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Писмо
донаторима
Поштовани донатори, чланови и пријатељи,
Још један изузетно садржајан месец је за нама. Као
централне догађаје месеца маја издвојили би нове
велике хуманитарне акције на подручју Српске
Крајине и Јужне Србије (БЈРМ). Поред наших
примарних делатности свакако треба издвојити и
прву прославу славе наше организације Св. Василија
Острошког 12.05.2011.године. Поред дружења на
слави, наши пријатељи и чланови организовали су
сијасет доборотворних окупљања широм света, а све
зарад боље сутрашњице нашег народа широм
Балкана. Као резултат преданости наших активиста
овом племенитом раду и поверења Вас наших
донатора укупна прикупљена сума на крају месеца
маја износла је заиста импресивних 6.500€.
Мајске активности започели смо кроз аустријски
огранак Хуманитарне организације Срби за Србе,
који је у сарадњи са пријатељима из Српске
Православне Омладине Инсбурк успешно учествовао
на првој бечкој недељи интеграције на којој је
прикупљено преко 1.000 евра у донацијама.
12.
Маја
обележавамо
у новоотвореним
просторијама наше организације славу Св. Василија
Острошког Чудотворца, док су чланови аустријског
огранка обележили славу у Бечу.
Протекли месец обиловао је и друштвеним
активностима наших чланова широм света.
Организована је друга хуманитарна журка у Београду
за помоћ српским породицама у Крајини. Исто су
учинили и наши пријатељи из Штутгарта,
организовањем „Луде ноћи“, док су чланови из
Швајцарске организовали 4. по реду палачинка журку
у Цириху. У нешто другачијем ритму наставили су
представници аустријског и америчког огранка на
својим роштиљијадама.
Крајем
планиране
Крајини и
братских

месеца спроведене су у дело дуго
акције помоћи српским породицама у
Јужној Србији. У сарадњи са неколико
организација, у Српској Крајини је
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помогнуто 10 породица са укупно 25 деце, а
заједничка утрошена средства су износила близу
5.000€.
Са друге стране 2. великом акцијом у Јужној
Србији, продужавамо континуитет нашег присуства
на том подручју и учвршћујемо темеље за будуће
акције. Том приликом помогнуто је шест породица и
утрошено је близу 1.600€.
Наши неуморни представници из Републике
Српске, обезбедили су обећану помоћ за породицу
Ћетковић у виду 50 комада пилића и пратеће опреме
и материјала за њихов узгој у сарадњи са српским
друштвом Мајевчана из Швајцарске. Да подсетимо, у
сарадњи са локалном општином као и братском
организацијом „Немањићи-Тићино“ планирано је да
се у наредном периоду обезбеде средства за
проширење односно санацију куће породице
Ћетковић.
Још јачим темпом настављамо из месеца у месец
уз велику потпору наших пријатеља, донатора и
активиста од Аустралије до Америке. За следећи
месец као централне активности издвајамо
Видовданску акцију помоћи српском народу на
Косову и Метохији, као и посету породицама у
Рашкој области. Уз ове велике акције, планирамо и
посету (и помоћ) за неколико породица из Србије и
Републике Срспке. Уз то, наставићемо са
прикупљањем средстава за набавку механизације
породицама Екмечић и Тамбур за обраду њихове
земље и могућношћу за проширивање привредне
делатности.
Позив за помоћ нашој најугроженијој деци и
њиховим породицама и даље је свеприсутан. Надамо
се да ћете се и даље одазивати и излазити у сусрет
вашим несебичним донацијама, како би заједничким
снагама обрадовали и насмејали што више српчића, а
њиховим родитељима бар за тренутак олакшали
свакодневне животне муке.
С поштовањем,
Скупштина организације
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Док је Срба и
Крајине биће!
јутарњим часовима 20.05. стижемо до наших
домаћина у Кореници где је договорен сасатанк и са
пријатељима из „Задужбине“. Након краћег предаха,
разраде плана акције за тај дан и општих
информација о катастрофалном стању српског народа
у сваком погледу на том подручју, налазимо се са
првим породицама тог дана.

