” чији је профит
искоришћен за помоћ социјално угроженим српским
породицама на Косову и Метохији.

01.06.2010
Хуманитарна организација “Срби за Србе” из
Аустрије крајем месеца априла припремила је
комплетну папирологију неопходну за годишњи
извештај пореској служби. На жалост вођење
администрације изискује неопходне трошкове које
смо овај пут морали да покријемо како би спокојно
наставили са нашим хуманитарним активностима.
Укупни трошкови припреме извештаја су били 140 €,
стим што су део од 40 € покрили чланови Скупштине
организације.
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06.06.2010
Центар за Србе у расејању “Свети Сава” одржао је
предавање
у
црквеном
дому
Васкрсења
Христова у Бечу на тему “Матерњи језик и познавање
културне баштине у функцији очувања националног
идентитета”. Хуманитарна организација “Срби за
Србе” је, по благослову старешине Храма, имала свој
информативни штанд на предавању где су присутни
гости имали прилику да се ближе упознају са радом
нашег удружења. Припремљен информативни
материјал СЗС је подељен присутним гостима, а при
томе је прикупљена скромна хуманитарна помоћ у
висини од 50 €. Такође, продате су две књиге "Зашто
Срби нестају" од чега је део прихода намењен помоћи
српској деци на простору бивше Југославије у оквиру
наших редовних хуманитарних акција.
21.06.2010
Хуманитарна организација “Срби за Србе” наставила
је да прикупља донације у Аустрији од продаје
комплета књига и двд-а, ауторке мр Биљане Спасић
под насловом “Зашто Срби нестају?” као и филма са
представљања наше организације (организоване
средином фебруара у Бечу). Госпођа Спасић је
пристала да део од сваког продатог комплета
приложи као донацију за наш хуманитарни рад, тако
да смо прикупили укупно 70 €. Уз то, наставили смо и
са продајом мајица “Још мајке рађају Обилиће” где је
приход од продаје истих отишао за помоћ српском
народу на Косову и Метохији.
26.06.2010
Први пут након 69 година одржан је помен за више од
40.000 жртава усташког логора Јадовно. Централном
комеморативном скупу, који је одржан на Спомен
подручју Шаранова јама, присуствовали су, заједно са
активистима још четири братска удружења, чланови
аустријског огранка Хуманитарне организације “Срби
за Србе”. На Шарановој јами, једној од 32 бездане
јаме у које су бачене жртве, постављена је обновљена
спомен-плоча која је тамо стајала до протеклог
грађанског рата у којем је уништена. Обнову ове
спомен-плоче финансирали су чланови “Српске
Православне
Омладине
Инсбрук”,
“Српски
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Родољуби”, “Свебора, Хуманитарне организације
“Срби за Србе” и Српског Друштва “Задужбина” са
укупно 1100 €. Овој заједничкој акцији, која је
договорена на братском сабрању 23.маја у Бечу,
придружио се Српски Сабор Двери са донацијом од
100 €, као и неколико донатора из средње Европе.
Хуманитарна организација “Срби за Србе” помогла је
обнову спомен-плоче на Шарановој јами са укупно 50
€ који су прикупљени унутар чланства.
12.07.2010
Хуманитарна организација “Срби за Србе” коначно је
започела са радом и на простору САД. Након што је
организација званично регистрована у држави
Илиноис, припремљена је и прва верзија званичног
веб сајта www.serbsforserbs.org путем којег се већ од
1. јула прикупљају донације широм САД. Идуће
недеље организација је пријављена за ослобађање од
пореза.
12.07.2010
Представници хуманитарне организације “Срби за
Србе” из САД успешно су започели са планираним
акцијама. За непуних две недеље распродате су
мајице са мотивима Милоша Обилића (прикупљено
120 €).

