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Писмо
донаторима
Поштовани донатори, чланови и
пријатељи,
Хуманитарна организација Срби за Србе
наставила је са вредним и веома успешним
социјалним и друштвеним радом у току месеца
маја.
Захваљујући
пре
свега
редовним
донаторима који су обезбедили финансијску
подршку за наше активности као и члановима и
волонтерима СЗС-а на пожртвованости и
ангажовању, како на терену тако и широм
дијаспоре, успели смо да нашим деловањем пре
свега утичемо позитивно на децу, њихове
породице и заједничку будућност. Кроз
константан хуманитарни ангажман организације
желимо да повратимо веру у истинско
доброчинство, које се у суноврату политичких,
социјалних и друштвених околности српског
друштва скоро употпуности урушило. Можда
наш добротворни рад заиста изгледа као борба са
ветрењачама али он у својој сржи има за циљ да
ту борбу, наду за боље сутра усмери ка пружању
могућности деци да изграде боље и квалитетније
друштво у будућности.
Као најважније активности у мају издвајамо
помоћ породици Мајор која је, након што им је
кућа у Врбасу до темеља изгорела, успела да
прикупи средства за куповину куће у оближњем
селу Фекетић и тако реши свој егзистенцијални
проблем. Заједно са новинарем Политике г.
Копривицом који је и први направио репортажу о
Мајоровима, РТВ Бачка, као и председником
општине Врбас, СЗС представници из Београда и
Амстердама били су домаћински угошћени у
овом тихом Бачком селу, а о самој посети и
завршетку читаве акције писала је и Политика на
насловној страници 27. маја.
У току маја, посетили смо и помогли породице
Петровић из Новог Пазара са 35.000 дин. и
породицу Илић која живи у забаченом селу
Локвари, на Мањачи у Републици Српској са око
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720 КМ (360 евра). Породицу Петровић обишао
је представник наше организације Милош
Тиосављевић који је заједно са мајком
Добринком обезбедио њиховој породици нови
шпорет, патике и ципеле за децу, храну као и
неколико других кућних потребштина. Илиће у
Р. Српској посетили су пријатељи наше
организације из Бања Луке. Са већим делом
новца који смо уручили мајци Милени враћен је
дуг у локалној продавници за храну а и
обезбеђена
нова
количина
неопходних
прехрамбених намирница.
Коначно нам је и дуго чекани и дуго најављивани
Pay Pal рачун поново у функцији, што ће нам
засигурно отворити врата за пре свега нове као и
старе донаторе. Pay Pal рачун је повезан са
банковним рачуном наше организације у Бечу
која је регистрована крајем 2008. године под
називом Humanitäre Organisation Serben für Serben
при локалним Аустријским властима.
Пријатељи и добротвори наше организације из
Београда покренули су почетком маја акцију
продаје мајици са историјским мотивима Косова
и Метохије која за циљ има прикупљање
средства која ће бити уплаћена за следећу акцију
СЗС-а на простору Космета почетком септембра.
Такође, о последњој посети породицама у јужној
српској покрајни крајем априла известили су
дневне новине Правда.
У месецу јуну планирамо да посетимо и
једнократно помогнемо неколико породица из
Рашке области и Републике Српске, као и да
започнемо са прикупљањем средства за прву
посету српским породицама у Хрватској на
простору Лике, Далмације и Баније која је
планирана за другу половину јула. Позивамо вас
да подржите и помогнете наш рад и даље.
С поштовањем,
Скупштина организације
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СЗС уселили
Мајорове
Нашем доласку највише су се обрадовали
најмлађи
чланови
породице
Мајор
деветогодишња Маја, која је предложена и за
награду Вечерњих Новости ''хуманитарни подвиг
године'', након што је своје своје сестре Надицу
(8), Маријану (6) и брата Андреја (3) извукла у
последњи час из пламена и дима укојем је
њихова кућа страдала. Такође, најстарији син
Немања (15) нам се похвалио како је по први пут
у својој соби слушао музику до касно у ноћ са
пријатељима.

Породица Мајор са представницима СЗС и
председником општине Врбас испред новог дома
Хуманитарна организација Срби за Србе
посетила је у недељу 17. маја породицу Мајор у
свом новом дому у селу Фекетић, 30км јужно од
Суботице. Након што им је кућа у којој су
живели до скоро у Врбасу изгорела до темеља, у
року од три месеца прикупљена су средства која
су омогућила нови животни почетак породице
Мајор. Представници наше организације из
Београда и Амстердама заједно са новинарем
Политике Петком Копривицем и председником
општине
Врбас
господином
Лаиновић
искористили су пријатно недељно поподне како
би први пожелели срећно усељење и да се са
дечицом дружимо и изиграмо. Са нама су били и
телевизијска екипа РТВ Бачка која је комплетну
репортажу о акцији помоћи и овој посети, заједно
са интервјуима представника Срби за Србе
емитовала крајем маја на локалним ТВ
станицама.

Андрија (лево) и Маја (десно) Мајор проводе
Младена и Теодору кроз свој нови дом
Наша организација је са укупном свотом од
102.000 дин. помогла куповину ове старе али
добро очуване куће у Фекетићу. Такође,
неколико торби одеће, хране и играчака наши
представници су однели при првој посети.

Насловна страница Политике, 27.05.2009
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Помоћ за
Петровиће
Са Добринком обишао сам неколико радњи
пошто њен муж Првослав није могао да дође јер
је био на послу. Добринка је била срећна и у
почетку није могла да верује да постоји
организација која помаже Србе. Док смо шетали
градом Добринка ми је причала како њена деца
немају шта да обују, тако да смо одмах отишли
да у продавницу како би се деци обезбедила
адекватна обућа.

