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Писмо
донаторима
Поштовани донатори, чланови и пријатељи,
Централни догађај овог месеца ком смо посветили
сву своју пажњу јесте до сад највећа акција помоћи
српском народу у енклавама јужно од Ибра на светој
српској земљи Косову и Метохији.
Узимајући у обзир напетост целе ситуације
решили смо да све снаге преусмеримо на што боље
спровођење 12. по реду акције на Косову и Метохији
као и на прикупљање што већег броја донација за већ
поменуту акцију. У сенци тога, успели смо да
обиђемо и три породице у Рашкој области као и једну
у Новом Саду. Крај месеца обележила су и друштвена
окупљања наших пријатеља и чланова у Приједору
као и у Брукфилду у Илиноису (САД). Вредан
помена је и податак о изузезном одзиву наших
донатора који су озбиљно схватили наш апел за
помоћ Србима на Косову и Метохији и послали
укупно 185 појединачних донација у износу од преко
10.000€.
Почетак месеца обележила је наша неформална
посета породицама у Рашкој области, од којих су две
биле помогнуте у нашој акцији месец дана раније. У
сарадњи са ХО „Стара Рашка“ и удружењем „Гама“
из Панчева помогли смо укупно четири породице.
Главна помоћ је била намењена за породицу
Комљеновић и изградњу њихове куће, док су
преостале три породице – Божовић, Поповић,
Радомировић- биле помогнуте пакетима основних
животних намирница у укупној вредности од 17.000
динара.
Непосредно пре акције на Косову и Метохији
наши представници обишли су по други пут
породицу Дошен-Конц из Новог Сада и помогли их
куповином кревета на спрат и једног фрижидера.
Дуго планирана акција великих размера
спроведена је на Косову и Метохији. У садејству са
Српском Православном Омладином Инсбрук,
Светосавском Омладином из Суботице, помогнути
мноштвом донатора као и присуством познатог реп
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певача „Београдског синдиката“ и „Фантастичне
четворке“ Бошком Ћирковићем утрошено је преко
милион и двеста хиљада динара. Испоручена је помоћ
за 27 породица са подручја косовског поморавља и
Метохије, за сва 62 основца из основне школе у
Осојану као и за локалну амбуланту и библиотеку у
истом месту. Разноврсна помоћ кретала се од набавке
ситне стоке, преко већ сад уобичајене беле технике и
основног намештаја, до пумпи за воду, лекова и
књига.
Док су наши представници у Србији били активни
на терену, наши чланови из Приједора и Чикага
користили су време за ширење позитивне приче кроз
организацију журке и пикника. Поред дружења и
доброг провода прикупљене су и значајне донације, а
оно што је још значајније мноштво људи је имало
прилику да се кроз комуникацију са нашим
члановима ближе упозна са племенитим циљевима
наше организације.
На крају месеца можемо бити задовољни одлично
спроведеном акцијом на подручју Косова и Метохије,
са надом да ће наша испоручена помоћ и сама посета
колико толико дати снаге нашем народу да опстане и
остане на својим вековним огњиштима. У наредном
месецу настављамо са регуларним активностима у
којима планирамо да обиђемо велики број српских
породица широм територија насељених нашим
народом.
Као и до сада биће нам потребна сва расположива
помоћ у сваком погледу, за што ефикасније и
делотворније спровођење замишљених акција, а све
за добробит васколиког српства. У нади да ћемо и у
овом месецу имати огромну подршку наших
донатора, чланова и пријатеља широм света
С поштовањем,
Скупштина организације
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Срби за Србе
на Космету

Нема повлачења, нема предаје! Ношени тим
речима, смело, одважно и одлучно представници
Хуманитарне организације Срби за Србе спровели су
у дело своју до сада највећу хуманитарну акцију (12.
по реду) на подручју Косова и Метохије. На притиске
које међународна заједница у координисаним
акцијама са осведоченим терористима врши над
српским народом све јаче у последњих месец дана,
одговорено је конкретно.

- Фрижидер 6 ком
- Замрзивач 4 ком
- Електрични шпорет 7 ком
- Шпорет на дрва 3 ком
- Веш машина 5 ком
- Усисивач 2 ком
- Бојлер (80л) 2 ком
- Пумпа за воду и цеви
- Прекрупач за жито 1 ком
- Козе 3 ком
- Пакет основних лекова и санитетског материјала
за амбуланту
- Новчана помоћ пред полазак у школу за 62
основца
- Књиге за библиотеку 50 ком
- Пакети хигијенских средстава (донација
„Хенкел“)

