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Писмо
донаторима
Поштовани донатори, чланови и пријатељи,
Вредно и радно је започета још једна година
нашег добротворног рада. Тамо где смо стали, у
2014. години, наставили смо успешно и у првом
месецу 2015. године. Прегршт активности
обележило је месец јануар. Поново је тежиште
акција било на поплављеним подручјима у
Републици Српској, као и на припреми нове велике
Божићне акције. Завршен је и један велики пројекат
и истовремено започет и нови.
Нишки огранак је успешно отворио нову
годину,
испоруком
помоћи
за
породицу
Стојиљковић из Ниша, у виду мале пећи на дрва
вредности 3.500 динара. Затим је у склопу Божићне
акције у сарадњи са студентским удружењем
ОРНАС, испоручено неколико пакета основних
намирница за породице Кнежевић и Миливојевић, у
вредности од 7.600 динара.
Велики број акција и пројеката одрађен је током
јануара у Републици Српској. Завршена је значајна
испорука помоћи за доградњу куће породице
Шиљеговић из Приједора. У склопу тог пројекта
издвојено је за материјал 9.225КМ. Обављена је и
информативна посета породици Михајловић из
Угљевика која броји петоро малолетне деце. Током
Божићних празника обрадоване су породице
Марјановић, Здјелар и Вучковић основним
животним намирницама и слаткишима за децу у
вредности од 243КМ. Породица Шуматић из Добоја
помогнута је куповином кухињских елемената у
износу од 575КМ.

паланке. Вредност испоручене помоћи износила је
61.988 динара.
Настављено је са пројектима на Косову и
Метохији, овог пута испоруком
помоћи
породицама из Штрпца укупне вредности 220.000
динара. Након тога, у склопу Божићне акције
посећено је 15 породица које су у плану помоћи у
наредном периоду.
Коначно је завршен и велики, дугогодишњи
пројекат изградње куће породици Вулић из
Остружнице. У сврху тог пројекта издвојено је
13.620€. Истовремено, започет је и нови велики
пројекат доградње куће многочланој породици
Вранић из Београда.
Удружење српских и руских жена „Матрона“,
уз нашу помоћ на терену, испоручило је крајем
јануара помоћ манастирима Фенек и Раковица, у
виду јестивог уља и брашна.
Пријатељи организације такође су били на
висини задатка. Студенти Београдског универзитета
организовали су хуманитарни одбојкашки турнир,
где је прикупљено 51.000 динара за куповину
шпорета и фрижидера породици Марковић из
Земуна. Вредност испоручене помоћи износила је
57.989 динара. Познати музички састав 357
оргнизовао је концерт од ког је сав приход ишао
нашој организацији. Том приликом прикупљено је
76.430 дин и 10€.

Последња испорука помоћи спроведена је на
подручју Бања Луке, где је помогнуто 9 породица, а
висина помоћи износила је 9.915КМ.

Велики циљеви постављени су за текућу
годину. Први од њих је свакако да се бар
приближно достигне прикупљена сума из 2014.
године која је износила невероватних 668.970€.
Сходно томе жеља је и да се помогне на прави
начин што већи број вишедетних породица, као и да
се прошире акције помоћи на пределе у којима до
сада нисмо деловали. Јануарске активности нам
показују да смо кренули правим смером ка
зацртаним циљевима. Уз редовну подршку свих
искрених родољуба и људи великог срца, свакако да
ни један зацртани циљ неће бити недостижан.

Крајем месеца помогнуте су и три поплављене
породице са подручја Крупња и Смедеревске

С поштовањем,
Скупштина организације

Настављено је са испоруком помоћи за
пострадале у поплавама на подручју Републике
Српске. У Приједору је првенствено испоручена
помоћ за 18 породица, укупне вредности 8.598КМ.
Затим је у Шековићима помогнуто 11 породица,
испоруком помоћи вредности 7.600КМ.
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Помоћ за
Стојиљковиће

Близанци, Петар и Павле, са мајком Сањом
У склопу акције Божићна звона зову у помоћ,
волонтери Хуманитарне организације СРБИ ЗА
СРБЕ из Ниша, помогли су седмочлану породицу
Стојиљковић из Врања. Породицу Стојиљковић
помогли смо тококм новембра обезбеђивањем
грађевинског материјала и ормара.

Породица Стојиљковић живи у две собе, с тим што
је једна била скроз неусловна за живљење, па је
постојала опасност да се деца разболе у таквим
условима, имајући у виду да су у зидовима биле
рупе а да су због малог простора деца током дана у
тој соби.

Овом приликом помоћ се огледала у куповини мале
пећи на дрва (кубета) у вредности од 3.500 динара

Породица Стојиљковић поред мале пећи на дрва
Породица Стојиљковић живи у тешким условима у
планинском засеоку Беривојштица у јужној Србији,
недалеко од Врања.
Породицу чине, отац Слободан, мајка Сања као и
деца: Лука (осам година), Лазар (пет година),
Марија (четири година) и близанци Петар и Павле
(пет месеци).

Месечни извештај за јануар 2015.

Хуманитарна организација „Срби за Србе“ је у
првој акцији помоћи обезбедила ормар и
грађевински материјал, којим је соба у потпуности
санирана, да би затим купила и пећ на дрва како би
породица и током зиме имала нормалне услове за
живот.
Позивамо све људе добре воље да и даље
подржавају рад Хуманитарне организације.
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Помоћ малим
за
Петровићима
Шиљеговиће
Од сталних новчаних примања породица има једино
105 КМ мјесечног дјечијег додатка. Нико од
родитеља није запослен, а отац Миливој се бави
сјечом и продајом дрва и конобарисањем, а често и
надничи на грађевини како би успио да прибави
најнеопходнија средства и тиме прехрани породицу
и одшколује дјецу.
Мајка Тања понекад ради сезонске послове у једном
приједорском предузећу, мећутим то за породицу
није стално примање јер је зову само када има
посла. Од стоке породица има два коња са којима
Миливој иде у шуму, а узгајају још и живину и
свиње, од чије продаје такође успију да зараде
нешто новца.
Породица Шиљеговић
Чланови Хуманитарне организације СРБИ ЗА СРБЕ
из Приједора обишли су крајем децембра радове на
доградњи
куће,
седмочланој
породици
Шиљеговић из насеља Миљаковци код Приједора
у Републици Српској, који су започети крајем
мјесеца октобра.
Породицу Шиљеговић чине отац Миливој и мајка
Тања и њихових петоро дјеце: Татјана (18),
Ведрана (16), Јована (14), Невена (10) и најмлађи
Лука (2). Укупна вриједност досадашњих
утрошених средстава на грађевински материјал
износи 9.225 КМ.

Стара монтажна кућа у којој тренутно живи
породица Шиљеговић

Месечни извештај за јануар 2015.

Стање новије куће шре почетка радова на
доградњи

Део породице Шиљеговићи испред дограђене куће
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Помоћ за
Шиљеговиће
Морамо да поменемо да ријеч је о једној јако
вриједној породици, јер иако живе у скромним
условима и у скромном дому, не може да се не
примјети да је све уредно и ,,под шпагу''
поспремљено. Такође, кћерке су јако добри ученици
у школи, а Татјана, Ведрана и Јована су и добри
спортисти. Бавећи се теквондо-ом освајле су низ
медаља на домаћим такмичењима. Најстарија
Татјана, која следеће године завршава медицинску
школу изразила је жељу да упише и медицински
факултет, те се надамо да ће се до тада изнаћи и
начин да настави школовање.
Кроз разговор са породицом сазнали смо да су им
два нерјешива проблема, поред школовања дјеце
још и пресељење у нови дом у коме би имали
нормалне услове за живот. Породица тренутно
живи у у малој монтажној кућици. Кућа је јако
лошег квалитета, па како кажу зими брава смрзне и
са унутрашње стране иако се у кући ложи. Прије
неколико година уз помоћ пријатеља и појединих
донација од локалних првитаника започели су
изградњу куће. Том приликом су продали и краву
коју су имали како би наставили са градњом,
међутим убрзо је нестало средстава, па је и
прекинуто је са даљим радовима. До тада су успјели
да салију темељ и озидају први спрат. С обзиром на
поменуте околности одлучили смо се да покренемо
акцију завршетка куће за ову породицу.

Како се зима приближавала, а са њом и могуће
лоше вријеме прионули смо одмах на посао. Било је
потребно салити плочу на спрату и ставити кровну
конструкцију, тј. покрити кућу прије лошег
времена, а са унутрашњим радовима се може
наставити и у току зиме.
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Вриједно помена је то да је отац породице Миливој,
будући да има искуства са грађевином, сам и са
својим пријатељима извршио све грађевинске
радове, тако да је наша организација помогла само
куповином грађевинског материјала.
Сам Миливој је рекао – ,,мени је потребан само
материјал, јер не могу да га приуштим, а имам руке,
хоћу да радим, па ћу без проблема да завршим све.
Мени не треба неко да ми направи кућу и усели у
њу, а ја само да гледам са стране.''

Шиљеговићи испред нове куће
Вриједним радом ова прва фаза радова је завршена
средином децембра и кућа је добила свој завршни
облик, а како и доликује позвали су нас и на
пригодан ручак приликом покривања куће.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Помоћ за
Шиљеговиће

Како смо и поменули помоћ се огледала само у
граћевинском материјалу и то у виду монте,
блокова, цемента, креча, арматуре, резане даске и
греди, те постављањa грађевинске лимарије у виду
олука и сливника. Морамо и поменути да је
породица цријеп за покривање куће добила у виду
донације.

Након ове фазе следе унутраши радови, тј.
постављање набаче и извођење електро и водоинсталација, те уградња столарије – прозора и
врата. Са овом другом фазом радова очекујемо
ускоро да кренемо, тако да ћемо и овом приликом
упутити позив свим донаторима да сходно својим
могућностима дају свој допринос акцији изградње
још једне куће коју покреће и спроводи
Хуманитрна организација СРБИ ЗА СРБЕ.

Месечни извештај за јануар 2015.

Део материјала за доградњу и адаптацију нове куће

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
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Први
део
помоћи
Шиљеговиће
1.
део
помоћи
Помоћ
6.
пут
део
помоћи
за Штрпце
у Обреновцу
за
Штрпце

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ
испоручила је крајем децембра први део помоћи
породицама у општини Штрпце на Косову и
Метохији које су посећене током новембарске
акције. Испоручена помоћ се огледала у набавци
беле технике и намештаја, док ће се остатак
помоћи у виду грађевинског материјала доставити
током пролећа. Укупна вредност помоћи износила
је 220.000 динара.

Захваљујемо се пријатељима из ЕХО "Мајка девет
Југовића" који су помогли око испоруке помоћи, а
са којима успешно и на велико задовољство
сарађујемо дуги низ година.

