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Кључни бројеви

СзС

Јан-март 06

Окт-дец 05

Јан-март 05

-

-

-

-

-

-

-

-

64,5

-

-

Износ донација (нето, €)

1.531,0

-

-

Уручено породицама (€)

1.190,0

-

-

86,5

-

-

94

Број чланова
раст у %

58

Нових чланова
раст у %

57

Број донација
путем PayPal-a

38

путем поште

19

Износ донација (бруто, €)
раст у %
Таксе PayPal (€)*

Таксе Western Union (€)
*таксе PayPal-a за уплату и скидање новца

1.595,5
-
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Писмо скупштине „Срби за Србе”
Током прва три месеца 2006. године развој и дешавања у СзС су надмашили сва
очекивања. Упркос веома малом маркетингу организације, првенствено због
недостатка времена, број чланова је у константном расту, као и број активних
донатора. Захваљујући том позитивном тренду у фебруару и марту смо били у
прилици да у наш програм прикључимо и две нове породице – Поповић и
Славковић. Више о њима можете наћи у наставку извештаја. Надамо се да ће и у
наставку да важи она стара изрека “Добар глас далеко се чује”.
Имали смо и ту срећу да нам своју помоћ понуде и две друге организације –
Унија cрпских cтудената са University of Toronto, као и сајт Krajinacafe.net. Више
о помоћи од ове две организације ће бити објављено на сајту СзС. Ми им се овом
приликом дубоко захваљујемо на великодушности и изванредној сарадњи.
Скупштину хуманитарне организације „Срби за Србе“ чине следећи њени чланови
(псеудоними у загради):
В. М. (buca), Аустралија
В. А. (Kavurma), Холандија
В. М. (moctapka), Канада
Делић Слободан (Боба82), Србија
Кулишић Бојан (ОЗРЕНКО), Шведска
Ћућић Маркус (Маркус), Немачка
П. Ђ. (OVERLOAD), Енглеска
Први састанак скупштине је одржан 26. марта и њему су присутвовали сви чланови,
осим Бобе82 и Кавурме, који су одсуствовали због породичних обавеза. На том
заседању смо истовремено успели да окупимо људе са три различита континента –
Аустралије, Европе и Северне Америке, што је једна чињеница која показује домет
наше организације.
Следе питања која су разматрана као и одлуке које су донесене у вези њих:
1. Једногласно је усвојен предлог да се једанаесточлана породица Славковић из
места Липљан на Космету прикључи у наш програм помоћи и подршке.
2. Уједно је вођена је расправа о томе да ли наш члан Боба82 да иде на Космет и да
посети породицу Славковић с' обзиром на сигурносну ситуацију на том подручју
Србије. Три члана скупштине су била за његово путовање, као и он сам, док су
два била против.
3. На основу горе поменутих гласања, одлучено је да се породици Славковић
уручи 300 Еура помоћи.
Захваљујући великом одзиву наших чланова, сајта Krajinacafe.net, као и
најављњној помоћи уније cрпских cтудената на Универзитету у Торонту, свим
нашим породицама – Рашковић, Поповић и Славковић, ће бити уручен
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Васкршњи поклон у износу од 100 Еура.
4. Наш члан Маркус ће средином априла да обиђе породицу Поповић из околине
Добоја, што ће уједно бити и наша прва директна посета тој породици. Он ће да
види шта им је тренутно најпотребније за живот да би знали како да им
помогнемо и уједно ће да забележи њихову причу која ће касније бити
објављена на сајту организације.
5. Што се даљег развоја мреже породица тиче, одлучено је да се одмах у априлу
покрене рад на проналажењу наше четврте породице. И пре састанка, на маил
организације је дошло пар предлога који ће бити детаљније испитани.
6. Пета и најважнија ствар која је размотрена је формирање „инвестиционе касе“
под нашим покровитељством. Сврха средстава ове касе била би на пример
инвестирање у земљиште, стамбене објекте, машине, алат, стоку и остале ствари
које би на перманентан начин могле да олакшају живот нашим породицама. За
разлику од редовних донација, овај прилог би се предавао породицама не у
монетарној готовини него у облику алата, објекта, итд.
Средства за ту касу би се одвајала од остатка новца на крају месеца, када су
редовне донације испоручене. Уједно, организација планира да ступи у
контакт са нашим привредницима и приватницима у свету у вези спонзорисања
СзС, тј. појединих инвестиционих пројеката.
Пошто је реч о веома великом пројекту, пре него што се донесе коначна одлука
о формирању инветиционе касе, на нашем сајту ће бити обављена анкета, тако
да сви чланови и учесници могу да се изјасне о предлогу. Одлука о формирању
ће бити директно зависна од мишљења чланова СзС.
7. Организација би током године требала да на форуму одржи дискусију на тему
„Буди спонзор српском детету“, која би имала за сврху испитивање могућности
о пружању помоћи заинтересованима да ступе у контакт са децом без родитеља,
коју би подржавали током детињства и школовања.
Сви чланови скупштине се овом приликом захваљују донаторима за одличну сарадњу у