Српска омладина још једном је на делу показала своју
саборност и слогу. Окупљени у неколико
организација, вођени узвишеним циљевима у борби
за бољи положај српског народа, заједничким снагама
спровели су у дело нову акцију помоћи угроженим
српским породицима на подручју Српске Крајине. У
другој заједничкој акцији (петој по реду за нашу
организацију) чланови Хуманитарне организације
„Срби за Србе“ из Србије и Српског Друштва
„Задужбина“ из Словеније, својим присуством на
терену, а истовремено финансијски потпомогнути
Хуманитарном
организацијом
„НемањићиТићино“ из Швајцарске и „Српском Православном
Омладином Инсбрук“ из Аустрије, протеклог
викенда 20-23.05. завршили су дуго планирану акцију
на подручју Лике у српској Крајини. Заједничким
радом, а пре свега братском слогом, посећено је и
помогнуто десет породица са укупно 25 деце.
Прикупљена средства за помоћ у износу од 4.600 €
утрошена су на лицу места на већ раније утврђене
потребе наших породица, док је та изузетна сума
употпуњена са неколико комада беле технике,
пакетима одеће, обуће, постељине, посуђа, играчака и
књига које су као посебан вид помоћи допремили
представници Српског Друштва „Задужбина“
(опширније у пратећој документацији).
Пут започињемо из Београда, након чега се састајемо
са пријатељима и члановима организације у
Вуковару, одакле заједно пут настављамо до нашег
првог одредишта Коренице у Лици. У раним
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Списак набављене помоћи:
- Фрижидер
- Грађевински материјал
- Ламинат
- Крава
- Овце
4
- Јагањци
4
- Коке носиље
21
- Кревети на спрат
2 ком
- Душеци за спавање 6 ком
- Столице
4 ком
- 10м² дрва за огрев
- Грађевински материјал за санацију влаге
У Кореници нас дочекују наши стари познаници
Жељко Шупут и Милан Панић. Породицама Шупут
и Панић смо помагали у већ неколико наврата
претходних година, а ситуација са главама породица
је још увек неизвесна. Да подсетимо, они су
неправедно осуђени од државних органа за наводне
ратне злочине и већ су једно време провели у затвору.
Крајњи исход целе ситуације се исчекује за две
недеље, када ће се и знати њихова даља судбина, а у
великој мери и судбина њихових породица. Тада ће
бити донета и званична пресуда о њиховом
ослобађању или поновном одласку у затвор.
Најискреније се надамо да ће пресуда бити
ослобађајућа и да ће коначно ова два човека моћи
мирно да наставе ионако већ тежак живот са својим
породицама. Породици Шупут смо наменили
материјал за санацију пода у дечијој соби и
фрижидер, док смо за породицу Панић овога пута
набавили грађевински материјал за довршетак радова
на кући.
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Заједничка слика са породицом Прица и Панић
То је било све што се тиче Коренице и помоћи нашем
угроженом народу. Акцију даље преносимо на
територију општине Доњи Лапац где истог дана
обилазимо породицу Стајић. Самохрана мајка
Маријана у релативно старој кући живи са своје двоје
деце Радомир (13) и Дариа (11), својим оцем и
сестром. Мало светлости у тешким животним
приликама представља и градња новог дома за ову
породицу. Како је кућа близу завршетка договорено
је да се овој породици намени главнина помоћи коју
је обезбедило Српско друштво „Задужбина“ , а
огледало се у виду неколико комада беле технике:
веш машине, фрижидера и уградног шпорета. Поред
тога за дечицу смо одвојили одговарајућу гардеробу,
играчке и књиге, а за остале укућане постељину.
Акцију даље настављамо код породице Прица, коју
смо такође помогли у нашој прошлој акцији. Још
једном су нам пренели своју велику захвалност за
уручену помоћ од прошлог пута. Породица Прица се
иначе бави производњом изузетно квалитетног и
укусног сира, а имали смо и ту част да пробамо сир.
Нажалост несрећним случајем угинула им је једна од
две краве, тако да су нас замолили да им помогнемо у
куповини нове како би могли да наставе са
производњом. Изашли смо им у сусрет и регулисали
куповину краве, како би овој вредној породици
омогућили да искључиво својим радом олакшају
тежак социо-економски положај.
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У раним јутарњим часовима 21.05. започињемо и
други део акције у Доњем Лапцу и околини,
приликом ког смо обишли још шест породица. Прва
породица тог дана је била породица нашег сад већ
пријатеља Милорада Ковачевића, чију смо
четворочлану породицу помогли у прошлој акцији и
који нам је истовремено био и водич тада. Дочекани
смо како се то само може пожелети. У оквиру својих
скромних могућности спремљен је фантастичан ручак
након ког нико није остао равнодушан. Уз опуштено
ћаскање (о не баш опуштеним темама) са Милорадом
и његовом супругом и дружења са њиховом децом,
договорена је набавка грађевинског материјала за
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санацију озбиљног проблема влаге са којим се
суочавају. Уз срдачне поздраве, опраштамо се до
неког наредног пута од нашег пријатеља и његове
породице.

Са породицом Ковачевић у дворишту њихове куће
На самом изласку из Лапца свраћамо до господина
Јове Вујина код кога смо већ раније договорили
набавку стоке за породице Рашета и Овука. Ту
обављамо набавку четири овце и четири јагњета, од
којих је по пола ишло за сваку од поменутих
породица. Након тога продужавамо до породице
Рашета, такође породице коју смо помогли прошлог
пута, где их обавештавамо да смо за њих обезбедили
тражену помоћ. И ова породица није штедела речи
хвале на рачун испоручене помоћи из претходне
акције. Породица Рашета и даље живи у доста
тешким условима, а најмлађа Наташа која болује од
епилепсије, изразила је жељу да јој евентуално
приликом неке наредне посете набавимо један
скроман компјутер, како би барем на кратко
заборавила на тежак живот који није могла да бира.
Са друге стране браћа Горан и Зоран нису крили
одушевљење због добијених сувенира са обележјима
ФК „Црвена Звезда“ које смо им послали након
прошлогодишње посете. Породица Рашета се заиста
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налази у тешкој ситуацији, а наша помоћ не би смела
да заобилази ову вредну породицу приликом
наредних акција.