Представници СЗС-а у Чикагу
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31.07.2010
Пријатељи хуманитарне организације “Срби за Србе”
из Београда израдили су нову серију мајици са
мотивима Милоша Обилића а све у циљу скупљања
средстава за планиране акције помоћи српском
народу на Косову и Метохији.
08.08.2010
Хуманитарна организација “Срби за Србе”
учествовала је на 10. Сабору српске омладине и 4.
Сабору Српске мреже. Иако наша организација није
члан Српске мреже, добили смо позив да учествујемо
у Сабору и представимо нашу организацију. Позив
смо са задовољством прихватили. Неколико наших
представника је имало прилику да обиђе српске
светиње на Фрушкој Гори – манастире Крушедол,
Гргетег и Велика Ремета, као и прелеп и у српској
историји веома значајан град – Сремске Карловце.
Потом смо присуствовали радном делу сабора у
парохијском дому код храма Светог Саве, где смо
представили организацију. Овај Сабор смо
искористили и као прилику за нови састанак са
нашим
братским
организацијама
–
Српска
православна омладина Инсбрук СПОЈИ и Српско
друштво Задужбина и договорили детаље око
заједничке велике хуманитарне акције у Крајини.
08.08.2010
У Фракнкфуртским вестима обављен је чланак о
Хуманитарној Организацији “Срби за Србе” – САД.
Представљен је званичан сајт организације и
представљени су планови и активности ове секције
организације.
20.08.2010
Дана 13.08 је у дневном листу “Курир” на страници
12 објављен чланак о породицама Петрушић и
Милошевић из Гроцке, којима је у марту клизиште
однело домове. Наша организација је свесрдно до
сада помогла овим породицама, али настављамо и
даље са нашим пројектом. На наше инсистирање у
среду 18. августа одржан је састанак код предесдника
Скупштине општине Гроцка, на коме ипак није
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добијена никаква помоћ нити очекивана подршка од
стране општине.
28.08.2010
У сарадњи са бутиком кошаркашке опреме ДоублеДоубле Анд1 из Новог Сада сајт www.fantaziranje.com
учествовао је 28.08.2010. године у организацији
стритбаскет турнира “3на3” на новосадској плажи
Штранд на обали Дунава. Шеснаест екипа од којих је
свака бројала по четири играча биле су смештене у
четири групе где су у међусобној борби током ове
фазе одлучивали ко ће та КМичење наставити даље у
четвртини финала. Током турнира омогућено је и
прикупљање донација за велику хуманитарну акцију
на Косову и Метохији.

06.09.2010
Остварен је контакт са Хуманитарном Хришћанском
заједницом “Радости моја” из Штутгарта у Немачкој.
Организацију чини углавном
млађа српска
популација у овом граду окупљених око Цркве која
свесрдно подржава рад и активности ове групе
добрих људи. Организација је регистрована при
локалним властима па ускоро очекује и потврду из
пореске службе. Заједница “Радости моја” се
прикључила нашој великој акцији на Косову и
Метохији.
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21.09.2010
Хуманитарна организација “Срби за Србе” прикупила
је донације од продаје мајица са натписом “Још
рађају мајке Обилиће”. Прикупљено је 130.500 дин. и
510 €, док је месец дана раније продато десетак
мајици у Чикагу у вредности од 120 €. Овом
приликом желимо се захвалити нашим пријатељима
из продавнице МОДС69, бутика Делије, братству
манастира Студеница као и свим добрим људима који
су мајицу купили у сврху помоћи српском народу на
Косову и Метохији.
27.09.2010
У листу Политика на страници 18 објављен је чланак
новинара Петка Копривице о акцији Хуманитарне
организације “Срби за Србе” везане за помоћ
породици Дањек око куповине породичног дома у
Равном селу.
02.10.2010
Посетом породици Тришић из села Ораховац
општина Зворник, Хуманитарна организација “Срби
за Србе” прикључила се великом пројекту изградње
куће коју спроводи наша братска ХО “НемањићиТићино“. Циљ овог великог пројекта који је веома
храбро и смело започет од стране наших пријатеља
јесте комплетна изградња куће породици Андрије
Тришића ратног војног инвалида. Наша организација
је овом приликом учествовала са 500 € помоћи при
куповини неопходног грађевинског материјала.

Годишњи извештај за 2010.

04.10.2010
У издању Вечерњих Новости за унутрашњост изашао
је нови чланак новинарке Драгане Зечевић о
заједничкој акцији Хуманитарне организације “Срби
за Србе” са неколико братских организација из
Европе и САД која је за циљ имала конкретну помоћ
српским породицама на Косову и Метохији.
09.10.2010
Хуманитарна организација “Мајка девет Југовића” са
Косова и Метохије припремила је на њиховом
званичном веб сајту извештај о скорашњој посети ХО
“Срби за Србе” и помоћи коју смо у заједничкој
акцији са неколико патриотских и хуманитарних
удружења прикупили за српски народ на Космету.
26.10.2010
Стигла је велика донација нашој организацији у виду
одеће, обуће и играчака. Донацију нових ствари
обебедио је бутик NewYorker из тржног центра Делта
Сити, док је један џак са одећом и играчкама стигао
од пријатеља и донатора Хуманитарне организације
“Срби за Србе” из Доминиканске Републике.
06.11.2010
Представници Хуманитарне организације “Срби за
Србе” из Швајцарске посетили су у Уштеру "Посело
Мајевичана", које традиционално сваке године
организује "Удружење Мајевичана у Швајцарској" на
челу са Миодрагом Лукићем, српским писцем који
живи и ствара у Швајцарској. Ову прилику
искористили смо за друђење, промоцију наше
хуманитарне организације, као и за продају мајци
"Још рађају мајке Обилиће". На поселу су укупно
продате 42 мајице по цени од 20 франака, укупна
зарада је 840 франака (210 франака за школу и 630
франака за акцију на Космету).
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Остале
активности
03.12.2010
У Уштеру одржано је друго по реду “Вече
донаторских палачинки” у организацији СЗС
Швајцарска и КУД Никола Тесла из Уштера. На
палачинка-журци присуствовало је укупно 48 људи,
углавном чланова КУД-а Никола Тесла као и
пријатељи наше организације. Била је то одлична
забава на којој су гости уживали у посним и мрсним
палачинкама, музици, друштвеним играма и
надметању у "нинтенду" где је на крају вечери
прикупљено 500 франака.

