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Писмо
донаторима
Поштовани донатори, чланови и пријатељи,
Борбу за боље сутра наших сународника
наставили смо агресивно и током месеца маја.
Посећено, али и помогнуто, је чак 66 породица од
Космета до Републике Српске. У мају смо стигли
успешно да организујемо и три турнира под називом
„Тројка из блока“, а нисмо заборавили ни
поплављене породице у Републици Српској и
Србији, којима су поново испоручени уређаји беле
технике за њихова пострадала домаћинства. Активни
су били и наши чланови широм дијаспоре, који су
прикупили знатна средства за наше даље
хуманитарне походе.

Са друге стране у Бања Луци је помоћ
стигла чак до 42 породице. Укупна вредност
испоручене помоћи износила је 23.247км.
У Републици Српској смо имали још две
појединачне акције помоћи породицама. Прво је
помогнута породица Иветић из Приједора са четворо
малолетне деце. Њима смо за 889км набавили једну
веш машину и замрзивач. У Равном пољу код
Угљевика прикључили смо се пројекту изградње
куће самохраној мајци Софији Тодоровић, коју је
покренула братска организација „Немањићи“ из
Тићина. Са наше стране за ту намену стигло је
1.800км за набавку грађевинског материјала.

У склопу спортско-добротворног пројекта
под називом „Тројка из блока“, успешно су одржана
три турнира. Караван „Тројке из блока“ за прво
одредиште је имао Ниш. Са Нишлијама заједно смо
прикупили укупно 80.250 динара за изградњу
купатила породици Гоцић.
Након Ниша још
успешније је било у Новом Саду, где је прикупљено
чак 232.710 динара и 100€ за потребе изградње
купатила породици Родић. И на крају, тамо где је и
све почело у 23. Блоку на Новом Београду одржан је
још један у низу турнира, где је прикупљено 73.770
динара.

Први део велике Васкршње акције за помоћ
угроженим породицама из Косметских енклава
спровели смо средином маја. Обишли смо 14
породица које су у плану за помоћ, а оквирна
вредност планиране испоруке помоћи је око 20.000€.

Наши чланови из Немачке, Канаде и
Швајцарске полако буде успавану дијаспору. На
окупљању у Немачком граду Библису прикупљено је
за потребе помоћи угроженим породицама 500€.
Након тога су поново у главној улози били наши
чланови из Немачке, који су на сабору у Констанцу
прикупили 120€ и 140цхф. Нешто успешнији су били
активисти из Канаде који су на дружењу уз
палачинке у Српском центру у Мисисиги, Онтарио
прикупили чак 3.510$. Успешно завршеним
пројектом мршављења на ком је прикупио чак
7.500цхф, наш члан из Швајцарске Александар
Костић, целокупну суму проследио је за помоћ
поплављенима сународницима у Србији и Републици
Српској.

У склопу маркетиншких активности на
промоцији смс броја и пројекта „Тројка из блока“,
снимљени су промотивни спотови са прослављеним
одбојкашким репрезентативцима Васом Мијићем и
Андријом Герићем, а рад организације представљен
је и на ТВ Хепи.

Активности око помоћи поплављеним
породицама наставили смо и у мају. Првенствено је
стигла помоћ до седам породица из Обреновца у
укупној вредности од 252.913 динара.
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Посебно истичемо да је успешно обележена
и прослављена слава организације Св. Василије
Острошки 12. маја и то на неколико локација широм
света. Митрополит Црногорско-Приморски г-дин
Амфилохије указао нам је част благословивши
оснивање огранка наше организације и у Црној Гори.

Како би спремно дочекали нове изазове, у
погледу помоћи онима којима је то неопходно и
успешно спровели у дело започете пројекте,
потребна нам је велика подршка свих људи добре
воље. Надамо се да ће наша жеља и воља да се
помогне српској дечици бити препозната и
вреднована на прави начин и да ћемо заједничким
снагама свакодневно улепшавати детињство бројним
малишанима широм Балкана.

С поштовањем,
Скупштина организације

Хуманитарна организација Срби за Србе

3

СЗС обишли
Гоциће у Нишу

Чланови Хуманитарне организације СРБИ ЗА
СРБЕ обишли су током априла породицу Гоцић из
Ниша.План је да се ове године, у склопу пројекта
„Тројка из блока“ у Нишу, помогне седмочланој
породици Гоцић која живи у селу Горњи Матејевац,
општина Пантелеј. Породицу чине: мајка Милена,
отац Милан, деца Ива (7), Угљеша (5), Вера (4) ,
Нада (4), Димитрије (3).

Жеља оца Милана, пошто живе у кући заједно са
његовим родитељима је била да направи купатило на
доњем спрату, како би деца која заједно са
родитељима живе на горњем спрату имала довољно
простора за своје собе, пошто тренутно сва деца
спавају у једној просторији. На жалост после
куповине лавабоа, Гоцићи су морали да одустану од
те замисли јер нису имали средстава да направе
купатило.
Хуманитарно – спортским пројектом „Тројка из
блока“ чији је основни циљ изградња и опремање
купатила за потребе социјално угрожених породица
на подручју Балкана, одлучили смо да породици
Гоцић направимо и опремимо купатило.

Породица Гоцић је вредна породица, која је до пре
само неколико година живела сасвим добро за наше
услове, отац Милан је отворио своју грађевинску
фирму где је могао да заради толико да може да
оствари своју највећу жељу да има многочлану
породицу.На жалост у последњих неколико година,
његова фирма као и стотине других није могла да
опстане у условима свеопште економске кризе, где је
потражња за њихове услуге значајно опала. Данас
породица Гоцић на месечном нивоу приходује око
25.000 динара и то је како кажу тек од пре неколико
месеци, када је мајка Милена и поред тога што има
петоро мале деце, због јако тешке ситуације у којој
су се нашли, морала да почне да ради у једној нишкој
фабрици.
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Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ
упућује позив свим пријатељима и донаторима
организације да се укључе у акцију прикупљања
средстава за помоћ овој и другим социјално
угроженим вишедетним српским породицама.
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Помоћ за
Обреновац–9. део

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ
испоручила је 10. маја нови контигент помоћи
поплављеним породицама са децом у Обреновцу.
Овог пута, у склопу пројекта БОРБА ПРОТИВ
ПОПЛАВА, помоћ у виду 4 веш машине, 4
електрична шпорета и 1 фрижидера добило је још
7 породица. Укупна вредност помоћи износила је
252.913 динара. До сада је организација СРБИ ЗА
СРБЕ обезбедила помоћ за укупно 278 породица из
Обреновца. За ову акцију обезбеђена је донација од
стране Алексе Костића из Швајцарске који је
послао донације од укупно 7.500 швајцарских
франака за помоћ поплављеним породицама у
Србији и Републици Српској.

Месечни извештај за мај 2015.
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Помоћ за
Обреновац–9. део
У наставку вести се налази списак помогнутих
породица из МЗ Забрежје, II МЗ и МЗ Барич,
општина Обреновац, уручена помоћ, као и њена
вредност:
1. Сташић Б. (веш машина, фрижидер)
61.988 динара (двоје деце)
2. Блажевић М. (веш машина) 32.489 динара
(1 дете)
3. Томић Љ. (веш машина, електрични шпорет)
55.478 динара (троје деце)
4. Вељковић С. (електрични шпорет)
22.989 динара (дете)
5. Радосављевић С. (електрични шпорет)
22.989 динара (двоје деце)
6. Ковачевић Е. (веш машина) 32.489 динара
(двоје деце)
7. Поповић Р. (електрични шпорет)
22.989 динара (деветоро деце)

Велика акција БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА се
наставља.
Хуманитарна организација Срби за Србе позива
све братске организације, донаторе и добре људе у
Србији и широм света да се укључе тако што ће
уплатити средства у складу са својим могућностима
на
неки
од
рачуна
организације
www.srbizasrbe.org/donacije.

Захваљујемо се представницима општине и
донаторске комисије при општини који су нам
помогли у обиласку породица и испоруци помоћи.
Сви апарати су марке Горење, са пет година
гаранције, а испоручени су захваљујући пријатељима
наше организације из Техноманије.
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Такође, позивамо вас да погледате извештај о
достављеној помоћи ПАРАЋИНУ, ТРСТЕНИКУ,
ВАЉЕВУ,
КРАЉЕВУ,
ОБРЕНОВЦУ,
СВИЛАЈНЦУ,
ВЕЛИКИМ
ЦРЉЕНИМА,
КРУПЊУ, УБУ, ВЕЛИКИМ ЦРЉЕНИМА 2.
ДЕО, ОБРЕНОВАЦ 2. ДЕО, ОБРЕНОВАЦ 3.
ДЕО, БИЈЕЉИНИ, БИЈЕЉИНИ 2. ДЕО,
ОБРЕНОВАЦ 4. ДЕО, ОБРЕНОВАЦ 5. ДЕО,
ОБРЕНОВАЦ 6. ДЕО, ДОБОЈУ, ОБРЕНОВАЦ 7.
ДЕО, ОБРЕНОВАЦ 8. ДЕО, ПРИЈЕДОРУ,
ШЕКОВИЋИМА,
БАЊА
ЛУЦИ,
СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ, КРУПАЊ 2. ДЕО,
ЛОПАРЕ, БИЈЕЉИНА 3. ДЕО, ШЕКОВИЋИ 2.
ДЕО, ДОБОЈ 2. ДЕО и ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ.
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Помоћ за
Иветиће
Ни Љубомир ни Младенка нису запослени, а једини
приход који остварују јесте то што Љубомир
надничи радећи грађевинске радове.
Након наше посјете и разговора са породицом,
Иветићи су изразили жељу да им помогнемо
куповином бијеле технике, конкретно најпотребнији
су им били веш машина и замрзивач, тако да смо се и
одлучили да им помогнемо куповином истих.

У току мјесеца априла чланови Хуманитарне
организације СРБИ ЗА СРБЕ Република Српска
обишли су и помогли породицу Иветић која живи у
приједорској регији. Како су Иветићи чланови
Удружења Рода из Приједора које окупља и
помаже породице са четворо и више дјеце и како смо
до сада помогли неколико породица чланова овог
удружења, Иветићи су нам се обратили са молбом да
и њима помогнемо колико је то у нашим
могућностима. Породицу чине отац Љубомир и
мајка Младенка и дјеца Радослав (15 година),
Сузана (10), Милош (6) и најмлађа Катарина (2
године).
Породица је иначе родом из Грахова, али је због
ратних дешавања морала да избјегне и насели се у
Приједору. Како немају своју, живе у једној
изнајмљеној кући у приједорском несељу Гомјеница.