У кругу од стотинак метара обишли смо још две
породице. Због великог броја обавеза које смо имали
да обавимо, на кратко смо обишли нашу стару
познаницу бака Милицу која живи са својом
унуком Миланком. Њих смо помогли по трећи пут
са 10 метара дрва за огрев.

Са

баком

Милицом

у

дворишту

њене

куће

Са друге стране нова породица за помоћ овог пута је
била повратничка породица Јандрије Овуке који
тренутно као подстанар живи са супругом и троје
мале деце у једној кући у Доњем Лапцу. Због
похађања школе, ова породица је принуђена да као
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подстанар живи у Доњем Лапцу, док је отац Јандрија
изразио жељу да се на скромном сеоском имању, које
поседују недалеко од Доњег Лапца, бави сточарством
и на тај начин издржава своју породицу. Као што је
већ поменуто, њима смо наменили две овце и два
јагњета и десет кока носиља. Јандрија нам се срдачно
захвалио и обећао да ће својим радом већ до наредне
године увећати стадо оваца, а самим тим и
побољшати тренутну ситуацију у којој се налази
његова
породица.
Дечицу
смо
обрадовали
слаткишима,
играчкама,
одећом
и
обућом.

Са породицом Јазић у дворишту њихове куће

Следећа породица коју смо обишли јесте породица
Јазић. Повратничка породица са троје мале деце
улива колику толику веру у васкрс српског живља на
тим просторима. Пошто је у питању млађи брачни
пар надамо се да ће се број деце увећати ускоро. За
породицу Јазић обезбедили смо сто за ручавање са
четири столице и два душека за спавање. Као и код
породице Овука, и овде су се дечица обрадовала
највише играчкама (посебно фудбалској лопти)
слаткишима и књигама. Време смо провели у причи
са родитељима, интервјуисању деце и увежбавању
фудбалских акција на импровизованом терену у
дворишту. Све у свему квалитетно проведено време и
код породице Јазић.
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Комплетну акцију завршавамо у најбројнијој
породици, а уједно (сложили би се и сви присутни) и
заштитним знаком наших акција у Крајини, код
породице Ђилас из места звучног имена Срб.
Породица Ђилас која је бројала шесторо деце
приликом наше прошле посете, сада је на путу да се
увећа за још једног члана, а врло је могуће да то буду
и два. Све честитке овој породици, која својим
примером доста тога говори, а то су знали да
препознају и њихови суграђани који су им
обезбедили нову веш машину. Ми смо за ову
породицу обезбедили два кревета на спрат (логично,
зар не?) како би мала војска Ђиласа имала удобност
коју заслужује. Као и прошлог пута глава породице
Радован је успешно „командовао“ својом војском, и
угостио нас како се само пожелети може. Уз пријатну
и опуштену атмосферу и пуну кућу њихове деце и
осталих гостију који су били ту да нас дочекају,
могли смо и званично да завршимо акцију помоћи
најугроженијим српским породицама.
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Заједничка слика са бројном породицом Ђилас у Србу
Повратак
литургији
наставили
манастира
једном

започињемо присуствовањем на светој
у Цркви у Доњем Лапцу. Дан смо
у истом духу, обиласком обновљеног
Доњи Будачки у истоименом месту у
од
најлепших
предела
Кордуна.

Положај Срба у Лици и даље остаје тежак и пун
неизвесности. Нажалост ништа ново када се ради о
српском народу као националној мањини на
територијама ван матице. Тешко се долази до било
каквог запослења, а не могу се баш ни подичити
поштовањем основних грађанских права, која можда
постоје на папиру али далеко од праксе. Наша
организација ће и даље у сарадњи са братским
удружењима и сходно нашим могућностима
обилазити најугроженију браћу и сестре широм
Крајине, како би им нашим скромним доприносом и
посетом првенствено дали снаге да истрају на својим
вековним огњиштима, а затим им и делимично
унапредили њихов социо-економски статус. Ово је
уједно и позив свим удружењима, организацијама,
појединцима па и државним установама да не
забораве многострадални и напаћени народ Српски
на територији Крајине, и да свако на свој начин
одигра своју улогу у побољшању њиховог положаја.

Месечни извештај за мај 2011.

Овом приликом се захваљујемо свим братским
удружењима,
нашим
донаторима
као
и
појединцима
који
су
својим
учешћем,
гостопримством и залагањем омогућили да се
акција у Крајини спроведе онако како је и
планирана.

Са вером у Васкрслога Бога,
Предраг Маринковић
Хуманитарна Организација „Срби за Србе“
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СЗС поново у
Старој Србији
српско село које постоји од 18. века. Село су
основали Срби из села Жегра код Гњилана, са Косова
и Метохије, који су под налетом Турских и
Арнаутских банди још тада избегли са својих
вековних огњишта.

