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Писмо
донаторима
Поштовани донатори, чланови и пријатељи,
Бројна велика дешавања на северноамеричком
континенту истакла су се овај пут више него друге
организационе активности у месецу јулу. Фудбалски
турнир, концерт, пикник и журка били су круна
ангажовања наших пријатеља и чланова протеклог
месеца у Америци, Канади и Лондону. У матици је
настављено пуном паром на довршетку пројекта
изградње куће шесточланој породици Баловић,
одрађене су две појединачне акције помоћи породицама
у Србији и Републици Српској, а договорена је помоћ за
четири породице у нашој јужној покрајини у склопу
Видовданске акције.
Као што је већ поменуто, неколико значајних
догађаја одиграло се на северноамеричком континенту,
што је резултирало прикупљањем великих донација, а
такође и привлачењем нових људи заинтересованих за
конкретније укључење у сам рад организације. Нови
чланови и пријатељи организације из Хамилтона у
Канади изузетно успешно су организовали турнир у
малом фудбалу, на ком је учествовао велики број
екипа, и уз дружење и надметање прикупљено је
3.705 $. Сад већ стандардне вести дошле су из Чикага
о успешно организованој хуманитарној журци на
којој је прикупљено 2.837 $. Поред тога, наши
чланови из Чикага успели су да присуствују и мини
пикнику поводом Дана независности САД у
дворишту манастира Нова Грачаница на језеру Grays
(Illinois), на којем је прикупљено 850 $.
Посебно истичемо и одличну организацију
концерта од стране пријатеља организације из
Лондона. Уз наступ четири бенда и добар провод,
прикупљено је 810 £. Ово је прва активност овога
типа спроведена на подручју Лондона, а као подршка
раду наше организације.
Са друге стране у матици Србији је такође било
радно. Централни догађаји су били свакако
традиционална Видовданска акција на простору
Косова и Метохије и наставак пројекта изградње куће
породици Баловић.
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У Видовданској акцији посећене су четири
породице из Новог Брда и том приликом је
договорена помоћ у виду стоке која ће достављена у
року од месец дана уз помоћ пријатеља из Епархијске
хуманитарне организације „Мајка девет Југовића“ из
Грачанице. На тај начин, породицама ће се пружити
могућност да економски ојачају своје домаћинство и
да умање бриге које доноси свакодневна неизвесност.
Када је у питању пројекат изградње куће породици
Баловић, још једна организација је одлучила да се
укључи и да да свој допринос. Овога пута то је била
Хуманитарна организација Стара Рашка која је за ову
сврху донирала 50.000 динара. На кући су завршене
још две фазе за које је утрошено око 390.000 динара.
Поред поменутих великих акција, још једном је
помогнута породица Вулић из Остружнице,
куповином дечијих кревета и комода. Током месеца
довршен је и мини пројекат опремања библиотеке у
Доњој Трепчи.
У Републици Српској наши чланови обишли су од
раније познату породицу Маријановић и помогли их
куповином неопходне пумпе за воду.
Свакако можемо бити задовољни све већим
ангажовањем људи из дијаспоре, који препознају наш
труд и рад који настаје из најчистијих родољубивих
побуда, и имају све већу жељу да се и сами укључе у
ову незахвалну борбу, иако су удаљени хиљадама
километара од оних којима је помоћ најпотребнија.
Само таквим заједничким трудом и прегалаштвом, а
затим и синхронизованим акцијама можемо
покренути успавани српски народ и поново га
упознати са изгубљеном врлином братољубља,
врлином која је постала једва препознатљива у овим
тешким временима, а одлика је ретких.

С поштовањем,
Скупштина организације
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чешће нападају амбаре са стоком као и оближње
шуме (у власништву Срба) из које секу и односе дрва.
Са таквом ситуацијом на терену нажалост не могу све
породице да се изборе и издрже, па су колективна
исељавања све чешћа, како са новобрдске општине,
тако и широм других места на Косову и Метохији.
Управо током нашег боравка у домаћинству Перића,
њихове комшије су се увелико паковале за полазак у
једном смеру ка граду у централној Србији.

