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  Драги Донатори,  

 Поштовани чланови, 

 Драги Пријатељи, 

 

Желимо да овај месечни извештај 

започнемо са најважнијом речју:  

Х В А Л А! 

 

Хвала Вам за подршку и поверење 

коју сте нам указали у периоду иза 

нас. Постављене циљеве, иако можда 

још увек мале и скромне, смо 

успешно испунили и спровели у дело. 

Крајње професионално, одговорно, и 

правовремено смо Вас свакодневно 

обавештавали о акцијама наше 

организације, као и дневним вестима 

везаним за породице, децу, и читав 

српски народ.  

 

У току месеца марта послали смо 

помоћ у висини од 1.000 € 

породицама на Косову и Метохији, 

као и у Републици Српској, већину у 

новчаном а делом у материјалном 

облику. Можемо бити сигурни да 40 

деце неће остати гладно и жедно у 

наредном периоду. Шта више, жеља 

нам је била да унесемо макар мало 

радости у домове породица којима 

смо помогли. Покренута је позитивна 

енергија у српском народу и ми је 

усмеравамо на најбољи могући начин. 

 

Представници наше организације 

учествовали су и током марта у 

протестима против отимања Косова и 

Метохије, које су организовале српске 

заједнице широм света. Београд, 

Њујорк, Мелбурн, Сиднеј, Торонто, 

Ванкувер су само неки од градова где 

су се својим присуством чланови 

наше организације јавно успротивили 

овом насилничком чину. Успешно 

смо посредовали и у неколико акција 

које су за крајњи циљ имале помоћ 

социјално угроженим породицама, 

како на Косову и Метохији тако и 

остатку Србије. 

 

Свакодневно добијамо све већу 

подршку за наш даљи рад и 

активности пре свега у дијаспори. 

Полако укључујемо све више 

донатора, волонтера, симпатизера и 

људи заинтересованих да буду део 

наше организације. Процес изградње 

темеља ове хуманитарне “куће” коју 

градимо ће тећи полако и постепено, 

како не бисмо дошли у ситуацију да 

се враћамо и исправљамо грешке.  

 

Позивамо Вас да нас подржите и у 

наредном периоду. Придружите нам 

се у волонтерском раду, проширите 

лепу реч о нашој организацији у 

вашим српским заједницама, браните 

наше ставове где год је потребно и 

засигурно ћете се осетити делом наше 

организације.  

 

С поштовањем, 

 

Скупштина организације 
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Спроведене акције 

 

Први циљ који смо поставили пред 

нашу организацију јесте скромна 

финансијска помоћ породицама на 

Косову и Метохији Настић (9 деце) и 

Станојковић (11 деце) са по 300 €.  

 

Донације смо послали породицама 

директно путем банковних рачуна. 

Пријатељи наше организације из 

Београда су планирали да обиђу 

породице на Косову и Метохији у 

току марта али због новонастале 

ситуације и тренутних хирова, 

малтретирања и иживљавања НАТО 

војника, посета породицама је 

одложена.  

 

Са Косова и Метохије смо примили 

речи бескрајње захвалности нашим 

донаторима и члановима, не само на 

новчаној помоћи већ и на самој 

чињеници да нису остали 

заборављени од остатка српског 

народа и препуштени судбини.  

 

Неколико година нису примили ни 

телефонски позив, речи подршке, а 

камоли конкретну помоћ каква им је 

потребна из Србије. 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Чланови породице Станојковић 

 

 
    Признаница о послатој помоћи за 

            породицу Станојковић 

 

 
   Признаница о послатој помоћи за   

                 породицу Настић 
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Спроведене акције

 
Након чланка у “Независним” 

Бањалучким новинама о самохраној 

мајци Милени Илић која са својих 

петоро деце гладује и по неколико 

дана и недеља у току месеца, 

одлучили смо се да им упутимо 

једнократну помоћ у висини од 300 €, 

како би макар привремено помогли у 

решавању горућих животних 

проблема.  

 

Имали смо прилику да представник 

наше организације у Немачкој Маркус 

Ћућић лично посети породицу Илић и 

уручи им помоћ. Након посете, 

Маркус је у извештају за нашу 

организацију описао ситуацију у којој 

се налази породица Илић као веома 

тешку али изразио наду да уз помоћ 

наше организације и људи добре воље 

ускоро и ова породица почети да 

живи од свог рада а деца несметано 

моћи да наставе са образовањем и 

буду примерни ђаци у школи. 

 

У наредном периоду потрудићемо се 

да направимо још неколико посета и 

да у директном контакту са мајком 

породице Миленом нађемо најбоље 

решење које ће омогућити Илићима 

да преброде тренутне невоље и 

постепено решавају нагомилане 

проблеме. 

 
       Породица Илић са Маркусом 

 
     

 
     Потврда о примљеној донацији  
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Спроведене акције 

Долазак представника наше 

организације у Републику Српску 

искористили смо и за прву званичну 

посету породицама Ратковић (10 

деце) и Радановић (7 деце). 