Укупна срества утрошена у овој акцији износила су
889,00 КМ.

Месечни извештај за мај 2015.

И даље породици највећи проблем представља то
што немају своју кућу. Прије неколико година
почели су са градњом своје куће, али стало се на
темељу јер није било средстава за даље радове, тако
да ће, када се буду стекли услови за наставак градње
куће, наша организација настојати да узме учешћа и
тој акцији, а до тада позивамо све пријатеље и
донаторе наше организације да се укључе у
акцију прикупљања средстава за помоћ овој и
другим социјално угроженим вишедетним српским
породицама.
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СЗС помогли у
Бањалуци
4. Грабеж Л. - ел. шпорет - (петоро деце)
5. Јовишић М. - веш машина, 2 кревета на спрат
- (петоро деце)
6. Драгоњић В. - дечји кревет - (једно дете)
7. Вуколић Д. - веш машина - (једно дете)
8. Скавић Б. - замрзивач - (једно дете)
9. Панић Ж. - замрзивач, веш машина - (троје деце)
10. Јаковљевић М. - дечји кревет - (двоје деце)
11. Цигојевић В. - комб. шпорет и ормар –
(једно дете)

Чланови и волонтери Хуманитарне организације
СРБИ ЗА СРБЕ из Републике Српске у склопу акције
БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА испоручили су вредну
хуманитарну помоћ за 42 породице из Бања Луке у
периоду од марта до маја 2015. године.
Укупна вредност испоручене помоћи је 23.247 КМ
која је укључила набавку беле технике, кревета,
душека, каучева, ормара, тримера и апарата за
варење за породице које су пострадале у мајским
поплавама 2014. године.

Списак породица из Бања Луке које су добиле
помоћ:
1. Цвијановић Б. - трокрилни плакар - (двоје деце)
2. Шантић Б. - ком. фрижидер - (двоје деце)
3. Костадиновић С. - веш машина, алфа шпорет на
дрва, усисивач - (петоро деце)

Месечни извештај за мај 2015.
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СЗС помогли у
Бањалуци
12. Федешин Ј. - замрзивач - (једно дете)
13. Касаловић П. - замрзивач - (једно дете)
14. Костић Н. - комб. фрижидер - (двоје деце)
15. Бодирожа В. - ел. шпорет - (двоје деце)
16. Амиџић Б. - веш машина - (двоје деце)
17. Трамошљанин З. - веш машина - (двоје деце)
18. Крстовић Г. - бојлер - (петоро деце)
19. Верис Р. - веш машина - (једно дете)
20. Марјановић Д. - веш машина - (троје деце)
21. Мијатовић М. - веш машина - (троје деце)
22. Чивчија Д. - ел. шпорет - (двоје деце)
23. Иликић М. - комб. фрижидер - (једне дете)
24. Иликтаревић В. - апарат за варење - (двоје деце)
25. Бесалић Р. - шпорет на дрва Алфа - (троје деце)
26. Лукић Д. - веш машина, фрижидер –(5 деце)
27. Антонић Д. - веш машина - (четворо деце)
28. Ђајић Л. - веш машина - (шесторо деце)
29. Кокановић Ј. - замрзивач - (седморо деце)
30. Бабић Д. - замрзивач - (двоје деце)
31. Рудић Д. - тример - (двоје деце)
32. Поповић Г. - веш машина - (троје деце)
33. Пузић М. - ел. шпорет - (двоје деце)
34. Бужанин С. - веш машина - (двоје деце)
35. Ђерић С. - веш машина - (троје деце)
36. Косић Љ. - кауч
37. Драгишић М. - веш машина - (двоје деце)
38. Рољић М. - веш машина - (једно дете)
39. Крунић Б. - фрижидер - (двоје деце)
40. Перишић Р. - ормар - (двоје деце)
41. Орозовић Д. - веш машина - (двоје деце)
42. Умићевић М. - грађ. материјал - (двоје деце)

Велика акција БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА се
наставља. Хуманитарна организација Срби за
Србе позива све братске организације, донаторе и
добре људе у Србији и широм света да се укључе
тако што ће уплатити средства у складу са својим
могућностима на неки од рачуна организације www.srbizasrbe.org/donacije.

Месечни извештај за мај 2015.
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СЗС у посети
на Космету
Током наше посете Косову и Метохији пут нас је
водио од севера Косова, преко Косовског Поморавља
и централног Косова, па све до Метохије. Поред
социјално угрожених породица обишли смо још и
средњевековне манастире Бањску, Високе Дечане и
Девич, културно наслеђе од непроцењиве вредности
који сведоче наш континуитет на овим просторима и
дају нам наду у боље сутра. На овом путовању имали
смо прилику да будемо домаћини нашим
пријатељима из реп састава ТХЦ Ла Фамилија.

Чланови Хуманитарне организације СРБИ ЗА
СРБЕ посетили су почетком маја простор Косова и
Метохије у оквиру велике Васкршње акције. Том
приликом посетили смо 14 породица и на лицу
места се упознали са њиховим тешкоћама да остану
и опстану на својим вековним огњиштима.
Планирана помоћ се састоји у набавци покућства:
електричних шпорета, ормана, кревета на спрат,
троседа, замрзивача, веш машина, затим куповине
краве, трактора, гаражних врата, решетака и врата за
шталу, сређивање крова, набавку и допремања
рехабилитационог бицикла. Укупна вредност
планиране помоћи износи око 20.000 евра. Велику
захвалност дугујемо нашим пријатељима из ЕХО
''Мајка девет Југовића'' као и братству манастира
Високи Дечани који су нам помогли да реализујемо
ову акцију.

Станић Вујка испред своје куће
Посету крећемо из Зубиног Потока и породице
Станић Драгутина и Вујике. Породицу још чине
Драгутинова мајка, о којој воде бригу, и шест ћерки
Драгана (16), Светлана (14), Стојана (13),
Кристијана (11), Николина (10) и Валентина (10).
Ова многодетна породица дели кућу са
Драгутиновим братом, а издржавају се од социјалне
помоћи и дечијег додатка. Узгајају три свиње за своје
потребе, али немају простора за проширење сточног
фонда. У разговору са домаћицом сазнајемо да
немају електрични шпорет и да би им добродошли
кревети на спрат.
Такође у Зубином Потоку, у незавршеној кући
дочекују нас самохрана мајка Дрита Леповић и
њен петогодишњи син Александар. Социјална
помоћ није довољна за њихов живот, а право на
дечији додатак је изостао јер Дрита нема српско
држављанство. Њихов живот у зимским условима
додатно отежавају две недовршене просторије без
столарије које су само собним вратима повезане са
делом куће који је у функцији, па имају потешкоћа у
очувању топлоте.

Месечни извештај за мај 2015.
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СЗС у посети
на Космету

Јаворинак Илић испред своје куће

Александар са мајком Дритом

Близанци Нино и Нина Ракић

Александар Леповић
Дритин супруг се упокојио пре неколико месеци па
она сама не може да издвоји новац за адаптацију
просторија и куповину столарије, а наслеђену
имовину не жели да отуђи.
Од покућстава потребан им је и усправни замрзивач
који ћемо покушати да обезбедимо у наредном
периоду.
Илић Јаворинка из Зубиног потока је самохрана
мајка четворо деце, Марина (27), Маринко (26),
Марица (24) и Драгица (24). Ова породица живи у
изнамљеној кући и од покућства су им најпотребни
шпорет на дрва и веш машина.

Месечни извештај за мај 2015.
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СЗС у посети
на Космету
Даље настављамо до села Зупче и тамо долазимо до
Ракић Јадранке и троје деце, Немања (13), Нино и
Нина (5).
У разговору са самохраном мајком Јадранком
сазнајемо да од прихода имају само социјалну помоћ
и да су им неопходни електрични шпорет и
замрзивач.

У поподневним часовима стижемо до села
Беривојце, у општини Косовска Каменица у кућу
Дикић Радована и Станимира. Радован је ожењен
Сунчицом и имају петоро деце, Стефан (18),
Марија (16), Милица (14), Александар (8) и Јован
(7).

Породица Дикић
Посетом породици Ракић завршавамо обилазак
северног Косова и настављамо ка манастиру Бањска
где нам се придружују момци из групе ТХЦ Ла
Фамилија, а даље са њима крећемо пут Прековца и
народне кухиње где са пријатељима из хуманитарне
организације Мајка девет Југовића договарамо
будуће заједничке акције.

Месечни извештај за мај 2015.

Недавна олуја проузроковала је удар грома директно
у шталу породице Дикић и том приликом гром је
усмртио две краве од којих се породица издржавала.
Од примања имају социјалну помоћ и минималац
који заједно нису довољни да у кратком року
обезбеде средства за нову краву, тако да са
домаћином договарамо скорију куповину о нашем
трошку.
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СЗС у посети
на Космету
Велић Бобан из Грачанице је медицински техничар,
а његова супруга Даринка је домаћица. Са своја
четири сина, Лазаром (12), Николом (10), Душаном
(6) и Луком (4) живе као подстанари.

Породица Велић
Велићима је најпотребнија веш машина, а у плану је
да се у наредном периоду Велићима обезбеди
покућство, када се буду уселили у своју кућу.
Терапеутски бицикл за Марију Ђорић
Марија болује од генетске болести Атаксије која
укључује слабост мишића, губитак равнотеже и
координацију покрета, па њима достављамо
рехабилитациони бицикл у нади да ће јој ојачати
мускулатура до следећег сусрета.

Марија, Атанасија, Милица и Марко Ђорић
У вечерњим часовима стижемо до Ораховца где
посећујемо две породице и дечији вртић у том месту.
Прва обилазимо породицу Ђорић, наставник
српског језика Добривоје и домаћица Мирела имају
децу Марка (12), Марију (9), Атанасију (6) и
Милицу (2).

