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Писмо
донаторима
Поштовани донатори, чланови и
пријатељи,
Као и у предходних шест месеци у овој 2009.
години, и седми јулски месец смо завршили као
што смо и планирали – конкретно и успешно.
Захваљујући вредном ангажовању представника
и волонтера наше организације у овим врелим
тропским данима, успешно смо привели крају
акције посете породицама у Шапцу, као и помоћи
породицама Милетић из Новог Пазара и укупно
четири породица из Крајине и Славоније. Све ово
наравно не би било могуће спровести без наших
редовних донатора којима и овом приликом
желимо да упутимо велико ХВАЛА.
У првим данима јула представници наше
организације посетили су једанаесточлану
породицу Вулетић из села Дреновац којој смо
једнократно помогли у току јуна куповином
крмаче која би ускоро требало да донесе
неколико прасића. Самохрана мајка Љубинка је
задовољна са помоћу коју је примила у
последњих два месеца како од наше организације
тако и Фонда из Шапца и других приватника.
Њихова материјална ситуација се засигурно
полако поправља. Након посете Вулетићима
обишли смо и породицу Тарлановић такође у
приградском Шабачком селу Рибари. Иако живе
скромно, самохрана мајка Живанка каже да имају
све што им је потребно, али да је септембар
свакако критичан месец где треба опремити
школарце за нову школску годину.
У Новом Пазару помогли смо породицу Милетић
која је 1999 год. напустила Косово и Метохију и
која тренутно живи са петоро деце у трошној
кући. Представник наше организације Милош
Тиосављевић
заједно
са
родитељима
Миломиром, Миланком и најмлађим сином
Марком опремио Милетиће са новим шпоретом,
храном и хигијенским намирницама.
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Представници наше организације из Београда и
по први пут из Осијека посетили су породицу
Гостић у близини Вуковара средином јула где
смо обезбедили ову породицу са неколико пакета
пелена, дечије опреме, уља, брашна, хигијене и
слаткиша за најмлађе.
Заједно са нашим пријатељима из Српске
Омладине Холандије 30. јула смо завршили
планирану посету српским породицама у Лици на
територији Крајине. Породицу Шупут смо
подмирили са потребном количином дрва за
предстојећу зиму, породици Панић смо купили
нови шпорет и наменили око 300 евра за
куповину
књига
најмлађим
школарцима.
Једанаесточланој породици Наранчић која се
вратила на своје огњиште пре само годину дана
смо помогли у куповини краве.
У месецу августу планирали смо посету и помоћ
за породицу Игрутиновић у Куршумлији које
због притиска сиромаштва живе заједно са још
једном породицом које укупно броје петоро деце
и две самохране мајке.
22. Августа одиграће се друга по реду
хуманитарна утакмица између ФК Бели Орлови
из Торонта и њихове навијачке групе Ultra Serbs
где ће комплетан приход бити уплаћен на рачун
наше организације а све у склопу пете по реду
хуманитарне акције на Космету који је планиран
почетком септембра. Такође, пријатељи наше
организације из Београда и Беча наставили су
продају мајици са историјским мотивима
Космета чији ће комплетан приход ићи за горе
споменуту акцију. Овом приликом упућујемо и
посебан позив донаторима да подрже највећу до
сад планирану акцију на Косову и Метохији како
би били у прилици да усрећимо што више деце и
њихових породица.
С поштовањем,
Скупштина организације
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Помоћ за
Милетиће
најмлађим осмогодишњим сином Марком
обишао је неколико продавница где су купљени
нови шпорет на дрва, мали електрични шпорет,
храну, и средства за хигијену. Укупна вредност
помоћи као и до сада износила је 35.000 дин.

Син Милош и Мајка Миланка испред новог шпорета

Милош Тиосављевић са породицом Милетић
1999. године су напустили Лепосавић са Косова и
Метохије и тренутно живе као подстанари.
Плаћају 140 евра кирију. Породица Милетић има
шесторо деце а са њима живи и њихова бака.
Најстарија кћерка Наташа има 20 година, Надица
18, Весна 17, Станка 13, Душица 11 и најмлађи
син Марко 8 година. Мајка Миланка је 1970
годиште а муж Миломир 1959. Миломир ради
као физички радник у фабрици грађевинског
материјала, плата је мала и нередовна, док мајка
Миланка ради код кројача, опет за нередовну
плату од око 100 евра. Живе у улици Меше
Селимовића 17, то је мало насеље Дежевски пут
и одмах је приметна кућа Милетића која је у
веома лошем стању. Лично сам се уверио да је
зид попуцао на неколико места.
Акција помоћи породици Милетић успешно је
завршена 21.јула у Новом Пазару. Представник
наше организације Милош Тиосављевић заједно
са родитељима Миломиром, Миланком и

Месечни извештај за јули 2009.

Породица Милетић са шесторо деце изражава
велику захвалност нашим донаторима и
организацији што смо им омогућили да све
наредне зиме дочекају спокојно у топлом дому.

