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Писмо
донаторима
Поштовани донатори, чланови и пријатељи,
Хуманитарна организација Срби за Србе,
захваљујући све већим бројем донатора и волонтера
који се постепено прикључују нашем заједничком
деловању,
наставила
је
са
планираним
доброчинитељским радом и у 2010 години пре свега
на територији свете српске земље Косова и Метохије
као и Републике Српске. На овим просторима у току
јануара спровели смо две велике Божићне акције у
којима смо помогли укупно 18 породица које заједно
броје преко 80 деце! Ово је до сада највећи број
српских душа које смо помогли у једном месецу.
Представници наше организације су почетком
јануара спровели шесту по реду велику посету на
Косову и Метохији. Акцију под називом ''Божић на
Космету 2010 – НЕМА ПРЕДАЈЕ'' подржали су и
наши пријатељи из студентског фонда Правног
факултет ''Осмех на дар'' из Београда. Такође, уз
помоћ наших пријатеља са Космета хуманитарне
организације Мајка девет Југовића из Звечана, у
Божићној акцији помогли смо девет српских
породица у општини Штрпце које укупно броје преко
40 деце са куповином једног замрзивача, 11 каучева, 3
електрична шпорета, 4 веш машине, једним
шпоретом на дрва, кравом, куповином јаја и млека за
четири народне кухиње, помоћ деци оболелој од рака,
као и поклони у виду слаткиша и књига. Укупна
утрошена средства премашују пола милиона динара.
Друга велика акција наше организације пода
називом ''Да Божић буде свима на радост'' спроведена
је на Палама у Републици Српској где су
представници наше организације у сарадњи са
Православном Хришћанском заједницом прикупљали
новац и храну у тржном центру Братула за помоћ
вишечланим породицама на територији општине
Пале. Помоћ у виду прехрамбених намирница
уручена је за укупно девет породица и неколико
старих и немоћних људи. Вредност прикупљене робе
коју смо уручили процењена је на преко 2.000 КМ.
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Након јако успешних великих Божићних акција у
току
фебруара
настављамо
са
планираним
активностима наше организације. У наредном месецу
обићићемо и помоћи породицу Павловић, затим
породице Мољевић и Божић из Вишеграда, породице
Мандић, Гутаљ, Ковачевић и Радоња са Пала. Такође,
планирамо обилазак породице Екменчић из
Херцеговине. Представници наше организације у
Славонији заједно са околним српским епархијама и
добротворима помоћиће братство манастира Крка у
Крајини са набавком хране као и неколико српских
породица у самој околини манастира. Уз све то,
представници наше организације у Републици
Српској започеће процес регистровања СЗС-а како би
и западно од Дрине били у могућности да легално
прикупљамо донације и спроводимо хуманитарне
акције за помоћ српским породицама на тим
територијама.
Такође, један од главних догађаја у месецу
фебруару
представљаће
одржавање
првог
донаторског скупа и презентација наше хуманитарне
организације у Бечу, Аустрији, 21. фебруара у храму
Св. Саве у трећем бечком дистрикту у 12 часова,
након свете литургије. Као специјални гост наше
организације гостује Биљана Спасић, ауторка књиге
''Зашто Срби нестају – празне српске колевке'', која ће
одржати предавање о проблему беле куге у српском
народу. Овом приликом упућемо позив свим
донаторима,
пријатељима,
члановима
и
симпатизерима наше организације да присуствују
овом донаторском скупу у Бечу.
Овом приликом желимо да поново истакнемо
велику захвалност нашим донаторима који нам
конкретно својим финансија указују поверење и дају
подршку да наставимо са својим хуманитарним
активностима. У току јануара 2010 прикупили смо
3.518 евра колико у прва три месеца 2009 године
заједно!
С поштовањем,
Скупштина организације
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општини је најмање заступљена од остатка ове јужне
српске области. Управо зато смо се и одлучили да ову
до сада највећу акцију помоћи усмеримо ка Штрпцу.