Хуманитарна организација Срби за Србе
организовала је 14. по реду акцију помоћи српским
породицама на Косову и Метохији у склопу великог
празника Видовдана. У сарадњи и несебичну помоћ
наших пријатеља из Епархијске хуманитарне
организације „Мајка девет Југовића“ из Грачанице,
посетили смо и разговарали са пет српских породица
на простору општине Ново Брдо које су изразиле
жељу да се баве сточрством, тачније узгојем оваца.
Прву породицу коју смо посетили били су Перићи из
села Извор у општини Ново Брдо. Драган (36) и
његова супруга Трајанка (32) имају четворо деце:
Дејан (14), Данијел (12), Кристина (6) и најмлађа
Ирена од само 4 месеци. Са њима у домаћинству
живе Никола и Стана, Драганови родитељи. И поред
чињенице да у дому Периће живи осморо душа,
Драган је одбио да прима храну из оближне народне
кухиње у Прековцу из разлога што жели да
самостално обезбеди најосновније потребштине за
своју породицу и децу, али исто тако наглашава да
„има људи и деце којима је храна из народних кухиња
потребнија“. Нажалост, Драган и његова породица
проживели су тортуру шиптарских банди 2002.
године када су пуцали на њих где Драган бива тешко
рањен. Но, и поред тога, он је одлучио да остане на
свом огњишту.
У разговору са Драганом и Трајанком сазнајемо да
шиптари поред повременог застрашивања много
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Управо да би обезбедили егзистенцију и ово мало
српских породица које се боре свом снагом да остану
на својим вековним огњиштима, представници наше
организације договорили су са Перићима да ће им
помоћи при набавци 5 оваца ради даљег узгоја и
ширења стада, чиме би макар мало олакшали тужну и
суморну свакодневницу и борбу за преживљавање.

Срби за Србе заједно са Драганом, Трајанком и малом
Иреном Перић

Посету настављамо код породице Симјоновић у селу
Машинце на Новом Брду. Породицу Симјоновић чине
два брата Слађан и Драган који живе у одвојеним
домаћинствима са својим супругама Сањом (27) и
Јеленом (21) и децом Стефан (9), Соња (7), Анђела
(4) и Андријана (2). Симјоновићи заједнички деле
тешку судбину свог народа са осталим комшијама,
родбином и пријатељима из села.
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земља на Новом Брду 7. или 8. класе и јако тешко и
споро даје приносе. С тим у вези, договорили смо да
ћемо и ове две породице Симјоновић помоћи са по
пет оваца за узгој чиме би добили могућност да
озбиљније започну са радом и у сфери сточарства.

У разговору са Слађаном Симјоновићем у селу Машинце

Четврта породица коју смо посетили у овој радној
акцији били су Костићи, такође из села Машинци.
Повратничку породицу Костић чине деда Владимир,
синови Небојша, Горан и Жика, као и супруга
Јасмина (25) и њена деца Милош (3) и једногодишњи
Петар. Породица живи махом од пољопривреде, са
свим проблемима и потешкоћама које имају око
квалитета земље. Пре четири године из штале у
њиховом домаћинству шиптарске банде краду 3 краве
и тиме онемогућавају да се породица нормално
прехрани са млечним производима које су сада више
него неопходне деци. Договор са породицом јесте да
се и њима обезбеди пет оваца за узгој чиме би се сви
чланови овог домаћинства упослили.

Разговор са породицом Костић на њиховом имању
Најмлађи члан породице Симјоновић – мала Андријана и
њена рођака Маја

Труде се да сопственим радом кроз пољопривреду и
сточарство обезбеде својој деци егзистенцију, не
чекајући пуно на нечију туђу помоћ. У свом поседу
имају неколико хектара обрадиве површине, али оно
што чини ситуацију тежом јесте чињеница да је
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Последња породица коју смо обишли у овој
Видовданској акцији наше организације била је
породица Симић. Драган и Ненка су поносни
родитељи троје деце Милице (19), Милана (18) и
Дејана (16), али истрошени и уморни од бриге за
своју децу, која су се често разбољевала и лечила.
Иако смо Драгану предложили да се и његовој
породици обезбеди пет оваца за узгој, он је
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предложио да уколико постоји могућност и
финансијска средства да им се обезбеди једна крава
од које би имали свакодневне количине млека
довољних пре свега за децу.