Најмлађи Милетићи испред свог дома
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У Славонији
код Гостића
При нашој посети Наташа и Миланка нису биле у
кући пошто су отишле на екскурзију у Мађарску
коју је организовала Српска Православна Црква
на
језеру Балатон. Са
представницима
организације из Београда по први пут су били и
представници наше организације из Вуковара и
Осијека који ће се придружити нашем
хуманитарном тиму и акцијама које будемо
спроводили у будућности. Након разговора
Гостићима прошетали смо се до локалне цркве
Св.Петке која је пре око две године обновљена
споља, а тренутно се спроводе и цртање фресака
са унутрашње стране. Одушевила нас је
чињеница да је црква саграђена давне 1818
године, али на жалост литургија у цркви се не
обавља сваке недеље.

СЗС са Гостићима испред њиховог дома

Представници Хуманитарне организације Срби
за Србе из Београда и Осијека посетили су у
понедељак 20. јула породицу Гостић у селу
Бановци близу Вуковара. Гостићима смо уручили
скромну помоћ у виду неколико пакета пелена и
беби опреме за најмлађег осмомесечног Милана,
као и неколико хигијенских и прехрамбених
пакета са основним намирницама. Породица
Гостић броји укупно осам чланова, отац Драган и
мајка хероине Славица са шесторо деце:
најстарији Мирко 16 год., Наташа 12, Миланка
11, Маша 9, Маја 7 и најмлађи осмомесечни
Милан.
Гостићи живе шест година у кући у Бановцима
која је власништву државе и статус је до даљњег
непознат, или ће добити прилику да је откупе или
ће морати да се поново селе. Родитељи Драган и
Славица немају посао, примају социјалну помоћ
од државних власти који им је једини извор
прихода. Такође, за основне потребе воћа и
поврћа одржавају башту иза куће. Деца су
одлични ученици али школа у коју тренутно иду
има нешто мање од 30так ученика. Најстарији
син Мирко похађа гимназију при СПЦ у Загребу
и такође је одличан ученик.
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Миланка и Милош шаљу поздраве нашим донаторима
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Срби за Србе у
Крајини
које је одбрана имала су одбијени јер су били
српске националности.

Са породицом Наранчић у селу Дољане

Са породицом Шупут у њиховом дому

Представници Хуманитарне организације Срби
за Србе у сарадњи са Српском Омладином
Холандије
и
свештенством
Епархије
Горњекарловачке посетили су по први пут
свету и напаћену српску земљу Крајину која се
тренутно налази у Хрватској. У склопу
планиране помоћи наше организације помогли
смо породице Шупут (дрва) и Панић (књиге и
шпорет) из Коренице и Наранчић (крава) из села
Дољане у Лици.

Жељко је био принуђен да две године лежи у
затвору и препусти своју породицу на милост и
немилост анти-српском систему. Ни српски
политичари у Хрватској нити институције у
Србији нису биле спремне да пруже било какву
материјалну или правну помоћ Жељку и његовој
породици а све зарад ''добрих међусуседских
односа''. Тренутно највећи проблем са којим се
породица Шупут сусреће јесу адвокатски и
сусдски трошкови за процес који још увек траје и
који онемогућава Жељка да путује ван Коренице
и да се запосли. У договору са мајком Оливером
и Жељком купили смо 12 метара дрва како би
мирно дочекали оштру зиму која је уобичајена у
овим крајевима.

Након састанка и последњих припрема пред пут
у Крајину, крећемо из Приједора у раним
јутарњим сатима ка првом одредишту –
Кореница где нас је чекао отац Далибор Танасић,
протојереј у Епархији Горњекарловачкој. Уз
освежење и краћи одмор упућујемо се ка
породици Жељка и Оливере Шупут који имају и
двоје деце Александра 16 година и Душана од 10
који нису били кући током наше посете. Жељко
је пре више од две године након што се вратио у
Кореницу са својом породицом и почео да ради
ухапшен под лажном оптужницом да је починио
ратни злочин тако што је током 90тих година
наводно ударио припадника другог народа по
образу ногом, што за неког ко се не бави кик
боксом једноставно није изводљиво. Сви сведоци
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Друга породица коју смо посетили била је
породица Панић из села Михаљевац, 10км
удаљеног од Коренице. Отац Милан Панић је
ухапшен заједно са Жељком Шупутом такође под
лажном оптужницом за ратни злочин. Панићи су
повратничка породица са четворо деце који су
2001.године упркос свим проблемима одлучили
да се врате на своје огњиште. Милан попут
Жељка је почео да ради и самостално обезбеди
својој породици кров над главом, храну, школски
прибор и све друге потребе велике породице. На
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Срби за Србе у
Крајини
жалост и Панићи су сметња анти-српском
систему који влада у Хрватској па је отац Милан
провео две године у затвору.