Испоручена помоћ у вредности од преко милион и
двеста хиљада динара говори да ни поред свих
препрека које је су окупатори поставила пред све нас,
није успела да нас пољуља у нашој решености да
обиђемо и помогнемо најугроженије Србе јужно од
Ибра. У овој детаљно планираној и уз доста труда
одлично спроведеној тродневној акцији помогнуто је
27 породица, 62 основца из основне школе у
Осојану и Клини, амбуланта у Осојану и
библиотека у истом месту. Овој акцији конкретно су
се придужили и братска организација СПО(ј)И и
Светосавска Омладина из Суботице уз велики број
донатора широм света!
Лекови и санитетски материјал за амбулатну у Осојану

Списак обезбеђене помоћи у акцији:
- Лежаја 10 ком
- Столице 20 ком
- Кухињски сто 2 ком
- Орман 2 ком
- Кревет на спрат 1 ком
- Тепих 4 ком
- Судопера 2 ком
- Душек (велики) 1 ком
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Раном зором трочлана експедиција кренула је пут
српског судилишта и светилишта у до сада
најобимнији подухват. Већ прве непријатности по
доласку на административну линију јављају се као
последице укорењених хирова империјалистичких
бездушника, који имају потребу да као по навици
исте истресају над српским народом на регуларној
бази већ вековима уназад.
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То је онај осећај када је довољно само разменити
погледе са онима који не знају своју тренутну
локацију да нађу ни на мапи, па да се у вама помеша
и бес и немоћ и туга и презир и пркос у истом
тренутку. Након пар куртоазних речи које смо били
приморани да проговоримо на страном језику у нашој
рођеној земљи, док смо чекали да се заврши
иритирајући претрес настављамо до Звечана.
На старом месту дочекују нас наши велики пријатељи
из хуманитарне организације „Мајка девет
Југовића“ којима се и овај као и безброј пута до сад,
од срца захваљујемо на пруженој помоћи и
суделовању у спровођењу наше акције, без којих
наравно ни овај наш подухват не би било у
могућности реализовати. За први дан планиран је
обилазак подручја косовског поморавља односно
околине општина Новог Брда и Косовске Каменице.
Обзиром да смо знали да је пред нама изузетно
захтеван задатак, приликом ког је требало обићи по
15 породица на дан, посете су биле изузетно кратке и
експедитивне како би испунили зацртане циљеве.
Акцију започињемо посетама породицама у селу
Божовце. Прва породица коју обилазимо је породица
Филић у којој живи самохрани отац са две малолетне
ћерке: Сањом (11 год) и Слађаном (9 год). Трагична
ситуација је задесила од скора ову породицу. Мајка
ових
симпатичних
девојчица
је
починила
самоубиство и тако је поред сиромаштва ова
породица понела још један крст. Видно потрешени
ситуацијом коју смо затекли одлучено је да се овој
породици
максимално
помогне
куповином:
електричног шпорета, лежаја, ормана, фрижидера
као и три тепиха.
На другом крају села долазимо до петочлане
породице Миленковић. Породицу чине мајка, баба и
троје деце: Марко (19 год), Ђорђе (16 год) и Јована
(11 год). Овде не затичемо тако критичну ситуацију
као у претходном случају, али је сиромаштво
свепристуно. Овој породици обезбеђујемо: веш
машину и један лежај.
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Предраг Маринковић са породицом Миленковић

Следећа станица је село Љештар. У већински
шиптарском селу има свега неколико изолованих
српских кућа, а једна од њих је кућа повратника
породице Цанић. Самохрани отац бије тешке
животне битке удруженим снагама са својим сином
јединцем Марком (14 год) у негостољубивом
окружењу. Кроз кратак разговор се упознајемо са
суморним животним околностима са којима су
суочени и поред речи подршке одлучујемо да
обезбедимо за њих: веш машину и фрижидер.
Захваљујући се и на самој нашој посети, не успевши
никако да одбијемо поклон, добијамо последњу
флашу сока коју су имали у кући да нам се нађе
успут. Заиста треба бити изузетно психички спреман,
како би издржали овако тешке емотивне тренутке на
које наилазимо, а да не клонемо духом пред оваквим
искушењима. Глумити да имате чврсто срце и да вас
наводно сав тај чемер свог народа не дотиче у толикој
мери, заиста заслужује и више од најпрестижнијих
глумачких награда.
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год). Упали смо у незгодном тренутку и на кратко
прекинули рођенданску прославу једног од најмлађих
Ристића. Након краћег разговора са родитељима,
обиласка куће и дружења са знатижељном дечицом
долазимо опет до мучних призора. Дечица која су
била за рођенданским столом једноставно речено
нису имала поштену столицу на коју да седну.
Столице без наслона, на климавим ногама које прете
да се поломе сваког часа. Чак ни таквих назови
столица није било довољно, па је по двоје деце
делило те столице али су једнако срећно и са
уживањем славили рођендан и јели торту као да се
налазе у најзанимљивој играоници.

