ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ
ХУМАНИТАРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СРБИ ЗА СРБЕ

ЗА 2011. ГОДИНУ

Писмо донаторима
Поштовани донатори, чланови и пријатељи,
Поздрављамо Вас поново као и годинама уназад
у овом другом месецу нове 2012. године. Пред вама
је
нови
годишњи
извештај
Хуманитарне
организације Срби за Србе где Вам представљамо
рекапитулацију нашег преданог хуманитарног рада
током протекле, морамо нагласити веома успешне,
2011. године. Користимо ову прилику да се срдачно
захвалимо и свим добротворима који су допринели
на себи својствен начин да се наше планиране
активности остваре, рад организације унапреди, а
првенствено да се врати осмех нашој дечици на
лице и пробуди нада у боље сутра.
Одсуство вере у Бога, неслога, свађе, отимачина,
клевете, жеђ за лажним престижом свакодневица је
нашег посрнулог друштва, како у матици тако и у
расејању. Током протекле године из првих редова
позоришта српске голготе, имали смо прилику
небројено пута да посматрамо трагедије и драме које
је живот сервирао нашој браћи и сестрама широм
Балкана. Живот под тешким али поносним српским
бременом постаје скоро неподношљив за велику
већину наших сународника. У тешким економским
условима и под константним притиском који се
посебно одражава на духовном, националном и
интелектуалном плану тешко је да опстане и
појединац, а камоли вишечлане породице.
Та храбра мањина богата бројним потомством, а
материјално сиромашна понела је највећи крст.
Свему томе у многоме кумују домаћи и страни
елементи који се и даље перфидно, подмукло,
безобзирно, бестидно и цинично поигравају српским
народом, урушавајући поред свега и оно мало
достојанства које му је преостало. Сагледавши
целокупно стање српског друштва без обзира у којим
неприродним и наметнутим политичким границама
он обитавао, као и претходних година уложили смо
максималан труд да се духовни и социо‐економски
услови живота вишечланих продица бар за корак
унапред промене. Резултат свега тога је најуспешнија
година за нама у којој смо остварили бројне успехе,
посебно на пољу помоћи циљним групама и крајним
корисницима.
Рекордан број прикупљених донација и донатора
који су се укључили у рад наше организације помогао
је да се наше замисли, пројекти и акције спроведу
широм градова, села и региона Балкана.
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Представници наше организације стизали су да
испоруче помоћ на најразличитијим местима где се
тренутно налази угрожен (безбедоносно, социјално,
духовно) српски живаљ. Неке од тих територија су
пре свега Косово и Метохија, стара Србија, Рашка,
Црна Гора, источна Србија, јужна Србија, централна
Србија, Војводина, Република Српска, Херцеговина,
Српска Крајина и друге области. Прикупљена
новчана средства у износу од 75.746 евра послужили
су нам да олакшамо живот за 125 породица које
заједно броје око 500 деце. Томе придодајући и
бројне донације у виду пакета одеће, обуће,
играчака, књига, школског прибора, разноразног
покућства заокружили смо једну импресивну целину.
Сам развој и успон организације медијски је био
испраћен током прошле године знатно више него
што је то био случај у периоду пре тога. Наши
представници са свих меридијана често су били гости
националних и локалних ТВ станица, гости у
познатим
емисијама,
различите
ТВ
екипе
репортажама су испратиле неколико наших
хуманитарних акција, гостопримство су нам
указивале и радио станице, а небројено пута наше
име се помињало у позитивном контексту у многим
домаћим и иностраним штампаним и интернет
медијима.
Бројна прошлогодишња добротворна окупљања,
презентације, хуманитарне журке и вечере широм
света такође су допринеле да се о нашем раду чује
надалеко. Поврх свега, многобројни људи својим
присуством на тим догађањима уврстили су себе у
листу добротвора српског народа. Хуманитарна
окупљања најразличитијих врста су свакако била
једна од прекретница у нашем добротворном раду, а
у периоду који долази свакако ћемо се потрудити да
тај вид доброчинства буде једна од главних полуга у
прикупљању добротворних прилога за наш народ.
Сходно стању на терену и током протекле године
највећи акценат стављен је на посете и помоћ нашим
најугроженијим сународницима јужно од Ибра,
расутим по косовско‐метохијским енклавама.
Притисак на косовско‐метохијске Србе интезивиран
је средином августа 2011. године када је насилним
путем покушан довршетак процеса нелегитимног
проглашења независности јужне српске покрајине,
постављањем шиптарских граничних институција на
