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  Драги Донатори, 

 Поштовани чланови, 

 Драги Пријатељи, 

Месец април ће остати забележен 

као још један рекордан период за нашу 

организацију. Овог пута својеврстан 

рекорд није остварен у финансијским 

донацијама или у броју донатора већ 

оном најбитнијем сегменту а то је број 

породица и деце које смо обрадовали и 

којима смо уручили Васкршње поклоне.  

У до сада најзахтевнијом и 

најкомпликованијом акцијом коју смо 

организовали и спровели у дело, 

посетили смо укупно пет породица у 

месецу априлу и то: Илић и Петковић 

(Република Српска), Милић и Гогић 

(Црна Гора), и Љиљак (Србија) које 

укупно броје 41 дете. У Васкршњој 

акцији обрадовали смо децу породица са 

пакетом од преко 1 кг сланих и слатких 

посластица. Осим пакетића, сваком 

детету смо наменили књигу (прикладну 

њиховом узрасту) која се бави српском 

културом, традицијом, историјом, 

поезијом, песмама, баснама са мноштво 

различитих и занимљивих тема. Акценат 

смо желели да ставимо управо на један од 

најсветијих Хришћанских празника 

Васкрса како би код деце пробудили 

жељу да сазнају зашто су баш крајем 

априла добили поклоне и о каквом се то 

празнику у ствари ради. Такође, након 

алармантних података о очајном 

образовању деца и људи који долазе из 

сиромашних породица, жеља нам је била 

да управо ми подстакнемо борбу за 

њихово даље школовање. 

Домаћинима и домаћицама 

породица смо припремили по 100 € као 

скроман финансијски поклон. 

Породицама смо такође наменили икону 

пресвете Богородице Тројеручице као 

жељу да осим материјално утичемо и на 

друге битне животне сегменте како би 

живот најмлађих био заокружен и 

употпуњен. 

У самој акцији учествовало је 

преко 20 чланова и волонтера наше 

организације широм Србије, Републике 

Српске, Црне Горе, Европе, САД и 

Канаде којима упућемо неизмерне речи 

захвалности и похвале на максималној 

ангажованости око успешне реализације 

свих предвиђених циљева.  

Границе између држава су нам се 

по ко зна који пут испречиле у намери да 

акција куповине и транспорта 

Васкршњих поклона протекне без 

проблема. Захваљујући искључиво 

искреним и несебичним залагањем наших 

чланова и волонтера није им било тешко 

да упрегну чак и своје пријатеље и 

чланове породица како би превалили 

стотине километра, високе ограде и 

препреке на које смо наилазили зарад 

испуњења нашег заједничког циља.  

У наредни месец, нове планове и 

изазове улазимо као још већи, 

организованији, поноснији и уигранији 

победнички тим. Позивамо Вас да управо 

Ви и даље будете део нашег тима, а ако 

до сада нисте то убудуће постанете. 

 

С поштовањем, 

 

Скупштина организације 
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Спроведене акције 

Прву посету коју смо спровели у дело у 

склопу Васкршње акције била је посета 

породицама Петковић у Лазареву код 

Бања Луке и породици Илић у селу 

Локвари, на планини Мањача.  

 

Представник наше организације из 

Српског Сарајева уз свесрдну помоћ 

пријатеља господина Пуповца посетио је 

26. априла породицу Петковић у њиховом 

дому у Лазареву код Бања Луке. Девет 

пакета сланих и слатких посластица је 

уручено најмлађим члановима породице, 

као и књиге прикладним дечијем узрасту 

које су за тему имале пре свега 

историјску, културну и хрићшанску 

тематику. Самохраној мајци Љубинци 

смо уручили новчани поклон, икону 

Свете Богородице Тројеручице као и 

пропратно писмо испред наше 

организације. У разговору са Љубинком 

сазнали смо да примају 20 евра месечно 

као социјалну помоћ за деветоро деце. 

Имају константе потребе за хигијенским 

и прехрамбеним прозводима. Пред сам 

крај посете, Љубинка је пренела пуно 

поздрава и речи захвалности за нашу 

организацију као и жеље и молбе за 

наставак помоћи коју наш представник 

није био у могућности да обећа. 

 

Истог дана, представници наше 

организације из Републике Српске пут су 

наставили ка породици Илић на планини 

Мањача, 30 км. удаљено од главног града. 