поново сусрести, дружити и помагати наш народ на
Косову и Метохији исто онако како они чине сваког
дана.

Братски разговор са Драганом и Ненком Симић у њиховом
дому

Акцију наше организације завршавамо обиласком
народне кухиње у Прековцу и Витини, као и посетом
фарми коза чије се млеко допрема до народних
кухиња на Косову и Метохији.
Хуманитарна организација Срби за Србе ће у току
месеца јула обезбедити сва неопходна средства (у
процени око 3.500 евра) за 20 оваца и једну краву,
што ће породицама на Новом Брду бити почетни
капитал уз помоћ којег ће моћи вредним и
пожртвованим радом да своје домаћинство у
будућности економски ојачају, а своје стадо прошире.
Уједно користимо прилику да позовемо и
представнике министарства за Косову и Метохију као
и друге државне функционере да не окрећу главу од
проблема са којима се сусреће српски живаљ на
Косову и Метохији, већ да савесно приђе и започне
решавање нагомиланих проблема српских породица.
Посебну захвалност као и сваки пут дугујемо нашим
пријатељима из Епархијске хуманитарне организације
„Мајка девет Југовића“, у нади да ћемо се ускоро
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Изградња куће
за Баловиће
ХО СТАРА РАШКА ЗА БАЛОВИЋ
БАЛОВИЋЕ

Хуманитарна организација Стара Рашка уплатила је
на рачун Хуманитарне организације Срби за Србе
50.000 дин. како би помогла изградњу куће
шесточланој породици Баловић из села Рајетиће
Рајетиће.
Изградња куће је већ увелико у току, али свака помоћ у
реализацији овог
вог веома захтевног пројекта је
добродошла. Само заједничким снагама можемо
успешно завршити дом за ову вредну и пожртвовану
породицу и на тај начин им обезбедити бољу
будућност. Још једном се захваљујемо Хуманитарној
организацији Стара Рашка на подршци и поверењу!
______________________________________________

ТРЕЋА ФАЗА РАДОВА

Радови на новој кући породице Баловић из села
Рајетиће у Рашкој области се настављају. Хуманитарна
организација Срби за Србе је неопходни материјал
(186.362 дин.) и трошкове ангажовања радника (800
евра)) овога пута платила средствима издвојеним
почетком априла месеца ове године.
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Изградња куће
куће
за Баловиће

______________________________________________

ПОСТАВЉАЊЕ КРОВА НА КУЋИ

Радници ангажовани на пројекту изградње куће
шесточланој породици Баловић из села Рајетиће
(Рашка област) и даље вредно и стрпљиво раде, како
би се породица што пре уселила у свој нови дом.
Хуманитарна организација Срби за Србе је овај пут
издвојила 107.532 динара за набавку материјала
неопходног за реализацију четврте фазе изградње –
постављање крова.
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Испорука СЗС
помоћи
ПОРОДИЦА ВУЛИЋ

У плану је још и набавка прозора за дечију собу, што
ће, надамо се, подићи квалитет живота за ову златну
децу. Идемо даље! Нема предаје!
______________________________________________

ПОРОДИЦА МАРИЈАНОВИЋ

Хуманитарна организација Срби за Србе помогла је у
току месеца јула седмочлану породицу Вулић из
Остружнице. Ова вредна породица је још током прве
посете оставила на нас заиста леп утисак, јер се
родитељи радом труде и свакодневно боре да својој
паметној и лепо васпитаној деци приуште све што им
је потребно. Помоћ се овога пута састојала у набавци
покућства, конкретно кревета на спрат са душецима и
две комодице, у укупној вредности од 33.006 дин.