северну административну линију разграничења са
централном Србијом.
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Писмо донаторима
Кризна дешавања натерала су Србе са севера
покрајине да до дана данашњег спавају отворених
очију на постављеним барикадама, како би спречили
шиптарске квази државне институције да уз помоћ
страних плаћеника заокруже процес отцепљења
Косова и Метохије од матице. Догађаји на светој
земљи натерали су нас да се максимално окренемо
помоћи нашој угроженој браћи и сестрама који већ
годинама уназад бију неравноправну битку. Сходно
томе сви рекорди у нашем досадашњем раду
оборени су изузетним акцијама на Косову и
Метохији. Преко педесет породица директно је
помогнуто, а мимо тога скоро 200 основаца у
неколико школа. Помоћ смо достављали и за
амбуланте као и за народне кухиње, док је морална
помоћ пружана браниоцима на барикадама.
У бастиону српства Републици Српској такође смо
били свеприсутни и на услузи нашем страдалном
народу. Десетине породица смо успели да
помогнемо и обиђемо сходно нашим могућностима,
али од свега тога би издвојили два велика пројекта
која смо комплетирали, као и трећи који је при крају.
Са поносом истичемо да је велики пројекат куповине
трактора са пратећом механизацијом за породицу
Екмечић из Пребиловца завршен и да већ даје
резултате. Нешто мањи пројекат куповине
мотокултиватора са прикључцима за породицу
Тамбур из Источног Сарајева је завршен крајем
године на опште задовољство свих нас. На крају и
трећи велики пројекат санације и доградње куће
породици Ћетковић из Пељава се успешно приводи
крају и очекујемо убрзо завршетак истог. Огранак
организације у Републици Српској је био и више него
активан на пољу помоћи угроженим породицама, а
тако се очекује да буде и током наредне године.
Током 2011. нисмо заборавили нашу браћу и
сестре у Републици Српској Крајини. У две велике
акције у сарадњи са братским организацијама
обишли смо и помогли укупно 16 породица и
четрдесеторо деце. Излишно је помињати изнова и
изнова тешкоће и притиске сваке врсте са којима се
суочавају Срби са тих простора. Крајња линија је да
притисци, асимилација и дискриминација нису бајке
и да је то једна мучна свакодневица. Нашим
посетама и достављеној помоћи покушавамо да
Србима са тих простора пошаљемо поруку да истрају
у својој борби и да поново омасове Крајишке крајеве
српским живљем.
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На подручју Рашке проширили смо област
деловања све до границе са Црном Гором. У
неколико акција током године значајно је помогнуто
десетак породица куповином стоке и основних
кућних елемената. И на том подручју српски живаљ
бије животне битке за опстанак и останак у колевци
династије Немањића. Својеврсни притисци, као и
тешки економски услови живота проређују сваке
године све више српски народ. Наша организација ће
уз помоћ пријатеља из Рашке области покушати да
унапреди услове живота српских породица и да им
обезбеди економску самосталност.
Сад већ стандардне активности редовно смо
обављали и на тлу северне Србије где смо у више
наврата током године помагали нове, али и старе
породице из нашег програма помоћи. Задовољство је
приметити знатно бољи квалитет живота код
породица као што су: Дањек, Милутиновић, Љиљак,
Медић које смо помагали неколико пута до сад.
Њихови животи пре и након наших посета су се
знатно изменили што и они сами са задовољством
признају. Циљ нам је да и остале породице са тог
подручја које смо по први пут обишли уведемо у круг
задовољних, стабилних и срећних породица.
Пожртвованошћу и преданим радом нових чланова
организације на подручју јужне Србије покренули
смо активности и у тим пределима. Одатле издвајамо
и пројекат доградње и санације куће дванаесточланој
породици Николић из Бојника код Ниша. Пројекат
проширења куће се полако приводи крају.
Подручја Старе Србије (БЈРМ) и Црне Горе и даље
су најмање заступљена у нашим активностима.
Мноштво разлога кумује томе, али упркос свега ипак
смо успели да спроведемо неколико акција помоћи
нашем живљу на тим просторима. У Скопској црној
гори помогнуто је седам породица. Са друге стране
на подручју северне Црне Горе по први пут су
помогнуте две породице из Пљевља Дробњак и
Стојиљковић са укупно осморо деце. У неколико
наврата послата је и ургентна помоћ породици
Милић из Подгорице.
Током наредног периода у току 2012. године
представници Хуманитарне организације Срби за
Србе потрудиће се да обезбеде квалитетнију
подршку од стране пријатеља са тих подручја, како
би и наша помоћ долазила брже и ефикасније до
оних којима је најнеопходнија.