Испред куће породице Цанић

Пут нас води до села Бара у којој обилазимо три
породице које су кућа до куће. Четворочлану
породицу Филић коју чине родитељи и ћерке: Вања
(16 год) и Милица (15 год). Након краћег упознавања
са условима у којима живи ова породица одлучујемо
да за њих обезбедимо: један лежај и веш машину.

Мисли које су тад пролазиле кроз главу су биле
паралеле које сам повлачио између хирова београдске
размажене деце чије рођенданске прославе личе на
просечна свадбарска весеља и ситуације коју сам
неколико тренутака непомично посматрао док ме
неко није тргнуо. За ову породицу смо решили да
обезбедимо доста ствари како би тиме растеретили
родитеље и како би се обезбеђивањем тих ствари
створили услови за прослављање рођендана
достојних једног српског детета. Обезбеђене ствари:
два лежаја, четири столице, фрижидер, тепих и
бојлер.

У разговору са породицом Филић

У суседној кући наилазимо на целу чету деце. Ипак
од десеторо мале деце која су се ту затекла породици
Ристић Сретена припада „свега“ четворо: Снежана
(13 год), Јована (10 год), Милош (7 год) и Иван (6
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На рођенданском слављу са породицом Ристић и
пријатељима
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Након тога одлазимо код гостију из суседне куће који
су се затекли на рођендану, односно до породице
брата Сретена Ристића, такође породице Ристић.
Четворочлану породицу Ристић коју поред родитеља
чини још двоје деце: Јован (10 год) и Јована (8 год).
За ову породицу која такође живи на скромном
минималцу као и велика већина породица,
обезбедили смо: четири столице, фрижидер, лежај
и шпорет на дрва.

мајку па смо у краћем разговору и обиласку куће
договорили да прибавимо за њих један замрзивач.

Село Ајновце користимо за посету четворочланој
породици Пауновић Јована. У овој породици нема
млађих чланова, а чине је Јованова супруга, 37годишњи син и њихов рођак који је тежак инвалид
(без ногу). Због овако компликоване ситуације иако
нема млађе деце, одлучујемо да им обезбедимо једну
веш машину.
Код Косовоске Каменице долазимо и до села
Гоголовце у којем у врло неприступачном пределу
на самом брду и крају села живи трочлана породица
Менковић. Поред родитеља породицу чини и син
Милош (22 год). Изузетно ведра и насмејана
породица која се такође обрадовала и самој нашој
посети, поготово из разлога јер немају толико
прилике да угосте некога због неприступачности
терена у ком живе. Сазнали смо да су у том селу
велика већина околних шума и ливада у власништву
Срба, али да због агресивности локалног
цивилизацијски у ко зна ком добу заосталог племена
немају могућности, а пре свега безбедоносних услова
да користе своје поседе. Наравно свакодневни
егзистенцијални проблеми Срба не допиру до оних
који на својим џиновским билбордима северно од
Ибра просипају једностране флоскуле о миру,
демократији и толеранцији. За породицу Менковић
обезбеђујемо једну веш машину.

Са мајком породице Додић

Још једно негостољубиво окружење. Село Доња
Шипашница, а на улазу графити подршке
терористичкој банди ОВК и њиховим патронима
светској
полицији
Сједињеним
Америчким
Државама. Ту наилазимо на још једну породичну
задругу односно на две куће у којима живе породице
два брата Јанковића. Ова два газдинства броје
укупно четрнаест чланова односно осморо деце.

Након Гоголоваца враћамо се на мало приступачнији
терен и долазимо до села Мочаре и петочлане
породице Додић. Породицу чине родитељи и троје
деце: Сандра (20 год), Милица (18 год) и
Александар (17 год). Код куће смо затекли само
Михаило Макањић са најмлађим Јанковићем

Месечни извештај за август 2011.

Хуманитарна организација Срби за Србе

6

Срби за Србе
на Космету
Породица млађег брата са троје ситне деце: Јована (5
год), Михајло (2 год) и Филип (1 год). За њихово
домаћинство смо обезбедили пумпу за воду са
пратећим елементима. Са друге стране за породицу
старијег брата и његово петоро деце: Милица (18
год), Маја (16 год), Стефан (14 год), Никола (9 год)
и Саша (3 год). обезбеђујемо: шпорет на струју, два
лежаја и фрижидер. Добро је да ове породице имају
једна другу и да се држе заједно јер обитавају
практично у потпуном шиптарском окружењу.
Последња станица тог дана је село Кормињане у ком
смо обишли три породице. Трећу породичну
заједницу чинила је породица два брата Ђорђевић.
Нажалост чинила, јер је један од браће трагично
настрадао пре неколико месеци на радном месту и
оставио иза себе самохрану супругу, без икаквих
примања, са сином Огњеном (2 год). Цела породица
још увек видно потрешена због губитка свог
најмилијег једва је успевала да комуницира са нама.
Не желећи да их додатно оптерећујемо сувишном
причом, одлучили смо да за породицу настрадалог
брата прибавимо један замрзивач, док за породицу
старијег брата који живи у заједници са родитељима и
супругом један електрични шпорет. Тиме и
завршавамо изузетно напоран дан.