Месечни извештај за јануар 2015.
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Помоћ стигла
у Приједор

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ
уручила је 27. и 29. децембра у Приједору у
Републици Српској вредну хуманитарну помоћ за
18 породица са децом, чији су домови настрадали
током мајских поплава.
У склопу акције БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА,
уручена је помоћ од 4 веш машине, 4 шпорета на
дрва, 3 замрзивача, 3 комбинованована
фрижидера, 2 лежаја, једног електричног и
једног комбинованог шпорета, ормара, туш
кабине и грађевинског материјала у укупној
вредности од 8.598 КМ. Акцију помоћи у
Приједору подржала је организација Српска
Братска Помоћ из Канаде.

Захваљујемо се пријатељима који су нам помогли у
обиласку породица и испоруци помоћи.

Месечни извештај за јануар 2015.
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Помоћ стигла
у Приједор
Раније у току акције Борба против поплава,
помогли смо већ и дјечицу Дарјану (11 година) и
Луку (10) Томаш, која живе сама са својом баком и
старатељком Горанком Балаба, а која им је отац и
мајка и која се несебично труди да их изведе на пут.
Како им је кућа страдала у поплави, а како је школа
већ била увелико почела, и како су новац од ваучера
утрошили на обнову куће, одлучили смо се да им
помогнемо куповином књига за школу и
куповином најосновније одјеће и обуће у вредности
од 213 КМ.

Дарјана и Лука Томаш
Такође овдје би упутили и апел надлежним
властима да што прије покрену рјешавање спора у
коме се налази ова пордица, јер дјечица живе у
мраку и без струје од октобра мјесеца.

Месечни извештај за јануар 2015.

Часопис „Светосавско звонце“ за најмлађе чланове
полављених породица у Приједору

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Помоћ стигла
стигла
Добој
у Приједор
У наставку вести се налази списак помогнутих
породица из Приједора, уручена помоћ, као и њена
вредност:
1. Кусоњић Н. (лежај) - 189 КМ (троје деце) (СЗС),
2. Станић Н. (шпорет на дрва) - 350 КМ (једно
дете) (СЗС)
3. Марић М. (шпорет на дрва) - 334 КМ (једно дете)
(СЗС)
4. Мршић Д. (замрзивач) - 538 КМ (двоје деце)
(СБП)
5. Анчић С. (замрзивач) - 538 КМ (двоје деце)
(СБП)
6. Тубин Д. (лежај и ормар) - 538 КМ (троје деце)
(СЗС)
7. Граховац М. (електрични шпорет) - 429 КМ
(четворо деце) (СЗС)
8. Малеш М. (комбиновани фрижидер) - 415 КМ
(двоје деце) (СБП)
9. Ђурић З. (туш кабина) - 269 КМ (двоје деце)
(СЗС)

16. Бранковић Г. (шпорет на дрва) - 350 КМ (једно
дете) (СЗС)
17. Микић М. (веш машина, замрзивач) - 974 КМ
(седморо деце) (СБП)
18. Мршић Д. (веш машина) - 513 КМ (двоје деце)
(СЗС)

Замрзивач за поплављене Приједорчане

10. Здјелар Р. (4 палете блокова) - 526 КМ (једно
дете) (СЗС)
11. Ступар Р. (комбиновани фрижидер) - 415 КМ
(једно дете) (СБП)
12. Лазаревић Стево (комбиновани фрижидер) 539 КМ (двоје деце) (СЗС)
13. Лазаревић Станко (веш машина) - 436 КМ
(двоје деце) (СЗС)
14. Билбија М. (веш машина) - 436 КМ (двоје деце)
(СЗС)
15. Видичевић В. (комбиновани шпорет) - 476 КМ
(двоје деце) (СЗС)

Месечни извештај за јануар 2015.
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Помоћ стигла
у Шековиће

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ
уручила је 26. децембра у Шековићима у
Републици Српској вредну хуманитарну помоћ за
11 породица са децом, чији су домови настрадали
током мајских поплава.
У склопу акције БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА,
уручена је помоћ од 3 веш машине, 3 замрзивача,
3 комбинованована фрижидера, 2 електричнa
шпорета, 4 кревета са 4 душека, 3 троседа, 2
ормара, кухињски елементи, комплет сто и
столице у укупној вредности од 7.600 КМ.
Акцију помоћи у Шековићима подржала је
хуманитарна организација Стара Рашка из
Београда.

Захваљујемо се представницима општине који су
нам помогли у обиласку породица и испоруци
помоћи.
Сви апарати су марке Беко, са пет година гаранције,
а испоручени су захваљујући пријатељима наше
организације из БГ Електроника Бијељина.

Месечни извештај за јануар 2015.
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Поплављени
Помоћ
стигла
у Шековиће
Приједору

За мале Ђуриће кревети на спрат са душецима

У наставку вести се налази списак помогнутих
породица из Шековића, уручена помоћ, као и
њена вредност:
Месечни извештај за јануар 2015.
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Помоћ стигла
у Шековиће
1. Зекић Мирослав (сандучар) - 538 КМ (двоје
деце)
2. Пејић Д. (електрични шпорет, 2 кревета са 2
душека) - 697 КМ (троје деце)
3. Зекић Мила (комбиновани фрижидер, веш
машина, два троседа, сто и столице, ормар) 1.794 КМ (троје деце)
4. Перендић М. (веш машина) - 436 КМ
(четворо деце)

7. Митровић С. (комбиновани фрижидер,
електрични шпорет) - 820 КМ (двоје деце)
8. Тривковић Д. (комбиновани фрижидер) 415 КМ (четворо деце)
9. Ђурић Љ. (кревет на спрат са душецима) 770 КМ (двоје деце)
10. Клисарић З. (кухињски елементи) - 190 КМ
(двоје деце)
11. Вуковић М. (ормар, тросед) - 394 КМ
(четворо деце)

Кухињски елементи за Клисариће
Велика акција БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА се
наставља. Хуманитарна организација Срби за
Србе позива све братске организације, донаторе и
добре људе у Србији и широм света да се укључе
тако што ће уплатити средства у складу са својим
могућностима на неки од рачуна организације www.srbizasrbe.org/donacije.

5. Зекић З. (сандучар) - 538 КМ (двоје деце)
6. Ђорђић Љ. (веш машина, усправни
замрзивач) - 1.007 КМ (двоје деце)
Месечни извештај за јануар 2015.

Такође, позивамо вас да на нашем сајту
www.srbizasrbe.org
погледате
извештај
о
достављеној помоћи ПАРАЋИНУ, ТРСТЕНИКУ,
ВАЉЕВУ,
КРАЉЕВУ,
ОБРЕНОВЦУ,
СВИЛАЈНЦУ,
ВЕЛИКИМ
ЦРЉЕНИМА,
КРУПЊУ, ВЕЛИКИМ ЦРЉЕНИМА 2. ДЕО,
ОБРЕНОВАЦ 2. ДЕО, ОБРЕНОВАЦ 3. ДЕО,
БИЈЕЉИНИ,
БИЈЕЉИНИ
2.
ДЕО,
ОБРЕНОВАЦ 4. ДЕО, ОБРЕНОВАЦ 5. ДЕО,
ОБРЕНОВАЦ 6. ДЕО, ДОБОЈУ, ОБРЕНОВАЦ 7.
ДЕО, ОБРЕНОВАЦ 8. ДЕО и ПРИЈЕДОРУ.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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СЗС у посети
Михајловићима
Организација је до сада три пута помагала ову
породицу: први пут 2012. године када је
учествовала у акцији изградње куће коју је
покренула организација „Немањићи-Тићино“.
Други пут у склопу Васкршње акције наше
организације у Републици Српској, а у децембру
2014. године на позив хуманих суграђана смо им
обезбедили пакет најосновнијих намирница у
вредности од 529,28 КМ, јер је ситуација захтевала
хитну реакцију с обзиром на то да ова породица
нажалост често нема шта да једе и деца се услед
глади и хладноће све чешће разбољевају.

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ
посетила је средином јануара седмочлану
породицу Михајловић из Угљевика (Република
Српска) у мало је рећи тужним и тешким животним
условима. Отац Ненад (45) је радник на ремонту
Термоелектране, а након што му се одбију све рате
за кредит остаје са једва 200 марака за све потребе
своје породице.
Мајка Рената (36) је нажалост тешко болесна и до
сада је имала 13 компликованих операција. Они
имају петоро деце: најстарији Немања (13) има
честе главобоље и неретко се онесвешћивао од
глади, затим Жељана (8) која има отворену комору
на срцу, шетогодишња Јована која има проблеме са
бронхитисом и близанци Дајана и Срђан (4) који
су због тешких животних услова често болесни, а
такође имају проблема са говором.

Најмлађи чланови породице Михајловић
У јануару 2015. смо организовали још једну посету
која је имала за циљ мало детаљније упознавање са
потребама породице, а посети се придружила и
екипа БН телевизије, заједно са свештеником
Мићом из Угљевика и госпођом Анђом из Кола
српских сестара.
Након упознавања породице немогуће је остати
равнодушан на труд и пожртвованост коју
најстарији Немања пружа својим сестрама и браћи.
С обзиром на оца који ради и мајку која је често у
болници, често сва брига пада на малог Немању
који сваки слаткиш или храну коју добије од
хуманих комшија подели на пет једнаких делова.

Месечни извештај за јануар 2015.
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СЗС у посети
Михајловићима
Михајловићима су потребни кревети, намештај за
друге собе, нови шпорет на дрва, фрижидер, веш
машина и електрични шпорет, али и најосновније
намирнице за живот и редовне контроле лекара, за
шта
они
немају
средстава.
План организације је да се најпре обезбеде храна и
одећа за децу као и бела техника која би им
побољшала квалитет живота, затим изолација на
кући како би топлота остајала унутар куће, а тако
би се полако оспособиле и остале просторије у
којима
би
деца
могла
да
бораве.

Испоручена помоћ у храни Михајловићима средином
децембра 2014. године
Кућа у којој Михајловићи живе је недовршена, тако
да цела породица борави у једној просторији. Због
недостатка кревета неки од њих спавају на поду.
Земљиште око куће је ниже у односу на околно тло
тако да имају проблема са водом која се задржава
око куће. То доводи до тога да трпе влагу у кући,
имају честе прехладе и не могу да проводе време
напољу.

Након следеће посете која је планирана у најскорије
време надамо се, у договору са породицом,
налажењу неког трајнијег решења које би им
омогућило да се самостално издржавају и тиме
доведу квалитет свог живота на један пристојан
ниво.