Припремили смо скромне пакете 

породицама у висини од по 35 €.  

 

Најбитније, попричали смо са 

породицама о тренутном стању у 

којем се налазе, а такође и видели где 

им је помоћ најпотребнија и 

најнеопходнија. Конкретно, породица 

Радановић има могућност да обрађује 

земљу и бави се сточарством. 

Породица Ратковић има солидна 

социјална примања али и даље деца 

кубуре са простором у коме спавају.  

 

Све породице су спремне да у 

заједничкој сарадњи са нашом 

организацијом вредно раде како би 

обезбедили услове за своју породицу 

да се прехране и обезбеде основне 

животне потребштине. Жеља наше 

организације јесте да поред конкретне 

помоћи породици, деца наставе са 

редовним школовањем и мотивишемо 

их стипендијама и набавком школског 

прибора, уџбеника и другог наставног 

материјала. 

 

Ову акцију је испратила и новинарка 

Валентина Џоџо из Бањалучког 

“Фокус”- а. 

Породица Радановић, Мала Соћаница 

 

 
   Породица Ратковић, Бања Лука 
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Поруке, поздрави и молбе српскх породица 
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Новости/Догађаји 
 

Породица Кнежевић из Канаде је 

у сарадњи са нашом организацијом 

одлучила да почев од месеца априла 

па надаље помаже и брине о 

породици Лакетић из Куршумлије. 

Овај акт Кумства ћемо подржати кад 

год постоји жеља да се на овај начин 

помаже породицама у тешкој 

материјалној и социјалној ситуацији. 

 
   Породица Лакетић, Куршумлија 

------------------------------------------------- 

       После више од две године 

одсуства, успоставили смо редовне 

контакте са једним од најпосећених 

сајтова у дијаспори Serbian Café, где 

се и родила идеја о организацији Срби 

за Србе. Од прикупљених донација 

чланова Скупштине организације 

платили смо и рекламни простор на 

месец дана који нам је омогућио да се 

број посетилаца на нашем сајту 

удвостручи.  

 

У току месеца марта регистрована 

је нова српска организација Troystvo 

са седиштем у Лондону. Организација 

ће у почетку бринути о раду народних 

кухиња на простору Косова и 

Метохије у којима тренутно раде 

преставници организације Мајка 

Девет Југовића. Овом приликом 

желимо да подржимо наше пријатеље 

из Енглеске да истрају у својој борби 

за породице из јужних српских 

енклава на Косову и Метохији. 

 

 
Испред народне кухиње у Новом Брду 

------------------------------------------------ 

     У сарадњи са члановима наше 

организације у Косовској Митровици 

и групе Срба окупљених на сајту 

Serbian Café Елита, помоћ од преко 

500 € упућена је директно породицама 

у К. Митровици који су избегли пред 

шиптарским терористима и веома 

тешко издржавају избегличке дане. 
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Новости/Догађаји 
 

 

Наши пријатељи из организације 

Српска Народна Одбрана – Северни 

Чикаго организовали су хуманитарну 

вечеру 30. марта на којој су 

прикупили помоћ за децу ометену у 

развоју и њихов дом који се налази у 

Грачаници.  

На жалост, ситуација је крајње 

катастрофална, па и поред пристојно 

сређеног дома у коме се налазе деца и 

њихови старатељи често немају хране, 

а није им страно да чај и хлеб буде 

једино шта поједу у току неколико 

дана. 

    
    Дом за децу ометену у развоју,    

    Грачаница, Косово и Метохија 

------------------------------------------------- 

      Представници наше организације 

учествовали су на протестним 

митинзима поводом насилног 

отимања Косова и Метохија од 

Србије. Патриотски осећаји су 

превладали све последице и казне које 

су уследиле у земљама широм света 

да се изађе на улице и јавно и поносно 

каже да је Космет део наше историје, 

наше културе, и да се једноставно 

никад нећемо одрећи нашег народа ма 

где год он живео на овој планети.  

 
    На протесту у Њујорку, САД 

Обележавање прогона српског народа  

 на Космету у Београду 17.03.2008 

Порука српске заједнице из Сиднеја: 

     КОСОВО ЈЕ СРЦЕ СРБИЈЕ! 
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Новости/Догађаји 
 

У току месеца марта, 

успоставили смо контакте са главном 

уредницом сајта 

www.srpskikosmet.com која већ више 

од неколико година 

самоиницијативно помаже српски 

народ на Косову и Метохији, већином 

из јужних српских енклава.  Жеља 

нам је да уз размену информација и 

активну сарадњу допринесемо 

решавању неких конкретних 

животних проблема српских 

породица.  

Више о планираним акцијама за 

Космет писаћемо у следећем 

месечном извештају. 