току три прва месеца 2006. године, јер само ви подстичете рад организације и њен
успех.
Захваљујући вашем учешћу, предлозима и конструктивним критикама, СзС је добила
могућност да постане и да оствари оно што се до скоро сматрало незамисливим – да се
Срби сложе и уједине око једне заједничке идеје, и да је реализују.
Надамо се да ће те и даље наставити да заједно са нама помажете српску децу у
отаџбини.
С' поштовањем,
Чланови Скупштине х.о. „Срби за Србе“
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О организацији
Како је све почело
Хуманитарна организација „Срби за Србе“ (СзС) води корене из хуманитарне акције
покренуте на дискусијама интернет портала SerbianCafe-a 2002. године. Та акција је
имала за циљ помагање једног дечјег дома у Добоју, као и помоћ једне економски
угрожене породице у истом граду. Одзив је био већи него очекивано, учествовали су
људи са свих континената, и новац који је том приликом сакупљен је употребљен за
куповину намирница и одела од стране организатора који су том приликом обишли оне
којима је све то било намењено. Прилози те акције су значи била уручена не као новац
већ као конкретна помоћ у одећи и храни.
Упркос добром успеху, организација није наставила свој рад због недостатка времена
од стране људи њених чланова.
Средином 2004. године, један од организатора, Маркус Ћућић, је у немачким новинама
Вести (www.vesti.de), које иначе пишу за српску дијаспору у Европи, прочитао
репортажу о породици Александре и Саше Рашковић и њихових шесторо деце, који су
живели у веома тешкој економској ситуацији. С' обзиром на многе приче о томе како
бела куга прети српском народу, Маркус није могао да гледа како овим храбрим
људима који су се одлучили одупрети тој претњи нико не помаже. Поново користећи
дискусије SerbianCafe-a, он је окупио групу људи која је била спремна да новчано
подржи Александру и Сашу, прво једнократно, а затим и редовно. Идеја је била
једноставна – помагати Рашковиће кроз донације мањег обима свака три месеца и
затим све прилоге приказати учесницима.
Овај догађај уједно представља и поновно рођење СзС. Та мала група донатора, која се
састојала од десетак људи, је убрзо схватила да је идеја на којој се сав посао одвијао
била идеална и за ширу јавност, и убрзо је донешена заједничка одлука да се акција
„Рашковићи“ представи путем веб-сајта, у нади да ће то да резултира у већем броју
активних чланова и самим тиме у већем броју породица којима ће помоћ моћи бити
уручивана.
Критеријуми за помоћ су били да је реч о српској породици, са петоро или више деце, и
да живе у тешким економским условима. Данас, крајем марта 2006. године, СзС има
преко 80 чланова и три породице којима помажемо. Надамо се да је ово само почетак.
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Статути
Циљ хуманитарне организације „Срби за Србе” (СзС) је да економски и морално
помаже српске породице са петоро или више деце, које живе у тешкој економској
ситуацији.
Главни атрибути који морају да одликују рад СзС, и тиме је разликују, од других су
транспаретност и отвореност.
Фокус организације треба да буде окренут ка слози и поштењу.
Величина донација није ограничена, иако СзС не препоручује веће донације од 50 Еура,
јер континуитет и истрајност наших чланова су много важнији од квантитета.
Величина помоћи породицама којима помажемо је ограничена на 300 Еура и шаље се
свака три месеца. Осим тога, поједине једнократне помоћи ће бити уручиване у вези
празника попут Божића или Васкрса. Величина ових помоћи зависи од економских
могућности х.о. СзС.
Свe активности се заснивају на предлозима и сугестијама чланова.
Све донације и трансакције новца морају отворено да се прикажу на сајту.
Одлуке о појединим детаљима се доносе од стране скупштине која тренутно броји
седам чланова из Аустралије, Енглеске, Холандије, Канаде, Немачке, Србије и
Шведске. Чланови скупштине сносе одговорност за маркетинг, техничко одржавање
сајта, пошту, контакт са породицама, финансијске трансакције и књиговодство. Све
веће одлуке морају да имају сагласност и подршку од стране чланова.
Свака три месеца скупштина мора да представи извештај о раду организације и
финансијском стању, као и о плановима за следећа три месеца.
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Економски извештај
Јануар
Јануарска акција је резултирала у 17 донација и 438 Еура. Осам донација је стигло
поштом, тј. у готовини, а 9 је урађено путем PayPal-a. Након такси овог сервиса, нето
донације за јануар износиле су 428 Еура.
Од децембарске акције за пакетиће деци Рашковића преостало је 25,43 Еура, тако да је
доступна свота на крају јануара износила 453,43 Еур.
Од тога је 1. фебруара породици Рашковић достављено 290 Еура. Трансфер је коштао
29 Еура, да би финални остатак био 134,43 Еура.