Од петка 27. до недеље 29. Маја, 2011. године,
спроведена је друга велика хуманитарна акција на
подручју
Старе
Србије
(данашње
Бивше
Југословенске Републике Македоније). Екипа
Хуманитарне Организације “Срби за Србе” из
Београда у саставу Бојан Илић и Младен
Матијашевић, помогла је 7 српских породица уз
утрошена финансијска средства од 1.600 €. Акцију су
несебично помогли наш пријатељ Милутин,
активиста
СПОНЕ
из
Скопља,
пријатељи
организације из Куманова, и активисти српског
културно-просветног и информативног центра ”Вук
Караџић” из Кучевишта. Свима њима се срдачно
захваљујемо! Овом приликом, за српске породице
обезбеђено је следеће:
- електрични фрижидер
- електрични замрзивач
- електрични шпорет
- машина за веш
- кревет за две особе
- угаона гарнитура
- три пакета основних животних намирница.
Трошкови саме акције износили су 160 € (превоз 80 €,
смештај 60 €, храна 20€).

Бојан Илић у селу Никуљане
Прва породица који смо нашли јесте породица
Тодоровић, отац Момчило и син Нешко. Момчило,
човек руралног карактера, и Нешко, момак са благим
менталним проблемом, живе сами и тешко се сналазе.
Недавно им је укинута социјална помоћ и све што
имају ови људи јесу 3 краве, кокошке и магаре. Ђакон
Игор нам их је предложио за помоћ из разлога што су
неспособни за самосталан живот, и увек неко мора да
их обилази и помогне им. Кроз разговор, ови скромни
и неискварени људи, упорно су тврдили да им не
треба ништа, ваљда не желећи да узму помоћ која је
потребнија
другим
угроженим
породицама.
Разгледавши кућу и покућство одлучили смо се да им
узмемо лежај, да после мукотрпног рада Тодоровићи
барем могу да се одморе на нечему удобном, пошто
су стари лежајеви дотрајали.

Акцију смо започели обиласком 2 породице из села
Никуљане , у Кумановском крају. Село Никуљане је

Месечни извештај за мај 2011.
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СЗС поново у
Старој Србији
За ове 2 породице обезбедили смо и 2 пакета
основних животних намирница, које смо оставили
Ђакону Игору, да им однесе,а ми продужили даље.

СЗС са породицом Тодоровић
Друга породица из истог села, је породица
Стефановић. Срђан и Заринка, са двоје деце
Кристијаном (10) и Антонијем (8), живе у изузетно
тешким и нехигијенским условима. Имају 4 козе и
примају социјалну помоћ у вредности од 35 €. Срђан
надничи и на тај начин покушава да обезбеди додатне
приходе за осптанак породице. Воду у кући немају, па
смо их затекли на извору где пуне флаше.
Стефановићима смо обезбедили фришидер са
замрзивачем, а са њима смо се договорили да се они
до наше следеће посете снађу и уведу воду, а да им
ми онда обезбедимо средства за израду једног
скромног купатила.

Никола Анџић, пријатељ организације
Пут нас даље води до села Старо Нагоричане и наших
старих знанаца, породице Серафимовић. Сачекао нас
је Далибор са супругом, мајком и двоје деце, у видно
бољем расположењу него прошлог пута. А како и не
би, када је најмлађа Милена, која је имала проблема
са бубрезима, успешно оперисана у Београду, и има
наде за њен даљи опоравак. Далибор се много
задужио за операцију, и биће потребно доста времена
и рада да врати новац који је добио. Приликом
прошле посете узели смо им електрични шпорет а
овог пута замрзивач, како би имали где да држе
намирнице.

СЗС са породицом Стефановић

Месечни извештај за мај 2011.

Хуманитарна организација Срби за Србе

9

СЗС поново у
Старој Србији
Следећа станица, место Кучевиште , Скопска Црна
Гора. Сачекали су нас пријатељи, активисти српског
културно-просветног и информативног центра ”Вук
Караџић”. Приређен нам је дочек каквом се нисмо
надали ни у сну. Поразговарали смо о проблемима
српског живља на овим просторима а затим обишли и
помогли још 2 породице.

СЗС са Серафимовићима
Код Серафимовића придружили су нам се и
пријатљеи из Куманова. Обишли смо поново Цркву
Светог Ђорђа, коју Далибор чува, и договорили да им
следећи пут узмемо 2 козе и на тај начин заокружимо
једну целину и омогућимо овим људима да сами
привређују.

СЗС и активисти из Кучевишта
Четврта помогнута породица јесте породица
Јанковић. Елица и њена мајка Звезда живе са двоје
деце, Новицом (14) и Маринком (11). Недавно им је
преминуо хранитељ и глава породице, Елицин
супруг, и сада породица полако пада у тешку
ситуацију. Још увек примају скромну социјалну
помоћ али није искључено да им се то одузме.
Породици смо узели угаону гарнитуру да деца могу
ту да спавају,а два кревета из дневне собе преместиће
у другу, како се не би више гурали сви у једној соби.

