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Поштовани чланови организације Срби За Србе,
Драги Донатори,
Протекли месец можемо окарактерисати као велики корак напред у нашем раду и
самој организацији.
1. Као што смо и обећали, средином јануара смо успоставили могућност да
електронским путем прикупљамо донације. Једина компанија која нам је
изашла у сусрет и прихватила сву документацију из Србије је у овом тренутку
Moneybookers, који послује на истим основама као Pay Pal (са седиштем у
Европи). Омогућено нам је да спојимо наш девизни рачун из банке Интеза у
Београду директно на виртуелни рачун наше организације при овој компанији.
На жалост, процедура око слања прве донације је мало компликованија, јер је
систем заштићен са неколико нивоа. Свесни смо да овај ''компликован систем''
може одбити одређен број наших донатора али користимо апсолутно сваку
могућност која нам се пружа да омогућимо свим људима добре воље да
помогну наш рад. У међувремену, наставићемо да тражимо нове начине како би
и овај сегмент свели на најприступачнији могући.
2. У току јануара, ступили смо у контакт са породицом Љиљак и добили неколико
позитивних информација од главе породице Славка. Деца су сва здрава и добро,
најстарији син Александар се налази на факултету, млађи Ђорђе изучава
машински занат, а остатак малишана редовно похађа основну наставу.
Изградњу куће приводе крају. Средином месеца породици Љиљак ћемо уручити
25.000 дин. као једнократну помоћ, а наш једини захтев јесте да деца и даље
наставе школско образовање, да буду узорни грађани, примерни Срби, и у
скоријој будућности домаћини и домаћице у свом дому пуном деце.
3. На нашем интернет сајту смо допунили неколико сегмената. Страница Српске
Хероине тренутно чини база са преко 100 породица, затим страница Извештаји
је приређена са свим финансијским подацима из 2006. и 2007. године. Такође,
припремили смо и детаљан финансијски приказ протока новца од почетка ове
године. Свесни смо да ни једна организација своје комплетно финансијско
пословање не представља јавно путем интернета. Наш циљ је да изградимо
поверење између наших донатора и организације и да у периоду пред нама не
долазимо у ситуације неповерења наших чланова у то где, како и коме донације
одлазе.
Позивамо вас да и у наредном месецу редовно пратите наше активности. Такође, ако
сте заинтересовани да се активно укључите у рад организације више сте него
добродошли!

СВЕ СЕ МОЖЕ КАД СЕ СРБИ СЛОЖЕ! ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
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