Хуманитарна организација Срби за Србе | Годишњи извештај за 2011. | www.srbizasrbe.org

Писмо донаторима
Целокупна наша хуманитарна делатност не би
била могућа без изузетне помоћи и учешћа огранака
широм дијаспоре који дају ветар у леђа својом
истрајношћу и пожртвовањем . Све више донатора и
активиста се прикључује нашем раду у Швајцарској,
Аустрији, Канади и Сједињеним Америчким
Државама.
Огранци који су своје активности започели
недавно, сад већ прерастају у озбиљне чиниоце који
достојно репрезентују идеју наше хуманитарне
организације широм света, а самим тим и доприносе
озбиљним
средствима
којима
се
помажу
најугроженије породице.
Велики изазови и циљеви су пред свима нама у
2012. години. Сиромашних и обесправљених
вишечланих српских породица је све више широм

Балкана. Само заједничким радом и пожртвовањем
можемо променити њихове животе.
Зато очекујемо подршку сваког од вас који
разумете незаслужене патње нашег народа и вас које
„све ране нашег народа боле“. Свака помоћ је добро
дошла, па макар била и лепа реч или добронамерна
критика како би наш добротворни рад подигли на
још виши ниво.
Овом приликом вам се свима још једном
најискреније захваљујемо на подршци и помоћи
током протекле 2011. године и позивамо вас да и
даље останете будни, национално свесни и да сходно
својим
могућностима
подржите
рад
наше
организације, како би заједничким снагама
наставили непрекидну борбу за очување великог
српског имена на нашим вековним просторима.

С поштовањем,

Игор Рашула
Председник СЗС Србија
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Милош Јовановић

Жељка Крсмановић

Председник СЗС Аустрија

Председник СЗС САД

Добрина Кусмук

Душан Ђаковић

Председник СЗС Република Српска

Председник СЗС Швајцарска
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Финансијски извештај



Укупно прикупљених донација: 73.388 €
Укупно прикупљених донација од Скупштине: 2.358 €



Укупно у 2011. години: 75.746 €








Приходи организације у 2006. 7.698 €
Приходи организације у 2007. 4.647 €
Приходи организације у 2008. 16.420 €
Приходи организације у 2009. 27.348 €
Приходи организације у 2010. 48.291 €
Приходи организације у 2011. 75.746 €



Укупни досадашњи приходи организације: 180.150 €






Број донација у 2008. години: 477
Број донација у 2009. години: 577
Број донација у 2010. години: 828
Број донација у 2011. години: 1.446




Просечна донација на годишњем нивоу: 120 €
Просечан приход на месечном нивоу: 6.312 €

Преглед донација по месецима у 2011. години:
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Косово и Метохија
Холандије, Удружење грађана Гама из Панчева,
Светосавска Омладина из Суботице, Хуманитарна
Хришћанска заједница Радости моја из Немачке, као
и Бошко Ћирковић из познате реп групе Београдски
Синдикат.