СЗС са пријатељима из Куманова испред Цркве
Светог Ђорђа

Месечни извештај за мај 2011.
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СЗС поново у
Старој Србији
Пошто је било касно, акцију смо морали да
прекинемо па нисмо стигли да обиђемо четворочлану
породицу Трајковић из села Табановце. Међутим њих
су обишли наши пријатељи из Куманова и обавестили
нас да им фали веш машина. Оставили смо њима
новац за веш машину а извештај очекујемо ускоро.
Иначе Трајковићи су без икаквих социјалних
примања зато што су се изјаснили као Срби, и ову
породицу требало би имати у виду и приликом
следећих посета.

СЗС у разговору са породицом Јанковић
Пета породица коју смо обишли јесте породица
Говедаров. Мајка Данила живи са 3 сина, Миланом
(20), Мартином (18) и Блажом (16). Нико не ради а
социјалну помоћ примају у висини од 110 €. Живе у
кући са малим двориштем и немају земљишта па
самим тим ни могућности да се баве пољопривредом.
Узели смо им електрични шпорет како би имали на
чему да скувају ручак, и обећали им поновну посету.
Приметили смо и да им фали замрзивач и да је
дотрајао шпорет на дрва, али нисмо имали финансија
за већу помоћ.

У Кучевишту смо остали још неколико сати, дружили
се са мештанима и отворили 3 пакета књига које смо
им наменили а затим се вратили у Скопље.
Приметили смо да ови момци и девојке доста држе до
свог порекла и националног идентитета, али се види
недостатак духовности и вере. Евентуалним
отварањем неке просторије у којој би свештенство
СПЦ могло да одржава службе, верујем да би се овим
људима вратио онај прави српски светосавски дух, и
да би кренули још храбрије, смерније и одлучније у
своју причу. Овако, остаје нада да ће се једног дана и
то догодити, и да ће национална прича бити
употпуњена, иако је рад центра за сваку похвалу. Да
је више оваквих центара међу нама Србима не би смо
овако пролазили.

Донација књига за Кучевиште
СЗС са Данилом Говедаров

Месечни извештај за мај 2011.
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СЗС поново у
Старој Србији
Ујутру, у недељу, ишли смо на јутарњу службу у
Куманово. Служба се одржала у приватној кући
(параклис ПОА Покров Пресвете Богородице) због
немогућности Српске Православне Цркве да служи у
храмовима, а служио је Владика Јоаникије. После
службе, уз чашицу ракије и домаће пите, разговарали
смо и о том комплексном питању о коме заиста
држава Србија и СПЦ морају да посвете више
времена јер је живот Срба у Старој Србији тотално
без икаквог духа. Приметна је невероватна отуђеност
од Цркве и духовности и што је још горе, слаба жеља
код Срба да се то промени. Једноставно, репресија
МПЦ (Македонског путујућег циркуса како смо ми
назвали њихову непризнату цркву) узела је своје.

коју смо помогли, али смо се договорили око помоћи
телефоном. У питању је породица свештеника
Симеона Брава, коју смо прошли пут обишли. Отац
Симеон живи у Скопљу са супругом и петоро деце и
јако лошим условима. Службу службује по становима
а финансијска примања нема од јануара. Стога смо
оставили нашем пријатељу Милутину 230 € па ће
отац Симеон и он отићи заједно у продавницу и
купити потребне намирнице за породицу, а рачун и
слике
послати
нам
накнадно.
У Београду смо били у 9 увече, а утисци никако да се
слегну. Дефинитивно највећи проблем у БЈРМ јесте
проблем цркве. Решавањем тог проблема решиће се и
многи други,а Срби ће моћи поново да се врате свом
давно изгубљеном духовном животу, као што то
слободно раде широм кугле Земаљске. Шта још
додати осим да је духовна и национална ситуација у
којој се налазе Срби у БЈРМ далеко најгора него било
где на просторима бивше Југославије. Асимилација
од стране безбожника из редова МПЦ је у току,а нама
остаје да се свакодневно молимо Богу и Светоме
Сави за нашу браћу, њихов опстанак и спасење.
Понекад се човеку учини да је пут бежбожнички
прав, јер види безбожника где се богати и успева. О
кад би му се дало да види крај тога пута!
ВЛАДИКА
НИКОЛАЈ
Бојан Илић

Младен Матијашевић, после службе, у разговору са
Кумановским Србима
После службе, журили смо на аутобус за Београд па
нисмо стигли да одемо до Зебрњака и седме породице

Месечни извештај за мај 2011.
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Дружење
широм света

Пријатељи Хуманитарне организације Срби за Србе
из Немачког града Синделфигена организовали су у
просторијама
истоименог
културно-уметничког
друштва журку на којој су прикупљане донације за
следећу велику акцију наше организације у Крајини.
На журци је прикупљено укупно 340 евра пре свега
захваљујући
Микици
и
Гордани
Вучетић,
организацији ''Радости Моја'' из Штутгарта и свим
гостима који су присуствовали журци. Шаљемо
велику захвалност свима у Немачкој и очекујемо
извештаје са нових дружења.