Највећа Немањина жеља је да има своју собу у којој
би могао да учи и да се бави цртањем, својим
омиљеним хобијем. Жељана такође нема довољно
услова за учење јер остале просторије немају
грејање ни намештај који би им то омогућио.

Незавршена кућа и тешки животни услови у којима
живе најмлађи Михајловићи
Овој породици је заиста потребно много, ситуација
захтева хитну реакцију а пре свега позив на
солидарност свих нас да, у складу са својим
могућностима издвојимо средства како ова
породица не би више живела на самој ивици
егзистенције.

Заједничка слика са Михајловићима

Месечни извештај за јануар 2015.

Позивамо све људе добре воље да се укључе у нашу
Божићну акцију, али и предузећа на друштвену
одговорност и на тај начин покажемо нашем
народу, а посебно деци да нису сами.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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СЗС-Божићна
акција у Нишу

Суочени са чињеницом да на стотинe хиљадa
породица дочекује најрадосније празнике у
немаштини и безнађу, а да десетине хиљадa деце
никад не осете радост традиционалног даривања
пакетића, Хуманитарна организација СРБИ ЗА
СРБЕ и студентско – ученичко удружење
„ОРНАС“ обрадовали су овог Божића седмочлане
породице Кнежевић и Миливојевић из Ниша.
Прва на реду је била седмочлана породица
Кнежевић, која се пре неколико година доселила у
Ниш из Републике Српске и чији чланови због
немара државних инситуција ни после четири
година немају држављанство Републике Србије, па
самим тим породица живи без икаквих примања, јер
нема право на социјалну помоћ и дечије додатке.
Чланови породице су родитељи Миодраг и
Драгана и деца Милица (9), Димитрије (6),
близнакиње Софија (3), Ксенија (3) и најмлађа
Соња (1).
Остављена на милост и немилост, ова породица
дане пре Божића провела је у јако тешкој ситуацији.
Овом приликом уручена им је помоћ која се
састојала од основних животних намирница у
износу од 7.644 динара.
Такође захваљујемо се и грађанима Ниша, који су
дали свој допринос, па су волонтери Хуманитарне
организације Срби за Србе и чланови студентско –
ученичког удружења „ОРНАС“ данима пре Божића
достављали помоћ породици Кнежевић. Посебну
захвалност дугујемо пекари „Трг“ и кафе пицерији „Верона“ који су се такође прикључили
овој акцији.

Месечни извештај за јануар 2015.

Друга породица коју смо посетили, била је
седмочлана породица Миливојевић, којој је од
донација из пројекта „Тројка из блока“ у Нишу,
реновирано
купатило.
Чланови
породице
Миливојевић су: отац Драгиша, мајка Мариола и
деца Миодраг (11), Миљана (9), Милидар (7),
Милунка (6) и Момчило (4). Ова породица такође
живи у тешким условима, па је ово био добар повод
да их посетимо, и обрадујемо децу великим пакетом
кондиторских производа.

Заједно са најмлађим Миливојевићима
Позивамо све људе добре воље да и даље
подржавају рад Хуманитарне организације СРБИ
ЗА СРБЕ и на тај начин помогну и обрадују велики
број деце којој је помоћ преко потребна.
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Помоћ стигла
у Бања Луку

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ
испоручила је крајем децембра у склопу акције
БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА нови контигнет
помоћи породицама пострадалим у недавним
мајским поплавама у Бања Луци, пре свега у виду
беле технике, намештаја и грађевинског
материјала, за укупно 9 породицa. Укупна
вредност уручене помоћи износила је 9.915 КМ.

Породици Којић донирани су
усисивач, веш машина и комбиновани фрижидер

У претходним месецима, за породице у Бања Луци
обезбеђено је 15 сушилица, грађевински материјал
и столарија за више од 30 породица.

Породици Милаковић уручени су
усисивач и усправни замрзивач

Месечни извештај за јануар 2015.

Породици Петровић
обезбеђени су усисивач и веш машина

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Помоћ стигла
у Бања Луку

Списак породица које су добиле
организације СРБИ ЗА СРБЕ:

помоћ од

1. Миланковић Р. (усправни замрзивач, усисивач,
кухињски елементи) - 1.268 КМ (4 деце)
2. Кајганић Н. (веш машина са резервоаром,
фрижидер) - 1.293 КМ (4 деце)
3. Којић С. (веш машина, комбиновани фрижидер,
усисивач) - 1.185 КМ (4 деце)
4. Умичевић М. (комбиновани шпорет, замрзивач
сандучар, грађевински материјал) - 2.192 КМ (2
деце)
5. Петровић Д. (веш машина, усисивач) - 585 КМ (2
деце)
6. Миљевић Р. (фрижидер, замрзивач сандучар) 1.020 КМ (3 деце)
7. Јекић М. (фрижидер) - 613 КМ
8. Ћејић Ж. (комбиновани фрижидер, комбиновани
шпорет) - 1.158 КМ (2 деце)
9. Живковић Д. (комбиновани фрижидер) - 601 КМ
(3 деце)

Месечни извештај за јануар 2015.
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Помоћстигла
6. пут
Помоћ
стигла
у Добој
Обреновцу
Бања
Луку
Вредност косачице је износила 2.500 КМ.

Породици Петровић обезбеђена је унутрашња
столарија
У претходним акцијама помоћи, помогли смо током
августа породицу Петровић набавком столарије у
износу од 641 КМ.

Ћејићима обезбеђен материјал за спољну изолацију
У септембру породицу Ћејић помогли смо
набавком материјала за изолацију у износу од 788
КМ која је такође претрпела штету у недавним
мајским поплавама у Бањалуци.
Почетком новембра помогнута је и породица
Ковачевић набавком самоходне косачице, како би
на тај начин могли себи обезбедити додатне
приходе од кошења.

Месечни извештај за јануар 2015.

Испоручена самоходна косачица за Ковачевиће

Најнеопходнија бела техника
за млади брачни пар Умићевић
Велика акција БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА се
наставља. Хуманитарна организација Срби за
Србе позива све братске организације, донаторе и
добре људе у Србији и широм света да се укључе
тако што ће уплатити средства у складу са својим
могућностима на неки од рачуна организације www.srbizasrbe.org/donacije.
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Божићна
помоћ на КиМ

Лаптоп за студента теологије, Стефана
Благојевића
Представници Хуманитарне организације СРБИ
ЗА СРБЕ посетили су средином јануара подручје
Косова и Метохије и том приликом обишли и
пописали потребе 15 породица. У склопу
традиционалне Божићне акције, план је да се
породицама обезбеди најпотребнија помоћ у виду:
трактора, фрезе, грађевинског материјала за
куће и купатила, ламината, столарије, 7 шпорета
на дрва, 5 електирчних шпорета, 5 троседа, 4
фрижидера, 4 кревета на спрат са душецима, 3
козе, 2 веш машине, замрзивача, хране и пелене
за бебу, дрва за огрев, ормара, трпезаријског
стола и столица.
Захваљујемо се пријатељима из ЕХО Мајка девет
Југовића уз чију помоћ смо успешно завршили још
једну акцију на Косову и Метохији.
Наш пут почиње посетом манастиру Високи
Дечани. Монаштву манастира предајемо лаптоп од
нашег донатора из Шведске који они уручују
Стефану Благојевићу, студенту теологије. Стефан
је избеглица из Призрена, студира у Београду, а
живи у Алексинцу. Мајка их издражава, док му је
отац болестан.

На путу ка Старом Грацком посећујемо
манастир Зочиште.

Месечни извештај за јануар 2015.
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Божићна посет
Божићна
помоћ на КиМ
Уз благослов посећујемо прву породицу Лукић из
Велике Хоче која броји 11 чланова и то најстарији
Мирослав и Јасминка, њихов син Далибор
ожењен је Милицом са којом има двоје деце
Томислава (6) и Вељка (1), други син Младен
ожењен је Јеленом има двоје деце Радмилу (5) и
Теодору (2) и трећи син Ратко (25). Ова породица
живи у малој задрузи са примањима од социјалне
помоћи и дечијег додатка, али вредно и радно
обрађују 1,2 ха земље, тако да планирамо да им
обезбедимо трактор.

Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе са
породицом Марковић из Старог Градцка
Са њима живе још и троје старијих чланова
породице. Како у истом дворишту имају новију
кућу која треба да се адаптира план је да им се
опреми купатило, обезбеди ламинат, улазна врата и
шпорет на дрва за грејање.

Породица Лукић из Велике Хоче

У дворишту породице Михајловић из села Рабовце

Стефан и Софија Марковић

У селу Рабовце долазимо код породица
Михајловић. Отац Бошко и мајка Јелена имају двe
ћерке Анђелу (10) и Мају (8).

Накаон краћег задржавања пут нас доводи до
Старог Градцког и породице Марковић. У трошној
и гелерима погођеној кући живе отац Милан и
мајка Љиљана са децом Софијом (4) и Стефаном
(2).

Уз скромни дечији додатак, издржавају се тако што
гаје 2 козе и прасе па смо се договорили да им се
обезбеди још 3 козе кao и шпорет на дрва.

Месечни извештај за јануар 2015.
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Божићна
помоћ на КиМ

У селу Добротин посећујемо породицу Трајковић,
Андрија и Ђурђевка имају три сина Ненада,
Небојшу и најстаријег Владицу који је ожењен са
Јеленом имају два сина, Николу (7) и Бошка (3).
Ова вишечлана породица живи од социјалне
помоћи и дечијег додатка, у кући нико не ради,
обрађују 1ха земље и гаје неколико свиња и коза. Да
би им олакшали свакодневни рад, одлучујемо да се
помоћ за ову породицу састоји у куповини фрезе,
фрижидера, троседа и шпорета на дрва.
У Горњој Гуштерици, долазимо до породице
Миладиновић Горана и Слађане који имају сина
Марка (23) ожењеног Аном (25) са којом има
малог
Кристијана
старог
годину
дана.
Миладиновићи живе само од Горанове пензије у
јако старој, оронулој и кући пуној влаге. Још давно
направили су нову кућу али због јако лоше
финансијске ситуације нису у могућности да је
заврше и уселе се. Иако су изразили жељу за
набавком троседа, фрижидера и шпорета на дрва за
стару кућу, уз наш предлог, одлучујемо да им
обезбедимо неопоходни грађевински материјал и
столарију, како би се млади родитељи
осамосталили.

Беба Божидар
Последње место које обилазимо првог дана је
Прилужје где обилазимо породице Илић и Бановић.
Илић Јовица и Марија имају бебу Божидара
старог свега две недеље и како живе у јако тешким
условима
Заједно са Јовициним родитељима овој породици је
потребна одећа, храна и пелене за бебу, дрва за
огрев и електрични шпорет.