Срби за Србе са школарцима у ОШ Радош Тошић, Осојане

За акције помоћи српском народу на Косову и
Метохији утрошили смо преко 28.000 евра, а томе
треба додати да смо у неколико наврата доносили и
помоћ у виду одеће, обуће, играчака, литературе и
друге помоћи чија вредност засигурно прелази 2.000
евра.

У току 2011. године, Хуманитарна организација
Срби за Србе наставила је са активностима помоћи
српском народу на Косову и Метохији. Спроведено је
укупно шест добротворних акција и то, у јануару за
Божић, у априлу за Васкрс, крајем јуна за Видовдан, у
августу, новембру и децембру.
Обезбеђена је помоћ за укупно 52 породице,
затим храна за народну кухињу у Прековцу, помоћ у
лековима и санитетском материјалу за Дом здравља
у Осоајну, новчани поклони и књиге за основце у
школи Радош Тошић из Осојана, и литература за
Медицински факултет у Косовској Митровици.
Деца су наша будућност – Лазар Михајловић

Помоћ наше организације се састојала пре свега у
виду набавке покућства за социјално угрожене
породице и то: кревети, веш машине, фрижидери,
електрични и шпорети на дрва, замрзивачи, ормари,
столови и столице, каучи, теписи, пећи, грађевински
материјал, санитарије за купатило, пумпе за воду и
цеви, хидрофор, прекрупач за жито и друга помоћ за
рад у домаћинству.

Обезбеђена помоћ за породицу Столић из Угљара

Велику помоћ и подршку током обиласка
породица као и достављању набављене помоћи
пружили су наши пријатељи из Хуманитарне
организације Мајка девет Југовића из Грачанице,
као и свештеници Епархије Рашко‐Призренске.
Такође, нашим акцијама помоћи у неколико
наврата придружиле су се братске организације
СПО(Ј)И из Аустрије, Коло Српских Сестара из
6

У мученичком селу Старо Грацко
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Косово и Метохија
Поред хуманитарних и друштвених акција,
посетили смо и велики број Православних светиња на
Косову и Метохији.

Срби за Србе и Радости моја са Грковићима у Ораховцу

Такође, треба истаћи да смо у неколико наврата
помогли породице куповином домаћих животиња
(краве, овце, козе, јагњад...) јер смо на тај начин
желели да омогућимо породицама да добију
прилику да самостално производе одређене
прехрамбене
намирнице
за
потребе
свог
домаћинства, као и за потенцијалну даљу продају.
Тамо где је постојала ургентна потреба за храном,
наша организација је обезбедила основне потребе у
виду брашна, шећера, уља, тестенина, средстава за
хигијену и друге основне животне намирнице.

На рођенданском слављу са породицом Ристић

Помоћ наше организације коју смо пружили
напаћеном српском народу у току 2011. године само
је кап у мору њихових тренутних потреба. Надамо се
да ћемо заједничким снагама донатора, добрих и
савесних људи, као и уз сарадњу са другим братским
организацијама широм света у наредној 2012.
години обезбедити још већу помоћ за угрожене
вишечлане породице која би, пре свега, требало да
се огледа у виду економске помоћи и даљег
запошљавања.
Без обзира на политичке и економске
(не)прилике које владају у Србији, али и широм света,
остајемо доследни нашем ставу да је Косово и
Метохија неотуђиви део српске државе.

Срби за Србе са малишанима у селу Јасеновик

Током наших акција на Косову и Метохији
трудили смо се да обезбедимо помоћ за што више
села широм јужне српске територије у којима живе
српске породице. Конкретно, обишли смо села у
општинама Штрпце, Ново Брдо, Лепосавић, Звечан,
Липљан, Грачаница, Исток, Ораховац и Хоча,
Приштина, Косовска Каменица и Старо Грацко.
7
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Српска Крајина
Вредност испоручене помоћи породицама
износила је укупно 8.000 евра, а свакако тој бројци
треба придодати и материјалну помоћ коју смо
испоручили малишанима из ових српских села.