Породица Маријановић (Петрово село, Приједор),
коју смо помогли у више наврата, овај пут нас је
замолила за помоћ. Наиме, пумпа којом црпе воду се
покварила, тако да су у овим врелим данима остали
без воде и морају да иду неколико километара од куће
и да довлаче воду. Како је пумпа била већ дотрајала и
како се овај пут покварио мотор, трошкови поправка
пумпе су били велики, тако да смо се одлучили да
Марјановићима купимо нову пумпу. Такође од
Маријановића чујемо и лијепе вјести. Мајка породице
Мира је трудна и на јесен очекује десето дијете.
Трошак акције – пумпа за воду 455,00 КМ.
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СЗС помогла
библиотеку
свакако ће овакви пројекти заузимати све више
простора у нашој хуманитарној делатности, јер
акценат на образовању наших најмлађих је
подједнако важан као и њихова економска
стабилност.

Пошиљком последњег пакета помоћи током прве
недеље јула, завршен је мини пројекат опремања
школске/локалне библиотеке у Доњој Трепчи код
Чачка. Несебичном подршком пријатеља наше
организације на челу са господином Банетом, у
значајној мери је опремљена школска библиотека,
која ће подједнако бити на услузи ђацима и
мештанима Доње Трепче.
У протеклих годину дана прикупљено је и послато:
• 763 књиге,
• 12 компакт дискова,
• 38 часописа,
• 60 сликовница, 8 разних бојанки,
• 2 рачунара са мониторима, тастатурама и
мишевима,
• стерео звучници,
• ДВД плејер,
• остале рачунарске компоненте.
Ово је први пројекат ове врсте, који је наша
организација уз помоћ пријатеља организовала и
спровела у дело. Иако опремање школских
библиотека не спада у нашу примарну делатност,
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Племенитост
на делу
СЗС ТУРНИР У КАНАДИ

Сербс. Прво место је припало домаћој екипи која је
победила резултатом 3:1.

Хуманитарна организација Срби за Србе из
Канаде успешно је организовала предиван амбијент
за турнир у малом фудбалу који се одржао 7. јула у
Хамилтону и који је привукао велику пажњу локалне
српске заједнице. Учествовало је укупно 12 екипа из
четири различита града. Турнир је почео говором који
су одржали организатори на имању Света Тројица са
интонирањем химне Србије. На три терена се играло
чак до 7 сати увече. Уз забаву, игру, и дружење
успели смо да сакупимо 3.705 долара.

У финалу су се састале екипе из Хамилтона и
Торонта, ФК Отписани против екипе ФК Ултра
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Племенитост
на делу
Овај предиван амбијент дао нам је наду и веру да
ћемо, ма колико били далеко, увек бити уз свој
српски народ, где год се он налазио! Сав приход од
овог турнира ће бити упућен породицама којима је
преко потребна наша помоћ.

Лондону), наступила су четири бенда Princip, Lonely
Bird, Eastroad, and Arhai. Циљ ове манифестације је
био да се, уз популарну музику и пријатељско
окупљање, прикупе средства неопходна за помоћ
српским породицама на простору Косова и Метохије.

Желимо да се захвалимо свим учесницима,
донаторима,
гледаоцима
и
наравно
нашим
спонзорима:
• Gala Grocery,
• Golden Bakery,
• Golden Flame,
• Др. Сурла,
• Др Ерњаковић и
• Aquacat Foam,
који су омогућили да ово буде успешан турнир и
амбијент. Ово је само прва у низу великих
добротворних акција Хуманитарне организације Срби
за Србе у Канади.

Концерт је био добро посећен, па је поред чланова
српске заједнице у Лондону, било и доста Енглеза.
Они који нису могли да присуствују концерту, имали
су могућност да куповином карата онлајн свакако
помогну остваривање овог хуманитарног циља.

Извештај: СЗС Канада
______________________________________________

ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ У ЛОНДОНУ

Концерт је почео предвече, а први који је наступио
био је бенд Arhai, заједно са Јованом Бацковић (из
Београда). Arhai свира музику инспирисану
балканским етно мотивима и модернизовану
клавијатурама и тамбурама. Након њих наступио је
Eastroad – једини бенд који у свом саставу није имао
Србе, али који је био спреман да помогне. Затим је
уследио наступ Lonely Bird, Daniel Trivic’s band,
који су свирали енергичну и интересантну алт/рок
музику инспирисану r’n’b.
Звезда вечери био је бенд Princip. Њихова поп-рок
музика и добре вибрације са публиком подстакли су
многе на ђускање. До кулминације је дошло када је
Princip подигао српску заставу на позорници, што су
обожаваоци с одушевљењем поздравили. Као што је
једна девојка у публици рекла – Ех, да је дуже
трајало! Заиста фантастично вече!
Организатори су током вечери успели да прикупе £810
(око 1.000 евра). Новац је прослеђен Хуманитарној
организацији Срби за Србе, која је већ помогла
најугроженије породице на Косову и Метохији.