У суботу 21. маја у Уштеру одржано је четврто по
реду вече донаторских палачинки у организацији
СЗС Швајцарска и КУД-а Никола Тесла из
Уштера. Уз присуство више од 50 људи било је лепо
бити део овог пројекта непрестално су се пекле
палачинке, ђускало се, играо се шах и карте а за
најхрабрије биле су ту и караоке па су се неки
опробали по први пут и са микрофоном у руци. Уз
сву ову песму и игру прикупљено је 690 франака што
даје још већи ужитак овом догађају (200 франака
донација наших пријатеља Николе и Милице
Ћесаровић који су били спречени да присуствују
овом приликом им се захвањујемо). Овом приликом
желели би да се захвалимо свим гостима који су
увеличали ово донаторско вече и такође свима онима
коју су помогли у организацији:
Маја Јовановић - главни организатор
Сузана Ашанин - мајстор на тигању
Светлана Ашанин - декорација и благајник
Дарко Секулић из Норвешке који нам је послао
материјал за декорацију www.norwayserbs.com
Кокан Ђорђевић - караоке
КУД Никола Тесла - простор и жива музика

Представнции, донатори и пријатељи Хуманитарне
оргнаизације Срби за Србе из Аустрије организовали
су протеклог викенда први хуманитарни роштиљ где
су уз дружење и опуштену атмосферу прикупили
симболичних 50 евра донација, а пре свега послали
поруку свим српским заједницама широм Дијаспоре
да следе њихов пример и своје дружење украсе и
доброчинством.

Месечни извештај за мај 2011.
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Обележена
слава СЗС

Слава Хуманитарне организације Срби за Србе Св.
Василије Острошки по први пут је свечано обележена
у Београду и то у раним јутарњим часовима у Храму
Св. Симеона Мироточивог на Новом Београду а у
поподневним часовима у просторијама у Ју Бизнис
Центру где ће за неколико месеци почети и рад
канцеларије наше организације. Овом приликом
желимо да се захвалимо манастиру Ђурђеви Ступови
и винарији манастира Високи Дечани на пригодним
поклонима које смо добили.

Месечни извештај за мај 2011.

Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе из Аустрије свечано су обележили славу
организације Св. Василије Острошки Чудотворац у
храму Светог Саве у Бечу. Литургији и сечењу колача
присуствовало је 10так чланова, донатора и
пријатеља организације. Ово је уједно и први пут да
се славски колач сече у Бечу као што је исти дан био
случај и у Београду. Уз молитве Св. Василију
настављамо даље наш доброчинитељски рад.
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СЗС и СПОЈИ
успешно у Бечу
У главном граду Аустрије одржана је између 2. и 8.
маја 2011. године прва бечка недеља интеграције (1.
Wiener Integrationswoche), која је кроз одржавање
разних концерта, изложби, пројекција, спортских
приредби, предавања и других манифестација у духу
интеграције и разноликости, окупила бројне
организације и друштва странаца, међу којима су
биле и аустријска Хуманитарна организација
Срби за Србе и Српска Православна Омладина
Инсбрук СПО(Ј)И, које су кроз заједничку
организацију изложбе „Austria meets Serbia“
(Аустрија упознаје Србију), интегративне журке и
предавања «Auf den Spuren der Serben Wiens» (На
трагу Срба Беча) биле најактивније српске
организације у овом значајном догађају и тако
допринеле позитивној промоцији Србије и српског
народа на овим просторима, али и друштвеним
интеграцијама, сарадњи и мирном суживоту
различитих нација. У току недеље прикупљена је и
хуманитарна помоћ у висини од 520€.
Након вишемесечног планирања и реализације
предвиђених пројеката двеју братских организација, у
понедељак 2. маја је свечаним отварањен изложбе
слика српске уметнице Ангелине Андровић
Градишник и аустријског уметника Улриха
Плишника под називом „Austria meets Serbia“ у
галерији „VHS 3“ у Бечу започет шестодневни
програм манифестација које су заједно организовале
аустријска Хуманитарна организација „Срби за Србе“
и
Српска
Православна
Омладина
Инсбрук
„СПО(Ј)И“.

Месечни извештај за мај 2011.