Сутрадан започињемо други део акције помоћи
нашем народу, а овога пута на подручју Метохије.
Тог јутра нашој малој експедицији придружују се и
представник познатих београдских реп група
„Београдски
синдикат“
и
„Фантастична
четворка“ Бошко Ћирковић, популарни Шкабо,
као и наша стара пријатељица новинарка „Новости“
Драгана Зечевић.
У том саставу прва станица на нашем путу ка
Метохији била је злогласна Дреница, односно посета
манастиру Девич. Дреница је слободно речено
маузолеј на отвореном посвећен терористичкој ОВК.
Манастир Девич је кроз своју историју, у више
наврата, осетио на својој кожи сву крволочност
шиптара из тог краја. Манастир који је врхунац своје
голготе преживео заједно са сестринством манастира
у мартовским погромима 2004. године. Унутар саме
цркве затекли смо људе из „Завода за заштиту
споменика културе“ на рестаурацији спаљених
фресака. Иако нас је само започињање процеса
рестаурације фресака обрадовало, ипак радници не
делују оптимистично јер су фреске биле поливане
бензином и паљене. Приметни су такође и трагови
метака на фрескама. Нешто слично као што су и
власници црвених књижица радили по српским
светињама након Другог светског рата.
Након посете светињи долазимо до Осојана у ком
нас дочекује наш домаћин Габријел, човек који се
својски потрудио да припреми терен у сваком
погледу за наш долазак, и без ког овај део акције не
би било могуће одрадити и коме се овом приликом
захваљујемо. Први део помоћи за ову енклаву
састојао се у набавци најосновнијих лекова и
санитетског материјала за локалну амбуланту у
износу од око 100.000 дин. Запослени у амбуланти
срдачно су се захвалили на обезбеђеној помоћи, која
ће им бити од изузетног значаја у наредном периоду.

Породица Ђорђевић

Месечни извештај за август 2011.

Други део активности у Осојану спроводимо у
основној школи „Радош Тошић“, где нас дочекује
око 45 ученика (од укупно 62) од првог до осмог
разреда.
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Срби за Србе
на Космету
У самом холу школе, након краћег упознавања
кренули смо са дељењем новчаних донација у износу
од по 2.000 динара за сваког ђака, за успешан почетак
нове школске године. Уз наше новчане донације,
најпознатији члан наше екипе Шкабо, коме су се
узгред деца највише и обрадовала, поделио је сваком
од ђака и свој компакт диск. Поред тога школску
библиотеку смо освежили са око педесетак књига,
које смо добили као донацију од господина Банета и
његових пријатеља.

Слично стање смо затекли и у комшијској кући
породице Марка Тошића, са ким још живе његова
супруга и синови Мирослав (20 год) и Миодраг (15).
За ову породицу смо наменили један трокрилни
орман. Још једна кућа у суседству породице
Радовановић, која броји пет одраслих чланова од
којих је најмлађа Божица (32 год) ометена у развоју.
Осим једног кухињског стола није било потребе за
неком додатном помоћи.
Недалеко одатле долазимо и до породице самохране
мајке Станице Поповић. Поред мајке породицу чине
још и деца: Бобан (28 год), Наташа (23 год),
Слободан (20 год) и Стојан (17 год). Након краћег
разговора са Станицом, договорено је да би им у овом
тренутку највише значила набавка прекрупача за
жито. Осим тога, најмлађи Стојан се ипак највише
обрадовао фотографисањем са Шкабом.

Бошко Ћирковић Шкабо уручује поклоне за децу из
ОШ „Радош Тошић“

По завршетку посете основној школи окрећемо се
нашим примарним делатностима и обиласцима
породица. У суседном селу Кош као на траци без
много задржавања обилазимо пет породица.
Генерално сам тај предео Осојана и околине је много
пострадао за време агресије 1999. године и скоро сва
села су до темеља порушена. Тренутна ситуација је
знатно боља у односу на област косовског
поморавља, искључиво из разлога јер су у овом
пределу куће комплет нове саграђане за повратнике
из централне Србије.
Породица Лацмановић прва са списка броји пет
чланова. Синови Милан (23 год), Никола (21 год) и
Топлица (13 год). Стање у кући је било на
задовољавајућем нивоу, тако да смо за њих
обезбедили један кухињски сто.

