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Писмо
донаторима
Поштовани донатори, чланови и
пријатељи,
Упркос
тропским
врућинама,
годишњим
одморима и породичним обавезама који су
најинтезивнији
током
месеца
августа,
представници наше организације вредно су
радили на планираним активностима и успешно
их привели крају. Као и до сада, велику
захвалност дугујемо и нашим редовним
донаторима без којих би наши планови били
тешко остварљиви.
У месецу иза нас као најважније акције издвајамо
помоћ породици Игрутиновић из села Висока код
Куршумлије у виду новог шпорета и кокошки,
као и помоћ породицама Костовић и Коматине у
виду одеће, пелена и играчака, пристигла од
наших донатора из Зајечара. Такође, са
породицом Милановић из Рашке направили смо
план помоћи у виду грађевинског материјала који
ћемо спровести у току септембра заједно са
организацијом Стара Рашка.
22. Августа одржана је друга по реду
хуманитарна утакмица између ФК Српских
Белих Орлова и њихових навијача Ултра Срба из
Торонта. Комплетан приход од продатих
улазница, мајица и донација проследиће се на
рачун наше организације а као подршка следећој
посети Косову и Метохији планираној за крај
септембра. Овом приликом желимо да се још
једном захвалимо и навијачима и Фудбалском
клубу што су издвојили своје време и средства
како би ову манифестацију други пут по реду
успешно организовали зарад српског народа на
Космету.
Представници наше организације из Београда
посетили су породицу Игрутиновић у селу
Висока 15. августа након што смо предходно
њихов дом опремили са новим шпоретом и малој
фарми придодали 15 кокошака. Најмлађи
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Игрутиновићи имали су прилику да се сликају и
дају свој први интернет интервју, а потом да са
нашим представницима и одиграју фудбалску
утакмицу. Иако је министарство за људска и
мањинска права обезбедило средства за
реконструкцију њихове куће од милион динара и
једнократну новчану помоћ од 240.000 дин.,
општина Куршумлија није до данас послала нити
један динар помоћи.
У месецу септембру планирали смо нову посету
и наставак помоћи српском народу на Косову и
Метохији. Желимо да искористимо ову прилику
да упутимо јавни позив нашим редовним и
повременим донаторима, а наравно и свим
пријатељима наше организације да финансијски
подрже ову нову акцију како би били у прилици
да помогнемо што већи број породица и деце на
Космету. Такође, акцију продаје мајица са
историјским мотивима Космета приводимо крају
а комплетан приход биће искоришћен у овој
новој посети.
У току септембра наша организација обезбедиће
три школараца из породице Илић у Републици
Српској са новим уџбеницима неопходних за
нову школску годину. Предхно смо обезбедили
средства за уџбенике и школарце из породице
Панић у Крајини. Планирамо да у наредном
периоду уложимо још више средстава у
образовање и школовање деце јер управо у том
сегменту лежи нада за релативно брз излазак из
тешког сиромаштва и немаштине.
Позивамо све донаторе и пријатеље наше
организације да нам и даље пружају подршку
како би и месец септембар усшешно привели
крају и како би обрадовали и помогли што више
породица а пре свега њихове деце. Деца су наша
будућност!
С поштовањем,
Скупштина организације
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Код породице
Игрутиновић
њихов живот кроз причу од прошле године и
сада скроз је друга прича. Они поседују: три козе,
једно јаре, овна, овцу и сада наше кокошке од
којих се очекују прва јаја за недељу дана и имају
башту у којој саде: лук, кромпир, парадајз,
кукуруз... По мом мишљењу, не бих да грешим
душу, али зависе од Бога и буквално, буквално од
свог рада и труда, колико буду радили и трудили
се толико ће и имати што и није лоше. Кућа
њихова где се налази и цело то село је
феноменално, природа, плодност земље, шуме...
ја сам обилазио Србију колко толко али овакав
мир и природу нисам осетио одавно.

СЗС са Игрутиновићима у селу Висока у Куршумлији

Пут Куршумлије тј. селу Висока почео је 15.
августа у девет ујутру. До куће Игрутиновића
доћи је права уметност, па су наше алпинистичке
способности дошле до изражаја. Пут до куће
Игрутиновића се зове Стари пут и могу рећи да је
нпр. Скадарлија за тај пут писта, хвала Богу ауто
је остао читав. Том калдрмом се иде око три
километра па се ауто паркира и онда се наставља
пут пешице старом пругом пет минута, па се
планинари преко брда још пет минута и коначно
стигосмо.
Дочекали су нас у добром расположењу и јако
збуњено, имао сам утисак у почетку док смо
причали као да сам инспектор који је дошао ту да
их испитује али брзо смо их опустили. Њихова
збуњеност је ишла до те мере да једно дете није
хтело да седи уопште са нама јер нас како каже
не познаје да би ми после буквално седео на
глави, играо фудбал са нама и јурио јаре Мицу.
Што се тиче њиховог ''тренутног'' живота мислим
да мајке више кукају него што ситуација налаже.
Није спорно да живе тешко али упоредивши
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Потврда уплаћених средстава за нови шпорет
А САДА ИДЕ РУБРИКА ВЕРОВАЛИ ИЛИ НЕ!