Срби за Србе са Задужбином у посети породицама

Хуманитарна организација Срби за Србе спровела
је две велике акције помоћи српским породицама на
простору Крајине. Прву посету организовали смо
крајем месеца маја у склопу велике Васкршње акције
која је спроведена заједнички у сарадњи са братским
организацијама Српско друштво Задужбина из
Словеније, Хуманитарном организацијом Немањићи
Тићино из Швајцарске и Српском Православном
омладином Инсбрук из Аустрије. Друга акција
помоћи српским породицама у Крајини спроведена
је у октобру.

У дому деветочлане породице Ђилас из Срба

Као што смо истакли у претходним извештајима,
положај Срба у Српској Крајини и даље остаје тежак и
пун неизвесности. Нажалост ништа ново када се ради
о српском народу као националној мањини на
територијама ван матице. Тешко се долази до било
каквог запослења, а не могу се баш ни подичити
поштовањем основних грађанских права, која можда
постоје на папиру али далеко од праксе.

Срби за Србе са породицом Јелача из Грачаца
Са породицом Јазић у дворишту њиховог домаћинства

У оквиру спроведених акција помоћи помогнуто
је укупно 15 српских породица (од којих неке више
пута) на подручју Коренице, Доњег Лапца, Срба,
Госпића и Грачаца. Помоћ се састојала пре свега у
виду набавке покућства (бела техника, кревети,
столице, пећи, ламинат, купатило, итд.), грађевинског
материјала, домаће животиње за узгој, огрев, обућа,
одећа, играчке, књиге и школски прибор.
8

Наша организација ће и даље у сарадњи са
братским удружењима и сходно могућностима
обилазити најугроженију браћу и сестре широм
Крајине, како би им скромним доприносом и
посетом првенствено дали снаге да истрају на својим
вековним огњиштима, а затим им и делимично
унапредили њихов социјални и економски статус.
Очекујемо да ћемо у будућности добити још већу
подршку ради остваривања предвиђених пројеката.
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Република Српска
Други велики пројекат који смо успешно
реализовали на простору Републике Српске била је
набавка
мотокултиватора
са
прикључцима
седмочланој породици Тамбур из Источног Сарајева.
Ова механизација треба да омогући Тамбурима
неопходне приходе до којих у току зимских дана јако
тешко долазе. У реализацији овог пројекта добили
смо донацију у вредности од 750 евра од Скупштине
општине Источно Сарајево.

Доградња куће породици Ћетковић са Мајевице у току

У току 2011. године, на простору Републике
Српске, наша хуманитарна организација помогла је
укупно 11 српских породица (од којих неке више
пута), укључујући и породицу Екмечић из
херцеговачког села Пребиловци. Укупна вредност
помоћи износила је преко 20.000 евра кроз 15
организованих акција.
Уз
помоћ
Министарства
пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске у
вредности од 7.314 евра обезбедили смо, у склопу
Божићне акције, нови трактор за потребе седмочлане
повратничке породице Екмечић, која се бави
земљорадњом, сточарством и прозводњом здраве
хране. У месецу септембру испоручили смо и додатну
механизацију (прикључци, фреза, плуг и приколица)
за потребе даљег унапређивања овог вредног
српског домаћинства.