У породици Бановић са мајком Надицом живе и
њена два сина Страхиња (30) који је незапослен и
Батрич (27) који болује од шизофреније, породици
су тренутно најпотребија дрва за огрев као и
основне животне намирнице.
Беба Кристијан

Месечни извештај за јануар 2015.
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Божићна
помоћ на КиМ
Крећемо ка општини Витина и првом селу
Клокот, обилазимо породицу Спасић, отац
Јадран који живи са супругом Василијом и
имају двоје деце Сергеја (2) и Анастасију (7
месеци). Живе у једној соби и у веома тешким
условима па се одлучујемо да им набавимо
кревет на спрат са душецима, шпорет на дрва и
ормар.

СРБИ ЗА СРБЕ испред споменика краљу Милутину
у довришту основне школе у Грачаници
Другог дана користимо прилику да у Грачаници
обиђемо нови споменик краљу Милутину и
манастир Грачаницу.

Представници ХО „Срби за Србе“ испред
манастира Грачаница

Месечни извештај за јануар 2015.

Млади брачни пар Димић, Бобан и супруга
Настрија живе у селу Могили, немају никаквих
прихода, баве се пољопривредом. Потребан им је
шпорет на дрва и уређење једне просторије у кући у
купатио које тренутно немају.
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Божићна
помоћ на КиМ
У општини Витина, село Грнчар живи породица
Крчмаревић. Три брата Бојан (34), Срђан (37) и
Саша (30), од којих је Бојан ожењен Славицом
(27) и има малог Николу (2). У разговору са
Бојаном, који жели да се осамостали у новој кући,
одлучујемо се за набавку фрижидера, шпорета на
дрва и два троседа.

Заједно са породицом Крчмаревић

На путу ка следећој породици пролазимо општину
Гњилане где обилазимо цркву у насељу Партеш.

У удаљеном селу Љештар обилазимо Цанић
Томислава и сина Марка који је уједно и најмлађи
становник овог села са својих 20 година. Веш
машина и електрични шпорет су ствари које ћемо се
потрудити да им обезбедимо.
После посете цркви у Косовској Каменици и
разговора са свештеником, сазнајемо за породицу
Миљковић. Одмах се упућујемо ка њима, а разлог
је то што ова породица има десеторо деце.
Породица живи у месту Гризиме. Отац Зоран и
мајка Мирјана имају децу Јелену (23), Марка (22),
Милоша (21), Милана (15), Милену (13),
Александру (11), Дејана (9), Јовицу (8), Данијелу
(7) и најмлађу Сару (7 месеци). Вреди и радни гаје
краве, козе и свиње. Најпотребније овој бројној
породици су два кревета на спрат са душецима.

Месечни извештај за јануар 2015.
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Божићна помоћ за
Божићна
Косово и Метохију
помоћ на КиМ

По мраку и густој магли успевамо да стигнемо до
засеока Шумаци и обиђемо породицу Станковић.
Четири брата Славиша, Синиша, Срђан и Сретен,
од којих тренутно на имању живи само Сретен са
женом Неном и троје деце Милошем (14),
Марином (12) и Михајлом (3) док су остали
тренутно у централној Србији. Да би дали подстрек
и осталој браћи да се врате на своје огњиште, овој
породици обезбедићемо електрични шпорет и
кревет на спрат са душецима.

Породици Андрејевић је обезбеђен електрични
шпорет и веш машина

Породица Савић са представником СЗС

У посети породици Станковић
Недалеко одатле, у селу Слатина обилазимо
породицу Андрејевић Властимира који са
супругом Мирјаном има двоје деце Виктора (4) и
Марију (2).

Последње место које обилазимо у склопу акције је
село Прековце где после обиласка народне кухиње
посећујемо породицу Савић, Срећко и Ивана
имају двоје деце Новака (3) и Николину (2) и живе
у кући која је у јако лошем стању и потребни су им
електрични шпорет, тросед, фрижидер као и
трпезарисјки сто и столице.

Оно што би њима највише помогло и олакшало
свакодневни тежак живот је набавка електричног
шпорета и веш машине.

Месечни извештај за јануар 2015.
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Божићна
помоћ за КиМ

Породицу Максић из Гораждевца чине родитељи
Иван и Сања са децом Александром (17) и
Андреом (11). Породицу нисмо успели да обиђемо,
али планирамо да их помогнемо куповином
замрзивача.
У плану је да се у склопу Божићне акције крене
ускоро и са озбиљнијим грађевинским радовима на
реновирању куће породице Ђорђевић из села
Севце у општини Штрпце.

Месечни извештај за јануар 2015.

Као и сваки пут када одемо у нашу јужну покрајину
Косово и Метохију, на лицу места нас дочекају
веома тешке и потресне приче српског народа који
се све више суочава са егзистенцијалним
проблемима недостојних човеку у 21. веку. Колико
год нама било тешко да гледамо и слушамо тужне
приче, толико је нашем народу још теже да живи у
непријатељском окружењу и без јасног циља чему
да се надају.
Упркос
овим
проблемима
Хуманитарна
организација СРБИ ЗА СРБЕ позива све људе добре
воље да се у складу са својим могућностима
прикључе великој Божићној акцији у склопу које
је планирана помоћ за 50 породица широм
српских земаља.
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Стигла помоћ
у Приједор
Акцију су покренули и спровели у
дугогодишњи пријатељи и донатори
организације из Приједора.

дјело
наше

Акција се огледала у прикупљању пакетића и
новчаних донација те је свако сходно својим
могућностима дао свој допринос.

У склопу велике Божићне акције, чланови
Хуманитарне организације Срби зa Србе из
Приједорa посјетили су за Бадњи дан породице
Марјановић, Здјелар и Вучковић, породице које
смо до сада помагали у неколико наврата, а овај пут
смо им пред најрадоснији хришћански празник,
како и доликује, уручили пакетиће за дјечицу и
пакете најосновнијих животних намирница, како би
употпунили, на жалост, веома оскудну Божићну
трпезу.
Такође, пакетиће смо намјенили и за Дарјану и
Луку Томаш које смо помогли у оквиру акције
Борба против поплава, а који нису били код куће,
јер су преко распуста у организацији Центра за
социјални рад отпутовали на Сицилију, те смо
пакетиће оставили код њихове баке Гордане

Божићни пакетићи за најмлађе
Поред мноштва прикупљених пакетића прикупљено
је и укупно 243 КМ.
Прикупљена средства су утрошена на куповину
најосновнијих животних намирница (брашна, уља и
шећера).

Анастасији, Дајани, Јелени, Драгану,
Стефану и Александру Вучковић
уручени су Божићни пакетићи

Месечни извештај за јануар 2015.
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Стигла помоћ
у Приједор

Породица Здјелар

Основне животне намирнице за породице
Марјановић, Здјелар и Вучковић

На крају, овдје би скренули још једном пажњу на
крајње нељудске услове у којима живи породица
Здјелар и још једном позвали надлежне институције
да нађу рјешење за проблеме које ова породица има.
Такође и један велики укор иде оцу породице који
је бојимо се због свог немарног живота и
запостављања породице исту и довео у овакву
ситуацију.

Изражавамо и наду се да ће се у скорије вријеме
тешка ситуација ове породице промјенити на боље,
те да ће им Хуманитарна организација Срби за Србе
моћи прискочити у помоћ са неком конкретном
донацијом којом би могли да почну да привређују
за себе и којом би направили бар мали корак на
боље.

Месечни извештај за јануар 2015.

Чланови породице Марјановић са чланом
Хуманитарне организације Срби за Србе
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Изграђена
кућа за Вулиће

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ
успешно је привела крају још један од својих
великих пројеката - изградњу куће за осмочлану
породицу Вулић из Остружнице! Породицу Вулић
чине родитељи Небојша и Сузана, њихова деца
Данило (15), Дејан (12), Ксенија (9), Сава (7) и
најмлађа Марија (3), а са њима у домаћинству живе
и Небојшини родитељи. Пројекат изградње куће
започет је средином 2012. године а успешно
завршен на Божић 2015. године. Укупна вредност
купљеног материјала и трошкова радника износио
је 13.620 евра.

Најмлађи Вулићи у свом новом дому - ускоро
богатији за још једног члана

Небојша Вулић започео у свом дворишту изградњу
породичне куће давне 2003. године и успео да уз
помоћ пријатеља избетонира темељ и подигне
зидове до плоче. Даље од тога није успео да ради,
како због недостатка средстава, тако и због
повећања породице.
Почетак радова на изградњи куће
у новембру 2012. године
У мају 2012. године, представници организације
СРБИ ЗА СРБЕ први пут посећују Вулиће где на
лицу места увиђају теше животне услове у којима
ова велика породица живи. Због лошег лима на
крову, вода је проналазила начине да продрде
дубље у кућу и временом утиче на благо померање
зидова и честим кваровима на електричним
инсталацијама. Након достављене помоћи у и виду
кревета на спрат и пвц прозора за дечију собу,
организација прави прве планове са породицом

око помоћи у набавци материјала за наставак
изградње нове породичне куће.
Месечни извештај за јануар 2015.
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Изграђена
кућа за Вулиће

Током јесени 2012. кренули су први радови на
наставку изградње породичне куће. Организација је
обезбеђивала неопходан материјал, док је отац
Небојша заједно са својим пријатељима радио на
изградњи куће.
Изграђено прво купатило у априлу 2014. у склопу
пројекта ''Тројка из блока''

Постављање изолације у новој кући
Током 2013. и 2014. године постављене су
водоводне и електричне инсталације кроз целу
кућу, малтерисани зидови, постављени прозори и
врата.
Такође изграђен је читав спрат, постављен кров,
изолација, пвц подне облоге, плочице и санитарије
за два купатила, спроведен систем за грејање на
чврсто гориво и обављени други неопходни радови
на самој кући.

Месечни извештај за јануар 2015.
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Изграђена
кућа за Вулиће

Изглед нове просторије у кући Вулића
Такође, истичемо и велику помоћ коју су Вулићи
добијали од својих комшија, пријатеља и рођака
како у грађевинском материјалу, прозорима и
вратима, тако и у помоћи што се тиче обављања
самих физичких радова.

Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе
са породицом Вулић у новој кући

Опремање нове куће

Изглед куће породице Вулић у априлу 2013. године

Породица Вулић ће на пролеће добити још једног
члана своје породице и након порођаја свечано се
уселити у свој нови дом.
До тада преостаје велики посао на пресељењу
ствари, дечијих соба, кревета, постављању плакара
и другог неопходног намештаја.
Са неизмерном радошћу можемо да прогласимо
још један велики пројекат организације СРБИ
ЗА СРБЕ успешно завршеним, захваљујући пре
свега на константној подршци бројних донатора
из Србије, региона али и широм света. У име
породице Вулић шаљемо свима једно велико
ХВАЛА.