Фебруар
У фебруару је одзив био мало лошији, према нашим проценама највероватније због
смањене активности на нашем и осталим сајтовима те је у донирању учествовало само
14 чланова. Четири донације су стигле у готовини, а 10 путем PayPal-a. Након такси
овог сервиса, фебруарске донације износиле су 277 Еура.
Заједно са новцем који је преостао из јануара, на крају месеца смо имали 411,43 Еура.
Од тога је 9. марта 300 Еура достављено породици Поповић из Добоја преко новинарке
РТРС Милице Ђурђевић, која им је тај новац уручила исти дан. Трансфер је коштао 30
Еура, а након ове пошиљке, на рачуну је остало 81,43 Еура.

Март
Март месец је био најуспешнији до сада. Захваљујући великом одзиву чланова као и
помоћи сајта Krajinacafe.net укупно смо примили 25 донација које су дале укупно 826
Еура након такси PayPal-а.
Од ових 25 донација, само 6 је дошло у готовини док је остатак пристигао путем
PayPal-a. То уједно говори колико је та алтернатива за уплату популарна код наших
чланова.
Заједно са остатком новца из фебруара, на крају марта укупан износ акције је био
907,43 Еура.
400 Еура је пребачено са PayPal-a на рачун, такса је износила €13,50.
500 Еура је достављено нашем члану Слободану Делићу пред пут на Косово, од којих је
100 било намењено породици Рашковић као Васкршњи поклон, а остатак од 400 Еура је
био за новоприкључену породицу Славковић (300+100). Такса за овај трансфер је
износила €33,50.
€100 са рачуна (готовина) ће такође бити уручено породици Поповић цирка 15 априла.
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Породице
Рашковић
Породица Рашковић је породица која је заслужна за формирање наше организације.
Ову породицу чине родитељи Александра и Саша и њихова деца Страхиња, Немања,
Јована, Драган, Александар и Зоран.
Рашковићи, као што смо вас и раније информисали, живе у оронулој кући коју
изнајмљују. Општина Крагујевац или није у могућности или неће да им помогне у вези
пребивалишта, тј. да им обезбеди стан или кућу, упркос многим обећањима и посетама
одговорних општинских политичара. То нажалост описује како се србијанске власти
односе и према многочланим српским породицама као и према бившим војницима који
су се борили на Косову.
Осим што још увек нису решили стамбено питање, Сашу и Александту тренутно терети
и велики рачун за струју од 270 еура.
Што се општег стања породице тиче, они су према изјавама нашег члана Бобе Делића,
који их је обишао 4. априла, генерално гледано добро. Страхиња, којем је пукло слепо
црево, се још увек опоравља од последица, а пошто му је потребна специјална исхрана
и одмор, родитељи су га сместили код баке и деда који имају услове да му коликотолико пруже потребну негу.
За прва три месеца 2006. године, породици Рашковић је путем Western Uniona послато
290 еура 1. фебруара. 4. априла им је такође уручено 100 еура као Васкршњи поклон.
Следећа планирана редовна донација овој породици, у износу од 300 еура, ће бити
послата 1. маја.
На слици се налазе: Александар, Драган, Јована, Зоран, Немањa, и Страхиња.
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Поповић
Породицу Митра Поповића смо прикључили у наш програм помоћи на крају
фебруарске акције. Ступили смо у контакт са овом породицом, која живи у околини
Добоја, уз помоћ редакције програма „Стоп бијелој куги” (СБК) који се емитује на
Радио Телевизији Републике Српске (РТРС).
Екипа тог програма је у једној од ранијих емисија посећивала ту, у то време,
једанаесточлану породицу и о њиховом тешком животу на селу информисала јавност
Српске. Нажалост, живот ове породице постаје још тежи у септембру 2005. године када
мајка Зорица губи борбу против рака.
Од тада, отац Митар се сам брине о својих деветоро деце – Јелени, Драгани, Милеви,
Небојши, Јовану, Драгану, Горану, Тривку и Марку. Митар је тренутно без сталног
запослења, већ, осим земљорадње на личном имању, ради физичке послове које успе
нађе.
Породици Поповић смо, путем новинарке РТРС Милице Ђурђевић из Добоја, уручили
прву донацију 10. марта 2005, која је тим поводом снимила и нову репортажу о Митру
и деци у којој је поменута и наша организација и начини на којим радимо. Ова
репортажа је приказана у емисији СБК на РТРС 25. марта у 18.35 сати.
Коментар који смо добили из РТРС је био следећи: „Из разговора са нашом новинарком
