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Писмо
донаторима
Поштовани донатори, чланови и
пријатељи,
Пред Вама је нови месечни извештај наше
организације за период од 1. до 30. јуна 2009.
године. Са великом дозом поноса и захвалности
морамо да истакнемо веома важну чињеницу - а
то је да смо у периоду иза нас прикупили преко
1.800 евра и 60 донатора што је видљив раст и
напредак у смислу поверења и подршке за даљи
рад и активности наше организације. Свима који
су директно или индиректно учествовали као
донатори овом приликом шаљемо још једно
велико ХВАЛА.
Од најважнијих дешавања у месецу јуну
издвајамо следеће:
Посета породици Вулетић код Шапца од стране
представника наше организације из Београда. У
сарадњи са ХО Хумано Срце Шапца послали смо
помоћ Вулетићима у висини од 20.000 дин. а које
су искоришћене за набавку велике крмаче која ће
се у предстојећем летњем периоду опрасити и
тако Вулетићима обезбедити услове да прехране
своју породицу и дођу у прилику да продајом
прасића, крављег млека или воћних плодова
зараде неопходна средства.
Крајем месеца представник наше организације у
Новом Пазару Милош Тиосављевић посетио је
породицу Симовић која живи у оближњем селу
Осоје. Милош је са Симовићима утрошио
једнократну помоћ намењену овој породици у
висини од 35.000 дин. на основне животне
намирнице, нову веш машину, пеглу и друге
ситнице.
У Републици Српској, тачније на Палама,
представница наше организације Добрина
Кусмук посетила је породицу Ћодо и са 500 КМ
донације коју је обезбедила од локалне спортске
радње опремила малишане за први летњи распут
који ће дечаци провести на мору.
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Пријатељи наше организације наставили су
активну кампању везану за продају мајици
''Космет је Србија'' како би до краја месеца
августа прикупили планирана средства за нову
посету нашој светој Српској земљи и помоћ
народу и деци који се и даље бори са голом
животном егзистенцијом. До 1. јула од продаје
прикупљено је првих 90.000 дин. а очекујемо да
ће се продаја наставити несмањеним темпом.
Овом приликом желимо да изразимо захвалност
пријатељима наше организације који су
свакодневно марљиво радили на продаји ових
мајица.
У јуну прославили смо и мали јубилеј наше
организације, две године од регистровања у
Србији. Такође, наши представници обишли су
неколико манастира на простору Рашке области
и Косова и Метохије. У Канади, тачније
Ванкуверу, одржана је хуманитарна вечера
''Крајишко прело'' где су прикупљана срества за
помоћ појединцима и организацијама, између
осталих и за СЗС.
Представник наше организације у Бечу Милош
Јовановић присуствовао је као гост на
Видовданској
академији,
а
неколико
представника СЗС из Београда боравило је на
литургији у Грачаници и парастосу Косовским
јунацима на Газиместану у склопу обележавању
Видовдана и 620 година од Косовског боја.
У следећих 31 дан месеца јула планирамо да
спроведемо прву по реду посету српским
породицама у Крајини и Славонији у којој ћемо
обићи неколико повратничких породица са
укупно 2.000 евра колико смо планирали да
издвојимо. Такође током јула обићићемо и
једнократно помоћи неколико породица у Србији
и Републици Српској.
С поштовањем,
Скупштина организације
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Помоћ за
Симовиће
старинском пресилицом од које се после праве и
продају зимске чарапе.

