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Писмо
донаторима
Поштовани донатори, чланови и пријатељи,
Као и сви досадашњи месеци иза нас тако и месец
мај нам је донео велики број активности а пре свега
помоћ угроженим вишечланим српским породицама.
Хуманитарна организација Срби за Србе помогла је
шест породица које укупно броје 28 деце! Такође, у
прошлом месецу прикупили смо скоро 3.000 евра док
се на годишњем нивоу та цифра већ подигла на
16.500 евра. Поверење у нашу организацију а пре
свега у наш хуманитарни рад евидентно расте што од
нас захтева још више посвећености и ангажовања у
предстојећем периоду.
Након што смо почетком маја организовали прву
велику хуманитарну журку за малу Дајану Шуваков
на београдском сплаву Темперо бар, уручили смо
новчану помоћ родитељима у висини од 65.100 дин.
Такође, неколико наших донатора послало је новчане
донације за лечење мале Дајане које смо проследили
на њен динарски рачун (22.000 дин.). Наша акција
помоћи је била испраћена и у ''Политици''.
У Србији смо имали релативно скромну акцију
помоћи за породицу Васић из села Куштиљ код
Вршца где смо платили израду личне карте за малог
Јована како би могао да се запосли код приватника у
оближњој пекари.
У Републици Српској смо помогли четири
породице. Са Михићима из Источног Сарајева смо
поново били у набавци хране и хигијенских
потребштина (200км), док смо породици Гутаљ
обезбедили нови фрижидер (300км) који ће им
свакако олакшати чување хране коју иовако мало
имају.
Крајем маја представници наше организације из
САД обишли су и помогли још две српске породице
из Републике Српске – Максимовић из села Петрово
и Нешковић из села Бољанић. Уз неколико пакета
хране и хигијене за обе породице, Максимовићима
смо помогли да купе нови замрзивач а Нешковићима
нова веш машина, што је укупно било у висини од

Месечни извештај за април 2010.

700 евра. Ову акцију испратили су и новинари
Новости као и Радио Телевизије Републике Српске
где је емитован и прилог у дужини од 3 минута.
Упоредо док смо приводили крају акције у
Републици Српској, у Аустријској престоници
одржан је радни састанак неколико српских
организација и удружења из централне Европе где је
договорено да повезивањем и бољом комуникацијом
наших удружења организујемо заједничке акције које
ће за циљ имати помоћ за још већи број угрожених
српских породица широм Балкана.
У наредних 30 дана јуна планирали смо помоћ у
храни за породице Милошевић и Лончар из
Републике Српске као и помоћ за породицу Васић из
Србије како би започели узгајање пилића које ће их у
наредном периоду обезбедити да самосталним радом
дођу у прилику да зараде и прехране своју породицу.
Самохрана мајка Гордана је велики борац и верујемо
да ће уз Божију помоћ брзо умножити број животиња
које ће узгајати.
Такође, у јуну започињемо прикупљање донација
за два велика пројекта наше организације за бивше
добровољце у Отаџбинским ратовима 90тих година.
Први има за циљ куповине куће за породицу Саше
Дањека у Врбасу (4.500 евра), а други куповина
трактора и неопходне механизације за обрађивање
земље (14.000 евра) за Миладина Екмечића из
Пребиловца у Херцеговини. Пројекти су финасијски
јако велики и апсолутно смо свесни да ће ово бити
јако велики ''залогај'' за нашу малу организацију, али
верујемо да је дошло време да покушамо са
реализацијом озбиљних акција и да ћемо имати
подршку српског народа и добрих људи широм света.
Овом приликом желимо да позовемо све донаторе,
чланове и пријатеље да 28. јуна присуствују
литургији у Грачаници и парастосу на Газиместану
како би обележили 621 годину од Косовског боја.
С поштовањем,
Скупштина организације
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СЗС журка за
малу Дајану

07.05 је на Београдском сплаву Темпере одржана прва
хуманитарна журка наше организације која је за циљ
имала прикупљање средстава за петогодишњу Дајану
која се бори са канцером у абдомену. Укупно је
прикупљено 65.100 дин. Који су уплаћени на рачун
родитеља мале Дајане која је већ на болничком
лечењу захваљујући донаторима који су већ
прикупили преко 500.000 дин.
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У посети код
Дајане
која је због свог тешког здравственог стања
приморана да носи заштитну маску преко лица. Иако
смо очекивали да затекнемо малу Дајану у кревету
како лежи с'обзиром на њено стање прилично смо се
позитивно изненадили њеном раздраганошћу којом је
зрачила сво време нашег присуства.

Срби за Србе са малом Дајаном и њеним млађем братом

Четворочлана екипа пријатеља и чланова наше
организације посетила је у недељу 16.05. подручје
општине Врбас. Том приликом смо посетили
породицу Шуваков и малу Дајану за коју смо
организовали прошлог викенда хуманитарну журку и
породицу Дањек којој смо уручили једнократну
помоћ крајем прошле године.
Наш домаћин и овога пута је био пријатељ наше
организације и новинар „Политике“ господин Петко
Копривица. Наше мало путовање започињемо
присуствовањем на недељеној литургији у храму Св.
Димитрија Солунског на Новом Београду.
Пут Врбаса кренули смо у саставу: Младен (главни
координатор целе акције), Воја (наш активни члан),
Горан (наш пријатељ и надамо се будући члан) и моја
маленкост. Након краћег задржавања у Новом Саду
где смо се окрепили фином домаћом питом и
покупили пакет слаткиша за децу стижемо у Врбас
где заједно са господином Петком долазимо до куће
породице Шуваков.