При самом прилазу кући Илића могли су 

се видети и даље ужасни призори у 

којима породица живи.  

 
Породица Петковић, Лазарево 

 

 
Породица Илић, Локвари 

 

 
Породична кућа у Локварима 
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Зидови куће су избушени гелерима 

разног калибра, прозора има тек неколико 

комада и на местима где фале најлони 

уместо прозора привремено држе 

баријеру између ветра и унутрашњости 

куће. И поред тужне и мрачне слике, 

наше представнике су дочекала насмејана 

дечија лица која су са нестрпљењем 

очекивале поклоне и слаткише које смо 

им донели. У разговору са самохраном 

мајком Миленом сазнали смо да ће 

ускоро добити још једну краву која ће их 

коначно осигурати да макар више не 

долазе у ситуацију да гладују по 

неколико дана и недеља. На жалост 

услови у којима шесточлана породица 

живи су крајње катастрофални што смо у 

потресном извештају нашег представника 

могли да прочитамо. Купатило и WC не 

постоје већ су импровизовани од канти за 

фарбу. Слика је више подсећала на 16. а 

не 21. век. Мајка Милена је искористила 

прилику да нашем представнику предочи 

све жеље и снове које има и мукама са 

којима се сусреће свакодневно. 

Најстарија кћерка жели да настави 

средњешколско образовање у Бања Луци 

од августа 2010, али неће бити у 

могућности ако остане да живи у 

Локварима.  

 

Након посете и уручених поклона, 

представници наше организације вратили 

су се пуни утисака које су видели и 

доживели. Договорено је да ћемо са 

породицама и даље остати у редовном 

контакту, стим што ћемо ускоро у 

сарадњи са њима припремити план и 

програм могућности деловања и помоћи 

наше организације у будућности. 

 

 

 

 
Окућница породичне куће Илића 

 

 
Потврда о примљеној помоћи 

 
Потврда о примљеној помоћи 
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Спроведене акције

 
Следећа посета у оквиру наше Васкршње 

акције однела је представнике наше 

организације у мало банатско село 

Неузине у првој званичној посети 

избегличкој породици Љиљак из Глине. 

Четири представника упутила су се у 

раним преподневним сатима 29. априла 

са спремним Васкршњим поклонима. У 

породичној кући дочакали су нас поново 

насмејана и срећна лица деце. Кесе у 

којима су се поклони налазили 

припремљене су вече пре поласка како би 

употпунили прелепу слику и заокружиле 

нашу акцију. На њима је осим имена и 

грба наше организације исписана наша 

крилатица ДЕЦА СУ НАША 

БУДУЋНОСТ! У извештају наших 

представника сазнали смо да се ситуација 

у последњих годину дана колико 

Хуманитарна организација Срби за Србе 

помаже породицу Љиљак драстично 

побољшала. Кућа је изграђена, деца су 

здрава, ухрањена, најстарији син студира 

на Новосадском универзитету. Поред 

свих поклона који су донешени из 

Београда, најлепши поклон који је 

породица Љиљак добила тај дан јесте 

сама посета и пажња. У разговору са 

домаћином породице Славком Љиљак, 

примили смо речи захвалности за сву 

помоћ коју смо уручили породици Љиљак 

како организацији тако и свим члановима 

и донторима.  

На растанку са нашим представницима 

договорен је поновни сусрет средином 

лета као и наставак помоћи и подршке 

деветочланој породици Љиљак. 

 
Породица Љиљак са представницима 

организације Срби за Србе 

 
Испред куће са Васкршњим поклонима 

 
Отац и мајка Љиљак у породичној кући 
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Спроведене акције

Представници наше организације у Црној 

Гори Иван Стијовић и његов пријатељ 

Бранко 30. априла посетили су породице 

Гогић у Плужинама и Милић у 

избегличком центру Рибничка Врела код 

Подгорице у склопу Васкршње акције 

наше организације. 