Месечни извештај за мај 2015.
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Недалеко од Ђорића налазе се Казић Мишко и
Катарина који су родитељи шестогодишњег Јована
и двогодишње Николине. Од примања имају
минималац и дечији додатак, а са домаћином је
договорено да им се поправи оронули и иструлели
кров.
У Ораховцу обилазимо и вртић који броји скоро 60
деце из Велике Хоче и Ораховца.
СЗС са децом из Ораховца
Овим се завршава наш први дан боравка на
територији јужне српске покрајне Косову и
Метохији. После пријатног разговора са монасима
коначимо у манастиру Високи Дечани, а после
недељне литургије обилазак породица настављамо
по метохијиским енклавама.

Вртић је веома важан за опстанак српске заједнице
на овом просторима, јер је то једни вртић за српску
децу у овом крају Метохије.
Како је кров у веома лошем стању, планирамо да
помогнемо са 3.400 евра у постављању новог крова,
димњака и олука.

Месечни извештај за мај 2015.
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Породица Симоновић
Мирјана Јанаџковић испред свој куће
Прво обилазимо Гораждевац у ком Јанџиковић
Љубомир и Мирјана живе са децом, Нинославом
(21) и Недом (20) која је ометена у развоју. Они живе
од социјалне помоћи и обрађујући 30 ари земље, уз
то имају 2 крмаче и 14 прасића. Јанџуковићи би
волели да узгајају и краву, али тренутно немају
услове за то, па ће покушати да их створе у наредном
периоду, а до тад ћемо им набавити кревет за ћерку.

Пут нас даље води у село Жач у ком су повратничке
породице стално на мети лопова. Крадљивци не
бирају плен, ако не успеју у намери да узму стоку
или нешто од алата, задовољавају се и старим
чизмама испред прага домаћина. Због таквог стања
купили смо Вељку Коматовићу гаражна врата,
решетке и врата за шталу у вредности од 600 евра,
како би заштитио трактор и краве.

У истој улици посећујемо породицу Симоновић
Томислава и Драгице и њихових пет ћерки, Тању
(23), Дијану (21), Крстину (18), Тамару (16) и
Теодору (16). Три кревета и веш машина би
умногоме поправила квалитет њиховог живота, тако
да ћемо покушати да им обезбедимо што је пре
могуће.

Месечни извештај за мај 2015.
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Предах правимо у селу Опрашке где нас уз ручак
дочекује једина српска породица у том месту, коју
чине Петко и Снежана Милетић и њихово двоје
деце Тамара (10) и Лазар (9). Ова вредна
повратничка породица прима социјалну помоћ и
дечији додатак, а бави се пољопривредом, узгаја 6
крава и 3 крмаче. Са домаћином договарам изградњу
штале оквирне вредности 3.500 евра, а новац за тај
пројекат ће покушати да обезбеди огранак
Хуманитарне организације Срби за Србе из Немачке.

Младу породицу Коматовић поред домаћина Вељка
чине још и супруга Маријана, син Страхиња (2) и
једномесечна ћерка Марија.
Тамара и Лазар Милетић у свом дворишту

Породица Коматовић испред нових врата за
сигурнију гаражу

Месечни извештај за мај 2015.
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У месту Суво Грло обилазимо породицу Чедомира
Томашевића који живи са супругом Слађаном и
ћеркама Анђелом (7) и Миланком (5). Чедомир
ради као помоћни радник у школи и бави се
пољопривредом, стога одлучујемо да им помогнемо
око куповине половног трактора, за који смо
обезбедили 2.000 евра, док је остатак новца
обезбедио домаћин.

Чедомир се обавезао да помаже са својим новим
трактором комшије које немају механизацију.
Последња породица коју обилазимо живи у веома
неприступачном пределу села Црепуља у општини
Зубин Поток. Породицу Ђурић чине Зоран и
Биљана, са којима живе њихова братаница
Данијела (24), братанац Велиша (24) са женом
Тањом (19) и сином Стефаном од 6 месеци.
Близанце Данијелу и Велишу родитељи су напустили
када су имали 3 године, тако да је бригу о њима
преузео стриц Зоран. Тренутно сви чланови
породице живе у старој кући, док се нова кућа, која
је у изградњи, не оспособи за живот, тако да
планирамо помоћ Ђурићима у грађевинском
материјалу.

Породица Ђурић

Дечица породице Томашевић

Месечни извештај за мај 2015.

Најмлађи члан породице,Стефан Ђурић
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Нова кућа која ће ускоро постати дом породици
Ђурић

,
После успешно завршене акције обиласка породица
на подручју Косова и Метохије упућујемо се до
наших пријатеља у место Осојане где смо се поново
сусрели са гостопримством и обичајима овог дела
Метохије. Ту су наши пријатељи репери имали
кратак, али зато емоцијама богат наступ који ће
надамо се поновити у блиској будућности. На путу
до Осојана смо искористили прилику да обиђемо
манастир Девич, који је задње рушење претрпео не
тако далеке 2004. године и чије згариште је видљиво
и данас.

Споменик несталим СРбиман Косову и Метохији, у
Грачаници
Повратак је протекао у сабирању свежих утисака и
наших помешаних осећања. Сви смо се сложили да
свака посета сународницима на Косову и Метохији
мења наше погледе на целокупну ситуацију у којој се
тренутно налазимо. Не губимо наду да ће бољи дани
доћи, а до тада ћемо покушати да, што верније,
прикажемо људима трагедију свога народа.
Заједничким снагама можемо много тога да
постигнемо, зато вас позивамо да скромним
донацијама подржите ову, али и будуће акције Ваше
и наше хуманитарне организације Срби за Србе.
НЕМА ПРЕДАЈЕ!
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!

Месечни извештај за мај 2015.
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Помогли смо
Тодоровиће
У августу 2013. године, после неколико посета и
упознавања
са
породицом,
организација
НЕМАЊИЋИ ТИЋИНО покренула је велики
пројекат за породицу Тодоровић како би им
саградили нову кућу. НЕМАЊИЋИ су преузели
обавезу да купе сав потребан материјала за изградњу
куће, а радове на кући преузели су Софијини
пријатељи и родбина. За неколико месеци у 2013.
години завршени су темељи, прва плоча и сазидан
први спрат. У прошлој 2014. години настављени су
започети радови подизањем друге плоче и
покривањем куће.

Чланови Хуманитарне организације СРБИ ЗА
СРБЕ и братске организације НЕМАЊИЋИ
ТИЋИНО из Швајцарске обишли су током месеца
маја породицу самохране мајка Софије Тодоровић
са четворо деце, избегле током рата из Смолуће,
која тренутно живи у Равном пољу код Угљевика у
Републици Српској. Софија (40) није запослена а
њена деца Милка (18), Александар (15), Милош
(14) и Слађана (8) сви иду у школу и добри су ђаци.
Преживљавају од дечијег додатка од 140 км и понеке
дневнице што Софија успе да заради. Са четверо
малолетне деце живи у старој бараци у веома
тешким условима. Кућица је направљена од разног
материјала, старих цигли, дасака, најлона и
направљена брзо да би имали било какав кров над
главом.

Нова кућа за породицу Тодоровић у изградњи
Почетком маја ове године НЕМАЊИЋИ су купили:
столарију (6 прозора и улазна врата), материјал за
ел. инсталацију (каблови, прекидачи итд.) и песак
за малтерисање у укупној вредности од 1.925 км.
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ
прикључила се овом великом пројекту и за 1.800
км купљен је целокупан материјал за водовод и
изолацију подова.
Према
укупном
прорачуну
организације
НЕМАЊИЋИ, до сада је у изградњу куће породици
Тодоровић уложено око 11.000 швајцарских
франака. План је да се током 2015. године породица
и званично усели у нову кућу, али ће за то свакако
бити потребна додатна подршка и помоћ донатора
и добрих људи широм света.
Тренутно се завршавају унутрашњи радови уградња:
столарије, малтерисање соба, подова, изолација,
ел.инсталације, воде итд.

Стара кућа у којој и даље живе Тодоровићи

Месечни извештај за мај 2015.

НЕМАЊИЋИ ТИЋИНО и СРБИ ЗА СРБЕ
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„Тројка из
блока“ у Нишу

Други пут за редом, Нишлије су показале шта значи
успешна ,,Тројка из блока”! Помоћ суграђанима у
невољи дали су својом добром вољом, својом
дивном енергијом и снагом јединства, и сјајним
турниром на ком је чак 136 шутера убацивало тројке
и на ком је скупљено 50.250 динара! Хуманитарна
организација ,,Срби за Србе” и Студентскоученичко удружење ,,ОРНАС” са својим поносним
спонзорима и донаторима и техничким спонзорима
спортско-хуманитарне манифестације ,,Тројка из
блока” честитају Нишлијама који су сви заједно са
Гоцићима однели највећу победу – показали снагу
љубави и јединства.

Пријављено је 136 шутера и прикупљено је 50.250
динара

И најмлађи су шутирали и дали свој допринос
На теренима ОШ ,,Свети Сава” у Нишу , у 18 часова
било је пуно насмејаних људи, у дивном предвечерју,
а онда се зачула химна Републике Србије ,,Боже
правде” коју је певао Тодор Китановић, ученик ОШ
,,Душко Радовић” из Ниша, и манифестација је
свечано отворена.

Очекују се и уплате градске општине Медијана и
Савеза самосталних синдиката града Ниша у
укупном износу од 30.000 динара, што значи да су
Нишлије ове године скупиле 80.250 динара којом ће
помоћи изградњу и опремање купатила седмочланој
породици Гоцић из места Горњи Матвејевац код
Ниша.

Месечни извештај за мај 2015.

Наставили су најмлађи да улепшавају дан свима –
дечији хор ,,Чаролија” из Ниша отпевао је
присутнима песме ,,Бавите се спортом ” аутора Саше
Божовића и Леонтине Вукомановић и песму легенде
српске музике Здравка Чолића – ,,Главо луда”.
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
СРБИ ЗА СРБЕ!

Хуманитарна организација Срби за Србе
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„Тројка из
блока“ у Нишу
Од 136 шутера, најуспешнији је био Душан
Пројовић, који је однео кући пехар ,,Тројка из блока”
и златну медаљу. Друго место и сребро освојио је
Милош Миљковић, а треће место и бронзану медаљу
поделили су Марко Стефановић и Урош Пешић.
Приликом финалне серије дошло је до ненамерног
превида приликом бројања постигнутих тројки
Уроша Пешића, коме је забележена једна тројка
мање, али је ова неправда исправљена и још једном
се извињавамо младом Урошу, коме ће бронзана
медаља бити послати у најскоријем року.