На први поглед нико од нас својим понашањем у игри
и комуникацији са малом Дајаном није одавао слику
особе коју погађа стање ове девојчице, али изнутра
сваком од нас се душа кидала због овакве судбине
која је морала да задеси тако малу девојчицу и њену
породицу.
На сву срећу још увек има племенитих људи који су
сакупили преко 500.000 дин. за неопходан лек који
ће, сви се надамо уз Божију помоћ, помоћи малој
Дајани да победи опаку болест. Уз жељу за што бржи
опоравак и превише речи хвале од стране Дајаниних
родитеља опраштамо се од породице Шуваков и
настављамо даље.

У дому породице Шуваков затичемо на окупу целу
породицу,а пажњу нам одмах привлачи мала Дајана
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Помоћ за
породице у РС

Мали Михићи у пробној вожњи

Гутаље смо први пут обишли током акције „Да Божић
Свима Буде Радост“ гдје смо се упознали са мајком
Зденком, Бојаном која има 12 година, Савом 15
година и Немањом 10 година. Старије Јована 20
година и Бојана 19 година
нисмо успјели ни тада ни
сада видјети јер су оба пута
били одсутни покушавајући
доћи до неког посла. Отац
им је умро прије неколико
година и они живе од његове
пензије и дјечијег доплатка
(490 км).
Пред Нову годину су
Гутаљи
добили
од
Министарства кућу у коју су
уселили јер је њихов
пријашњи смјештај био
испод сваког достојанства.
Пошто смо се сами увјерили да намјештаја скоро
никако немају договорили смо се са Зденком да им
помогнемо када завршимо наше планиране велике
акције на Косову и Крајини јер једноставно немамо
средстава за све. Најнеопходнији им је био
фрижидер који смо им сада коначно и купили.
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Још једном смо захваљујући нашим донаторима
успјели
Михићима
купити
најнеопходније
намирнице. Нажалост, овај пут смо успјели издвојити
само 200 КМ за њих што нас је натјерало да неке
намирнице оставимо на каси. Осим Бењамина који је
био у школи, овај пут су сва дјеца пошла с нама у
Тржни центар и искористили прилику да сједну у
изложене аутиће за које могу само сањати да ће их
једног дана посједовати. Милена је као и увијек са
мајком водила бригу о њима и о томе да се
намирнице уредно спакују.
Михићи су овог мјесеца преселили у нову кућу које је
Министарство у свом програму помоћи изградило за
мајке са петоро дјеце. Кућа је нова и лијепа и дјеца су
пресретна јер су сестре добиле своју собу док браћа
другу дијеле. Намјештаја скоро да немају а и оно
мало што имају су им комшије поклониле.
Електрични шпорет су добили на кориштење док се
не снађу а машину за веш уопште немају.
Полупразне просторије им не кваре срећу јер коначно
имају своју кућу а жеља да је уљепшају се види тако
што се труде да терен око ње уреде и изравњају.
Мајка Марина се захваљује свим донаторима који се
и у оваквим временима сјетили и њене дјеце.
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Планирани
пројекти
Други велики пројекат који ћемо покренути у току
јуна имаће за циљ куповину трактора и пратеће
механизације за породицу Миладина Екмечића,
такође бившег добровољца. Породица Екмечић живи
у Херцеговачком селу Пребиловци које је ''надалеко
познато'' по усташким злочинима током Другог
светског рата и злочинима почињеним од стране
муслиманске армије током 1990тих година. И поред
порушеног села Екмечићи су смогли снаге да се врате
и обнове живот. Комшије би врло радо уступиле
Миладину околну земљу коју поседују тако да би са
трактором Миладин и његова цела породица јако брзо
проширила површину земље коју обрађује и од које
свакако приходују.

Хуманитарна организација Срби за Србе покреће
нова два велика пројекта која ће трајати све док се
планиране акције не приведу крају. Први планирани
пројекат има за намену да обезбеди нови породични
дом за породицу Саше Дањек, бившег добровољца у
Отаџбинским ратовима у Босни и Херцеговини и на
Косову и Метохији. Саша је самохрани отац са двоје
деце, а са њима живи Сашина сестра, такође
самохрана мајка са двоје деце, као и њихова мајка
која болује од рака.
Миладин Екмечић са својом породицом

Доскорашњи дом породице Дањек из Врбаса
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Финансијски
извештај
Хуманитарна организација Срби за Србе - донације у 20
2010.
€5.000,0
€4.500,0
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Јануар 1 - Децембар 31, 2010

Хуманитарна организација Срби за Србе - број донатора у 20
2010.
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Богоносни архијереју Цркве српске,
свети и чудотворни оче Василије
похвалну песму ову приносимо ти
од грешне и уплакане душе своје.
И молимо Те у покајању
буди и сада као и увек
милосрдан за децу земље ове
и заштити нас од сваке напасти
да Те величамо кроз векове.
Радуј се Василије свети, похвало рода нашега.
Акатисти Св. Василију Острошком Чудотворцу
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ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
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