Срби за Србе у посети породици Маркагић са седaм
српских принцеза

У уторак 12. јануара представници Хуманитарне
организације Срби за Србе спровели су шесту по реду
велику посету на Косову и Метохији под називом
''Божићна акција 2010 – Нема предаје''. У сарадњи
са студентским фондом ''Осмех на дар'' и уз свесрдну
помоћ Х.О. Мајка девет Југовића, у Божићној
акцији помогли смо девет српских породица у
општини Штрпце које укупно броје преко 40 деце са
куповином једног замрзивача, 11 каучева, 3
електрична шпорета, 4 веш машине, једним
шпоретом на дрва, кравом, куповином јаја и млека за
четири народне кухиње, помоћ деци оболелој од рака,
као и поклони у виду слаткиша и књига. Укупна
утрошена средства премашују 500.000 дин.
Укупна средства обезбеђена од стране наше
организације су износила 400.000, док је фонд
''Осмех на дар'' учествовао са 100.000 дин. својих
средстава.
Полазак представника наше организације заказан је
био у Београду за касне вечерње сате 11. јануара
одакле нас је пут Ибарском магистралом водио све до
Грачанице у коју стижемо 12. рано ујутру. Након
јутарње литургије у манастиру Грачаница, заједно са
нашим великим пријатељима из организације Мајка
девет Југовића крећемо пут Штрпца, најјужније
српске
енклаве
окружена
непријатељским
територијама. Због свог таквог неповољног
географског положаја, помоћ српском народу у овој
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Општина Штрпце налази се на крајњем југу Србије,
на граници Србије са Македонијом. Обухвата
територију од петнаест села Сиринићке жупе. У
Сиринићкој жупи, у Средњем веку постојала су два
града - Грчки град (Градиште) (на месту данашњег
села Брезовица) и Чалије (близу места Брезовица).
Познато је да се Сиринић први пут помиње у повељи
цара Душана од 1331. године. Село Севце је било
метох манастира Хиландара. На западној територији
општине извире река Лепенац. На Брезовици налази
се познати ски-центар Брезовица, а ту је и једнан од
пет националних паркова у Републици Србији,
Националног парка Шар-планина. Општина Штрпце
окружена је српским престоницама-на западу се
налази Призрен, једна од престоница цара Душана, на
североистоку Неродимље, престоница Светог краља
Милутина. Седиште општине је истоимено као и село
Штрпце. Територија Сиринићке жупе од давнина је
насељена Србима. Данас у општини живи око 12.000
Срба.
Подно Брезовице обављамо завршне припреме и
састанак са свештенством црквене општине Штрпце
Епархије Рашко-Призренске која је највише и
ангажована по питању помоћи и опстанка српског
народа на овим просторима. Уз њихову помоћ заједно
смо обилазили социјално угрожене породице којима
је у овом тренутку помоћ преко потребна.
Прву породицу коју смо обишли била је породица
Маркагић коју поред родитеља чини и седморо
женске деце: Николета (16), Милица (14), Марија
(13), Душанка (11), Светлана и Јована (9) и најмлађа
Анђелина од само 6 година. Маркагићи живе у селу
Севце. Свој дечици која су била код куће смо
поделили слаткише и једну историјску књигу под
називом ''Српске краљице и принцезе''. Иако лошег
материјалног стања били смо веома задовољни
завидним степеном хигијене и чистоће како деце тако
и саме куће. Осим цркве ретко ко је обилазио ову
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породицу и помагао на било који начин. У кратком
разговору који смо провели са Маркагићима
одлучили смо да им се помогне са куповином једног
замрзивача којег немају и два нова лежаја.

Предрага (13), Јулијану (12) и Николину од 7 година
док су се две старије кћерке Горица и Јелена већ
удале. И ову породицу осим свештества Епархије
нико не обилази. Савићи су у јако тешкој
материјалној ситуацији, отац ради физичке послове
како би обезбедио својој деци пуко преживљавање.
Деца иако иду редовно у школу неуспевају да стекну
и надограде елементарно знање. Но и поред тога, деца
су пристојна и по мало стидљива при нашој посети. У
договору са родитељима Савићима смо купили
електрични шпорет, веш машину и један лежај.
Такође, фонд ''Осмех на дар'' ће накнадно помоћи ову
породицу са додатним финансијским средствима.