Након дивног почетка, присутнима су се обратили
представници Хуманитарне организације ,,Срби за
Србе” и хуманитарно-спортског пројекта ,,Тројка из
блока” Младен Матијашевић и Милош Симовић, а
након њих и потпредсеник Спортског савеза града
Ниша Предраг Пржић и градски већник за спорт
Милан Нешић, који су потом шутевима отворили
такмичење.
Телевизијске екипе Коперникус Ниш и Нишке
телевизије биле су на терену и оком камере послале
дивну слику из Ниша у свет, а Спортски савез града
Ниша обезбедио је дрон-камеру, па ће турнир у
Нишу остати забележен и невероватним снимком са
неба.

Један од 136 шутера

Месечни извештај за мај 2015.

Нишка ,,Тројка” ове године има четири победника,
седам награђених чланова породице Гоцић, и много
медаља за хуманост свима који су дошли и на свој
начин подржали турнир! Посебно хвала члановима
ФК ,,Ред Стар” из Ниша, који су и прошле и ове
године екипно дошли на турнир, и хвала члановима
Института за Науку и Уметност који су дошли из
Београда и подржали пројекат ,,Тројка из Блока”. На
овом турниру подршку су пружили и уважени
спонзор манифестације – ланац брзе хране ,,Agi pasta
away”, као и Спортски савез града Ниша.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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„Тројка из
блока“ у Нишу
За миксетом је током целог турнира био званични DJ
,,Тројке из блока”, и члан познатог београдског хип
хоп састава ТХЦ ла фамилија – DJ Сале Л, који увек
препозна и осети атмосферу на турниру и одговори
сјајном музиком. Забава, спорт, хуманост – још једна
победа у Нишу!

Друга ,,Тројка” у Нишу остаће запамћена и по
наступима најпопуларнијих репера града Ниша –
Фуриа Ђунте, Демониа, и Малог Мирета. Ови
талентовани момци показали су своју вештину са
микрофоном, и стали у ред поносних музичара који
својим стиховима и музиком подржавају и у
најбољем светлу представљају ,,Тројку из блока”.

Месечни извештај за мај 2015.

Хуманитарна организација Срби за Србе

22

„Тројка“ из снова
у Новом Саду

У суботу 23. маја 2015. на платоу испред СПЕНС-а
са почетком у 14 часова одржана је још једна
успешна ,,Тројка из блока”!
Нови Сад је трећу годину за редом био домаћин
спортско-хуманитарне манифестације, и опет су
Новосађани на најбољи могући начин показали шта
значе спорт, хуманост и спектакл. Препун плато
СПЕНС-а окупио је много људи у сунчано суботње
поподне у граду на Дунаву. Много истинских
заљубљеника у спорт дошло је да подржи легенде
српског спорта, светске шампионе, добру идеју, и
добар повод – помоћ доброј породици Родић из
Старих Лединаца код Новог Сада. Чак 232.710
динара и 100 евра прикупљени су за изградњу
купатила Родићима, и чак 157 шутера и наши
поносни спонзори и донатори из Новог Сада
показали су Родићима да нису сами!

Meшовити хор ''Слаткопојци''
Турнир на платоу испред СПЕНСА-а свечано је
отворио мешовити хор ,,Слаткопојци” свечаним
извођењем химне Републике Србије ,,Боже Правде”.
Одмах након химне, овај шармантни хор отпевао је и
песму ,,Ој Србијо, мила мати”. Након тога
присутнима се испред Хуманитарне организације
,,Срби за Србе” и пројекта ,,Тројка из блока” обратио
Милош Симовић, а након њега присутнима су се
обратили и Ненад Муждека, координатор
Хуманитарне организације ,,Срби за Србе” у Новом
Саду и прослављени одбојкаш Војводине и
репрезентације Србије Васа Мијић.

Васа Мијић, прослављени одбојкашки
репрезентативац Србије
Спонзори турнира, ПИП Нови Сад, уплатили су
50.000 динара, ЈКП Тржница 20.000 динара, Ноћ
музеја 6.000 динара, господин Борко Илић је уплатио
20.000 динара и господин Саво Цапар је уплатио 100
евра појединачном донацијом. Хвала Нови Саде!

Месечни извештај за мај 2015.

Турнир су шутевима свечано отворили Васа Мијић,
Ненад Пагонис, муај таи и кик бокс
репрезентативац, и светски шампиони у баскету три
на три Душан Домовић Булут, Марко Ждеро и
Марко Савић.
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„Тројка“ из снова
у Новом Саду
Прве шутере на терен су позвали Милош Симовић и
звезда хип хоп музике Боре из ТХЦ ла Фамилије,
који су заједно водили цео програм. Добро
расположење у Новом Саду било је, малтене,
опипљиво.

Ненад Пагонис, Европски и светски шампион у
Мајтај кикбоксу

Спортским великанима у отварању турнира
придружио се и Сандро Марковић, члан
некадашњег музичког састава ,,Прслук бенд” и
аутор и водитељ емисије ,,Прслук агаин”, која је и
медијски партнер турнира.

Боре - фронтмен познате београдске реп групе ТХЦ
ла Фамилија

Месечни извештај за мај 2015.

Прикупљно је 232.710 дин. и 100 евра за изградњу
купатила породици Родић
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„Тројка“ из снова
у Новом Саду

Бошко Ћирковић Шкабо - Београдски синдикат
Милош Лисица - победник турнира ''Тројка из блока''
у Новом Саду

Диск џокеј Сале Л и Бошко Ћирковић Шкабо из
Београдског Синдиката
За добру музику, као и увек, побринуо се Сале Л из
ТХЦ ла Фамилије, а на полувремену турнира
окупљенима на платоу СПЕНС-а приредио је реп
спектакл Шкабо из Београдског Синдиката. Боре из
ТХЦ ла Фамилије је одреповао неколико хитова
ТХЦ ла Фамилије, и заједно су одреповали једну
песму, док је за то време најбољи европски
фристајлер Немања Трики Блажић изводио своју
магију са кошаркашком лоптом. Плесни клуб Јупи
извео је своју тачку, а након њих плесна група ,,Feel
the beat” из плесног клуба Мастер денс направила је
врелу атмосферу у већ сунчаном дану у Новом Саду.
Девојке су показале шта знају, а за њима и момци из
борилачког клуба Патриоте, који су приказали
вештину бокса, тренинга и спаринга.Комплетну
галерију слика са турнира можете погледати на
званичној фејсбук страници ,,Тројка из блока”.
Набољи шутери на турниру били су Милош Лисица
који је освојио злато, Новак Бошков – сребро и
Павле Веселиновић – бронза.

Месечни извештај за мај 2015.

Милош Лисица (у средини), Новак Бошков и Павле
Веселиновић
Хвала свима који су дошли и подржали породицу
Родић. Речи не могу описати ниједно добро дело,
само дела могу говорити за себе. Нови Сад је показао
да може и да хоће да помогне. Савршена ,,Тројка из
блока” у Новом Саду је то показала.
Ново купатило ће породици Родић помоћи да роди
нови живот. Помоћи ће им да преброде тешке
тренутке које у животу пролазе. Ови људи раде, али
рад им се у великој мери не исплати. Једва
састављају крај са крајем, али гурају даље. Ми смо
томе, заједно, ставили крај. Помажемо заједно
нашим суграђанима, да наставе да се боре и
помажемо им, да виде да нису сами. Нови Сад је то
данас урадио.
Хвала Нови Саде!

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Рођендан „Тројке
из блока“

ТХЦ ла Фамилија

Турнир су свечаним извођењем химне Републике
У суботу, 24. маја 2015. на теренима ОШ ,,Лаза
Костић” у Блоку 23 на Новом Београду, одржана је
четврта ,,Тројка из блока”! Блок у коме је одржана
прва ,,Тројка” сада је опет дочекао свој турнир, а ни
киша ни лоше време нису спречили људе добре воље
да дођу и обележе овај необични рођендан. ,,Тројка”
је славила рођендан у свом стилу – добра атмосфера,
шутирање тројки, добри људи, забава, спорт и
хуманост. Новобеограђани су скупили 73.770
динара за пројекат изградње купатила социјално
угроженим вишедетним породицама широм
Балкана!

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ захваљује
се свим учесницима и својим поносним спонзорима
који су учинили овај рођендан посебним – Мишконе
пластик је уплатио 10.000 динара, Тениски клуб
Газела 11.500 и теретана Фитнесс World 12.000
динара, а око 80 учесника који су се пријавили за
шутирање тројки скупили су 40.270 динара!
Честитамо Новобеограђанима!

Месечни извештај за мај 2015.

Србије отвориле Ирена Лукач, Дуња Савић, Асја
Тимофејев и Жења Тимофејев.
Програм су водили стари пријатељи ,,Тројке из
блока” Боре и Стефан из ТХЦ ла Фамилије који су на
свој духовити и оригинални начин позивали и
бодрили шутере. На полувремену турнира наступио
је репер Uncle Džo, а након њега прави спектактл
окупљенима приредио је добро расположени Шкабо
из Београдског синдиката.

Као и на већини турнира, и овде је на терену био
постављен штанд Аги пасте на коме су гости могли
да пробају изврсне пасте и куповином да допринесу
скупљеним средствима на манифестацији.
За добру музику побринули су се званични DJ
,,Тројке из блоке” Сале Л и DJ двојац из Горњег
Милановца Milano brothers org.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Рођендан „Тројке
из блока“

Најбољи шутери на турниру били су Илија Мићић –
злато, Немања Цвјетић – сребро и Александар
Боројевић – бронза. Момци су награђени медаљама,
првак и пехаром, а свима нама највећа награда је
слика снаге јединства коју смо заједно показали
прославивши четврти рођендан ,,Тројке”. Комплетну
галерију фотографија можете погледати на званичној
фејсбук страници ,,Тројке из блока”. Настављамо
заједничким снагама даље, нема предаје!