Отварању изложбе су поред уметника, који су за ову
прилику допутовали из Немачке, присуствовали
бројни гости аустријске, српске и других
националности, међу којима су били и заменик
председника градске општине „Landstraße“ у којој се
налази поменута галерија, дип. инж. Руди Забрана,
као и представници Магистрата за интеграцију и
диверзитет града Беча и културни атеше амбасаде
Републике Србије, мр Имола Галвачи и госпођа
Милена Карагаћа.
Изложба је отворена низом кратких, али срдачних,
говора
поменутих
представника
различитих
институција, као и излагањем др Мартина Шмита кустоса српске уметнице, које је на крају допунио
аустријски уметник Улрих Плишник, а у којима је
истакнут значај одржавања изложбе оваквог
карактера, али су и поздрављени напори и
непрофитно ангажовање српских омладинских
организација и њених чланова у сврхе пројекта који је
посвећен друштвеним интеграцијама, сарадњи и
мирном суживоту различитих нација.
За укупно пет дана, колико је трајала изложба, кроз
галерију је према проценама секретаријата „VHS 3“
прошло преко 800 људи и имало прилику да се
упозна између осталог са делима српске уметнице у
којима се могу препознати композиције историјских
догађаја српског народа, пејзажа и природних лепота
Србије, али и елементи српске културе о чему су
сведочиле слике попут „Цар Лазар“, „Косово“ или
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СЗС и СПОЈИ
успешно у Бечу
„Бели анђео“, а с друге стране указивале на човекову
праслику у виду Адама и Еве и разноликост људског
постојања.
За време изложбе чланови омладинских организација
провели су добровољно и без икакве материјалне
накнаде 60 сати у својству обезбеђења слика у
галерији, а током целе изложбе прикупљена је
хуманитарна помоћ у висини од 271€, од чега је 200€
била донација госпође Андровић за организацију
изложбе. Више о овом догађају можете сазнати у
засебној теми о изложби.

пријатељ српског народа, одржао је у црквеном дому
Храма Светог Саве у Бечу предавање на немачком
језику под називом "Auf den Spuren der Serben
Wiens" (На трагу Срба Беча), којим је заокружен
шестодневни
програм
манифестација који
су
приредиле организације «Срби за Србе» и СПО(Ј)И у
оквиру прве бечке недеље интеграције.
Предавање је отворио отац Слађан поздрављајући све
присутне госте, међу којима је било и аустријских
пријатеља српског народа указавши на то да главни
предавач вечери представља живи пример да је
могуће постићи идеалан спој између домаћег
аустријског народа и српског, који представља
највећу миграциону групу у Аустрији.
Затим је Владимир Влајић, председник Српске
Православне Омладине Инсбрук СПО(Ј)И, у име две
братске организације поздравио многобројне госте и
искористио прилику да се посебно захвали Црквеној
општини Храма светог Саве у Бечу за уступање
просторије у сврхе предавања, потом и проф. др др
Волфгангу Рорбаху, мр Радовану Калабићу, који је на
наш позив допутовао из Београд да одржи уводну
реч, као и многобројним гостима, међу којима је био
генерални конзул амбасаде Републике Србије
господин Коста Симоновић, председник аустријскосрпског удружења др Марко Стијаковић и велики
број наших уважених аустријских суграђана, који су
се одазвали отвореном позиву за боље упознавање и
изградњу мостова између два народа.

Затим је у петак 6. маја затворена изложба и започета
друга манифестација двеју организација у виду
интегративне журке у оквиру које се у познатој
бечкој дискотеци ОСТ КЛУБ окупила бројна
омладина различитих националности и уживала у
звуцима балканске музике у извођењу групе "Грув
хедс". Овом приликом је такође прикупљана
хуманитарна помоћ, па се на крају у донаторским
кутијама нашло 24 евра.
Следећег дана, у суботу 7. маја проф. др др Wolfgang
Rohrbach,
аустријски филолог
и
велики

Месечни извештај за мај 2011.
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СЗС и СПОЈИ
успешно у Бечу
Након тога је мр Радован Калабић одржао уводну реч
у којој је истакао пре свега његов лични пријатељски
однос према господину Рорбаху, аутора књиге "Auf
den Spuren der Serben Wiens / На трагу Срба у Бечу"
по којој је ово предавање добило своје име, а
на коју је господин Калабић изнео краћу стручну
анализу као увод у само предавање, које је било
прожето садржајима саме књиге, коју су 2006. године
у српском престолном граду Београду заједно
објавили мр Калабић, тада као председник "Матице
исељеника Србије" и његов пријатељ и колега проф.
др Рорбах - велики пријатељ српског народа.
Проф. др др Волфганг Рорбах је у наставку у
пријатељској атмосфери одржао изузетно занимљиво
предавање на тему српске историје и културе у којем
је у кратким цртама изнео неколико чињеница
везаних за рану историју српског народа, а затим
посебан акценат ставио на вредности и историјске
догађаје који повезују два народа, наглашавајући увек
да не треба имати на уму само трагичне догађаје у
историји двеју народа, већ и светле примере. Цело
предавање можете погледати на следећем линку.

Срба у Бечу" и часописа "Споји!" прикупљено тачно
225€ хуманитарних средстава, којима смо на крају
укупно прикупили хуманитарну помоћ у висини од
520€ (271,- / 24,- / 225,-) у оквиру изложбе,
интегративне журке и предавања, док су трошкове
организације манифестација сносили чланови
организација заједно са појединим учесницима
манифестација.
Желимо да истакнемо и да је након предавања, којим
су српске омладинске организације закључиле своје
учешће у овогодишњој бечкој недељи интеграције,
Владимир Влајић у име Српске Православне
Омладине Инсбрук "СПО(Ј)И", уручио захвалницу за
допринос и залагање у остваривању заједничких
циљева братској Хуманитарној организацији "СРБИ
ЗА СРБЕ", коју је овом приликом примио председник
"СЗС
Аустрија" Милош
Јовановић.