У суботу 23. јуна 2012. године одржан је
хуманитарни концерт у Лондону на веома познатом
и престижном месту – The Borderline. На концерту,
који је организовао Никола Чобић (који живи у
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Ово је само први у низу концерата ове врсте у
Лондону. Никола Чобић је изразио наду да ће их у
будућности бити још, да ће они бити још већи, и да ће
се самим тим прикупити још више средстава за све
српске породице којима је помоћ преко потребна.

Извештај: Пријатељи из Лондона

Хуманитарна организација Срби за Србе

11

Активности у
Чикагу
СЗС НА ПИКНИКУ

Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе из Чикага присуствовали су пикнику поводом
Дана независности САД (Fourth of July) у дворишту
манастира Нова Грачаница на језеру Grays, Illinois,
како би представили рад наше организације и
прикупили донације. Због изузетно високе температуре
од чак 40°C, на пикнику није било много људи, али је
зато интересовање за наш штанд било велико. Успели
смо да прикупимо укупно $850, и то продајом
мајици, књига и урамљених историјских слика
српских манастира. Књиге је донирала књижара
„Бубамара“из Чикага (Bubamara Bookstore), а
фотографије Петко Петрович.

Наш штанд је привукао пажњу, па је тако поред
посетилаца који су већ упознати са нашим хуманитарним
активностима, било и оних који су први пут чули за нас и
који су изразили жељу да се ближе упознају са нашем
радом. Такође, примили смо заиста великодушне
донације од Горана Стошовића, Душана и Александра
Јовановића, који су и раније помагали рад организације.
Желели бисмо овом приликом да се захвалимо свим
добрим и племенитим људима који су посетили наш
штанд и који су донирали. Надамо се да ћемо и
надаље имати прилику да присуствујемо сличним
догађајима у области Чикага и да ћемо на тај начин
моћи да подижемо свест о проблемима нашег народа,
али и о нашем хуманитарном раду и организацији.
______________________________________________

СЗС ЖУРКА

Хуманитарна организација Срби за Србе из САД
организовала је у петак 27. јула 2012. године трећи
пут по реду хуманитарну журку у Чикагу. Овог
пута изабран је ресторан Жупа (Lyons, IL), док је за
музику и добро расположење била задужена група
Трезор.
На крају ове фантастичне вечери укупно је прикупљено
$2,837, што ће, наравно, бити употребљено за помоћ
социјално угроженим породицама и деци на простору
Србије.
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Активности у
Чикагу
Хвала свима који су били у могућности да дођу и
подрже овај догађај прошлог петка. Захвални смо за
сву подршку и сваку донацију. Надамо се да су се сви
лепо провели и однели лепе утиске са овог дешавања.

Још једном велико хвала свима!
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!

Извештаји: СЗС САД
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Финансијски
извештај
Хуманитарна организација Срби за Србе - донације у 2012.
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Хуманитарна организација Срби за Србе - број донатора у 2012
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МОЈА ОТАЏБИНА – Алекса Шантић
Не плачем само с болом свога срца
Рад земље ове убоге и голе;
Мене све ране мога рода боле,
И моја душа с њим пати и грца.
Овдје, у болу срца истрзана,
Ја носим клетве свих патњи и мука,
И крв што капа са душманских рука
То је крв моја из мојијех рана.
У мени цвиле душе милиона Мој сваки уздах, свака суза бона,
Њиховим болом вапије и иште.
И свуда гдје је српска душа која,
Тамо је мени отаџбина моја,
Мој дом и моје рођено огњиште.

Хуманитарна организација Срби за Србе

http://www.srbizasrbe.org

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
Charity organization Serbs for Serbs
http://www.serbsforserbs.org

CHILDREN ARE OUR FUTURE!
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