Месечни извештај за мај 2015.
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Губљење тежине
за добру сврху
Они одреде конкретни временски период (например
месец дана, три месеца, пола године, годину дана,
итд.) и у том времену пробају да ослабе колико год
могу. Пре него што почну акцију они праве рекламу
код својих пријатеља, рођака, сарадника, познаника и
других људи које знају. Свако од тих контактираних
људи може да испуни формулар, и на том формулару
напише колико је новца спреман да плати за сваки
килограм који изгуби онај који спроводи ту акцију
(онај који се труди да изгуби сувишне киле).

Пре тачно годину дана Србија и Република Српска
су биле погођене тешким поплавама што је
проузроковало озбиљну хуманитарну катастрофу.
Као и многи други људи из српске дијаспоре (у мом
случају Швајцарска) ни ја нисам могао да стојим по
страни и да гледам како мој народ пати. Видео сам да
мора нешто да се уради и да се помогне народу у
невољи.

Ако неко на пример напише да даје 5 долара за
килограм, а тај који треба да слаби скине рецимо 10
килограма, онда мора да се плати 10 пута по 5, значи
50 долара донације укупно. Наравно што више
скинутих килограма и што више донатора, толико
више уплата и толико већа укупна сума новца на
крају која иде у неке добротворне сврхе.

Прво сам помагао у организовању материјалне
помоћи тако што сам заједно са другим пријатељима
направили хуманитарну журку где смо прикупили
доста средстава.
Ту сам урадио колико сам могао, али опет сам имао
осећај да би могао више урадим и да то буде лично
са моје стране.

Ја сам имао у то време баш превише килограма и
нисам се сјајно осећао. Конкретно, имао сам
01.06.2014. године целих 124,9 килограма које сам
носио на себи. Одредио сам да моја акција треба да
траје три месеца, значи месеци јун, јул и август.
У том моменту се у мени родила следећа идеја.
Сетио сам се, да сам једном видео на телевизији,
како су у САД неки мало дебљи (да не кажемо баш
дебели) људи скупљали паре за добру сврху.

Месечни извештај за мај 2015.

Првог септембра 2014. је био крај моје објављене
акције и тада сам морао да покажем свима резултат
моје ”добротворне дијете”.
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Губљење тежине
за добру сврху
Успео сам да заинтересујем укупно 110 људи да ме
подрже у овој акцији. Углавном су то били
пријатељи и родбина из Швајцарске и из Србије, али
било је укупно 16 различитих националности са 3
континента. Неки су донирали 20 франака по
килограму, неки 10, неки 5, неки 3, итд. Углавном
сам ја за та три месеца успео да скинем 13,7
килограма и да се спустим на 111,2 килограма
тежине. Са тиме сам укупно скупио 7.500
швајцарских франака (у то време око 6.250 евра).
Од тих пара је ишло 5000 франака за помоћ
поплављенима у Србији и 2500 франака онима у
Републици Српској.

Одлучио сам се за сарадњу са организацијом
”Срби за Србе” јер сам већ дуже време пратио
њихов рад и подржавао њихове разне активности.
После завршетка ове целе акције ја сам постао и
лично активни члан у организацији ”СзСШвајцарска”.

Чланак о Алексиној акцији у Швајцарским медијима

Надам се да ова моја прича може да мотивише и
друге људе да ураде сличну ствар или чак да понове
целу акцију. Мени је све ово много значило и могу са
поносом да кажем да се нисам зауставио, него и даље
скидам килажу и у међувремену сам стигао на 104,7
килограма. Значи за годину дана сам скинуо преко
20кг и осећам се никад боље.

Месечни извештај за мај 2015.
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СЗС на сабору у
Констанцу

На Марковданском сабору у Констанцу, 10. маја,
под покровитељством СПЦ Фридрихсхафен,
представници Хуманитарне организације Срби за
Србе из Немачке поставили су штанд где се делио
информативни материјал, скупљале донације и
продавале мајице из бутика СзС.
Препуна хала народа из Констанца и околних места
око Боденског језера имала је прилику да ужива у
наступима фолклорних група као и музичком
програму и весељу.
Том приликом прикупљене су донације од 120 € и
140 франака.

Овом приликом желимо да се захвалимо свим
донаторима и присутним гостима сабора на
донацијама и прелепом дружењу!

Месечни извештај за мај 2015.

Посебно желимо да се захвалимо СКСД Немањићи,
од којих смо добили и позив да својим присуством
увеличамо тек други по реду сабор. Ово врло младо
српско културно друштво, слогом, вредним радом и
традиционално
домаћинским
манирима,
од
најстаријег до најмлађег члана, тај дан се побринуло
да сви гости буду дочекани и услужени. Овим путем
им желимо много среће и успеха у даљем раду и
ширењу друштва! Само тако наставите!
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Палачинка
журка у Канади
Ова акција не би била изводљива без помоћи многих
људи добре воље, којима желимо овим путем да се
захвалимо:
- Управном одбору Свети Сава Topoнто и Колy
српских сестара Краљица Александра, за пружену
помоћ и подршку овом добротвотном догађају,
-Дана Мишчевић за финансијску донацију за
декорацију caле,

Чланови Хуманитарне организације СРБИ ЗА
СРБЕ Канада су били домаћини добротвотној
акцији Палачинка парти, која је одржана 3. маја
2015. године у просторијама Српског центра у
Мисисаги, Онтарио. Одмах након Свете литургије,
парохијани су похитали у Центар, где су их дочекали
млади волонтери, који су се масовно одазвали да
помогну ову акцију прикупљања новчаних средстава
за помоћ српској деци и њиховим породицама у
oтаџбини. Акција је била више него успешна:
сакупљено је $3,510 донација!

- Бранка и Бил Ђуровић за промоцију овог догађаја
на радио програму Равна Гора,
- Никола Тијанић за сву помоћ,
- Свим волонтерима који су радили у кухињи,
постављали столове, служили палачинке и чистили
салу.

Срби за Србе Канада овим путем позиваjу и друге
српске заједнице у Канади и шире да буду
домаћини cвојих Палачинка Парти, направе
добротворне акције овог типа, и тиме помогну нашу
организацију. Овакви догађаји су потврда дакада
се Срби oкупе, могу направити изузетне ствари.
Управници огранка Срби за Србе у Канади ће са
задовољством организовати Палачинка Парти
поново следеће године.
Живели!!!
СЗС КАНАДА

Месечни извештај за мај 2015.
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Добротворно
вече у Немачкој

У сарадњи са Хуманитарном организацијом Срби
за Србе, Срби из Немачке организовали су
добротоворно вече 1. маја у граду Библису. У
пријатној вечери и дружењу прикупљено је 500 евра
донација за помоћ породицама Илић и Ракић са
Косова и Метохије. Илић Јаворинка из Зубиног
Потока је удовица, самохрана мајка четворо деце
Марине (27), Маринка (26), Марице (23) и
Драгице (20) година, који сви живе заједно као
подстанари. Најпотребани су им шпорет на дрва и
веш машина. Чланови породице Ракић су
самохрана мајка Јадранка из села Зупче, са троје
деце, Немања (14) и близанци Нина (7) и Нино (7).
Трагичну причу ове породице допуњује и чињеница
да се најстари син прошле године удавио.
Најпотребнији су им шпорет на дрва, тросед, двосед,
сто и столице.

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ
упућује позив свим пријатељима и донаторима
организације да се укључе у акцију прикупљања
средстава за помоћ овој и другим социјално
угроженим вишедетним српским породицама.

Месечни извештај за мај 2015.
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СЗС прославили
славу Св. Василија

Хуманиратна организације СРБИ ЗА СРБЕ
прославила је 12. маја своју славу Светог Василија
Острошког.Представници организације из Србије,
Републике Српске, Швајцарске, Аустралије, Црне
Горе, Сједињених Америчких Држава, Канаде и
Немачке окупили су се у својим парохијама и
пресекли славски колач и освешталио жито.
У наставку вести погледајте лепе фотографије
прославе славе широм света.

Прослава славе у манастиру Клисина код Приједора,
Република Српска

Прослава славе у цркви Светог Симеона
Мироточивог на Новом Београду, Србија

Месечни извештај за мај 2015.

Прослава славе у цркви Успења Пресвете
Богородице у Цириху, Швајцарска
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СЗС прославили
славу Св. Василија

Представници СЗС Аустралија на служењу
литургије поводом прославе славе Св. Василије
Острошки

Прослава славе у цркви Светог Василија Острошког
у Никшићу, Црна Гора

Прослава славе у цркви Светог Ђорђа у Сиднеју,
Аустралија

Месечни извештај за мај 2015.

Прослава славе у цркви Светог Луке у Вашингтону,
Сједињене Америчке Државе
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СЗС прославили
славу Св. Василија

Прослава славе у цркви Светог Ћирила и Методија у
Нирнбергу, Немачка

Прослава славе у цркви Сабора Свих Светих Српских
Светитеља у Мисисаги, Канада

Чланови и пријатељи Хуманитарне организације
Срби за Србе из Србије на малом окупљању у
Београду

Свети Василије Острошки моли Бога за све нас!

Месечни извештај за мај 2015.
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Активности
СЗС у мају
9 МИЛИОНА ПОСЕТА НА СЗС
САЈТУ

БЛАГОСЛОВ МИТРОПОЛИТА ЗА
СЗС

Званични сајт Хуманитарне организације СРБИ
ЗА СРБЕ www.srbizasrbe.org забележио је у
недељу 10. маја 2015. године 9 милиона посета
почев од 2007. године када је и постављен
бројчаник на сајт, са готово милион нових посета
од почетка 2015. године. Ово је свакако само још
једна подршка нашем хуманитарном раду и
акцијама помоћи социјално угроженим породицама
широм Србије, Републике Српске и региона.

Представници Хуманитарне организације СРБИ
ЗА СРБЕ из Црне Горе добили су почетком марта
благослов
од
Митрополита
ЦрногорскоПриморског Амфилохија за регистровање наше
организације и будући добротовнри рад на простору
Црне Горе. У међувремену, покренут је и званичан
процес регистрације организације у Херцег Новом.
.............................................................................................

.................................................................................