Мајка Добринка са потврдом наше организације
Извештај: Милош Тиосављевић, члан Скупштине
Сходно плану и програму организације Срби за
Србе и помоћи српским породицама током
месеца маја, успешно је завршена акција помоћи
осмочланој породици Петровић из села Постење
код Новог Пазара у Рашкој области. Породица
Петровић живи у селу Постење, 6 км од Новог
Пазара. Станују у старој породичној кући из 1941
године, са још две породице. Петровићи имају
шесторо деце, најстарија Мирјана 21 година,
Данијела 19, Драгана 13, близнакиње Милена и
Јелена 12, и најмлађа Марија од 8 година.
5. маја завршена је акција помоћи породици
Петровић. Oтац породице Првослав је био на
послу, а деца у школи. Заједно са мајком
Добринком, представник наше организације
обишао је неколико продавница у Новом Пазару
где су купљене неопходне кућне потребштине.
Од 35.000 дин. колико је намењено Петровићима
купљени су нови шпорет ''Смедеревац'', пегла
Беко, завесе, постељина, јастуци, ципеле и патике
за децу, неколико пакета хране и других
прехрамбрених намирница.
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Пре тога смо купили шпорет јер су имали стари
па јој је добро дошао новац за куповину новог
шпорета. Такође, купила је тигање, намирнице,
завесе, постељину, пеглу, патике и ципеле за
децу. Мајка је била веома срећна након акције и
ту своју радост није могла да сакрије. Стално је
говорила како се захваљује нашим Србима из
Србије и Дијаспоре који помажу породице и
притом стално благосиљајући наше Србе у
иностранству. Призор је заиста био дирљив јер
како сам из приче са њом сазнао ниједна
организација је пре није помогла.

Породица Петровић испред своје куће у Постењу
У разговору са мајком схватио сам да су их многе
организације посећивале али све се углавном
завршавало само на речима, али сада је Добринка
увидела да са хуманитарном организацијом Срби
за Србе то није случај.
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На Мањачи
сузе и смех
У кући су били мајка Милена и деца Ирена, Јоја
(одлични ђаци) и најмлађи петогодишњи Петко.
Старија ћерка Стана, одличан ђак, је била у
школи где ће средином јуна завршити основно
образовање, али због немања средстава за даље
школовање у Бања Луци, Стана ће бити
принуђена да остане у селу Локвари са мајком и
узгаја животиње. Сазнали смо такође да је
држава смањила социјална примања Илићима са
120 КМ на 45 КМ месечно јер је најстарији син
Тодор морао да напусти средњу школу и запосли
се, поново због немања новца за даље
школовање.
Најмлађи Илићи са мајком Миленом у Локварима
У петак 29. маја, пријатељи хуманитарне
организације Срби за Србе из Бања Луке
посетили су породицу Илић из нашег редовног
програма помоћи који живе у селу Локвари, у
подножју планине Мањача, у Републици Српској.
Илићима смо овај пут послали 360 евра помоћи
како би пре свега вратили дуг у локалној
продавници за храну од 400 КМ (око 200 евра) а
за остатак новца поново приуштили себи нешто
хране.

Ирена, Петко и Јоја, најмлађи Илићи
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Са Илићима у кући без купатила, прозора и
основних кућних инсталација живи и непократан
свекрв који нема никаква примања. Тренутно на
имању, самохрана мајка Милена узгаја две краве,
козу и ћурку, а нада се да ће јој пријатељи
помоћи са куповином кокошки.

И овог пута, примили смо неизмерне речи
захвалности од мајке Милене. Као поклон од
најмлађих Илића, наши представници су били
почаствовани са неколико лепих рецитација.
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Новости из
организације

Хуманитарна организација Срби за Србе коначно
успоставила могућност поновног донирања
путем Pay Pal система, након што смо успешно
завршили обавезе око регистровања наше
организације у Бечу, Аустрија под називом
Humanitäre Organisation Serben für Serben, где
смо прикупили све неопходне докуемнте од
пореске службе, полицијских власти и банке,
припремили смо темеље за даљу изградњу наше
организације, пре свега у Европи. Такође, бићемо
у могућности да примамо донације и путем
рачуна у Бечкој филијали Рајфајзен банке.
----------------------------------------------------------------

СЗС боравили су крајем маја посети породици
Лончар у Републици Српској како би проверили
тренутно стање у којем породица живи.
---------------------------------------------------------------Никола и Ђорђе Радосављевића из Клине
послали су поздраве донаторима наше
организације широм Србије и Дијаспоре
почетком маја након одигране прве баскет
утакмице у њиховом дворишту са новом
кошаркашком таблом.

Срби за Србе посетили манстир Ђурђеви
Ступови код Новог Пазара и уверили се да се
радови на обнови задужбине Стефана Немање
успешно одвијају.
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Нове мајице
за Космет

Срби за Србе у
медијима

Правда, 30. Април – 3. Мај, 2009

Политика O4LI4E, 27. Maj, 2009

Насловна страница Политике, 27. Мај, 2009
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Финансијски
извшетај
Хуманитарна организација Срби за Србе - донације у 2009.
€3.000,0
€2.500,0

Април; 2127
€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.
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Кћери моја,аманет овај остављам теби,
Твоје су сестре мале и разумеле неби,
Чувај, кућу, мајку, и сестре своје,
Од сутра у кући буди десница руке моје!
Кћери моја, као зеницу ока свога,
Чувај брата твојег нерођенога.
ођенога.
Кад се буде родио са првим осмехом на лицу
Ти му мила кћери поклони ову моју бројаницу,
То је све што отац да поклони сину има,
И мој је отац мени даривао пред бој од давнина!
Чувајте хришћанску веру од старине,
Због тога кћери, ваш отац гине!
Јована Радовановић,
Радовановић Ораховац, Србија
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