Месечни извештај за јануар 2015.

Изглед куће породице Вулић у јануару 2015. године
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Шуматићи
добили кухињу

Комплетно завршена кухиња у кући Шуматића

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ у
склопу акције БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА
ПОПЛАВА,
обезбедила је породици Шуматић из Добоја
кухињске елементе у вредности од 575 КМ
КМ.
Донацију за Шуматиће обезбедила је братска
организација Српско друштво Задужбина из
Словеније којима
ма се и овог пута захваљјуемо на
подршци. Шуматићи су четворочлана породица из
добојског насеља Усора којеје највише страдало у
мајским поплавама. Породица брине о Марку
Шуматићу,, дечаку који је имао до сада три
операције на срцу и ових дана се припрема за
четврту. Надамо се да смо њему и његовој
породици барем мало олакшали иовако тешко
детињство.

Марко Шуматић, пред четврту операцију на срцу
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ
наставља са пројектима помоћи поплављеним
породицама у склопу акције БОРБА ПРОТИВ
ПОПЛАВА на простору Републике Српске и у току
фебруара планирана је помоћ за нових 50 породица
у неколико градова који су пострадали у мајским
поплавама 2014. године.

Месечни извештај за јануар 20155.
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Помоћ
поплављенима

Шпорет на дрва за породицу Максимовић

Тамара и Теодора поред новог електричног
шпорета

Хуманитарна организација Срби за Србе у
склопу свог великог пројекта БОРБА ПРОТИВ
ПОПЛАВА испоручила је крајем децембра два
шпорета на дрва и један електрични шпорет
укупне вредности од 61.988 динара за поплављену
породицу Максимовић из Смедеревске Паланке и
породице Миладиновић и Матић из Крупња.
Породицу Максимовић из Смедеревске Паланке
чине самохрана мајка Ивана, бака Драгица и деца
Кристијан (10 година) и Лазар (11 месеци).
Максимовићима је уручен шпорет на дрва.
Породици Миладиновић из Крупња обезбеђен је
електрични
шпорет.
Чланови
породице
Миладиновић су родитељи Милан и Драгица са
близнакињама Тамаром и Теодором које имају по
десет година.
Породици Матић из Крупња коју чине родитељи
Драган и Снежана и њихови синови Петар (13) и
Александар (12) намењен је шпорет на дрва.

Месечни извештај за јануар 2015.

Велика акција БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА се
наставља. Хуманитарна организација Срби за
Србе позива све братске организације, донаторе и
добре људе у Србији и широм света да се укључе
тако што ће уплатити средства у складу са својим
могућностима на неки од рачуна организације www.srbizasrbe.org/donacije.

Хуманитарна организација Срби за Србе

34

Помоћ за
манастире

Испорука помоћи у манастиру Фенек

Удружење жена Србије и Русије "Матрона"
донирало је крајем јануара, помоћ у виду
јестивог уља и брашна за манастире Фенек и
Раковица. Манастиру Фенек из Јакова уручено
је 600 литара уља и 480 кг брашна за потребе
кухиње у којој се дневено припрема око 70
оброка за најугроженије.
Такође, манастиру Раковица даровано је 370
литара уља и 320 кг брашна са којим ће бити
помогнуте угрожене породице. Акцију су
подржале Хуманитарна организација Срби за
Србе из Београда и Међународни фонд
јединства православних народа из Москве.
Допремљена помоћ у манастир Раковица
Нове акције помоћи манастирима у Београду и
околини су у припреми. Позивамо све људе добре
воље да се јаве и подрже наредне испоруке помоћи
манастирима
у
виду
основних
животних
намирница.

Месечни извештај за јануар 2015.
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Хуманитрани
турнир
поводом успешно завршеног турнира, на којој су
такође прикупљана средства за нашу хуманитарну
акцију, а власник кафане је донирао део своје зараде
у наш фонд, због чега му се посебно захваљујемо.

Други по реду хуманитарни турнир у одбојци
одржан је крајем априла и почетком маја 2014.
године у сали на Филозофском факултета
Универзитета у Београду у организацији
спортских
удружења
Филозофског
и
Филолошког факултета. У сарадњи са члановима
Хуманитарне организације Срби за Србе, чији
рад чланови оба спортска удружења прате већ дуже
време и који уживају нашу највећу могућу
подршку, решили смо да средства (51.000 дин.)
прикупљена у овој хуманитарној акцији наменимо
осмочламној породици Марковић из Земуна,
којима су обезбеђени комбиновани фрижидер и
ел. шпорет укупне вредности од 57.989 дин.

Марковићi између новог шпорета и фрижидера
Чланови породице Марковић су родитељи Мирко
и Николета и деца: Петар (19), Дени (17), који
болује од церебралне парализе, Данијел (15),
Данијела (14), Теодора (8) и најмалађа Викторија
која је напунила 14 месеци. Породица живи од
социјалне помоћи и дечијег додатка, јер су оба
родитеља незапослена. Како нам кажу, понекад од
повремених послова додатно приходују, али то је
све краткотрајно. Овом приликом преносимо
велику захвалност породице Марковић, свим
учесницима другог хуманитарног одбојкашког
турнира на Филолошком факултету.

Након доделе пехара и диплома најбољим екипама,
уследило је заједничко сликање учесника,
организатора и гледалаца овог турнира, што полако
остаје традиција, а организатори су обећали да ће и
2015. године направити хуманитарни турнир у
одбојци, по могућству бољи него претходна два.
Исто вече када је турнир завршен у кафани „Баш,
баш мали Балкан“ организована је и журка

Месечни извештај за јануар 2015.
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Активности у
јануару
СРБИ ЗА СРБЕ НА РТРС

Приход од продаје улазница намењен је за
Божићну акцију Хуманитарне организације
СРБИ ЗА СРБЕ. Овом приликом желимо да се
захвалимо на подршци лидеру групе Николи Хаџи
Николићу и читавом бенду 357, као и свима који
су присуствовали на концерту. Укупан приход
износио је 76.430 динара и 10 евра.

Крајем децембра, новинарска екипа из Радио
телевизије Републике Српске, била је гост у
београдској
канцеларији
Хуманитрне
организације СРБИ ЗА СРБЕ и том приликом
направила краћи интервију са члановима
организације који је емитован у склопу Божићног
отвореног програма РТРС. Током разговора укратко
је представљен начин рада организације, као и број
прикупљених донација и вид помоћи који је уручен
најугроженијим вишедетним породицама у
Србији, Републици Српској, Крајини, Црној
Гори, БЈР Македонији и Херцеговини, чиме је
директно помогнуто око 4.000 деце.
.........................................................................................

БЕНД 357 ОДРЖАО ХУМ. КОНЦЕРТ

Признати српски рок бенд 357 одржао је
хуманитарни концерт 9. јануара у клубу Фест у
Земуну.

Месечни извештај за јануар 2015.

Хвала још једном браћи из бенда 357 и свим
гостима који су подржали нашу акцију!
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Активности у
јануару
ЗАХВАЛНИЦА ЗА СЗС ОД
АД „ЂУРО САЛАЈ“

НОВА РЕКОРДНА ГОДИНА ЗА СЗС

Представници Акционарског друштва Ђуро
Салај, сектора за уметност и културу, уручили су у
понедељак
26.
јануара
захвалницу
представницима Хуманитарне организације
СРБИ ЗА СРБЕ за учешће у хуманитарним
акцијама у сарадњи са Академијом 28 из Београда
у протеклој 2014. години.
Овом приликом желимо да се захвалимо
пријатељима организације из Акедемије 28 у
нади да ћемо заједничким снагама окупити још већи
број друштвено одговорних предузећа широм
Србије који су спремни да дају свој допринос
хуманитарним акцијама које за циљ имају помоћ
деци из социјално угрожених породица.

Табеларни преглде укупног броја прикупљених
донација од 2006. године
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ
наставила је свој вредан и пожртвован рад на
помоћи угроженим вишечланим породицама широм
Балкана и у 2014. години која ће свакако остати
забележена као рекордна по испорученој помоћи
породицама али и у укупној своти прикупљених
донација.
И овом приликом желимо да изразимо велику
ЗАХВАЛАНОСТ свим донаторима и пријатељима
организације широм света који су допринели да се
од оснивања Хуманитарне организације СРБИ ЗА
СРБЕ 2005. године до краја 2014. године обезбеди
значајна помоћ за преко 1.000 угрожених породица
које укупно броје око 4.000 деце.

Табеларни преглде укупног броја примљених
донација од 2006. године

Месечни извештај за јануар 2015.
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Донаторске
кутије
СУБОТИЦА
- SUINS SPED, Гранични терминал ХОРГОШ
- Продав. здраве хране БИО СВЕТ, Лајоша Јоа бб
- Пекара АНДОНОВИЋ, Сегедински пут 76
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
- Кафе бар КУБА,Таковска 88
РУМА
- Златара GARUDA GOLD, Железничка 3
МЛАДЕНОВАЦ
- Кафе MERI POPINS, Koсмајска 11
- Бутик UNIQUE STORE, Kраља Петра I 214
- Апотека САНА, Војводе Путника 22
- Апотека САНА, Вука Караџић 44
- Апотека САНА, Краља Петра I 243

Димензије донаторске кутије су 20x20x20 cm.
Позивамо све пријатеље организације који су у
могућности да поставе донаторске кутије у својим
локалима да нас контактирају на следећи емаил:
c3c.org@gmail.com

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
- Књижара MOJA KЊИГА, I српског устанка 130
ПАЛЕ
- Х.О. СРБИ ЗА СРБЕ, Српских ратника бб (канц.)
- Боје и лакови АЦО, Милутина Миланковића 1
..................................................................................................................................

Локације на којима се налазе СЗС донаторске кутије:
БЕОГРАД
- Бутик БУНКЕР, Драгослава Јовановића 13
- Бутик THE STREET, Десанке Максимовић 4
- Клуб MOLOKINI, Париска 1а
- Бурегџиница ЖАРКОВО, Трговачка 7а
- Пицерија WALKER, Кнеза Вишеслава 63
(Тржни центар Видиковац)
- Филолошки факултет, Студентски трг 3
(у холу факултета)
- Продавница САНИ, Запљањска 86а
(Браће Јерковић)
- Кафић РАГИНА ГЛАВА, Ратних војних
инвалида бб (Борча)
- Паб ПАБРДО, Пожешка 56 (Тржни центар)
- Фото студиоExpress,Пилота Михајла
Петровића 65 (Видиковац)
- Кафић Forte Caffe, Милутина Миланковића 11а
(Нови Београд)
- Кафе бар Горе доле,Милана Јовановића 14а
(Жарково)
- Продавница здраве хране СВЕТ ЗДРАВЉА
Булевар Зорана Ђинђића 44,лок. 20 (Н.Београд)

Месечни извештај за јануар 2015.