из Добоја, која им је ишла у посету, сазнала сам да су се они баш изненадили и
обрадовали, каже да су деца јако скромна и хтели су само нове ципеле али ће се све
договорити са Митром, а он је ваљда одлучио да је најбоље да прво купе нешто да
посеју да би имали чиме да се хране током целе године.“
Пошто још нисмо имали прилику да лично посетимо породицу Поповић, немамо
никакве фотографије нити њихову историју. Наш члан Маркус Ћућић ће да их посети
око 15. априла, да види како живе и да им уручи Васкршњи поклон од 100 еура. Уједно
ће помоћи Митру да отвори девизни рачун у банци за будуће уплате, као и да види шта
им је најпотребније за живот и како можемо да им помогнемо.
Тиме је ова породица до сада у 2006. години добила помоћ од 400 еура, а следећа
планирана донација ће бити уручена првих дана јуна 2006.
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Славковић
Породица Славковић је организацији СзС предложена од стране једног члана, који је о
њима читао у новинама Блиц. Реч је о породици Тање и Славише Славковић који имају
деветоро деце – једну кћерку и осам синова. Више о њима пише наш члан Слободан
Делић који их је лично посетио почетком априла:
Породица Славковић, село Рабовце, општина Липљан.
Ивана, Младен, Милан, Бобан, Милош, Миљан, Лазар, Милутин и 4 месеца стар
Никола са мамом, татом, баком и деком, чине најбројнију cрпску породицу на Косову.
Ови добри људи су поред свих невоља и недаћа, у свој дом примили и сеоског учитеља,
који није имао где да живи, јер како кажу, по логици је да буде код њих кад су њихова
деца бројнија од остале у селу.
У сеоској школи у коју смо отишли по троје Славковића који су у то време били на
часу, граја. Нажалост, не Српске деце. Српска деца су за време одмора који је важио за
Шиптарску децу седела на часу. Све укупно, од првог до четвртог разреда, њих
деветоро. Од тога три Славишина сина. Сви заједно у једној учионици, помало збуњени
мојим доласком.
У дворишту Славковића дочекао нас је жагор деце. Лепо време па су се растрчали по
дворишту играјући се. Показали су ми где живе најближи Срби и да су око њих све
Шиптарске куће.
У кући Славковића мали рај. Сви на окупу, пробудио се и Лазар који је дремао преко
дана. Права српска домаћинска кућа. Чекао нас је постављен сто са ручком иако нико
није ту био због ручка. У кући музика, смех, радост. Нешто јако чудно, ја бих рекао, у
кући рај, напољу пакао. Све чисто, беспрекорно чисто. Нема тог посла за који се не зна
ко ће га радити, нема тог у породици, сем најмањег Николе, који ништа не ради. Нема
ствари које не деле, нема ничега што није заједничко. Кућа је једноставно испуњена
љубављу.
Немају Славковићи ни играчака ни слаткиша; немају ни пуно другара ни радости као
друга деца. Али имају једни друге.
Пун среће, Бобан ме је одвео да видим краву и теле. Каже, теле му је омиљени другар,
обожава да се игра са њим. Убрзо су и остала деца дошла тако да се могло видети
колико им крава и теле значе. Славиша каже да им је много лакше и лепше откад је
крава ту јер сада имају млека и по 9 литара дневно од ње. Сира и млека сада не мањка,
и то им је довољно, како кажу.
Када су сви бежали са Косова, 2001 године, они су уз помоћ ЕУ направили кућу у којој
сада живе. Кажу да не планирају да иду одатле, иако је село мулти-етничко и иако су
Шиптари у великој бројчаној предности, не желе да иду. Кажу да ни сами не знају где
би, јер ово мало што имају им много значи.
Каже Славиша, а да деца не чују, свестан је да његова, као ни нажалост главе његове
деце не вреде ни динара, и да је то једино чега се плаши. Каже да му нико није долазио
већ дуго времена осим владике Артемија, који му је крстио четворо деце прошле
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године. Каже и да му није жао што нико не дође да им помогн,е али да му је жао што се
нико и не запита како им је, нико им не пружи реч подршке, а са друге стране сви
причају о белој куги у Срба и сви причају како се то треба променити и средити...
Славковићи и даље живе на Косову, у селу Рабовце, на око 30 километара од
Грачанице. Немају ништа што ваша деца или деца ваших комшија имају. Њихови
родитељи су, ипак, како сами кажу, најбогатији људи на свету јер имају деветоро
здраве, праве паметне и лепе дечице, и то им, како кажу, сам Бог даје и чува.
Боба