Онај текст што смо поставили на сајту о њима и
посети министара је донекле тачан. Тамо пише:
''Недавно је Министарство за државну управу и
локалну самоуправу уплатило на рачун општине
Куршумлија милион динара за реновирање
куће породице Игрутиновић, а Министарство за
рад и социјалну политику 240.000 за основне
потребе, како би без проблема преживели зиму''.
Ово је тачно али ови из општине их завлаче, не
дају им новац, они зову општину и они им говоре
следеће суботе, следеће...
Да их помажу људи и то је тачно, али ево и једне
тотално лоше приче. Они се чују са неким нашим
човеком из Немачке који жели да им помогне и
једном приликом напише њима писмо и стави у
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Код породице
Игрутиновић
писмо 30е, мајка оде у пошту да подигне писмо и
добије празан коверат тј. само писмо. Па ускоро
треба да дође лично и да их помогне.

Њихова кућа има две просторије и ту они сви
бораве ( 8+) а на буквално четири метара од
њихове куће има још једна кућа доста велика која
је од њиховог рођака и она је закључана. Када
сам их питао зашто им рођак неда ту кућу на
коришћење рекле су да не знају и да он ту долази
једном годишње и то на један дан.
Наши људи из Србије и иностранства их зову на
мобилни и нуде им секс комбинације, неки
бракове али под условом да не вуку децу за
собом.
Игрутиновићи су бескрајно захвални за помоћ
коју смо им донели у току прошле недеље и овом
приликом преносимо велико ХВАЛА од њих
свим донаторима наше организације.

Ова старија Мајка Марина има још једно дете,
ћерку која има oко 20так година и она се до сада
није спомињала и она има једно дете које живи
ту са њима али се ни он - Миљан до сада није
спомињао јер не воли да се слика али са нама се
толико опустио да нисмо могли да га склонимо
од објектива.
Радица, друга ћерка Марине има троје деце
Душицу, Данијела и Данијелу из другог брака а
има још једно дете ваљда из првог брака (нисам
више сигуран из ког јер ми је мозак отказао од
толико бракова) и деце које живи на Косову, има
10 година и не виђа га. Последњи пут га је видела
пре седам месеци у Крушевцу а пре тога не сећа
се. Од другог мужа је побегла јер је алкохоличар
и зато што је вадио нож на њу и децу и претио да
ће да их убије па је отишла у полицију и они су је
је саветовали да побегне код мајке што је и
учинила и он их не посећује уопште. Један отац
не знам који обилази једно своје дете свремена на
време и купио им је један бицикл.
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Уколико сте заинтересовани да помогнете овој
породици директно можете контакт телефон
добити путем емаил адресе а подаци за динарски
рачун су следећи:
Марина Игрутиновић
Комерцијална Банка, Куршумлија
205-9011003649223-83
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НЕМА ПРЕДАЈЕ
Срби за Србе!

Хуманитарна организација Срби за Србе организује 5. по реду
посету српском народу на простору Косова и Метохије крајем
септембра.
НЕМА ПРЕДАЈЕ – КОСМЕТ ЈЕ СРБИЈА!
Месечни извештај за август 2009.
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Финансијски
извшетај
Хуманитарна организација Срби за Србе - донације у 2009.
€3.000,0
€2.500,0

Јули; 2256

Април; 2127

Јун; 1891

€2.000,0
€1.500,0

Март; 1326
Јануар; 1202
Фебруар; 1002

Мај; 1297
Август; 1136

€1.000,0
€500,0
€0,0
Јануар 1 - Децембар 31, 2009

Хуманитарна организација Срби за Србе - број донатора у 2009.
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Грачанице, кад бар не би била од камена,
кад би се могла на небеса вазнети,
ко Богородице Милешеве и Сопоћана,
да друга рука крај тебе траву не плеви,
да ти вране не ходају по паперти.
Или твоја звона да бар не тук
туку
ко срца предака, Грачанице,
да бар светитељи с твог иконостаса
немају наших неимара руку,
ни анђјели Симонидино лице.
Десанка
санка Максимовић
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ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
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