 

Пред сам полазак, припремљени су сви 

слани и слатки поклони деци породица, 

као и играчке, одећа и обућа коју су 

пријатељи наше организације из Црне 

Горе припремили крајем априла. Због 

немогућности да се колима приђе 

породичној кући Гогића, заједно да 

домаћином Милуном и старијом децом 

пренели смо џакове и поклоне до места 

где Гогићи живе. Услови живота у самој 

кући су крајње поражавајући, имајући на 

уму број деце која живи у тек неколико 

десетина квадрата. У самом разговору са 

домаћином породице схватили смо 

њихову животну муку и борбу кроз коју 

пролазе свакодневно. Обрадовала нас је 

слика краве коју су Гогићи купили пре 

неколико месеци од донација наше 

организације. Као и обично, деца су нас 

највише обрадовала (и растужила) својим 

осмехом. Играчке и слаткиши које су 

деца добили су примљене са 

одушевљењем и радошћу које се 

једноставно не може описати речима. 

Толико мало пажње а толико пуно 

радости. Такође, и књиге ће им држати 

преокупацију у паузи за игру.  

У наредном периоду, договорили смо са 

домаћином продице Милуном редован 

контакт и сарадњу, како би почели  

 
Породица Гогић са Васкршњим поклонима 

 
У кући породице Гогић у Неузинама 

 
Мали Гогићи са новим играчкама 
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реализацију пројекта пресељења 

породице Гогић у Рашку област, где ће 

родитељи бити у могућности да од свог 

сопственог рада приуште својој деци 

играчке, храну, образовање, сигурност и 

дом где ће одрастати као и већина 

њихових вршњака.  

 

Наши представници са Никшићких 

планина су се упутили потом ка 

избегличкој породици Милић са Косова и 

Метохије која се налази у кампу 

Рибничка Врела недалеко од Подгорице 

како би уручили Васкршње поклоне наше 

организације. Како се ситуација сада 

развија, Милићи ће остати у кампу све до 

затварања које се срећом одлаже у 

недоглед. Домаћин породице Миладин 

већ два месеца иде често код доктора због 

здравствених проблема и немогућности 

да ради. У кући смо затекли троје деце, и 

мајку која такође има здравствених 

проблема. И поред веома тешке и 

наочиглед безизлазне ситуације у којој се 

налази породица Милић, отац породице 

Миладин има вере у боље сутра и у оно 

што ће донети. Деца су жива и здрава, 

боре се са немаштином и глађу како знају 

и умеју. Миладин је такође био пун речи 

захвалности за нашу организацију и 

донаторе које су му у неколико прилика 

помогли у критичним ситуацијама за 

његову породицу и децу која су 

заборављена и од државе Србије и Црне 

Горе и једноставно препуштена судбини. 

Растанак са породицом Милић је био 

тужан али је и са њима договорена 

сарадња и контакт у наредном летњем 

периоду.  

 

 

 
Породица Милић са Васкршњим 

поклонима наше рганизације 

 
Иван Стијовић (десно) са Дејаном 

Милићем у Васкршњој церемонији 

 
Представник наше организације 

Бранко Вуковић са породицом Милић 
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Васкршња акција 
 

 
 
Васкршња акција наше организације коју 

смо организовали и спровели у дело 

крајем месеца априла је прва акција овог 

типа. Желимо да још једном искажемо 

неизмерне речи захвалности за све наше 

чланове и волонтере на свом времену, 

новцу, силним нервирањима и 

прескакања разноразних свакодневних 

препрека које су нам се нашле на овом 

нашем хуманитарном путу. Захвалност 

такође дугујемо Заводу за уџбенике 

Републике Србије који нам је помогао 

око набавке уџбеника и Оаза интернет 

продавници који нам је у рекордно 

кратком временском периоду обезбедио 

иконе Свете Богородице Тројеручице.  

Када у једном дану контакт и 

информације пропутују из Београда ка 

Мичигену, затим преко Флориде и 

Хјустона назад у Српско Сарајево, па из 

сунчаног Бара у кишну Енглеску и 

снежну Канаду и поново у Београд, са 

несмањеним темпом из Норвешке, 

Немачке, Аустрије и Белгије, долазимо 

до нивоа где заиста са поносом можемо 

рећи да наша организација расте и 

сазрева, а најбитније уиграва се и постаје 

прави ТИМ способних људи који поред 

небројено породичних и пословних 

обавеза одвајају време и енергију у 

свакодневни рад Хуманитарне 

организације Срби за Србе. 
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Планови за месец Мај 
 

 
У току месеца маја направићемо најмање 

једну посету породици Радановић у 

Републици Српској. Након што је наш 

представник Маркус из Немачке у марту 

посетио породицу Радановић, кренули 

смо у израду микропројекта који ће 

прецизирати и дефинисати најбоље 

начине како би уложена средства имала 

вишеструку корист. Једнократна решења 

нису решења већ продужавање агоније. У 

сарадњи са породицом Радановић (а и са 

осталим породицама из нашег програма 

помоћи) формираћемо пресек стања и 

могућности. Идеја је да се породици 

помогне у куповини краве за почетак. 