Милан испред новог шпорета

Током његовог боравка иза решетака, мајка
Миланка морала је да нађе начин да одхрани
своје четворо деце Милену 16 година, Невенку
13, Драгану 12, и Милоша од 8 година које
такође нисмо били у прилици да упознамо тај
дан.

да се запосли и нађе посао јер судски процес још
увек траје или другим речима развлачи. У
разговору са родитељима договорили смо се да
2.000 куна оставимо за куповину књига и
школског прибора за школарце који је јако скуп,
а поред тога Панићима смо купили нови шпорет
који ће им олакшати свакодневне потребе
спремања хране и зими грејања свог дома.
Трећа породица коју смо посетили била је
породица једанаесточлана породица Наранчић,
такође повратничка породица која живи у
Личком селу Дољане. Отац Душан и мајка Мира
имају деветоро деце: Александра 17, Немања 13,
Арсеније 11, једину кћерку Радмилу 9, Стевана 7,
и близанце Зорана и Горана 5 и Ђорђа и Драгана
од 3 године. Наранчићи су се вратили на своје
имање пре више од годину дана из Србије након
што им је изграђена нова кућа поред старе која је
запаљена и срушена. Ипак, унутрашњост куће је
урађена јефтино и неквалитетно тако да је влага
пробила на неколико места. На околним
имањима куће су или запаљене или до темеља
срушене, док општинске власти пролонгирају
асфлатирање макадама.

Са Миланом и Миланком Панић испред њихове куће

Поред њих у Михаљевцима живи још само троје
деце. Као и Жељку, Милану је тренутно немогуће
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Најмлађи Наранчићи у својој старој кући
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Срби за Србе у
Крајини
Иако Наранчићи у свом поседу имају 3 хектара
земље немају чиме да је обрађују. И околна
земља је запуштена, након 15 година
необрађивања зарасла је у коров. Душан се са
најстаријим сином брине о башти, домаћим
животињама које имају и неколико дрвећа јабуке.
Наша организација је одлучила да помогне овој
великој породици са куповином краве. Због
мањка средстава које нам је остало у
прикупљање још око 250 евра прикључиће се
локално
становништво
и
Епархија
Горњекарловачка. Наранчићи желе да остану на
свом имању и свака помоћ им је неопходна и
добродошла.

Хуманитарна организација Срби за Србе жели да
позове све друге организације, појединце а пре
свега државне органе и институције Републике
Србије да заштити своје грађане и помогне свом
народу да се врати и опстане на својој ђедовини
за коју су се наши преци борили, крварили и
гинули. Немојмо затворити очи и препустити
српски народ и децу у Крајини судбини и
туђинском анти-српском систему да их обрише
са лица земље.

Запаљена и срушена школа у Лици

Деца су наша будућност!

Овом приликом желимо да се захвалимо и јереју
Слађану Никићу без кога цео овај пут и
организација не би протекла како смо и
планирали.
Прву посету Крајини завршили смо у великој
неверици, тузи и забринутости за даљи опстанак
и егзистенцију српској народа на овој територији.
Поред свих спољашњих проблема са којима се
сусрећу Срби у Крајини, унутрашњи сукоби,
неслога и некаква завист продубљују кризу у
којој се свакодневно преживљава.
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Запаљене и срушене српске куће
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СРБИ ЗА СРБЕ – НЕМА ПРЕДАЈЕ!
Хуманитарна утакмица између
ФК Бели Орлови и навијачке групе Ultra Serbs
Сав приход са утакмице проследиће се

Хуманитарној организацији Ср
би за Србе
рб
----------------------------------------------------------------------------------Датум: 22. Август,, 200
2009
Контакт: info@ultra
nfo@ultra-serbs.com
Време: 12.00h
Телефон: 416/837-3203
3203
Улазница-донације:: $20
Локација: Brian Timmis Stadium
75 Balsam Ave Y
Hamilton OY, Canada
Hamilton,
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Финансијски
извшетај
Хуманитарна организација Срби за Србе - донације у 2009.
€3.000,0
€2.500,0

Јули; 2256

Април; 2127

Јун; 1891

€2.000,0
€1.500,0

Март; 1326
Јануар; 1202
Фебруар; 1002

Мај; 1297

€1.000,0
€500,0
€0,0
Јануар 1 - Децембар 31, 2009

Хуманитарна организација Срби за Србе - број донатора у 2009.
100
90
80
70
Јун; 59

60
50
40

Фебруар; 41
Април; 40
Март; 39
Мај; 36

Јануар; 38

Јули; 36

30
20
10
0
Јануар 1 - Децембар 31, 2009
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Востани Сербије! Востани Царице!
И дај чедом твојим видет твоје лице,
Обрати серца их и очеса на се,
И дај њима чути слатке твоје гласе!
Востани Сербије!
Давно си заспала,
У мраку лежала,
Сада се пробуди,
И Сербље возбуди!

Доситеј Обрадовић
Обрадовић, 1804, Србија

Хуманитарна организација Срби за Србе

http://www.srbizasrbe.org

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
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