Месечни извештај за август 2011.

У разговору са породицом Поповић

Последња породица у Кошу коју смо посетили јесте
седмочлана породица Лазић Звонка. Осим Звонка,
његове супруге и родитеља, домаћинство чине и
малолетна деца: Анастасија (8 год), Александар (6
год) и Томица (2 год). Овој породици превасходно
због ситне деце наменили смо више ствари:
кухињски сто, четири столице и фрижидер.
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Срби за Србе
на Космету
Приморани да муњевито мењамо локације не
задржавајући се превише, акцију на том локалитету
приводимо крају у самом Осојану обиласком три
породице. Прво долазимо до породице Репановић
коју чине млади супружници Зоран и Јелена и њихово
троје мале деце: Петар (5 год), Николина (2 год) и
Лука (5 месеци). Зоран Репановић живи у истој кући
са породицом свог брата док се не обезбеде основна
средства за довршетак њихове куће. Док се радови не
приведу крају, решили смо да им обезбедимо један
електрични шпорет који ће бити на услузи целом
домаћинству, а након тога и самој породици по
пресељењу у њихов нови дом.

На самом изласку из Осојана свраћамо до породице
Дубић Снежане која живи са своје шесторо деце:
Игор (26 год), Велика (21 год), Леонид (20 год),
Наташа (17 год), Жарко (11 год) и Ивана (6 год).
Осим скромног минималца, ни ова породица нема
других примања. Замолили су нас да им обезбедимо
један електрични шпорет.
На путу ка Косовоском поморављу свраћамо и до
села Беркова где обилазимо породицу Бањац
Љубинке и Саве који живе у заједници са својим
сином Веском (21 год). Иако смо и овде били
позивани да останемо на послужењу, због изузетног
обима посла договарамо набавку једног замрзивача
и продужавамо до страдалничког села Старо
Грацко.
Старо Грацко је, нажалост, познато по стравичном
злочину које су починили шиптарски терористи јула
1999. године, када је кукавички након повлачења
српске војске и полиције под будним оком КФОР-а
убијено 14 жетелаца од којих је најмлађи Новица
имао свега 17 година. У том суморном селу, које се
још увек одупире најезди шиптара оличеној у
куповини кућа и имања у и око села и константим
провокацијама, обилазимо и помажемо три породице.
Овде нас дочекује и главни човек у селу и учитељ у
сеоској школи Зоран Станковић – Уча који нам
помаже при обиласку породица и коме се такође
захваљујемо.

Породица Репановић

Друга породица у Осојану је породица повратника
Ђурић Радоша. Ова млада породица је депортована
из Норвешке пре извесног периода и сада покушава
да поново стане на своје ноге и створи себи нормалан
живот. Осим Радоша и његове супруге, породицу
чине и деца: Ивона (4 год) и Лана (1 год). За њих смо
наменили један замрзивач и четири столице.

Месечни извештај за август 2011.

Прва по реду породица је породица Живић Соње
која је у крвавој жети изгубила супруга и остала сама
са свекрвом и четворо деце: Ивана (18 год),
Александра (16 год), Лазар (15 год) и Зорана (12
год). За њих смо наменили овом приликом: лежај,
електрични шпорет и један усисивач. Недалеко
одатле у комшилуку долазимо до још једне породице
која је изугбила једног члана у крвавој жетви.
Породицу Стојановић Радојице чине супруга
Славица и синови: Немања (24 год) и Лазар (14
год). У разговору са Радојицом сазнајемо да је он
изгубио оца у крвавој жетви, укратко нам описујући
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Срби
Срби за
за Србе
Србе
на
на Космету
Космету
те дане пре и након тог терористичког акта и улогу
међународних „безбедоносних снага“ у свему томе.

Успења
Пресвете
ГОСПОЈИНЕ.

По ко зна који пут у сваком од нас помешана осећања
од туге до беса, а све због те немоћи која нас је
притисла и нема намеру да попусти. На крају овог
маратонског дана обилазимо и последњу породицу у
овој нашој великој хуманитарној акцији.

Закључак који се намеће након сваке наше посете и
испоручене помоћи остаје, нажалост, исти.

Породицу Цвејић Јелене затичемо у црнини коју
још носе у знак жалости због губитка мужа и оца
Љубише Цвејића, који је био један од 14 жртава
крваве жетве. Самохрана мајка одгаја своје троје
деце: Драгишу (20 год), Александра (18 год) и
Николу (14 год). За ову намучену породицу решили
смо да набавимо више ствари: кревет на спрат,
лежај, четири столице и шпорет на дрва. Овом
посетом званично и завршавамо овај велики пројекат
на опште задовољство свих нас који смо учествовали.