Потребно ће бити антажовање стручњака 

из области ветерине који би породицама 

помогли конкретним саветима да у 

периоду од 2 до 5 година знатно повећају 

број животиња у свом поседу као и да 

самостално дођу у могућност да од 

зарађеног новца улажу даље у обраду 

земље које поседују и тако повећавају 

свој капитал. 

 

Такође, у току месеца маја планирамо 

посету породици Димитријевић из 

Пријепоља која је пре месец дана добила 

нову принову, десету по реду. Посету ће 

обавити пријатељи наше организације из 

Новог Пазара. Ово ће бити само следећи 

корак у успостављању конкретније 

сарадње са пријатељима из Рашке 

области. Након посете представника 

наше организације господина Стијовића, 

наишли смо на невероватну подршку за 

наш пређашњи и будући рад. 

 
Јовица Љиљак са Васкршњим поклонима 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

 

 
Данијел Гогић са Ваксршњим поклоном 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 
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ССРРББИИ  ЗЗАА  ССРРББЕЕ  ––  ББУУДДИИ  ИИ  ТТИИ  ЈЈЕЕДДААНН  
 

Хуманитарна утакмица између  

ФК Бели Орлови и навијачке групе Ultra Serbs 
 

ССаавв  ппррииххоодд  ссаа  ууттааккммииццее  ппррооссллееддиићћее  ссее    

ХХууммааннииттааррнноојј  ооррггааннииззаацциијјии  ССррббии  ззаа  ССррббее  
----------------------------------------------------------------------------------- 

Датум: 22. Јун, 2008              Контакт: info@ultra-serbs.com 

Време: 14.00h                         Телефон: 416/275-0140 

Улазница: $20 

Локација: The Centennial Hill Stadium 

                    56 Centennial Park Road 

                    Toronto, Ob, Canada 
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Финансијски извештај 

 
    Укупно стање на рачуну 31. 03. 2008 

                 Девизни: 2.527 € 

                 Динарски: 18.265 дин. 

                 Укупно донатора: 100 

 

  Приходи у периоду 1.04 – 30.04. 2008  

                 Девизни: 1.264 € 

                 Динарски:  11.700 дин. 

                 Укупно донатора: 56 

 

Трошкови у периоду 1.03 – 31.03. 2008  

                 Девизни: 1.590 € 

                 Динарски: 15.239 дин. 

 

Завршно стање за дан  30.04.2008 

                 Девизни: 2.201 € 

                 Динарски: 14.726 дин. 

 
Преглед трошкова Васкршње акције: 

 Новчани поклони: 5 x 100 € 

 Израда СЗС кеса (500 ком.): 122 € 

 Храна и део књига: 470 € 

 Храна за Црну Гору: 150 € 

 Део књига у Заводу: 253 € 

 5 икона Тројеручице: 4.000 дин. 

 Трошкови транспорта: 3 x 50 € 

 Транспорт г. Стијовића: 60 € 

 Локални трошкови: 20 € 
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Статистички подаци 

Хуманитарна oрганизација Срби За Србе

Преглед донација за 2008 годину

Ј: 250 €

Феб: 1,651 €

Март: 2,568 €

Април: 1,417 €

Мај: 0 Jун: 0 Jули: 0 Aвгуст: 0 Сеп: 0 Oкт: 0 Нов: 0 Дец: 0
0
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Волонтери 

 
Хуманитарна организација  

Срби за Србе би желела да се упозна 

са младим, вредним и ажурним 

особама широм света који желе 

да се баве хуманитарним радом, 

стичу нова искуства и развијају 

своје лидерске способности.... 

 

..и наравно друже се и шире контакте 

у целој дијаспори. 

 

 

 

Контактирајте нас: 
organizacija@srbizasrbe.org 
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Хуманитарна организација 

СРБИ ЗА СРБЕ 
 

 

http://www.srbizasrbe.org 

 

 

 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 