ЧИКАГО
- BEOGRAD CAFÉ, 2937 West Irving Park Road,
Chicago, Illinois
- NADA'S DELI & BAKERY, 7316 West Lawrence
Avenue, Harwood Heights, Illinois
- BALKAN BAKERY, 541 South LaGrange Road,
LaGrange, Illinois
- COMPASS FUEL STATION, 8147 Joliet Road,
McCook, Illinois
- ST. NIKOLA CHURCH, 4301 Prairie Ave.,
Brookfield, Illinois
- LADYBUG BOOK CAFE, 4305 North Kedzie
Avenue, Chicago, Illinois
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ПРЕГЛЕД ДОНАТОРА ЗА ЈАНУАР 2015.
1. Compass Fuel donation box /САД/ - $ 36
2. Balkan Bakery donation box /САД/ - $ 10
3. Beograd Café donation box /САД/ - $ 72
4. Nada's Deli & Bakery donation box /САД/ - $ 20
5. St. Nikola, Brookfield donation box /САД/ - $ 15
6. Bubamara cafe donation box /САД/ - $ 10
7. Гордон Јончић /САД/ - 10 €
8. Order Smoka Varsava /Пољска/ - 100 €
(за породицу Ђорђевић, село Севце)
9. Биљана и Ратко Р. /Немачка/ - 50 €
(БОЖИЋНА ЗВОНА ЗОВУ У ПОМОЋ!)
10. Биљана и Ратко Р. /Немачка/ - 50 €
(за пројекат Космет је Србија)
11. Душко Т. /В. Британија/ - 40 €
12. Мирослав Ч. /Шпанија/ - 10 €
13. Филип А. /Норвешка/ - 20 €
14. Лазар Р. /Аустралија/ - 50 €
15. Мирослава Р. П. /Немачка/ - 10 €
16. Рајко Д. /САД/ - 50 €
17. Митар С. /Аустрија/ - 100 €
18. Наташа П. /Ирска/ - 10 €
19. Саша Р. /Швајцарска/ - 50 €
(за породицу Ђорђевић, село Севце)
20. Ђорђе Ј. /Аустралија/ - 25 €
21. Анонимно /Србија/ - 50 €
22. Данијела Р. /Немачка/ - 10 €
(за пројекат Космет је Србија)
23. Никола О. /Немачка/ - 15 €
24. Драгана Ј. /Немачка/ - 10 €
(за породицу Ђорђевић, село Севце)
25. Милица Ц. /Немачка/ - 850 €
26. Градимир М. /Русија/ - 100 €
27. Миодраг Н. /Аустрија/ - 10 €
28. Марко Г. /Аустрија/ - 20 €
29. М. Мучибабић /Холандија/ - 25 €
30. Снежана Ј. /Холандија/ - 30 €
31. Жељко Б. /Италија/ - 200 €
32. Милица и Сергеј Ц. /Србија/ - 1.000 дин.
33. Срђан К. /САД/ - $ 50
34. Radomans F. /САД/ - $ 15
35. www.usaserbs.net /САД/ - $ 25
36. Срђан Г. /САД/ - $ 15
37. Милош К. /САД/ - $ 30
38. Жељка Б. /САД/ - $ 25
39. Миодраг Б. /САД/ - $ 100
40. Светлана М. /Србија/ - 200 дин.
41. Снежана М. /Србија/ - 500 дин.
(за породицу Ђорђевић, село Севце)
42. Дамјан Б. /Србија/ - 500 дин.
43. Бранислава С. /Србија/ - 1.000 дин.
44. Бранка Т. /Србија/ - 1.000 дин.

Месечни извештај за јануар 2015.

45. Владимир Р. /Србија/ - 2.000 дин.
(за породицу Ђорђевић, село Севце)
46. Милан С. /Србија/ - 2.000 дин.
47. Ацо О. /Србија/ - 2.000 дин.
48. Зоран П. /Србија/ - 2.500 дин.
49. Биљана В. /Србија/ - 4.000 дин.
50. Александра Б. /Србија/ - 10.000 дин.
51. Јелена Н. /Србија/ - 20.000 дин.
52. Анонимно /Норвешка/ - 500 €
(за пројекат Космет је Србија)
53. Анонимно /САД/ - 50 €
54. Милош и Марија Р. /Италија/ - 10 €
(за породицу Ђорђевић, село Севце)
55. Анонимно /Србија/ - 10 €
(за пројекат Крајина)
56. Зоран Р. /Канада/ - 30 €
57. Бранимир Ј. /В. Британија/ - 30 €
58. Слађана М. /Немачка/ - 20 €
59. Организација Радости моја /Немачка/ - 1.230 €
(за породицу Ђорђевић, село Севце)
60. Милисав Д. /Р. Српска/ - 20 КМ
61. Милан Д. /САД/ - $ 15
62. Тихомир Б. /САД/ - $ 100
63. Александар Ж. /САД/ - $ 200
64. Предраг М. /Аустија/ - 25 €
65. Јасмина Ђ. /Аустрија/ - 10 €
66. Анонимно /Србија/ - 50 €
67. Далибор С. /Македонија/ - 15 €
(БОЖИЋНА ЗВОНА ЗОВУ У ПОМОЋ!)
68. Славиша К. /САД/ - $ 25
69. Вукашин М. /Србија/ - 300 дин.
70. Оливера З. /Србија/ - 500 дин.
71. Стефан В. /Србија/ - 950 дин.
72. Јелена /Србија/ - 1.000 дин.
73. Милош С. /Србија/ - 1.000 дин.
74. Ивана М. /Србија/ - 1.000 дин.
75. Верица К. /Србија/ - 1.000 дин.
76. Вељко Н. /Србија/ - 1.000 дин.
(за пројекат Крајина)
77. Гордана С. /Србија/ - 2.000 дин.
78. Ђорђе Б. /Србија/ - 5.000 дин.
79. Нинослав М. /Србија/ - 5.000 дин.
(за породицу Ђорђевић, село Севце)
80. Анонимно /Канада/ - 10 €
(за пројекат Борба против поплава)
81. Дејан М. /Немачка/ - 10 €
(за пројекат Космет је Србија)
82. Љубица и Милош Ћ. /САД/ - 70 €
(за пројекат Крајина)
83. Банијац /Исланд/ - 20 €
84. Анонимно /Канада/ - 10 €
(за породицу Ђорђевић, село Севце)
85. Анонимно /Канада/ - 10 € (за пројекат Крајина)
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86. Саша Ч. /Канада/ - 10 €
87. Биљана Ц. /Канада/ - 15 € (за пројекат Крајина)
88. Слађана Ј. /Аустрија/ - 10 €
89. Мануела Ж. /Аустрија/ - 10 €
(за породицу Ђорђевић, село Севце)
90. Зорица С. /Аустрија/ - 10 €
91. Радмила П. Ф. /Аустрија/ - 50 €
(за породицу Ђорђевић, село Севце)
92. Монархиста /Аустрија/ - 100 €
93. Младен Р. /САД/ - $ 20
94. Иван А. /САД/ - $ 25
95. Вељко и Гордана У. - Синсинати /САД/ - $ 15
(за породицу Ђорђевић, село Севце)
96. Емина И. /САД/ - $ 20
(за породицу Ђорђевић, село Севце)
97. Драгана Н. /САД/ - $ 30
98. Анонимно /Србија/ - 1.147 дин.
99. Доца и Љиља /Србија/ - 1.000 дин.
100. Удружење Орнас /Србија/ - 4.144 дин.
101. Анонимно/Р. Српска/- 15 € (за пројекат Крајина)
102. Марко В. /Србија/ - 400 дин.
103. Јелена П. /Србија/ - 500 дин.
104. Дарко П. /Србија/ - 1.000 дин.
105. Милорад О. /Србија/ - 1.000 дин.
106. Грујица С. /Србија/ - 1.000 дин.
(за пројекат Крајина)
107. Никола Р. /Србија/ - 2.000 дин.
108. Весна П. /Србија/ - 2.000 дин.
109. Петар П. /Србија/ - 2.100 дин.
110. Слободанка П. /Србија/ - 12.000 дин.
(за породицу Ђорђевић, село Севце)
111. Анонимно /Србија/ - 100.000 дин.
112. Стево Б. /Република Српска/ - 30 КМ
113. Стефан С. /Аустрија/ - 15 €
114. Анонимно /Чешка/ - 15 €
115. Драгана Б. /Канада/ - $ 50
116. Оља М. /САД/ - $ 25
117. Горан П. /Немачка/ - 10 €
118. Небојша М. /Канада/ - 10 €
119. Иво В. /Канада/ - 20 €
120. Фрфе /Норвешка/ - 40 €
121. Слободан М. /Србија/ - 300 дин.
122. Милош Д. /Србија/ - 300 дин.
123. Милица Р. /Србија/ - 500 дин.
124. Владан Ј. /Србија/ - 500 дин.
125. Ђ. /Србија/ - 1.500 дин.
126. Хумуманитарни концерт Групе 357, Земун
/Србија/ - 76.430 дин. + 10 €
127. ДЈ Миву /Немачка/ - 10 €
128. Анонимно /В. Британија/ - 50 €
129. Милован М. /Аусталија/ - 10 €
130. Јован Б. /В. Британија/ - 30 €
131. Бранка Д. /Данска/ - 80 DKK

Месечни извештај за јануар 2015.