Породица Цвејић

Што се тиче обезбеђене помоћи, треба поменути да
су намењена средства за куповину три козе
петочланој породици Бобана Ристића из села
Понеш, запосленог у једној од народних кухиња, ког
нисмо стигли да посетимо овај пут.
Саму посету Косову и Метохији завршавамо
наредног дана присуствовањем светој литургији у
манастиру Грачаница и прослави великог празника

Месечни извештај за август 2011.

Богородице-

ВЕЛИКЕ

Неизвесност Срба око њиховог опстанка, поготово
након екстремних притисака у последње време је све
већа. У тренуцима када се никад не зна када ће
средњевековно племе добити зелено светло од својих
западних ментора и уживаоца њиховог главног
извозног производа, за спровођење својих злослутних
планова и чишћења преосталог српског живља,
шпорети и лежаји мало тога могу учинити за њихов
опстанак.
Главни циљеви ове акције (као и свих претходних)
су да својом посетом охрабримо наше Обилиће и
Царице Милице да опстану на нашој светој земљи, да
пружимо речи подршке, а како не би све било само на
речима, да обезбеђивањем основних кућних
елемената покушамо да им те суморне тренутке пуне
неизвесности барем мало олакшамо. Будућност
Косова и Метохије, односно српског народа доле
знају само модерни крсташи и српски душмани. На
нашој организацији остаје, да својим скромним
трудом учинимо све што је у нашој моћи да што
спремније дочекамо све могуће сценарије и да се
као и много пута до сада нађемо нашој
најугорженијој браћи и сестрама при руци, када то
буде најпотребније.
За крај упућујемо поруке по ко зна који пут сваком
појединцу, удружењу, организацији, фирми, да
сходно својим могућностима и свако на свој
начин, наставе борбу на свим пољима за очување
Косова и Метохије у саставу Србије, а да би се
успело у томе неопходно је првенствено сачувати
српски народ на својим вековним огњиштима.
Са вером у Бога,
Предраг Маринковић
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Срби за Србе у
Новом Саду
Захваљујићи активистима СзС-а из Новог Сада
купујемо договорене ствари и стижемо у дом
породице Дошен-Конц. После краћег сликања и
упознавања, седамо у двориште и настављамо са већ
започетим разговорима. Кроз разговор са члановима
породице сазнали смо и за једну лепу вест за нас, а то
је да је најстарији син Кристијан(16) учествовао на
сабору трубача у Гучи ове године. Самим тим
очекујемо да ће се и врло брзо убацити у
професионалне музичке воде, где ће после моћи да
потпомогне ситуацију у кући. Такође радује чињница
да је мала Весна скоро проходала, и да ће ових дана
постати права цура и бацити своју последњу
пеленицу...

Након посете крајем јуна ове године коју су
представнци Хуманитарне организације Срби за Србе
обавили у породици Иване Дошен-Конц, решили смо
да се вратимо и да бар мало олакшамо муке које ова
породица вуче већ дуги низ година. У претходним
разговорима са мајком Иваном по систему
елиминације битно, битније, најбитније дошли смо до
закључка да су тренутно најнеопходнији фрижидер и
кревет на спрат.

Још једном се поздрављамо са породицом ДошенКонц, и одлазимо опет разочарани што нисмо могли
више да им помогнемо.
С вером у Бога и боље дане,
Младен Матијашевић

Месечни извештај за август 2011.
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Посебне врсте
донација
Донација у хигијени од компаније „Henkel“:
8. 8. 2011. године у оквиру програма за прикупљање и
дистрибуцију
директне
хуманитарне
помоћи,
Хуманитарна организација „Срби за Србе“ је, у
сарадњи са компанијом „Henkel”, обезбедила следећу
помоћ: 30кг детерџента за прање веша; 24л средства
за прање судова; 40ком сапуна. Помоћ
најугроженијима и остваривање достојанствених
услова за живот и овога пута је приоритетан циљ и
задатак организације. Настојаћемо да у најскоријем
времену испоручимо помоћ, а очекујемо да ће се
сарадња са овом великом компанијом наставити.
Уједно користимо прилику да позовемо и друге
фирме да учествују у сличним пројектима.

Акција прикупљања књига се наставља а ми
подсећамо све људе који желе да помогну рад
организације да донације не морају увек бити у виду
новца, већ као што су Бане и његови пријатељи
показали могу бити и у материјалном облику.
Исправно стање свести српског народа подједнако је
битно као и борба против беле куге, а књиге су
средства којима се национална, верска и историјска
свест дижу на неопходан ниво.