Током предавања присутни гости су имали прилику
да подрже хуманитарне акције двеју братских
организација, па је тако кроз донације и продају
књига "Auf den Spuren der Serben Wiens / На трагу
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СЗС и СПОЈИ
успешно у Бечу
Користимо ову прилику и да се такође захвалимо
свим људима добре воље који су нам помогли и
отвореног срца изашли у сусрет како би реализовали
све планиране пројекте у оквиру прве бечке недеље
интеграције, којима смо, надамо се, достојно
представили наш народ, његову културу и способност
да успешно функционише у аустријском друштву и
подстакли друге да се на овом примеру такође
укључе у токове активног друштвеног деловања.
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ – ПРВА БЕЧКА
НЕДЕЉА
ИНТЕГРАЦИЈЕ
Чланови две братске организације су расходе за
организацију манифестација у оквиру прве бечке
недеље интеграције као што су телефонати,
штампање флајера, трошкови путовања, осигурања и
других
издатака финансирали
претежно
из
сопствених средстава уз подршку појединих учесника
манифестација. Покровитељи прве бечке недеље
интеграције су пружали нашим организацијама
извесну маркетиншку подршку (н.п. у виду
програмске свеске у тиражу од 10.000 примерака),
али нису финансијски учествовали у организацији
манифестација, нити су организације и њени чланови
кроз њихово учешће имали финансијске приходе. На
манифестацијама је
међутим
прикупљана хуманитарна помоћ, па је тако
сакупљено 520€. Следи детаљан финансијски
извештај:
ИЗЛОЖБА:
Тако јe највећи део издатака за организацију изложбе
у виду телефоната, флајера, осигурања слика,
послужења на отварању итд. покрила госпођа
Ангелина Андровић Градишник донацијом за
трошкове изложбе у висини од 200 евра, док је
галерија у којој је одржана изложба била бесплатна.
Транспорт слика финансирали су кустос српске
уметнице, др Мартин Шмит, док су слике аустријског
уметника транспортовали чланови организација. Са
осталим
прикупљеним
донацијама укупни
приходи чине 271€.
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ИНТЕГРАТИВНА ЖУРКА:
Трошкове организације интегративне журке преузела
је аустријска дискотека ОСТ КЛУБ, док братске
организације и њени чланови нису имали трошкове за
организацију исте. У сврхе прикупљања донација,
приликом којег је сакупљено 24€, купљене су две
донаторске кутије по цени од 30 евра по кутији, које
су финансирали чланови из сопствених средстава и
које ће две организације користити приликом
будућих активности у оквиру којих се буду
прикупљале донације.
ПРЕДАВАЊЕ:
Трошкове организације предавања у виду телефоната,
флајера и путовања финансирали су такође чланови
омладинских организација из сопствених средстава.
Проф. др Волфганг Рорбах и мр Радован Калабић су
бесплатно одржали предавање, а сала је уступљена
такође бесплатно од стране Црквене општине «Свети
Сава» у Бечу. Прикупљено је укупно 225€ кроз
донације, продају књига и часописа.
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:
Укупно
прикупљена средства
на
изложби,
интегративној журци и предавању износе 520€ (271,- /
24,- / 225,-). Расходи чине 200€. Тако остаје укупно
320€ хуманитарне помоћи у фонду СЗС, пошто је
Српска Православна Омладина Инсбрук "СПО(Ј)И"
одлучилa да целокупан износ прикупљених донација
остане у фонду Хуманитарне организације "СРБИ ЗА
СРБЕ" у сврхе хуманитарне акције која ће се
реализовати за две недеље у Крајини, а у којој ће
поред СПО(Ј)И-а учествовати и друге пријатељске
организације Хуманитарне организације "СРБИ ЗА
СРБЕ". Подршку овој акцији и целокупном раду наше
организације најавили су након интеграционе недеље
остали учесници у набројаним манифестацијама од
којих издвајамо госпођу Ангелину Андровић
Градишник, која је по окончању изложбе уплатила
још једну засебну донацију нашој организацији у
висини од 500€ и којој се овом приликом од срца
захваљујемо.
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Финансијски
извештај
Хуманитарна организација Срби за Србе - донације у 2011.
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Ђенерале, ђенерале
нек' је твојој мајци хвала
што јунака родила је
да се српству врати слава!
На команду за мном браћо
Твоји момци дика српска
Разбијају упоришта
враћају нас на огњишта
Разбијају упоришта
враћају нас на огњишта!
Ђенерале, ђенерале
нек' је твојој мајци хвала
што јунака родила је
да се српству врати слава!
Косовски Божури – Ђенерале
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http://www.srbizasrbe.org

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

CHILDREj ARE OUR FUTURE!
Месечни извештај за мај 2011.
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