132. Ненад М. /Немачка/ - 30 €
(БОЖИЋНА ЗВОНА ЗОВУ У ПОМОЋ!)
133. Милан С. /Немачка/ - 30 €
(за породицу Ђорђевић, село Севце)
134. Иван Р. /САД/ - $ 25
135. Александар М. /САД/ - $ 15
136. Милан З. /САД/ - $ 25
137. Ирена Г. /САД/ - $ 25
138. Драган К. /Чешка/ - 10 €
139. Joван М. /Србија/ - 1.300 дин.
140. Мирјана П. /Србија/ - 500 дин.
141. Данило Р. /Србија/ - 1.000 дин.
142. Радован П. /Србија/ - 1.000 дин.
143. Немања Ц. /Србија/ - 1.010 дин.
(за пројекат Крајина)
144. Небојша С. /Србија/ - 2.500 дин.
145. Срби из Аспена /Србија/ - 33.500 дин.
(за породицу Ђорђевић, село Севце)
146. Весна И. /Србија/ - 50 €
147. Тоља /Србија/ - 50 € (за пројекат Крајина)
148. Маргарета К. /САД/ - 125 €
(за пројекат Крајина)
149. Рафаела Т. /Аустрија/ - 5 €
150. Весна К. /САД/ - $ 25
151. Вања П. - 35 €
152. Бојан Ћ. /Аустрија/ - 10 €
153. Хелена У. /Канада/ - $ 15
154. Александар Д. /Србија/ - 1.100 дин.
155. Мирко П. /Србија/ - 1.400 дин.
156. Данијела М. /Србија/ - 2.000 дин.
157. Милош Ј. /Србија/ - 3.000 дин.
158. Ивана П. /САД/ - 50 €
159. Мирослав Б. /Аустрија/ - 20 €
(за породицу Ђорђевић, село Севце)
160. Мирослав С. /Немачка/ - 20 €
161. Бранислав Ђ. /Намачка/ - 30 €
(за пројекат Крајина)
162. Маја Ј. /Швајцарска/ - 20 CHF
163. Зоран З. /Швајцарска/ - 100 CHF
164. Мирослав И. /Швајцарска/ - 100 CHF
165. Соња Х. /Швајцарска/ - 20 CHF
166. Небојша Ц. /Швајцарска/ - 888 CHF
167. Dragana W. /САД/ - $ 20
168. Пријатељи из Приједора /Р. Српска/ - 234 КМ
169. М. Јовичић /Немачка/ - 100 €
(за породицe из Штрпца, Косово и Метохија)
170. Јована С. /Србија/ - 1.000 дин.
171. Душан Ј. /Србија/ - 1.000 дин.
172. Александра Б. /Србија/ - 8.000 дин.
173. Лазар Д. - 5 €
174. Пријатељи из Париза /Француска/ - 800 €
(за породицу Милосављевић из Бољевца)
175. Предраг К. /САД/ - $ 50
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176. Биљана Ц. /Канада/ - 10 €
177. Милош и Марија Р. /Италија/ - 10 €
(за породицу Ђорђевић, село Севце)
178. Гојко и Душан С. /Србија/ - 4.000 дин.
179. ХО Стара Рашка /Србија/ - 310.056 дин.
180. Анонимно /Србија/ - 50 €
181. Анонимно /Србија/ - 10 €
(за породицу Вранић, Мали Мокри Луг)
182. Љубица Ђ. /Холандија/ - 15 €
(за породицу Вранић, Мали Мокри Луг)
183. Милош В. /Србија/ - 3 €
(за породицу Вранић, Мали Мокри Луг)
184. Никола М. /САД/ - $ 40
185. Драган Н. - 30 €
186. Никола Р. - $ 10
187. Б. Бојанић /САД/ - $ 15
188. Зоран С. /САД/ - $ 20
189. Ненад М. /Аустралија/ - $ 25
190. Даниел П. /САД/ - $ 25
191. Игор и Лана Г. /САД/ - $ 50
192. Александар Ж. /САД/ - $ 100
193. Милутин Т. /Русија/ - 10 €
194. Александар С. - 2.98 €
195. Гордон Јончић /САД/ - 10 €
196. Милош М. /Финска/ - 100 €
197. Александра и Бранко Б. /Словенија/ - 10 €
198. Драгана М. /САД/ - $ 50
199. Милен Т. /САД/ - $ 20
200. Иван А. /САД/ - $ 25
201. Борис Д. /Немачка/ - 10 €
202. Теодора С. /Француска/ - 10 €
203. Васка Т. - 10 €
204. Игор И. /Аустралија/ - 20 €
205. Бојан Л. /Република Српска/ - 10 КМ
206. Б. С. /Аустрија/ - 30 €
207. Драгана М. /Аустрија/ - 100 €
208. Ђ. Т. /Србија/ - 10.000 дин.
209. Драган Н. /Србија/ - 1.000 дин.
210. Марко Н. /Србија/ - 500 дин.
(за породицу Вранић, Мали Мокри Луг)
211. Драган Б. /Србија/ - 500 дин.
212. Светлана В. /Србија/ - 500 дин.
213. Ранко С. /Србија/ - 500 дин.
(за породицу Вранић, Мали Мокри Луг)
214. Ехо кафе /Србија/ - 5.000 дин.
215. Анонимно /Хрватска/ - 10 €
216. Татјана М. /САД/ - 10 €
217. Игор Ф. /Швајцарска/ - 50 €
(за пројекат Космет је Србија)
218. Игор Ж. /Србија/ - 200 дин.
219. Андреја Ђ. /Србија/ - 300 дин.
220. Андреја М. /Србија/ - 1.000 дин.
221. Марко З. /Србија/ - 1.500 дин.
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(за пројекат Космет је Србија)
222. Момчило М. /Србија/ - 2.000 дин.
223. Жељко Н. /Србија/ - 3.000 дин.
224. Милена М. /Србија/ - 6.000 дин.
(БОЖИЋНА ЗВОНА ЗОВУ У ПОМОЋ!)
225. Бранислав Ж. - 20.68 €
226. Тања Ј. /САД/ - $ 25
227. Александар Ј. /Република Српска/ - 20 КМ
228. Угљеша Ђ. /Швајцарска/ - 20 €
229. Драгиша Ђ. /САД/ - $ 15
230. Давид Г. /САД/ - $ 50
231. Трифун Т. /Србија/ - 1.000 дин.
232. Ђорђе Ј. /Србија/ - 1.500 дин.
(за пројекат Космет је Србија)
233. Владимир З. /Србија/ - 5.000 дин.
234. Мирослав П. /Србија/ - 5.000 дин.
235. Анонимно /Русија/ - 170 €
(Борба против поплава)
236. Цветковићи /Канада/ - 50 €
(за пројекат Крајина)
237. Даниела К. /Аустрија/ - 10 €
(Борба против поплава)
238. Саша Ц. /Франсуска/ - 15 €
239. Бранимир Д. /Аустрија/ - 10 €
(за породицу Вранић, Мали Мокри Луг)
240. Дарко С. /Аустрија/ - 30 €
241. Јован С. /Немачка/ - 40 €
242. Борис В. /Немачка/ - 15 €
243. Тамара Л. /Норвешка/ - 30 €
244. Ruslan B. /Русија/ - 70 €
245. Данијел Т. /Швајцарска/ - 100 €
(за пројекат Крајина)
246. Немања Н. /Србија/ - 1.000 дин.
247. Славица Б. /Немачка/ - 50 €
248. Марко-Атина /Грчка/ - 10 €
249. Миодраг В. /Швајцарска/ - 25 €
250. Maрта С. /Канада/ - $ 25
251. Ацо П. /Србија/ - 1.000 дин.
(за пројекат Космет је Србија)
252. Божидар Ј. /Србија/ - 2.000 дин.
253. Вељко П. /Србија/ - 10.000 дин.
254. Александар М. /Република Српска/ - 5 €
(БОЖИЋНА ЗВОНА ЗОВУ У ПОМОЋ!)
255. Анонимно /Канада/ - 10 €
256. Владимир П. /Немачка/ - 100 €
257. Биљана Б. /САД/ - $ 15
258. Бојан Ј. /САД/ - $ 25
259. Срђан М. /САД/ - $ 25
260. Невен Ц. /Шведска/ - $ 50
261. Ђорђе Н. /Аустрија/ - 10 €
262. Никола Б. /Србија/ - 300 дин.
263. Јелена Г. /Србија/ - 500 дин.
264. Иван В. /Србија/ - 1.000 дин.
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265. Владимир Б. /Србија/ - 1.000 дин.
266. Маја М. /Србија/ - 6.000 дин.
267. Горан Р. /Шведска/ - 20 €
268. Љубиша Р. /Република Српска/ - 4.5 €
269. Нада К. /Италија/ - 50 €
270. Љиљана Т. /САД/ - 500 €
271. Ненад и Наташа К. /САД/ - 15 €
272. Никола М. /Швајцарска/ - 20 CHF
273. M. K. /Швајцарска/ - 50 CHF
274. Надица П. /Швајцарска/ - 20 CHF
275. Susi S. /САД/ - $ 25
276. Драгиша Ж. /САД/ - $ 15
277. Анкица Д. /САД/ - $ 25
278. Анонимно /Србија/ - 700 дин.
279. Стефанија Н. /Немачка/ - 50 €
280. Бојана В. /Израел/ - 15 €
281. Милош В. /Хонг Конг/ - 50 €
282. Филип Т. /Србија/ - 500 дин.
283. Лазар и Душан С. /Србија/ - 1.000 дин.
(за породицу Ђорђевић, село Севце)
284. Марко Ш. /Србија/ - 1.000 дин.
285. Бојан Г. /Србија/ - 1.000 дин.
286. Ивица С. /Србија/ - 1.200 дин.
287. Велибор М. /Србија/ - 1.500 дин.
288. Анонимно /Србија/ - 2.544 дин.
289. Агенција Крупа /Србија/ - 6.000 дин.
290. Ђ. Т. /Србија/ - 10.000 дин.
291. Братислав Ц. /САД/ - 15 €
292. Giuseppe B. /Италија/ - 15 €
(за пројекат Космет је Србија)
293. Стефан Ж. /Данска/ - 100 €
294. Драган Д. /Ј. Африка/ - 500 €
295. Studio Artist X /Холандија/ - $ 20
296. Срђан Л. /Шведска/ - 50 €
297. Борис В. /Немачка/ - 15 €
298. Jessica Jurkiewicz /САД/ - $ 50
299. Нина и Максим К. /САД/ - $ 50
300. Никола В. - 10 €
301. ГР/Смиљана Д. /Србија/ - 1.000 дин.
302. Александар Д. /Србија/ - 1.000 дин.
303. Гордана М. /Србија/ - 30 €
(за пројекат Крајина)
304. Жељко Б. /Италија/ - 150 €
305. Владислав Т. /САД/ - $ 10
306. Небојша К. /Холандија/ - 10 €
307. Пријатељи из Приједеора /Р. Српска/ - 243 КМ
(БОЖИЋНА ЗВОНА ЗОВУ У ПОМОЋ!)
308. Синиша П. /САД/ - $ 50
309. Наташа П. /Србија/ - 1.000 дин.
310. Томислав Р. /Србија/ - 1.000 дин.
311. Стево Б. /Република Српска/ - 30 КМ
312. Младен Р. /Норвешка/ - 20 €
313. Предраг М. /Аустрија/ - 25 €
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314. Милош П. /Аустрија/ - 50 €
315. М. П. /Швајцарска/ - 40 CHF
316. В. М. 99 /Швајцарска/ - 30 CHF
317. Габријела М. /Швајцарска/ - 30 CHF
318. А. П. Е. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF
319. Стојан Ј. /Швајцарска/ - 40 CHF
320. Бојана П. /Канада/ - 25 €
321. Миланка С. /Француска/ - 30 €
322. Милош Д. /Србија/ - 500 дин.
323. Лазар Л. /Србија/ - 1.000 дин.
(за породицу Ђорђевић, село Севце)
324. Драган Ш. /Србија/ - 3.000 дин.
325. Дарко С. /Србија/ - 30 €
(БОЖИЋНА ЗВОНА ЗОВУ У ПОМОЋ!)
326. Недељко П. /САД/ - 20 €
327. Далибор В. /Шведска/ - 20 €
328. Анонимно /Немачка/ - 100 €
329. Анонимно /Србија/ - 15 €
(за породицу Вранић, Мали Мокри Луг)
330. Андреја С. /САД/ - $ 100
331. Зоран М. /САД/ - $ 100
332. Игор Б. /Србија/ - 500 дин.
(за пројекат Космет је Србија)
333. Огњен В. /Србија/ - 1.000 дин.
334. Никола В. /Србија/ - 1.000 дин.
335. Драган Н. /Србија/ - 1.300 дин.
336. Снежана Р. /Србија/ - 3.000 дин.
337. Снежана Р. /Србија/ - 3.000 дин.
(за пројекат Космет је Србија)
338. Милутин Т. /Русија/ - 5 €
339. Владимир Б. /Канада/ - 25 €
(за пројекат Космет је Србија)
340. Никола М. /Швајцарска/ - 20 CHF
341. Лара С. /Швајцарска/ - 20 CHF
342. М. Г. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF
343. Милован 99 /Швајцарска/ - 40 CHF
344. А. Н. Е. 99 /Швајцарска/ - 40 CHF
345. Даниел Ђ. /Швајцарска/ - 100 CHF
346. iSerbApparel.com /САД/ - $ 10
347. Александар Т. /Канада/ - $ 25
348. Сербоси /Канада/ - $ 295 CAD