Породици Славковић је Боба у име организације уручио 400 еура, 300 као редовну
донацију и 100 као Васкршњи поклон.
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План рада април-јуни

-

Посета породици Поповић (април)

-

Прикључивање и четврте породице нашем програму (април-мај)

-

Редовна донација породици Рашковић (април)

-

Формирање инвестиоционе касе, под условом да предлог буде прихваћен од
стране чланова (април)

-

Редовна донација породици Поповић (мај)

-

Рад на сакупљању спонзора организације

-

Рад на новом формату сајта организације (мај-јуни)

-

Редовна донација породици Славковић (јуни)

-

Нови извештај о раду за период април-јуни 2006 (јуни-јули)
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Web-статистика

Monthly Statistics
Total Hits

Jan

Feb

Mar

113.669

103.120

235699

54.082

55.430

114893

Total Pages

6.508

6.441

12932

Total Visits

2.022

2.143

4014

991.414

1.113.875

2416392

Total Unique Sites

1.386

1.891

8243

Total Unique URLs

292

365

385

Total Unique Referrers

122

177

376

Total Unique User Agents

226

252

626

Total Files

Total KBytes
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Koнтакт информације

Интернет: http://www.srbizasrbe.org
E-mail:

pitanja@srbizasrbe.org

Телефон: Слободан Делић, +381 658 000 0850, Младеновац, Србија
Маркус Ћућић, + 49 173 611 4916, Штутгарт, Немачка
Бојан Кулишић, +46 733 500 899, Штокхолм, Шведска
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