СЗС ГОСТИ НА ТВ HAPPY

АНДРИЈА ГЕРИЋ ШАЉЕ СМС НА
9773

Представник Хуманитарне организације СРБИ
ЗА СРБЕ, Младен Матијашевић, гостовао је 2. маја
на ТВ Хепи у склопу емисије Добро јутро Србијо у
којем је представљен рад организације, а пре свега
велики спортско-хуманитарни пројекат ТРОЈКА ИЗ
БЛОКА - www.trojkaizbloka.org - који је до маја
одржан већ у четири града у 2015. години - Београд,
Косовска Митровица, Краљево и Ужице.

Месечни извештај за мај 2015.
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Хуманитарни
СМС број 7763

Месечни извештај за мај 2015.
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Донаторске
кутије
- Продавница здраве хране СВЕТ ЗДРАВЉА
Булевар Зорана Ђинђића 44,лок. 20 (Н.Београд)
СУБОТИЦА
- SUINS SPED, Гранични терминал ХОРГОШ
- Продав. здраве хране БИО СВЕТ, Лајоша Јоа бб
- Пекара АНДОНОВИЋ, Сегедински пут 76
РУМА
- Златара GARUDA GOLD, Железничка 3
МЛАДЕНОВАЦ
- Кафе MERI POPINS, Koсмајска 11
- Бутик UNIQUE STORE, Kраља Петра I 214
- Апотека САНА, Војводе Путника 22
- Апотека САНА, Вука Караџић 44
- Апотека САНА, Краља Петра I 243
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
- Књижара MOJA KЊИГА, I српског устанка 130
Димензије донаторске кутије су 20x20x20 cm.
Позивамо све пријатеље организације који су у
могућности да поставе донаторске кутије у својим
локалима да нас контактирају на следећи емаил:
c3c.org@gmail.com

ПАЛЕ
- Х.О. СРБИ ЗА СРБЕ, Српских ратника бб (канц.)
- Боје и лакови АЦО, Милутина Миланковића 1
..................................................................................................................................

Локације на којима се налазе СЗС донаторске кутије:
БЕОГРАД
- Бутик БУНКЕР, Драгослава Јовановића 13
- Бутик THE STREET, Десанке Максимовић 4
- Клуб MOLOKINI, Париска 1а
- Бурегџиница ЖАРКОВО, Трговачка 7а
- Пицерија WALKER, Кнеза Вишеслава 63
(Тржни центар Видиковац)
- Филолошки факултет, Студентски трг 3
(у холу факултета)
- Продавница САНИ, Запљањска 86а
(Браће Јерковић)
- Кафић РАГИНА ГЛАВА, Ратних војних
инвалида бб (Борча)
- Паб ПАБРДО, Пожешка 56 (Тржни центар)
- Фото студиоExpress,Пилота Михајла
Петровића 65 (Видиковац)
- Кафић Forte Caffe, Милутина Миланковића 11а
(Нови Београд)
- Кафе бар Горе доле,Милана Јовановића 14а
(Жарково)

Месечни извештај за мај 2015.

ЧИКАГО
- BEOGRAD CAFÉ, 2937 West Irving Park Road,
Chicago, Illinois
- NADA'S DELI & BAKERY, 7316 West Lawrence
Avenue, Harwood Heights, Illinois
- BALKAN BAKERY, 541 South LaGrange Road,
LaGrange, Illinois
- COMPASS FUEL STATION, 8147 Joliet Road,
McCook, Illinois
- ST. NIKOLA CHURCH, 4301 Prairie Ave.,
Brookfield, Illinois
- LADYBUG BOOK CAFE, 4305 North Kedzie
Avenue, Chicago, Illinois
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Хуманитарни
СЗС бутик

Месечни извештај за мај 2015.
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Списак СЗС
донатора
ПРЕГЛЕД ДОНАТОРА ЗА МАЈ 2015.
1. Compass Fuel donation box /САД/ - $ 18
2. Balkan Bakery donation box /САД/ - $ 10
3. Beograd Café donation box /САД/ - $ 27
4. Nada's Deli & Bakery donation box /САД/ - $ 42
5. St. Nikola, Brookfield donation box /САД/ - $ 15
6. Bubamara cafe donation box /САД/ - $ 10
7. Анонимно /Немачка/ - 50 €
(за породицу Ђорђевић из Штрпца)
8. ДЈ Миву /Немачка/ - 10 €
9. Бранислав Ж. - 158,16 €
10. Гојко К. /Немачка/ - 10 €
(за породицу Лазаревић код Добоја)
11. Цветко О. /САД/ - 30 €
12. Филип А. /Норвешка/ - 30 €
13. Бојана П. /Канада/ - 25 €
14. Миланка С. /Француска/ - 30 €
15. Радислав Ђ. /Италија/ - 10 €
16. Баћко М. /Француска/ - 10 €
17. Драган Н. /Аустралија/ - 10 €
18. Зоран Р. /Канада/ - 30 €
19. Владимир М. /Хрватска/ - 5 €
20. Мирослав Ч. /Шпанија/ - 10 €
21. Валентина С. /Канада/ - 50 €
22. M. Mучибабић /Холандија/ - 25 €
23. Снежана Ј. /Холандија/ - 30 €
24. Maja J. /Швајцарска/ - 20 CHF
25. Младен С. /САД/ - $ 15
26. Марко С. /САД/ - $ 20
27. Radomans F. /САД/ - $ 15
28. Срђан Г. /САД/ - $ 15
29. www.usaserbs.net /САД/ - $ 25
30. Жељка Б. /САД/ - $ 25
31. "Тројка из блока" у Ужицу /Србија/ - 36.770 дин.
32. Никола В. - 10 €
33. Весна П. /Србија/ - 2.000 дин.
34. Дарко С. /Србија/ - 25 €
(за пројекат Косово и Метохија)
35. Миодраг Н. /Аустрији/ - 10 €
36. Марко Г. /Аустрија/ - 20 €
37. Роберт К. /Аустрија/ - 20 €
38. Ђорђе Ј. /Аустралија/ - 25 €
39. Алекс М. /Аустралија/ - 100 €
40. Никола О. 99 /Немачка/ - 15 €
41. Данијела Р. /Немачка/ - 10 €
42. Милош Л. /Немачка/ - 10 €
43. Хум. дружење у Библису /Немачка/ - 500 €

Месечни извештај за мај 2015.

44. Милан Д. /САД/ - $ 15
45. Тихомир Б. /САД/ - $ 100
46. Зоран П. /Србија/ - 3.000 дин.
47. Биљана В. /Србија/ - 5.000 дин.
48. Ученици ОШ Бранко Радичевић у Косовској
Митровици /Србија/ - 15.160 дин.
("Тројка из блока" КМ - за породилиште)
49. Ученици Техничке школе Михајло Петровић
Алас у Косовској Митровици /Србија/ 22.900 дин.
("Тројка из блока" КМ - за породилиште)
50. Борис М. /Кувајт/ - 30 €
51. Ненад С. /Македонија/ - 50 €
52. Слађана Ј. /Аустрија/ - 10 €
53. Зорица С. /Аустрија/ - 10 €
54. www.designswww.com /САД/ - $ 15
55. Анонимно /САД/ - $ 50
56. Славиша К. /САД/ - $ 25
57. Ненад М. /Србија/ - 1.000 дин.
58. Трифун Т. /Србија/ - 1.000 дин.
59. Весна Б. /Србија/ - 4.000 дин.
60. Игор М. /Аустрија/ - 15 €
61. Раде Б. /САД/ - 50 €
(за породицу Милетић из Истока)
62. Striker 99 /В. Британија/ - 100 €
63. Иван А. /САД/ - $ 25
64. Небојша Ц. /Швајцарска/ - 200 CHF
65. Никола М. /Швајцарска/ - 20 CHF
66. Габријела С. /Швајцарска/ - 30 CHF
67. Стојан Ј. /Швајцарска/ - 40 CHF
68. В.М. 99 /Швајцарска/ - 25 CHF
69. А.П.Е. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF
70. Никола М. /Швајцарска/ - 20 CHF
71. М.Г. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF
72. Милован 99 /Швајцарска/ - 40 CHF
73. М.П. /Швајцарска/ - 40 CHF
74. Душко И. /Република Српска/ - 25 КМ
75. Симке /САД/ - 15 €
76. Вук Ј. /Србија/ - 500 дин.
77. Данило Р. /Србија/ - 1.000 дин.
78. Милан П. /Србија/ - 61.000 дин.
(за породилиште у Пријепољу)
79. Драган Н. /Аустралија/ - 10 €
80. Анонимно /Србија/ - 10 €
(за пројекат Косово и Метохија)
81. Анонимно /Србија/ - 10 €
(за пројекат Крајина)
82. Синиша Н. /Србија/ - 20 €
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83. Драгана Б. /Канада/ - $ 50
84. Зоран Г. /САД/ - $ 83.33 (АТ&Т)
85. Анонимно /САД/ - $ 6.36 (АТ&Т)
86. Милан Д. /САД/ - $ 16.8 (АТ&Т)
87. Марко П. /САД/ - $ 37.56 (АТ&Т)
88. Анонимно /САД/ - $ 120 (АТ&Т)
89. Анонимно /САД/ - $ 400 (Microsoft)
90. Александар Ј. /САД/ - $ 600 (Microsfot)
91. Дарко П. /САД/ - $ 12.48 (Microsoft)
92. Немања М. /САД/ - $ 281 (Мicrosfot)
93. Mилан Т. /САД/ - $ 100 (Microsoft)
94. Богдан Г. /Србија/ - 5.000 дин.
95. Горан В. /Србија/ - 2.000 дин.
96. Милица А. /Србија/ - 500 дин.
97. Милица Р. /Србија/ - 500 дин.
98. Иван Р. /САД/ - $ 25
99. Јован Б. /В. Британија/ - 30 €
100. Милован М. /Аустралија/ - 10 €
101. Фрфе /Норвешка/ - 40 €
102. Горан П. /Немачка/ - 10 €
103. Небојша М. /Канада/ - 10 €
104. Иво В. /Канада/ - 20 €
105. Кристина Д. /Аустралија/ - 50 €
106. Драган Н. /Аустралија/ - 10 €
(за кућу породице Томић из Алексинца)
107. Ирена Г. /САД/ - $ 25
108. Милан Ж. /САД/ - $ 25
109. Александар М. /САД/ - $ 15
110. Марко Ш. /Кариби/ - $ 50
111.''Тројка из блока'' ММЛ /Србија/ - 64.380 дин.
112. Драган К. /Чешка/ - 10 €
113. Aнонимно /Република Српска/ - 25 €
114. Весна К. /САД/ - $ 25
115. Palacinka Party /Канада/ - $ 3.510 CAD
116. Небојша С. /Србија/ - 2.500 дин.
117. Милена и Ђорђе С. /Србија/ - 1.000 дин.
118. Дејан Х. /Србија/ - 1.000 дин.
119. Александар П. /Република Српска/ - 10 КМ
120. Александар и Властимир А. /Србија/ - 350 дин.
121. Бојана П. /Србија/ - 1.000 дин.
122. Анонимно /Србија/ - 1.000 дин.
123. Милица и Сергеј Ц. /Србија/ - 1.000 дин.
124. Мирко П. /Србија/ - 1.400 дин.
125. Soulbath Foundation /Индија/ - $ 1
126. Анонимно /САД/ - 10 €
(за пројекат Крајина)
127. Предраг М. /Аустрија/ - 70 €
(за Лазара Мајсторивића)

Месечни извештај за мај 2015.