Испорука трактора у домаћинству породице Екмечић
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Најмлађи Тамбури испред новог мотокултиватора

На обронцима Мајевице, наша организација
успешно приводи крају и трећи велики пројекат –
доградња куће породици Ћетковић у сарадњи са
братском организацијом Немањићи Тићино из
Швајцарске. Планиран завршетак радова је април
2012. године. Истичемо да су у досадашњим
акцијама помоћи овој породици учествовали и
чланови удружења Мајевчана из Швајцарске као и
општина Лопаре.
Помоћ осталим породицама у Републици Српској
састојала се пре свега из набавке основних животних
намирница, средстава за хигијену, оруђа за рад,
покућства, ситне и крупне живине, као и школског
прибора, књига, гардеробе, одеће, обуће и других
врста помоћи. У нашим хуманитарним активностима
које смо спровели претежно у околини општина
Приједор, Пале и Бања Лука, велику подршку добили
смо од манастира Клисина и продавница Бојић и
Тадић из Приједора.
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Србија
и столице, кревети, каучи), материјал за изградњу
купатила, санитарије, обнова кућа и домаћинства,
основне животне намирнице и средства за хигијену,
књиге Православне литературе, школски прибор,
играчке за децу, обућа, одећа, измиривање
различитих дугова, као и помоћ при контакту са
представницима локалних самоуправа.

Срби за Србе са породицом Костовић у Рашкој области

У протеклој 2011. години, Хуманитарна
организација Срби за Србе помогла је укупно 35
породица (неколико породица и више пута) на
простору уже Србије. Спроведено је 28 акција
помоћи, пре свега на територијама Рашке области
(општине Нови Пазар, Нова Варош, Прибој и
Пријепоље), аутономне покрајине Војводина (Нови
Сад, Вршац, село Неузине, и Равно село), Београд,
Прељина и Доња Трепча код Чачка, Бојник, село
Бунар код Јагодине и Велико Градиште у источној
Србији.

У посети породици Медић из Вршца

Поред вишечланих српских породица, помоћ је
уручена и библиотеци Основне школе 22. децембар
из Доње Трепче у виду књига (преко 70 наслова), као
и омладини Старог Раса из Новог Пазара у виду
одбојкашке мреже. Велику помоћ у остваривању
планираних пројеката помоћи породицама добили
смо од наших пријатеља из Хуманитарне
организације Стара Рашка, манастира Ђурђеви
Ступови, компаније Хенкел (хигијенски пакети),
бутика Отаџбина, Хорус, Стрит, Мала српска
продавница, Кнежевић транса и хотел‐ресторана Цар
из Смедерева.

Срби за Србе у посети породици Станковић у Бојнику

Вредност испоручене помоћи наше организације
је 17.000 евра. Средства су пре свега утрошена на
помоћ породицама у набавци домаћих животиња за
узгој (краве, јагњад, супрасне крмаче), покућства
(фрижидери, шпорети, веш машине, замрзивачи, сто
10

Породица Јешић из Пријепоља у новом дому
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Црна Гора и Стара Србија

У посети породици Стојиљковић из Пљеваља

Срби за Србе у дому породице из села Никуљане

Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе спровели су током 2011. године две акције
помоћи српским породицама у Црној Гори у којима
су помогнути Милићи из Рибничких Врела,
Стојиљковићи и Дробњак из Пљеваља. Вредност
уручене помоћи за ове три породице је 850 евра у
којима су купљене основне животне намирнице,
средства за хигијену, веш машина и машина за
сушење веша. Уз то, поклонили смо већи број књига
Православне и историјске тематике.

У месецу мају, спроведена је велика акција
помоћи српским породицама на простору Старе
Србије, пре свега у Кумановском региону.
Средствима у вредности од 1.600 евра помогнуте су
породице Тодоровић, Стефановић, Серафимовић,
Јанковић, Говедаров, Брава и Трајковић, и то са
набавком фрижидера, замрзивача, шпорета, машине
за веш, кревета, основних животних намирница као и
хигијенских средстава. Такође, обезбеђена је и
велика количина књига за културни центар Вук
Караџић у Кучевишту, који је важан информативни
центар окупљања младих у овом српском селу.

Треба истаћи да су Пљевља успела да се очувају
као српски град јер је српски народ ту већински. Из
тог разлога бројни су проблеми са тренутном власти
на државном нивоу, јер новчани токови на све
начине заобилазе Пљевље, а под невероватним
притиском протеривања су и свештеници Српске
Православне Цркве који преживљавају слична
застрашивања као и током Отоманског царства.