----------------------------------------------- 
 

20. марта, представник наше 

организације Игор Рашула био је гост 

на Megasound радију, једном од 

најслушанијих српских радио станица 

у Торонту. У току разговора, наш 

представник је у кратким цртама 

упознао слушаоце о раду наше 

организације, потреби да се млади 

људи широм дијаспоре организују и 

неопходност јединственог циља којем 

нове организације морају тежити. 

Овом приликом желимо да се још 

једном захвалимо на уступљеном 

простору као и активнијој сарадњи у 

будућности. 

 

 

Српски пливач Милорад Чавић 

освојио је златну медаљу у 

дисциплини 50 метара делфин на 

Европском првенсту у Ајндховену. 

Чавић је, поред освојеног злата, 

направио и нови европски рекорд 

пошто је дужину од 50 метара 

испливао за 23 секинде и 11 стотинки. 

То је за 14 стотинки бољи резултат од 

претходног рекорда који је такође 

држао наш пливач. Најуспешнији 

српски пливач свих времена 

дисквалификован је са првенства 

након што се на постоље попео са 

српском тробојком и мајцом “Косово 

је Србија”. Овом приликом желимо 

да изразимо речи хвале и поштовања 

за овог младог спортисту, који уз 

наше тенисере и друге успешне 

спортисте полако али сигурно постају 

узор младим људима. 

 

      
   Чавић на победничком постољу 
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Планови за месец Април 
 

У току месеца априла спровешћемо 

“ускршњу акцију”, у којој 

планирамо да обиђемо пет породица 

из нашег програма: Љиљак, Петковић, 

Илић, Гогић и Милић. Желимо да 

Васкрс, као најсветији хришћански 

празник, посебно обележимо пре 

свега ради деце, а наравно и њиховим 

родитељима.  

 

Свако дете ће добити скроман пакет у 

коме ће наћи слане и слатке 

посластице у тежини од око 1кг., 

књигу прикадном њиховим годинама 

о спрској историји, култури, баснама, 

песмама, причама за децу, али и 

озбиљну литературу. Породицама смо 

наменили новчани поклон у висини 

од 100 € као и икону Свете 

Тројеручице, као знак пажње и жеље 

да породице осим материјално 

подржимо и духовно, што је вековима 

красило српско домаћинство. 

 

Овом акцијом желимо да пре свега 

утичемо на најмлађу популацију 

друштва, да их родитељи уче и 

објасне им зашто су добили поклоне 

баш крајем априла. Васкрс је, поред 

Божића, најсветији хришћански 

празник и сматрамо да тај мали чин 

пажње може оставити дубок траг у 

будућности на млађе нараштаје, да и 

они једног дана када дођу у прилику 

да помогну неком то и учине. 

Доброчинство не сме имати границе 

нити баријере у људском животу.  

 

 
------------------------------------------------- 

У току априла планирамо да 

приведемо крају основну 

регистрацију наше организације у 

САД. Полако окупљамо тим људи 

који је заинтересован да се активно 

укључи у свакодневне активности на 

подручју Сједињених Држава. 

Средином лета планирамо да 

одржимо неколико семинара и 

предавања на тему о самом раду наше 

организације, као и будућим 

плановима, циљевима и 

могућностима организовања у САД. 

Такође, у плану је и посета Канади.  

 

О свему ћете благовремено бити 

обавештени путем нашег сајта као и 

директним контактом са 

представницима организације. 
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Финансијски извештај 

 
 

                Укупно стање на рачуну 29. 02. 2008 

                 Девизни: 1.291 € 
                 Динарски:  9.419 дин. 

 

 

                Приходи у периоду 1.03 – 31.03. 2008  

                 Девизни: 2.276 € 

                 Динарски:  9.041 дин. 

                 Скупштина: 222 € 

                 Укупно донатора: 100 

 

 

                Трошкови у периоду 1.03 – 31.03. 2008  

                 Девизни: 1.040 € 

                 Динарски: 195 дин. 

 

 

                Завршно стање за дан  31.03.2008 

                 Девизни: 2.527 € 

                 Динарски: 18.265 дин. 
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Статистички подаци 

Хуманитарна oрганизација Срби За Србе

Преглед донација за 2008 годину

Ј: 250 €

Феб: 1,651 €

Март: 2,568 €

Април: 0 Мај: 0 Jун: 0 Jули: 0 Aвгуст: 0 Сеп: 0 Oкт: 0 Нов: 0 Дец: 0
0
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Волонтери 

 
Хуманитарна организација  

Срби за Србе би желела да се упозна 

са младим, вредним и ажурним 

особама широм света који желе 

да се баве хуманитарним радом, 

стичу нова искуства и развијају 

своје лидерске способности.... 

 

..и наравно друже се и шире контакте 

у целој дијаспори. 

 

 

 

Контактирајте нас: 
organizacija@srbizasrbe.org 
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Хуманитарна организација 

СРБИ ЗА СРБЕ 
 

 

http://www.srbizasrbe.org 

 

 

 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 