Стефан Јечменица (десно) са Јованом Здравковићем

У истом селу посетили смо породицу Здравковић
чији родитељи имају петоро деце: Жарко (21), Жељко
(17), Жаклина (14), Танасије (10) и Јован од 9 година.
Мајка Радојка је примила златни орден Мајке
Југовића од Епархије Рашко-Призренске. Током наше
посете скоро сва деца су била у школи тако да смо у
кући затекли само најмлађег Јована и његовог оца.
Јовану смо уручили књигу о Светом Сави.
Договорили смо се да Здравковићима помогнемо са
куповином једног електричног шпорета и два нова
лежаја.
Следећа породица коју смо обишли у селу Севце је
била породица Савић која у свом дому има троје деце
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Срби за Србе са породицом Савић

Обилазак и помоћ породицама настављамо у селу
Врбештица код породице Побловић у којој живи
петоро деце: Милан (22), Мирослав (19), Биљана (17),
Бојан (13) и Бобан (7). Као и са већином породица
које смо обишли, деца су била у школи тако да је
најмлађи Бобан примио књигу о Цару Лазару и
Косовсом завету. Њима смо обезбедили нови шпорет
на дрва као и један нови лежај.
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Након Илића посетили смо породицу Симановић из
Горње Битиње која има четворо деце Аранђела (21),
Алексадра (19), Симу (16) и Маријану од 6 година.
Интересантно код ове веома побожне породице јесте
чињеница да је Сима такође и ожењен и заједно са
две године млађом супругом је започео и своју
породицу која ће се ускоро Боже здравља и
проширити новим члановима. Пошто су Симановићи
обезбеђени са свим потребним покућством одлучили
смо се да овој породици купимо краву која би им
омогућила даље осамостаљивање и ширење
производње сира, млека и кајмака прво за своје а
касне и шире потребе. Потписали смо и уговор по
коме се Симановићи обавезују да у наредних пет
година краву неће препродати. Још једна
интересантна чињеница јесте да су окружени
комшијама арнаутима који на спољашњим зидовима
својих кућа имају графите захвалности ућк
терористима.
Наставак наше велике Божићне акције помоћи
српским породицама наставили смо посетом
породице Станишић такође из села Горња Битина. У
њиховом дому укупно је седморо деце: Миливоје
(28), Мића (25), Драгана (23), Ивана (22), Ана (20),
Мирко (19) и Сања 17 година. На жалост у породици
једино је запослен најстарији син. Мајка је боловала
скоро десет година док се није скоро упокојила а отац
породице такође има великих здравствених проблема.
Као скромни поклон уручили смо им неколико
сабраних дела Св.Николаја. У разговору са
Станишићима предложили смо да неко од њих
настави са дошколавањем у неком већем граду у
Србији уколико за то имају жеље и воље. Њима смо
помогли са куповином веш машине и два комада
лежајева.
Последње две породице које смо обишли у селу
Горња Битина су били Бошковићи и Андрејић.
Породица Бошковић има четворо деце Стефана од 15,
Сању 13, Тијану 9 и најмлађег Петра од само годину
ипо дана. Бошковићима је тренутно најпотребнија
помоћ у новом лежају и веш машини што смо
обезбедили. На поклон смо такође уручили једну

Месечни извештај за јануар 2010.

књигу историјске тематике. Због мало преосталог
времена за посете породицама обишли смо и
последњу породицу у овој акцији Андрејиће.

Најмлађи Илићи са књигом о Св. Петки

Породица Андрејић има седам чланова породице од
којих четворо су деца: Стојанка (која тренутно живи
у Београду) 20, Стојан (19), Слађана (16) и Драгана
(13) година. Овој породици смо помогли куповином
новог електричног шпорета.
Након завршене посете породицама у Штрпцу смо
платили сву белу технику као и краву која је одмах
отишла у шталу породице Симановић. 485 евра
донирали смо организацији Мајка девет Југовића за
куповину јаја и млека за четири народне кухиње на
Косову и Метохији. Потом смо се вратили у
Грачаницу одакле је део нашег тима кренуо пут
Београда а део сутрадан кренуо пут Звечана где смо
заједно са нашим пријатељима прославили Нову
годину.
Представници фонда ''Осмех на дар'' посетили су
Мирјану Рушимић од 17 година из Штрпца која се
лечи од карцинома мозга. Њена породица је
сиромашна и јако тешко подноси трошкове везане за
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њено лечење (пре свега превоз до Београда - иако по
закону имају право на рефундацију трошкова, држава
им не враћа новац већ доста дуго). ''Осмех на дар'' ће
се трудити да помогне Мирјани и њеној породици
како би лакше поднела предстојеће терапије и
контроле.