Снежана Симовић са новом веш машином
Представник Хуманитарне организације Срби за
Србе Милош Тиосављевић посетио је осмочлану
породицу Симовић из села Осоје удаљеног три
км од Новог Пазара. Родитељи Новак (45) и
Снежана (49) имају петоро деце и то најстаријег
Лазара (19) који је завршио средњу школу, Ивану
(17), Дијана (16), Јована (14) и најмлађа Јелена од
10 година. Симовићи живе у мешовитом насељу
у улици Руђера Бошковића 144. Деца путују до
школе два километра. Новак и Снежана нису
запослени већ се сналазе како знају и умеју.
Новак је на Заводу за запошљавање и покушава
да се запосли како би школарцима обезбедио
основне животне у ученичке потребе. Када сам
дошао у посету Симовићима отац Новак и
најстарији Син Лазар нису били у кући али
остала деца јесу. Веома су добра и паметна.
Мајка Снежана, домаћица, ми је у разговору
причала да тешко живе због великих трошкова
живота за децу. Снежана, иако је добила орден
Мајке девет Југовића Српске Православне Цркве
у Грачаници прошле године, нема никога да им
помогне. Баба Влада такође живи са овом
великом породицом, која обично преде вуну
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Породица Симовић испред свог дома у Осојама
У четвртак 25. јуна завршена је акција помоћи
породици Симовићима. Милош Тиосављевић
заједно са мајком Снежаном, њеним супругом
Новаком и ћерком Јованом састао се код банке
Интеза где су подигнута средства, потписане
потврде, након чега су посетили продавнице беле
технике и хране. Од ствари које су Симовићи
изразили жељу да имају купљени су: нова веш
машина, намирнице и слаткиши, средства за
хигијену, пегла и један музички плејер.
Приликом куповине а и након тога Симовићи
једноставно нису могли да сакрију своје
одушевљење, а то се посебно могло приметити
на Јовани која била пресрећна. Отац Новак који
иначе не ради није веровао да ће се ово остварити
али да му ова помоћ невероватно значи и
бескрајно се захваљује СЗС што му је изашла у
сусрет и помогла његовој породици, а пре свега
се захвалио донаторима који су махом далеко од
отаџбине али су срцем увек уз свој народ и
сиромашне породице.
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СЗС у Шапцу
код Вулетића
је због немогућности редовног одржавања и
поправљања у лошем стању. Такође, изненадила
нас је чињеница да Вулетићи немају основна
лична документа, па ћемо стим у вези свакако
интервенисати код надлежних институција да се
тај проблем у по хитном поступку реши.

Вулетићи испред своје куће у Дреновцу
Представници Хуманитарне организације Срби
за Србе из Београда у сарадњи са организацијом
Хумано Срце Шапца посетили су 3. јуна
десеточлану породицу Вулетић из села Дреновац
код Шапца. Овом приликом напунили смо две
велике кесе сланих и слатких посластица за
најмлађе Вулетиће. У разговору са самохраном
мајком хероином Љубинком представници наше
организације упознали су се у каквим условима
породица живи.
Поред социјалне помоћи од 5.000 дин. коју
примају и 15.000 дин. борачке пензије од баке
Вулетић, најстарији син Срећко је запослен у
локалној
пекари.
Захваљујући
донацији
организације Хумано Срце у виду краве,
фрижидера и намирница, Вулетићи су тренутно у
могућности да се прехране, самостално зараде и
обезбеде основне потребе које пре свега четири
школарца имају. Уз краву и пилиће, Вулетићи
обрађују повећи део земље у њиховом дворишту
који им доноси одређене количине парадајиза,
лука, кромпира...
Врло нас је обрадовала чињеница да је мајка као
и сва њена деца вредна и спремна да ради како би
својој деци учинила живот лепшим и
приступачнијим. Највећи проблем са којим се
Вулетићи тренутно сусрећу јесте сама кућа која
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20.500 дин. намењених за куповину животиња
Након што смо на почетку месеца јуна у сарадњи
са Фондом "Хумано срце Шапаца" обишли
самохрану мајку хероину Љубинку и њену
породицу Вулетић у мачванском селу Дреновац,
11. јуна смо кренули у конкретну акцију, коју
реализује наш представник Милош Марковић.
Укупан износ од 20.500 динара дозначено је у
Шабац активистима Фонда. Циљ нам је да овом
акцијом извршимо куповину домаћих животиња,
пре свега крмаче која ће се у скоријем периоду
опрасити како би породица наставила да узгајa
животиње и свим укућанима даље отоврила
перспективу обезбеђења свакодневних животних
потреба у виду основних намирница као и новца
који би зарадили продајом.
Уколико нам временски и финансијски услови
омогуће, представници наше организације из
Београда посетиће Вулетиће током месеца јула
како би проверили на лицу места напредак у
материјалном положају ове породице а и како би
се консултовали са Фондом ''Хумано Срце'' о
наредним потезима и акцијама које ћемо
предузети на широј територији општине Шабац.
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Ћоде добили
летњи поклон
Општину Пале редовно зовемо и распитујемо се
о трајном смјештају за њих за који нам је речено
да ће најкасније слиједеће године бити ријешено.
Код Центра за социјални рад смо успјели добити
термин да Марко и
Милош оду на море са
осталом
дјецом
коју
Центар за социјални рад
сваке године води.