128. Милан М. /Немачка/ - 30 €
129. Рафаела Т. /Аустрија/ - 5 €
130. Данијел К. /Аустралија/ - 20 €
131. Милован И. /Норвешка/ - 30 €
132. Хелена У. /Канада/ - $ 15
133. Слободан М. /Србија/ - 300 дин.
134. Ксенија /Србија/ - 1.000 дин.
135. Митар П. /САД/ - $ 15
136. Кристина Д. /Русија/ - 5 €
137. Лазар Д. - 5 €
138. Предраг К. /САД/ - $ 50
139. СМС 7763 - VIP /Србија/ - 31.800 дин.
140. Марко Б. /Србија/ - 2.000 дин.
141. Александар Д. /Србија/ - 1.100 дин.
142. Марко Н. /Србија/ - 1.000 дин.
143. Сандра М. /Србија/ - 500 дин.
144. Биљана Ц. /Канада/ - 10 €
145. Сретен М. - 20.75 €
146. Банијац /Исланд/ - 15 €
147. Савез Самосталних
Синдиката /Србија/- 10.000 дин.
(за пројекат ''Тројка из блока'' у Нишу)
148. Божидар Ј. /Србија/ - 2.000 дин.
149. Милош У. /Србија/ - 1.000 дин.
150. Ратко С. /Србија/ - 1.000 дин.
151. Данијела Ш. /Канада/ - 20 €
152. Наташа К. /Канада/ - 25 €
153. Милован Т. /В. Британија/ - 15 €
154. Драган Н. - 30 €
155. Александра З. /Канада/ - 50 €
156. Недељко П. /САД/ - 20 €
157. Мирјана К. /Француска/ - 20 €
158. Перица Д. /САД/ - $ 100
159. Ненад М. /Аустралија/ - $ 25
160. Даниел П. /САД/ - $ 25
161. Игор и Лана Г. /САД/ - $ 50
162. Зоран С. /САД/ - $ 20
163. Б. Бојаниић /САД/ - $ 15
164. Владислав Т. /САД/ - $ 10
165. Оља М. /САД/ - $ 15
166. Марко С. /САД/ - $ 20
167. Душко Ц. /Канада/ - 141.82 €
168. Анонимно /Црна Гора/ - 100 €
169. Теодора С. /Француска/ - 10 €
170. Анонимно /Словенија/ - 50 €
171. Васка Т. - 10 €
172. Игор И. /Аустралија/ - 20 €
173. Protecta Electronic Services /САД/ - $ 15
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174. Иван А. /САД/ - $ 25
175. Ноћ музеја у Новом Саду ТРОЈКА ИЗ БЛОКА /Србија/ - 5.840 дин.
176. Драган Б. /Србија/ - 500 дин.
177. Урош С. /Србија/ - 500 дин.
178. Сава С. /Србија/ - 500 дин.
179. Јосиф В. /Србија/ - 500 дин.
180. Анонимно /Србија/ - 10 €
181. Анонимно /Швајцарска/ - 2 €
182. Анонимно /Аустралија/ - 10 €
(за пројекат Косово и Метохија)
183. Биљана М. /Аустрија/ - 20 €
184. Б. С. /Аустрија/ - 30 €
185. Иван Ј. /Аустрија/ - 10 €
186. Татјана М. /САД/ - 10 €
187. Жељко /Словенија/ - 22 €
(за пројекат Крајина)
188. Форма СЗР /Србија/ - 20.000 дин.
189. ТК Газела /Србија/ - 11.500 дин.
(за пројекат ''Тројка из блока'' на
Новом Београду)
190. Бранислав П. /Србија/ - 6.000 дин.
191. Момчило М. /Србија/ - 2.000 дин.
192. Марковдански сабор
у Констанцу /Немачка/ - 240 €
193. Ненад М. /Немачка/ - 20 €
194. Бранислав Р. /Немачка/ - 500 €
195. Космајац /Немачка/ - 100 €
196. Милош П. /Сингапур/ - 10 €
(за породицу Ђорђевић из Штрпца)
197. Владимир М. /САД/ - $ 25
198. Милан Т. /САД/ - $ 20
199. Мирослав Б. /Аустрија/ - 20 €
(за породицу Ђорђевић из Штрпца)
200. Мирослав Б. /Аустрија/ - 20 €
(за пројекат Крајина)
201. Мирослав Б. /Аустрија/ - 20 €
(за пројекат Косово и Метохија)
202. Мирослав Б. /Аустрија/ - 20 €
(за породицу Лазаревић код Добоја)
203. Угљеша Ђ. /Швајцарска/ - 20 €
204. Драгиша Ђ. /САД/ - $ 15
205. Давид Г. /САД/ - $ 50
206. Срђан Р. /Србија/ - 1.000 дин.
207. Жељко Н. /Србија/ - 3.000 дин.
208. Ђ. Т. /Србија/ - 20.000 дин.
209. Борис М. /Немачка/ - 15 €
210. Александра и Бранко Б. /Словенија/ - 10 €

Месечни извештај за мај 2015.

211. Руслан Б. /Русија/ - 70 €
212. Дарко С. /Аустрија/ - 30 €
213. Јован С. /Немачка/ - 40 €
214. Маријана С. Ј. /Швајцарска/ - 200 CHF
215. Анонимно /Република Српска/ - 10 КМ
216. Драган Ј. /Србија/ - 1.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
217. Немања Н. /Србија/ - 1.000 дин.
218. Јадранка Г. /Србија/ - 2.000 дин.
219. Мишконе Пластик ДОО /Србија/ - 10.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
220. Марко-Атина /Грчка/ - 10 €
221. Миодраг В. /Швајцарска/ - 25 €
222. Анонимно /Србија/ - 20 €
223. "Тројка из блока" у Нишу /Србија/ - 50.250 дин.
224. Марта С. /Канада/ - $ 25
225. Владан Ј. /Србија/ - 500 дин.
226. Клуб борилачких вештина
"Патриоте" /Србија/ - 2.000 дин.(за пројекат

"Тројка из блока")
227. Анонимно /Србија/ - 6.090 дин.
(за пројекат Борба против поплава )
228. ПИП ДОО Нови Сад /Србија/ - 50.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
229. Вељко Д. /САД/ - 450 €
(за пројекат Косово и Метохија)
230. Благоје Т. /Аустрија/ - 15 €
231. Лазар Г. /Велика Британија/ - 15 €
232. Љиљана Т. /САД/ - 500 €
233. Драган Н. /Аустралија/ - 10 €
234. Ненад и Наташа К. /САД/ - 15 €
235. Зоран П. /Аустралија/ - 30 €
236. Дејана Ч. /Немачка/ - 10 €
237. Надица П. /Швајцарска/ - 20 CHF
238. Dragana W. /САД/ - $ 40
239. Биљана Б. /САД/ - $ 15
240. Бојан Ј. /САД/ - $ 25
241. Срђан М. /САД/ - $ 25
242. Невен Ц. /Шведска/ - $ 50
243. Оља М. /САД/ - $ 30
244. Blue Moon /Србија/ - 7.000 дин.
245. Ивица С. /Србија/ - 1.200 дин.
246. Анкица Д. /САД/ - $ 25
247. Никола М. /САД/ - $ 40
248. Милица К. /Канада/ - 100 €
249. Проф. Милева Макањић /Србија/ - 2.000дин.
250. "Тројка из блока" Н. Сад /Србија/ - 136.710 дин.
251. "Тројка из блока" Н. Бгд /Србија/ - 40.270 дин.
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252. Саша Ц. /Француска/ - 10 €
253. Ђорђе Н. /Аустрија/ - 10 €
254. Породица Гаврић /Аустрија/ - 200 €
255. Тениски клуб Газела /Србија/ - 16.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
256. Саша С. /САД/ - $ 30
257. Срђан Л. /Шведска/ - 50 €
258. Младен Р. /Норвешка/ - 20 €
259. Мирко Ж. /Немачка/ - 15 €
260. Борис В. /Немачка/ - 15 €
261. Саво Цaпар /Србија/ - 100 €
(за пројекат "Тројка из блока")
262. Миодраг Х. И. /Оман/ - 50 €
263. Ђорђе П. /Шведска/ - 15 €
264. Сања Л. /Италија/ - 10 €
(за породицу Ђорђевић из Штрпца)
265. Merkur International /Србија/ - 89.540 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
266. СУР ''Палма'' Прибој /Србија/ - 10.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
267. Декор Прибој /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
268. Моцарт кладионице /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
269. ''Тројка из блока'' Прибој /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат "Тројка из блока")
270. СТУР ''Јела'' /Србија/ - 3.000 дин.
271. Драган Н. /Србија/ - 1.300 дин.
272. Лука Ј. /САД/ - $ 25
273. Саша И. /Италија/ - 20 €
274. Паскал Л. /Француска/ - 10 €
275. Борис С. /Швајцарска/ - 40 €
276. Н. Корица /Немачка/ - 10 €
277. Никола М. /Швајцарска/ - 20 CHF
278. Габријела С. /Швајцарска/ - 30 CHF
279. Михаило К. /Швајцарска/ - 50 CHF
280. Стојан Ј. /Швајцарска/ - 40 CHF
281. В.А.М. 99 /Швајцарска/ - 25 CHF
282. А.П.Е. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF
283. Александар и Славица У. /Швајцарска/ - 20 CHF
284. Синиша П. /САД/ - $ 50
285. Игор Р. /Србија/ - 1.000 дин.
286. Милош Д. /Србија/ - 500 дин.
287. Душан К. /Холандија/ - 25 €
288. Сербоси /Канада/ - 193.74 €
289. Анонимно /Канада/ - 15 €
290. Милан Б. /Србија/ - 2.000 дин.
291. Марко Т. /Јужноафричка Република/ - 50 €
292. Маг. Јасмина Ђ. /Аустрија/ - 10 €

Месечни извештај за мај 2015.