Са породицом Станишић испред њиховог дома

Александар Симановић са ''великом'' донацијом СЗС-а

У овој највећој акцији до сада наше организације
учествовали су поред фонда ''Осмех на дар'', наших
редовних донатора, Православне Грчке и Руске браће,
патриотског форума Српска Елита, Срба из Чикага,
ученици и запослени Шесте београдске гимназије,
Срби из Калгарија, и велики број нових донатора
наше организације који ће надамо се постати и
редовни. Велику захвалност као и сваки пут дугујемо
нашим великим пријатељима из ХО Мајка девет
Југовића као и Епархији Рашко Призренској. Фото
извештај уручивања помоћи очекујемо у току
наредних 10так дана који ћемо објавити на нашем
сајту.

Божићна акција наше организације помогла нам је да
направимо велики корак напред и полако ширимо
планове и могућности рада и деловања како на
простору Косова и Метохије тако и широм
Балканских територија где живе Срби. Од почетно
планираних 3.000 евра, за месец ипо дана
прикупљено је преко 8.000 евра што је својеврстан
рекорд кога ћемо ускоро поново подићи на још већу
цифру.

Хвала свим донаторима, волонтерима и пријатељима
наше организације који су обезбедили да се
комплетна акција спроведе како смо и планирали.

Месечни извештај за јануар 2010.
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Божић свима
на радост!
Хуманитарна организација СзС у Републици Српској
у сарадњи са Православном хришћанском
заједницом Пале је почетком јануара покренула
акцију „Да Божић Свима Буде Радост“. Акцију је
водио наш нови члан Недељко који је тих пар дана
несебично жртвовао своје слободно вријеме и све
успјешно организовао, спровео и завршио. Акција се
одвијала у Тржном центру „Бартула“ чијем се
власницима Зорану и Јадранки Бартула овим путем
још једном захваљујемо.
Грађани Пала су се великодушно одазвали својим
прилозима (неко је даривао купљени артикал а неко
новац) и тиме усрећили своје социјално угрожене
суграђане да и они празнике слављенички дочекају.
Паљани су даривали како је коме одговарало па је
скупљено: шеђера, соли, брашна, уља, сокова,
слатикиша, играчака, компота, рибе, гершла,итд...
Прво смо посјетили породицу Мандић. Мајка
Сњежана са своје троје дјеце Александар 12 година,
Александра 10 година и Јелена 9 од година који живе
у поткровљу штале од 145 КМ дјечијег доплатка.
Сњежин отац живи испод њих у простору који је
подјелио са козама. Отац им је тешко психички
оболио па је смјештен за стално у специјалну
установу.
Тужно детињство у поктровљу штале

Слиједеђи су били породциа Говедарица. Самохрана
мајка Жељка живи са своје петоро дјеце (Бојан '82
годиште, Дејан '84, Милица `93, Миљан `95,
Дејана`97), Бојановом супругом и његових двоје дјеце
(Анђела 6 година и Немања 2 године) као подстанари
у једној просторији коју плађају 200 КМ. Они су у
рату избјегли на Пале из Сарајева и од тада се пате по
туђим становима. Бојан и супруга раде и тако помажу
Жељку која и сама ради три посла (чисти аутобуску
станицу на Палама, ради ноћу у приватној пилани а
викедном иде на Јахорину и чисти викендице). И
поред свега не успијевају све обезбједити својој
породици јер им је предност Миљаново лијечење који
има проблема са бубрезима.

Месечни извештај за јануар 2010.