Пријатељи организације из Куманова са Трајковићима

Породица Милић из избегличког насеља код Подгорице

11

И овом приликом истичемо да је духовна и
национална ситуација у којој се налазе Срби у Старој
Србији изузетно тешка у односу на друге крајеве
Балкана где живе српске породице. Разлог томе јесте
чињеница да се врши присилна асимилација српског
народа, а пре свега културе, вере, језика и обичаја.
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Срби за Србе у медијима

Најплеменитији подвиг године – Вечерње Новости

Хуманитарна организација Срби за Србе била је
прилично добро испраћена у медијима, узимајући у
обзир број акција тј. породица којима је помоћ
уручена у току 2011. године.

Људи добре воље – Радио телевизија Србије

Прикупљање помоћи за Србе на КиМ ‐ Политика
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Организација се појавила укупно 23 пута у
средствима медија и то писаним (Вечерње Новости,
Печат, Курир, Политика, Прави одговор, Франкфуртске
вести, Свет), електронским медијима (С медија, 011
вести, Радио телевизија Војводине), телевизији (Радио
телевизија Србије, Радио телевизија Републике
Српске, Радио телевизија Источно Сарајево, ТВ Форум,
Српска телевизија Чикаго), као и на радију (РТВ
Београд 1, Радио Словољубве, КиМ радио).
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Благослов Патријарха Српског
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Остале активности
Представници организације Срби за Србе у Бечу
били су активни у неколико различитих сегмената.
Организовали су две пројекције филма ''Срби – народ
који нестаје'' на којима је прикупљено 300 евра.
Такође, у оквиру Бечке недеље интеграције одржана
је изложба и предавање о српској култури и
књижевности и том приликом прикупљено је 230
евра. Дружење чланова и донатора организовано је
на роштиљу и хуманитарном доручку.

Хуманитарна журка у дискотеци Џил у Цириху

Сви огранци Хуманитарне организације Срби за
Србе, почев од Србије, преко Републике Српске,
Аустрије, Швајцарске, па све до Сједињених
Америчких Држава, као и наши пријатељи из Канаде
и Аустралије, трудили су се да, поред својих
примарних активности на пољу хуманитарног рада,
организују и учествују на различитим кулутрно‐
просветним манифестацијама. Такође, представници
наше организације трудили су се да кроз
организвање хуманитарних журки, концерата и
палачинка вечери окупе своје пријатеље и младе
људе који желе да помогну и подрже наш
добротворни рад. На тим окупљањима и дружењима
прикупљено је преко 13.500 евра што је значајно
допринело повећању броја акција помоћи.

Дружење на роштиљу у Бечу

Хуманитарна организација Срби за Србе из САД
била је највише активна у ''српском'' граду Чикагу,
где су приређене хуманитарне журке, палачинка
вечери, а неколико пута представници наше
организације учествовали су и на излетима СПЦ‐а где
су промовисали идеје и рад организације.

Хуманитарна журка у Чикагу

Палачинка вече у Швајцарској
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Огранак наше организације у Швајцарској се
потрудио да кроз велики број дружења на журкама и
палачинка вечерима анимира, подстакне и
информише своје сународнике и добре људе о
великим потребама вишечланих српских породица.
Те активности допринеле су да се олакша тешка
егзистенцијална ситуација која тренутно влада на
Балкану.
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Нема предаје!

Захваљујемо се свим донаторима, пријатељима,
и члановима организације који су допринели
да се све планиране активности успешно спроведу у дело.
Позивамо Вас да и даље подржавате рад
Хуманитарне организације Срби за Србе
на Вама својствен и доступан начин како би и даље
били у прилици да помогнемо још више
српске деце и њихове породице.

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
Хуманитарна организација Срби за Србе
www.srbizasrbe.org
www.serbsforserbs.org
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