Представници СЗС-а у Швајцарској

07.11.2010
Хуманитарна организација “Срби за Србе” упућује
још једно велико хвала нашим пријатељима из бутика
МОДС69 - ОТАЏБИНА са којима сарађујемо скоро
две године. Након што су нам изашли у сусрет око
продаје мајица са мотивима Косова и Метохије као и
Обилића, наши велики пријатељи у свом бутику
самоиницијативно су поставили кутију за донације
где се сваког дана прикупљају средства за нашу
организацију. Данас је уплаћено нових 15.260 дин.

Годишњи извештај за 2010.

13.12.2010
Посетили смо осмочлану породицу Премовић из села
Прислоница код Чачка у циљу разматрања даље
помоћи. Овог пута смо им однели мало воћа и
слаткиша као и књигу о Светом Сави.
23.12.2010
Хуманитарна организација “Срби за Србе” и акција у
Старој Србији представљени су у српском часопису
Слово које већ пет година успешно излази у Скопљу.
28.12.2010
Одржана
је
прва
Скупштина
Хуманитарне
Организације “Срби за Србе” САД у просторијама
Српске Православне Цркве у Чикагу на којој су
резимиране досадашње активности ове организације
у Америци, испланиране даље акције и изабрани нови
чланови који ће предводити организацију у
будућности.
У плану је и одржавање велике хуманитарне журке у
Чикагу и другим градовима где би наши
представници или пријатељи наше организације
прикупили средства за спровођење планираних
акција, за пре свега помоћ српској деци на простору
Балкана.
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Заувек ВАМ
захвални
•

Волонтерима и пријатељима организације

•

Навијачкој групи Делије Север

•

Сталним и редовним донаторима

•

Православној Грчкој браћи из Норвешке

•

Фирми Кнежевић Транс из Београда

•

Православној Руској браћи из Москве

•

Ресторану-Хотелу Цар из Смедерева

•

СПЦ у општини Кореница у Крајини

•

Пливачком клубу Swim Star 2000 из Београда

•

Фирми АСБВ Термотехника из Београда

•

Продавници ОТАЏБИНА из Београда

•

Донаторској групи Другари из Београда

•

Патриотском форуму Српска Елита

•

Фонду Хумано Срце Шапца

•

Задужбини Српске Омладине Словеније

•

Донаторској групи Сербос из Калгарија

•

ХО Мајка девет Југовића из Звечана

•

Донатoрима Српска Омладина из Србије

•

Епархији Рашко-Призренској

•

Донаторима из Амстердама

•

Чикашким Србима

•

Социјалној служби у Источном Сарајеву

•

Студенском фонду Осмех на Дар

•

Удружењу Двери Српске и Српска Мрежа

•

Шведско-Српском часопису Дијаспора

•

КУД Никола Тесла из Уштера

•

Новинару Новости Драгани Зечевић

•

Братству Манастира Студеница

•

Новинару Политике Петку Копривици

•

Сајту Сербиан Кафе

•

ХО Немањићи Тићино из Швајцарске

•

Мр Биљана Спасић

•

ХО Радости Моја из Немачке

•

Анонимним донаторима

•

ХО СПОЈИ из Аустрије

•

•

Организацији СПОНА из Македоније

Свим добрим људима који су нам излазили у
сусрет и подржавали наш доброчинитељски
рад у сваком смислу и погледу.

•

Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Српске

Годишњи извештај за 2010.

Хвала ВАМ
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Деца су наша
будућност
Позивамо Вас да и даље помажете и подржавате рад
Хуманитарне организације Срби за Србе на Вама
својсвтен и доступан начин ккако
ако би били у прилици
да помогнемо још више српске деце и још више
српских породица где год се оне налазиле.

________________________________________
Пријатељ се у невољи познаје
Народна пословица
___________________________________________________________________________

Хуманитарна организација
Срби за Србе
http://www.srbizasrbe.org
organizacija@srbizasrbe.org
http://www.serbsforserbs.org
szsamerika@gmail.com

Београд, 07.01.2011

Годишњи извештај за 2010.
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