......................................................................................
Акција прикупљања књига –преко 400 књига:
Хуманитарна организација Срби за Србе захваљује се
свима који су учествовали и учествују и даље у
акцији прикупљања књига (уџбеника, књига
националне, верске и историјске тематике) за српски
народ на просторима Републике Српске Крајине,
Старе Србије и Рашке области. Посебно се
захваљујемо господину Банету Којићу и његовим
пријатељима Угрину, Горану, Новици, Горици,
Спалету и Мирку на донираних 400 књига, на
донираној гардероби за децу и играчкама.

Месечни извештај за август 2011.
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Срби за Србе у
Рашкој
Главни циљ ове акције био је уручивање помоћи за
изградњу куће породици Комљеновић. На молбу оца
Герасима игумана манастира Ђурђеви Ступови,
изашли смо у сусрет и прикључили се овом великом
пројекту изградње куће како би овој племенитој
породици помогли да пре зиме створи себи кров над
главом. Иако се ова породица не уклапа у профил
породица које наша организација помаже, због
околности које владају на самом терену, решили смо
да направимо мали изузетак и прикључимо се акцији.

У ишчекивању расплета ситуације на северу српске
покрајине и припреме велике акције помоћи браћи на
Косову и Метохији, представници Хуманитарне
организације Срби за Србе из Београда и нашег
огранка у Америци посетили су и помогли четири
српске породице у Рашкој области, тачније у Новом
Пазару и околини. Том приликом обишли смо
породицу Божовић и Поповић, које смо помогли у
нашој претходној акцији, као и породицу
Радомировић са осморо деце за коју смо сазнали на
лицу места. Акцију су финансирале пријатељска
организација Стара Рашка са 20.000 динара,
удружење грађана Гама из Панчева са 20.000 дин. и
Хуманитарна Организација „Срби за Србе“ - огранак
Америка, са 47.000 динара.
Главна помоћ уручена је породици
Комљеновића за помоћ у изградњи куће.

Породица Комљеновић је у мајским поплавама
изгубила своју кућу, па су уз помоћ пријатеља и људи
добре воље, а највише уз помоћ оца Герасима успели
да купе омањи плац и започну градњу нове куће. На
локалном стоваришту смо извршили уплату у износу
од 50.000,00 динара (а путем рачуна и додатних
20.000 дин.) уз присуство главе породице Радета
Комљеновића, што је било довољно за отприлике
1700 блокова од неопходних 3000 за подизање
спољних и унутрашњих (преградних) зидова на кући.
Након упознавања са остатком породице и уручивања
неколико књига настављамо пут даље.

Радета

Укупна уручена помоћ у висини од 87.000,00 дин.
састојала се у следећем:
- 3 пакета основних животних намирница 17.000,00 дин.
- 2420 „гинтер“ блокова - 70.000,00 дин.
- 3 пакета књига православне тематике и народне
поезије за одрасле и децу.

Месечни извештај за август 2011.

Представници СЗС приликом куповине материјала за
изградњу куће
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Срби за Србе у
Рашкој

Будући дом породице Комљеновић

Сам долазак у Нови Пазар смо искористили и да
обиђемо породице које су помогнуте у прошлој
акцији, породицу Божовић и Поповић.

СЗС са породицом Поповић

Породица Божовић је уз нашу помоћ комплетно
реновирала купатило, које сад изгледа изузетно што
се може и видети на приложеним сликама.

Ново купатило и бојлер породице Божовић

СЗС са породицом Божовић

Месечни извештај за август 2011.

Код породице Поповић смо такође свратили да
проверимо набављене ствари и њихово задовољство
истима. Изузетно су захвални на пруженој помоћи, а
млада Сања која је силом прилика све и свја овој
намученој породици, истиче да ће наставити са
борбом за своју породицу још јаче.
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Срби за Србе у
Рашкој
За обе породице смо доставили и хигијенскопрехрамбене пакете у износу од по 6.000,00 динара,
као и већ поменуте књиге. Током акције, а путем
нашег члана из Новог Пазара имали смо прилику да
се упознамо и са представницима „Удружење жена и
мајки Рашке“ од којих смо кроз разговор добили
понуду за будућу сарадњу, као и неколико
информација о угроженим многочланим српским
породицама.

свакодневно пере веш на потоку који је удаљен скоро
4км од куће, и да су деца изгубила две године
школовања због немогућности да им се приуште
основна средства за похађање наставе. У наше име
смо обећали да ћемо их имати у виду и да ћемо
реаговати у што скоријем року, приликом наше
следеће редовне акције помоћи српском живљу у
Рашкој области. Породици Радомировић смо уручили
такође пакет основних животних намирница као и
пакете књига за дечицу, које су они уз неизмерну
захвалност прихватили.