Прва летња одећа за Ћоде на Палама
Породица Ћодо са Пала је једна од породица коју
је наша организација помогла у више наврата,
како материјално, стамбено, тако и савјетима у
тражењу њихових права код Државних
институција. Наиме, Ћоде су породица са троје
дјеце (Милица, Марко и Милош) који се послије
очеве смрти са мајком једноставно нису могли
снаћи у систему па су из подстанарског стана
којег више нису могли плаћати завршили у једној
шупи на Палама гдје их је наша представница
први пут и посјетила.
СзС су тада покренули акцију код локалних
власти и пронашли смјештај тој породици,
покрили трошкове сељења и купили мало огрева
да издрже до доласка дрва које им је једна
странка обећала. Ми смо тада скупили доста
дјечије одјеће, намјештаја и кућних потрепштина
и опремили дом Ћодама. Међутим, нисмо стали
са посјетама и савјетима тако да смо мајку Ранку
упутили да се преко Удружења пензионера
упише на списак за дрва која отплаћује помало
од пензије и тиме ријешили бригу о слиједећој
зими.
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Пошто та дјеца никад ни
на базен нису отишла они
једноставно немају купаће
гаћице, а да не спомињемо
остале неопходне љетне
реквизите па смо пронашли Микрокредитну
организацију ''ЕКИ'' из Источног Сарајева
која им је додијелила једнократну новчану помоћ
од 500 КМ.
Наша представница је за тај новац купила све
што је дјеци неопходно љети не само на мору
него уопште па су Марко и Милош добили нове
купаће, шорцеве, бермуде, гаћице, поткошуље,
чарапе, тренерке, јапанке, атлетске и много још
ствари којима су се дјечаци обрадовали. Пошто
никад нису видјели купаћи требало им је
објашњавати да то није шорц и да слободно могу
у воду с’тим…
Наравно, нисмо ни Милицу заборавили па је она
добила фармерке и љетну јакну. Милица не иде
на море али пошто она већ пар мјесеци
волонтира у Органиазицији Сунце на Палама
која води бригу о дјеци са специјалним
потребама, ово ће љето провести са том дјецом у
покушају да им мало уљепша дане. Мала Милица
је постала прави мали хуманитарни радник на
коју је наша организација јако поносна јер без
обзира што је и њој самој потребна помоћ она
има воље да проводи дане помажући другима
умјесто у игри.
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СЗС фото
галерија

Мајице ''Космет је Србија'' у радњама MODS69

Сећање на страдале у Новом Пазару у нато агресији

Хуманитарно вече у Ванкуверу ''Крајишко прело''

У посети манастиру Црна Река у Рашкој области

Породица Гостић из Славоније

Срби за Србе у Грачаници и на Газиместану
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Финансијски
извшетај
Хуманитарна организација Срби за Србе - донације у 2009.
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У небо гледам пролазе векови,
Сећања давних једини лекови,
Куд год да кренем
ренем теби се враћам поново,
Ко да ми отме из моје душе Косово!
Косово
Ко вечни пламен у нашим срцима,
Косовског боја остаје истина,
истина
Куд год да кренем
ренем теби се враћам поново,
Ко да ми отме из моје душе Косово!
Косово
Опрости Боже све наше грехове
грехове,
Јунаштвом даруј кћери
ћери и синове,
синове
Куд год да кренем
ренем теби се враћам поново,
Ко да ми отме из моје душе Косово!
Косово
Милутин Поповић Захар, Србија
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