УКУПНО ПРИМЉЕНО У ЈАНУАРУ: 19.088 €
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Финансијски
извештај
Преглед новчаних токова за јануар 2015. године
Србија
Почетно стање – 31. 12.
Примљене донације
Трошкови донација
Донирана средства
Помоћ породицама на Косову и Метохији - Божићна акција
Помоћ повратничким породицама на Косову и Метохији
Помоћ за породицу Костић, Н.Пазар - куповина краве са телетом
Помоћ за породицу Томић, Алексинац - капара за куповину куће
Помоћ за породицу Бешлан, Кикинда - шпорет, веш машина, фрижидер
Помоћ за породицу Станисављев, Зрењанин
Помоћ поплављeним породицама у Лопарама, Р. Српска
Помоћ поплављeним породицама у Бијељини, Р. Српска
Помоћ поплављeним породицама у Добоју, Р. Српска
Помоћ за породицу Кајганић, Бањалука, Р.Српска
Помоћ за породице Здјелар, Марјановић и Кесар, Р.Српска - храна и пакетићи
Помоћ за породицу Томаш, Приједор, Р.Српска - шк.прибор, гардероба
Помоћ за породицу Бјелановић, Крајина
Помоћ за породицу Панић, Кореница, Крајина - набавка краве
Помоћ за породицу Мркшић, Осијек, Крајина - ел.шпорет
Oперативни трошкови
Трошкови пута у Републику Српску (3) - посета породица
Трошкови пута на Косово и Метохију - посета породица
Трошкови пута у Републику Српску (1) - посета породица
Трошкови пута у Републику Српску (2) - посета породица
Трошкови транспорта уља и брашна - манастири Фенек и Раковица
Трошкови пута у Краљево - организација турнира Тројка из блока
Трошкови пута у Алексинац - куповина куће породици Томић
ПП трошкови, трошкови одржавања рачуна и трансакција
Трошкови плате запослених у Београду за јануар
Обавезни намети државе на плате запослених за јануар
Годишњи СЗС канцеларију у Београду
Трошкови закупа канцеларије у Београду
Трошкови комуналија канцеларије у Београду за јануар
Трошкови књиговодства у Србији за јануар
Годишњи закуп сервера и емаил хостинга у Аустрији
Трошкови годишњег домена сајта организације у Аустрији
Наканада за коришћење Вивеум платформе
Накнада за коришћење услуга Moneybookers-a
Накнада за коришћење ЕПС система плаћања
Трошкови сервера за слање електронске поште
Трошкови маркетингшке кампање
Интерни трансфери новца
Трансфер новца из Аустрије у Србију
Трансфер новца из Швајцарске у Србију
Трансфер новца из Немачке у Србију
Крајње стање – 31. 01.
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РСД
4.065.665
934.823
0
-1.680.997
-875.000
-375.000
-168.000
-161.200
-81.797
-20.000

Црна Гора
ЕУР
0
0
0
0

Република
Швајцарска Немачка
Српска
КМ
ЦХФ
ЕУР
127.659
61.000
4.085
587
1.618
2.355
0
0
0
-13.641
0
0

САД и
Аустрија и
Канада остале земље
УСД
ЕУР
31.632
10.151
2.228
5.481
-57
-142
0
-4.250

-5.522
-3.787
-3.384
-495
-240
-213

-242.763
-12.300
-10.280
-8.610
-4.000
-4.000
-3.700
-1.070
-1.126
-75.000
-46.496
-26.400
-23.990
-17.181
-8.610

0

-20

-3

-11

-27

-20

-3

-11

-17

-3.000
-950
-300
-834

-177
-107
-28
-20
-1
-10
4.201.191
24.600
3.433.258
743.333
7.277.919

0

0

-29.027

-6.097

0

-500
-205
-205

-6.097
333

33.775

10.201

-29.027
0

114.586

33.588
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Финансијски
извештај
Примљене донације из света (број донација
ција у %)
Канада
5.2%

Aустрија
6.0%

Русија
1.4%

Непознате државе
2.3%
Остале државе
10.1%

Немачка
6.9%
Србија
34.5%

Холандија
1.4%

Норвешка
1.4%

САД
19.3%

Италија
1.7%
Швајцарска
6.9%

Република Српска
2.9%

Број примљених донација из света (више од 5 донација)
дона
ДРЖАВА
Србија
Сједињене Америчке Државе
Швајцарска
Немачка
Аустрија
Канада

БРОЈ
ДОНА
ДОНАЦИЈА
120
67
24
24
21
18

Месечни извештај за јануар 20155.

Република Српска
Италија
Русија
Холандија
Норвешка
Остале државе
Непознате државе
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5
5
5
35
8
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Финансијски
извештај
Прикупљене донације у 2015. години
20000. €

19.088 €
Јануар
Фебруар

16000. €

Март
Април

12000. €

Мај
Јун
Јули

8000. €

Август
Септембар
4000. €

Октобар
Новембар
Децембар

.€
1. јануар - 31. децембар 2015.

Број примљених донација у 2015. години
400

Јануар

348
350

Фебруар
Март

300

Април
250

Мај
Јун

200

Јул

150

Август

100

Септембар
Октобар

50

Новембар
0

Децембар
1. јануар - 31. децембар 2015.
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Финансијски
извештај
Прикупљене донације за јануар од 2006. – 2015.
2015 године
21000. €

19.088€

Јануар 2006.

18000. €

Јануар 2007.

15000. €

Јануар 2008.
12.599€

12000. €

Јануар 2009.

10.677€
9.040€

Јануар 2010.

9000. €

Јануар 2011.

6000. €

Јануар 2012.
3.518€ 3.492€

3000. €
428€ 380€ 250€€

Јануар 2013.

1.202€

Јануар 2014.

.€

Јануар 2015.
Јануар 2006. - Јануар 2015.

Број примљених дона
донација за јануар од 2006. – 2015. године
400
348

Јануар 2006.

350
Јануар 2007.
300

262

250
211
200

177

Јануар 2009.
Јануар 2010.
Јануар 2011.

150
105
82

100
50

Јануар 2008.

Јануар 2013.

38
18

19

Јануар 2012.

9

Јануар 2014.

0
Јануар 2006. - Јануар 2015.
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Могућности
донирања СЗС

Рад и акције Хуманитарне организације Срби за Србе се искључиво финансира из добровољних прилога и
редовних чланарина. Сав прикупљен новац иде у финансирање програма oрганизације везаних за помоћ
породицама којима смо средства наменили. Такође, део новца улажемо у обавезне административне трошкове
(тренутно око 5%) и наравно у раст и јачање наше организације широм света.
1. Путем PayPal система:
Европа: szsaustrija@gmail.com
САД: szsamerika@gmail.com
2. Путем платформе (Visa, MasterCard, Maestro) на
званичном сајту организације:
www.srbizasrbe.net/donacije
3. Moneybookers: c3c.org@gmail.com
4. Динарски рачун у Србији:
Бр. рачуна: 160-279491-71
BancaIntesa, Београд
5. Девизни рачун у Србији:
IBAN:RS35160005080002381269
SWIFT: DBDBRSBG
Customer: SRBI ZA SRBE
Banca Intesa, M.Popovica 7b,
11070 Novi Beograd, Serbia
6. Рачун у Швајцарској:
Swiss post, Konto: 61-335679-5
BIC: 9000
IBAN: CH57 0900 0000 6133 5679 5
SWIFT: POFICHBEXXX
Customer: Organisation für humanitäre hilfe und
Integration Srbi za Srbe Swiss

7. Рачун у Аустрији:
Account: 10364339
BLZ: 32000
Post code: 1030
City: Wien
Country: Austria
IBAN: АT973200000010364339
SWIFT: RLNWATWW
Customer: Org. F. Hum. Hilfe – Srbi za Srbe
8. Рачун у Републици Српској:
КМ рачун: 5688061340001652,
Банка Српске, Бања Лука
9. Девизни рачун у Републици Српској:
IBAN: BA395688061200002134
SWIFT: BАLVBA22
Customer: Srbi za Srbe
Bank: Banka Srpske,
Aleja Svetog Save 61, 78000 Banja Luka
10. Рачун у Немачкој:
VR Bank, Konto: 2751992 BLZ: 760 606 18
IBAN: DE84 7606 0618 00027 5199 2
BIC: GENODEF1N02
Customer: Serben für Serben e.v.
11. Путем Western Union - c3c.org@gmail.com
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Божић, Божић, благи дан
Божић, Божић, благи дан,
Благог Христа рођендан,
Божић, Божић, светли дан,
Сав светлошћу обасјан.
Дјева Христа родила,
Пеленама повила,
У пећини Христос спи,
Света Дјева над Њим бди.

Хуманитарна организација

СРБИ ЗА СРБЕ
www.srbizasrbe.org
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!

Charity organization Serbs for Serbs
www.serbsforserbs.org
CHILDREN ARE OUR FUTURE!

Organisation für humanitäre Hilfe – Srbi za Srbe
www.serbenfuerserben.org
KINDER SIND UNSERE ZUKUNFT!
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