Намирнице и хигијена за породице Поповић, Божовић
и Радомировић

Једну од таквих информација смо одмах искористили
и заједнички посетили породицу Радомировић која
броји осморо деце (Дејан 25, Дијана 27, Тијана
23,Ђорђе 20, Никола 18, Тања 15, Милош 14,
Андријана 12 год.). Породица живи ван града на селу,
у прилично неприступачном пределу, у доста тешким
условима без воде у кући, а самим тим и без
купатила. Кроз разговор са мајком Зорицом сазнали
смо да су вољни да држе краву која би им значајно
помогла у прехрани седам глава које тренутно живе у
овој кући. На то све надовезао се и један од дечкића
који је рекао да би му тад било довољно само хлеба и
сира да једе. Заиста мучна ситуација која захтева што
бржу реакцију. Недостатак основних елемената као
што су фрижидер и шпорет додатно компликује
ситуацију. Морамо напоменути да мајка скоро

Месечни извештај за август 2011.

СЗС са породицом Радомировић

Скоро све наше акције одликују и посете српским
светињама широм Балкана, па је тако било и овог
пута. Посетили смо Ђурђеве Ступове, Студеницу као
и Петрову цркву, велике светиње које су употпуниле
нашу посету Рашкој области. Овом неформалном
посетом породицама и симболичном помоћи,
заокруженае су прва и друга велика хуманитарна
акција у Рашкој области, до стабилизације стања на
Космету.

Са вером у Бога,
Предраг Маринковић

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Помоћ за
Премовиће

У току месеца јула, пријатељи Хуманитарне
организације Срби за Србе из Чачка помогли су нам
око спровођења нове акције помоћи за породицу
Премовић из села Прислоница (код Чачка). Ова
акција помоћи обухватала је изградњу и доградњу
оџака у дому ове осмочлане породице како би
предстојећу зиму (а и све наредне) безбрижно
дочекали у топлом дому који ће од сад моћи да греју
на дрва. Разлог због којег смо ову акцију изградње
оџака покренули и спровели у дело јесте проблем
грејања са којим се ова породица суочавала дуго
времена. И поред чињенице да поседују земљу и део
шуме, Премовићи су принуђени да се греју на струју
пошто оџак није изграђен до краја. Дугови за струју
су се месецима гомилали тако да су убрзо дошли у
ситуацију да им струја буде тотално исечена.

Надамо се да ће седморо деце Премовића убудуће
моћи безбрижно да дочекује хладне зимске дане а
уједно и буде у могућности да ради, прехрани се и
преживи. Овом приликом желимо да се захвалимо и
пријатељима наше организације из Чачка и
радницима који су уложили напор да се овај мали
пројекат успешно заврши.

Радници изводе завршне радове на оџаку
Извештај: Јелена Вуканић, Србија

Месечни извештај за август 2011.
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СЗС обишли
барикаде
Такође, замољени смо да пренесемо молбу нашег
народа са Косова и Метохије да се не пуштају
дезинформације путем интернета које беспотребно
уносе страх и немир.
Представници наше организације обавестили су
представнике Срба на барикадама да се увелико
прикупља новчана помоћ широм света и да ћемо у
заједничком договору и пратећи развој ситуације на
терену планирати и допремиити неопходну
хуманитарну помоћ.

Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе обишли су у 5. августа све барикаде на Косову
и Метохији како би посетили и подржали наш народ
који наставља да се бори и брани своју свету српску
земљу. У разговорима које су наши представници
обавили са локалним мештанима добили смо увид у
неопходну помоћ и подршку коју наша хуманитарна
организација може да пружи у овом тешком тренутку.

Космет је Србија – НЕМА ПРЕДАЈЕ!
Српски багер - препрека шиптарским јединицама

Месечни извештај за август 2011.
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Финансијски
извештај
Хуманитарна организација Срби за Србе - донације у 2011.
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Хуманитарна организација Срби за Србе - број донатора у 2011.
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БОГОРОДИЦА ТРОЈЕРУЧИЦА
Ја ти не дођох, брза помоћнице,
Да би ми отсечену шаку замирила,
Нити да те носим кући, Свемоћнице,
Да би завађену браћу измирила ...
Ишчупане су ми руке из рамена,
Кућа раскућена, а браћа поклана,
Па сиђох до свог најдоњег камена
Да себе тражим, Мајко са три длана.
Матија Бећковић

Хуманитарна организација Срби за Србе

http://www.srbizasrbe.org

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
Charity organization Serbs for Serbs
http://www.serbsforserbs.org

CHILDREN ARE OUR FUTURE!
Месечни извештај за август 2011.
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