Гутаљ Зденка је самохрана мајка петоро дјеце: Јован
20 година, Бојан 19 година, Саво 15 година, Бојана 12
година, Немања 10 година. Живјели су у баракама а
пред Нову годину су уселили у своју куђу коју им је
Министарство направило. Намјештаја скоро да и
немају али су пресретни што коначно имају свој дом.
Живе од пензије покојног оца (350 КМ) и дјечијег
доплатка (140 КМ) али и они једва састављају крај
с`крајем. Зденка чисти стубишта појединих зграда а
неријетко јој и Бојана у томе помаже.
Ковачевићи живе неких 8 километара од насељених
дјелова Пала. Радмила са супругом и петеро дјеце
(Марко 19 година, Мађен 16 година, Сњежана 15
година, Рајко 10 година и близанке Ана и Катарина
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Божић свима
на радост!
3,5 годионе) живе од једне плате (430 КМ) и дјечијег
доплатка у малој трошној кући. Мала Катарина има
церебралну парализу али својом и мајчином
упорношћу је успјела проходати. Сваког мјесеца иду
на терапије у Бања Луку и малена треба посебене
играчке за напредак. Отац је пред наш долазак
изашао из болнице са још увијек јаким главобољама.

Сања Радоња са својом браћом

Пошто смо сву дјечију гардеробу, играчке и
слатикише подијелили, преостале пакете хране смо
додијелили старим особама која су без икаквих
примања:

Велика породица Ковачевић

Породица Радоња је избјегла у рату јер им је имање
тачно на линији разграничења. Станују као
подстанари у куђи коју плађају 150 КМ. Биљана је
прије мјесец дана родила своје пето дијете, малог
Његоша. Најстарији син Младен `97 годиште и
његова сестра Тања `98 су били код баке када смо их
посјетили, Милоша `02 смо пробудили а Сања `00
нам је поносно показала малог брата. Отац
свакодневно иде на имање које обрађе да би
породицу прехранио.

Поред ових породица помогли смо још:
- Трифковиће (петоро дјеце, родитељи незапослени)
- Сантраче (петоро дјеце, родитељи незапослени)
- Комадане (петоро дјеце, родитељи незапослени)
- Ђоде (самохрана мајка са троје дјеце) које смо веђ
пар пута помогли.

Месечни извештај за јануар 2010.

- Милосављевић Јања `32 годиште. Нигдје никог
нема осим тешко болесног сина `58 који живи с`њом
без примања.
- Анђић Милисав
- Ковач Госпава
- Гранзов Велимир
- Јокић Милан
- Топаловић Мирослав
Покушали смо издвојити у овим тешким временима
најугроженије становнике Пала којима су суграђани
покушали уљепшати празнике, свјесни чињенице да
смо можда направили неки пропуст и неког
предвидјели али надајући се да смо овим примјером
показили многима да врло мало треба да се ближњем
помогне.
Извештај: Добрина Кусмук, Република Српска
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Донаторски
скуп у Бечу

Хуманитарна организација Срби за Србе организује:
Донаторски скуп у Бечу, Аустрија
Храм Светог Саве, трећи бечки дистрикт
Адреса: Veithgasse 3, 1030 Wien
Tel.: +43 / 1 / 713 47 65
Почасни гост: мр Биљана Спасић – предавање о белој куги
Недеља, 21. фебруар са почетком у 12 часова

Добродошли!
Месечни извештај за јануар 2010.
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Финансијски
извештај
Хуманитарна организација Срби за Србе - донације у 20
2010.
€5.000,0
€4.500,0
€4.000,0

Јануар; 3518

€3.500,0
€3.000,0
€2.500,0
€2.000,0
€1.500,0
€1.000,0
€500,0
€0,0
Јануар 1 - Децембар 31, 2010

Хуманитарна организација Срби за Србе - број донатора у 20
2010.
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Јануар 1 - Децембар 31, 2010

Месечни извештај за јануар 2010..
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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.
Једино овде, Царице Небеса,
На мом језику се моли без застанка,
И не лаже ништа, и не једе меса,
И осам векова пости без престанка.
И кад би ми земљу и језик збрисали,
Све, сем ове стопе на којој сад стојим,
Знам: још се из људи нисмо исписали,
А док тебе има да и ја постојим.

Матија Бећковић – Богородица Тројеручица
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http://www.srbizasrbe.org

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
Месечни извештај за јануар 2010.
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