293. Браникица П. /САД/ - $ 25
294. Ребека Б. /Србија/ - 15 €
295. Анонимно /Ирска/ - 15 €
296. Миливој К. /Немачка/ - 30 €
(за Александра и Дриту Леповић)
297. Бранка Д. /Данска/ - 20 €
298. Андреја С. /САД/ - $ 100
299. Зоран М. /САД/ - $ 100
300. Милан Д. /САД/ - $ 50
301. Телеком Србија - СМС 7763 /Србија/ 139.700 дин.
302. СУР ''Гурман'' Прибој /Србија/ - 7.000 дин.
303. Милан П. /Србија/ - 2.000 дин.
304. Никола В. /Србија/ - 1.000 дин.
305. Никола Б. /Србија/ - 300 дин.
306. Милан Л. /Немачка/ - 50 €
(за Милку Кузмановић, Брчко)
307. Aнка В. /Србија/ - 500 дин.
ПРИКУПЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ У МАЈУ: 21.307€
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Финансијски
извештај
Преглед новчаних токова за мај 2015. године
Србија
Почетно стање – 30.04.
Примљене донације
Трошкови донација
Донирана средства
Помоћ за породицу Вранић, Београд - доградња куће
Помоћ за породицу Крсмановић, Обреновац - бушење и изградња бунара, оп.наводњавање
Помоћ за породицу Томић, Алексинац - 1. и 2. рата за куповину куће
Помоћ за породицу Илић, Нови Пазар - опремање купатила
Помоћ за породицу Марковић, Старо Градско -грађевински материјал и столарија
Помоћ за породице Дикић и Велић, Космет - крава, теле, веш машина
Помоћ за породицу Сретеновић, Горњи Милановац - столарија, материјал, мајстори
Помоћ за породицу Гоцић, Ниш - изградња купатила
Помоћ за дом здравља у Купинику, Вршац
Помоћ за породицу Дуњић, Нови Пазар - столарија за кућу
Помоћ за породицу Стевановић, Лучани - изградња купатила
Помоћ за породицу Родић, Нови Сад - материјал за купатило
Помоћ за поплављене породице у Обреновцу - 9. део
Помоћ за породицу Ђорић, Ораховац - терапеутски бицикл
Помоћ за породицу Стојић, Младеновац - пакет хране и хигијене
Помоћ за породицу Мирковић, Р.Српска - столарија
Помоћ за породицу Трифковић, Пале, Р.Српска - набавка трактора
Помоћ за породицу Митровић, Лопаре, Р.Српска - изградња куће
Помоћ за породицу Михајловић, Угљевик, Р.Српска - изолација и фасада куће
Помоћ за породицу Тодоровић, Угљевик, Р.Српска - градња куће
Помоћ за породицу Михајловић, Лопаре, Р.Српска - изградња куће
Помоћ за породицу Умичевић, Бањалука, Р.Српска - зидање плоче, мајстори
Помоћ за породицу Михајловић, Бањалука, Р.Српска - грађевински материјал
Помоћ за породицу Савић, Челинци, Р.Српска - пакет хране и хигијене
Помоћ за породицу Михајловић, Угљевик, Р.Српска - храна за децу
Oперативни трошкови
Израда СЗС мајци у промотивне сврхе
Трошкови организације турнира Тројка из блока у Нишу
Трошкови организације турнира Тројка из блока у Новом Саду
Трошкови пута приликом обиласка породица на Косову и Метохији
Трошкови организације турнира Тројка из блока у Ужицу
Трошкови организације турнира Тројка из блока у Малом Мокром Лугу
Трошкови слања годишњих извештаја у Аустралију
Трошкови организације турнира Тројка из блока у Београду
Трошкови организације турнира Тројка из блока
Трошкови израде промотивних плаката
Трошкови урамљивања захвалица
Трошкови овере докумената за МОС
Набавка опреме за турнир Тројка из блока
Трошкови пута приликом обиласка породица у Обреновцу
Трошкови пута у Нови Сад
Трошкови пута у Републику Српску
ПП трошкови, трошкови одржавања рачуна и трансакција
Трошкови плата запослених
Обавезни намети државе на плате запослених
Трошкови закупа канцеларије у Београду
Трошкови књиговодства у Србији
Трошкови закупа магацина у Београду
Трошкови комуналија канцеларије у Београду
Административни трошкови канцеларије у Београду
Наканада за коришћење Вивеум платформе
Накнада за коришћење услуга Moneybookers-a
Трошкови закупа за потребе СЗС Аустрије (Post box)
Трошкови сервера за слање електронске поште
Трошкови маркетингшке кампање
Интерни трансфери новца
Трансфер новца из САД у Србију
Трансфер новца из Немачке у Србију
Трансфер новца из Аустрије у Србију
Крајње стање – 31.05.

Месечни извештај за мај 2015.

РСД
3.240.114
987.760
0
-3.098.786
-650.569
-490.866
-364.000
-340.397
-300.000
-200.000
-189.618
-114.335
-114.000
-76.932
-73.909
-73.180
-56.980
-28.000
-26.000

-877.007
-400.000
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-8.500
-7.823
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-3.480
-2.335
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-26.400
-8.400
-6.000
-13.898
-1.415

Република
САД и Аустрија и
Швајцарска Немачка
остале
Српска
Канада
КМ
ЦХФ
ЕУР
УСД
ЕУР
23.306
36.285
6.772 15.700
13.556
45
900
1.415
6.307
4.423
0
0
0
-52
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-21.076
0
0
0
0
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-300
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-357

-50
-28
-182
-97

-9

-22

-72

-793

-9

-22

-62

-5

-24
-20
-244
-10
2.929.469
1.978.102
915.367
36.000
3.181.550

0

0

-7.795

-500
-300

-18.000
-18.000

-7.795
1.918

37.176
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Финансијски
извештај
Примљене донације из света (број донација у %)

Број примљених донација из света (више од 5 донација)
ДРЖАВА

БРОЈ
ДОНАЦИЈА

Србија
Сједињене Америчке Државе
Швајцарска
Немачка

90
75
24
21

Месечни извештај за мај 2015.

Аустрија
Канада
Аустралија
Француска
Остале државе
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19
17
13
6
42
45

Финансијски
извештај
Прикупљене донације у 2015. години

Број примљених донација у 2015. години

Месечни извештај за мај 2015.
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Финансијски
Финансијски
извештај
извештај
Прикупљене донације за мај од 2006. – 2015. године

Број примљених донација за мај од 2006. – 2015. године

Месечни извештај за мај 2015.
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Могућности
донирања СЗС

Рад и акције Хуманитарне организације Срби за Србе се искључиво финансира из добровољних прилога и
редовних чланарина. Сав прикупљен новац иде у финансирање програма oрганизације везаних за помоћ
породицама којима смо средства наменили. Такође, део новца улажемо у обавезне административне трошкове
(тренутно око 5%) и наравно у раст и јачање наше организације широм света.
1. Путем PayPal система:
Европа: szsaustrija@gmail.com
САД: szsamerika@gmail.com

7. Рачун у Аустрији:
Account: 10364339
BLZ: 32000
Post code: 1030
City: Wien
Country: Austria

2. Путем платформе (Visa, MasterCard, Maestro) на
званичном сајту организације:
www.srbizasrbe.net/donacije

IBAN: АT973200000010364339
SWIFT: RLNWATWW
Customer: Org. F. Hum. Hilfe – Srbi za Srbe

3. Moneybookers: c3c.org@gmail.com
4. Динарски рачун у Србији:
Бр. рачуна: 160-279491-71
BancaIntesa, Београд

8. Рачун у Републици Српској:
КМ рачун: 5688061340001652,
Банка Српске, Бања Лука

5. Девизни рачун у Србији:
IBAN:RS35160005080002381269
SWIFT: DBDBRSBG
Customer: SRBI ZA SRBE
Banca Intesa, M.Popovica 7b,
11070 Novi Beograd, Serbia

9. Девизни рачун у Републици Српској:
IBAN: BA395688061200002134
SWIFT: BАLVBA22
Customer: Srbi za Srbe
Bank: Banka Srpske,
Aleja Svetog Save 61, 78000 Banja Luka

6. Рачун у Швајцарској:
Swiss post, Konto: 61-335679-5
BIC: 9000
IBAN: CH57 0900 0000 6133 5679 5
SWIFT: POFICHBEXXX
Customer: Organisation für humanitäre hilfe und
Integration Srbi za Srbe Swiss

10. Рачун у Немачкој:
VR Bank, Konto: 2751992 BLZ: 760 606 18
IBAN: DE84 7606 0618 00027 5199 2
BIC: GENODEF1N02
Customer: Serben für Serben e.v.
11. Путем Western Union - c3c.org@gmail.com

Месечни извештај за мај 2015.
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Свети Василије Острошки
Свети Василије, Божји угодниче,
и од сваке муке чудни целебниче.
Силом Христа свог Ког возљуби много,
најтеже болнике ти си лечит моги.
То и сад можеш сваком ко те штује,
и у живог Бога ко тврдо верује.
Не престај помагат славо српског рода,
не престај за грешне молит Господа.
Ти си светац Божји у небеској слави,
а свеци су људи духом цели, здрави.
У теби ми видимо правог човека,
слободног од греха и препуног лека.

Хуманитарна организација

СРБИ ЗА СРБЕ
www.srbizasrbe.org
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!

Charity organization Serbs for Serbs
www.serbsforserbs.org
CHILDREN ARE OUR FUTURE!

Organisation für humanitäre Hilfe – Srbi za Srbe
www.serbenfuerserben.org
KINDER SIND UNSERE ZUKUNFT!
Месечни извештај за мај 2015.
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