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                                                                                3. март, 2008 
 

Поштовани чланови организације Срби За Србе, 

 

Драги Донатори, 

 

Месец фебруар остаће запамћен као један од најтужнијих у богатој српској историји. 

Косово и Метохија је војном и силом политике отето од Србије. Истини за вољу, много 

негативних друштвених, војних, па и политичких догађаја у току последњих 60 година 

суделовали су проглашењу тзв. државе Косово и Метохија. 

 

Наша организација је, сплетом околности, “преко ноћи” окупила широку подршку, пре 

свега у дијаспори а потом и у Србији. Акција одласка на Косово и Метохију и предаја 

скромне финансијске помоћи породицама Настић из Липљана и Станојковић из трпца 

предочена је на нашем сајту само неколико дана пред критични 17. фебруар. Иако је 

дошло до насилног мењања граница и самопроглашења тзв. нове државе, наша 

организација неће прихватити новонастале околности како би се насилно одвојио и 

поделио српски народ који живи северно, јужно, источно и западно од реке Ибра. Шта 

више, ови догађаји су нас само зближили и окупили у намери да кроз хуманитарне 

акције и пројекте помогнемо гладној српској деци и станемо у заштиту њихових 

породица, а све у нади да их уверимо да нису остали сами на овом свету и да никад 

више неће ни бити. 

 

Поред породица са Косова и Метохије, много је прогнаних и протернаих породица 

расутих по Србији, Црној Гори, Републици Српској, Босни и Хрватској који и даље 

живе животе недостнојих људима. Наша организација неможе свима помоћи, али 

почећемо од неколико којима можемо. До сада је, од стране наше организације, помоћ 

примило преко 20 породица широм Балкана. Један од циљева нашег рада и активности 

у будућности јесте да уложимо наше напоре да у сарадњи са породицама (које то желе 

и могу, наравно) у одређеном временском периоду оне постану самосталне од 

социјалне помоћи. Тим чином осамостаљивања све већег броја породица стварају се 

услови за конкретнију и активнију борбу против беле куге у српском народу. 

 

Активности при нашој организацији које су обележиле месец фебруар су: 

- 60 донација (од 58 донатора) у месецу фебруару где је прикупљено1.650 евра 

- 11. фебруара смо послали донацију породици Љиљак од 25.000 дин. (300 евра) 

- 26. фебруара имали смо трошкове годишње папирологије и припремања рачуна 

неопходних за правдање пореза у висини од 150 евра и 1.600 дин. 

- чланови и симпатизери наше организације учествовали су на неколико 

протетсних окупљања поводом насилног отимања Косова и Метохије широм 

света, које смо ревносно представили кроз фото галерије и видео материјал 

- крајем месеца представници наше организације били су почасни гости годишње 

скупштине организације “Стара Рашка” из Београда са којом је предвиђена 

сарадња у неколико пројеката везаних за породице у Рашкој области 

- ступили смо у редован контакт са Србима у Косовској Митровици од којих 

добијамо најновије вести и информације 

 



- почетком месеца смо порадили на новом изгледу нашег сајта, како српске тако и 

енглеске презентације 

Планови наше организације за месец март: 

- посета породицама Станојковић и Настић са укупно 18 деце и предаја 

финансијске помоћи од по 300 евра 

- посета петочланој породици Илић код Бања Луке која гладује по неколико дана 

па чак и неколико недеља у сваком месецу 

- окупљање још више донатора, финансијске и друге помоћи српским породицама 

на Косову и Метохији, као и осталим територијама и градовима где је помоћ 

тренутно неопходна 

- формирање неколико тимова при нашој организацији који би окупили више 

чланова, донатора и волонтера спремних да учествују у самом раду 

организације 

- редован контакт са другим организацијама и групама у дијаспори 

 

- део чланова Скупштине наше организације ће преусмерити своје редовне 

месечне донације у посебан фонд за основне потребе функционисања наше 

организације, плаћање свих рачуна и дажбина, како у Србији тако и за потребе 

веб сајта и маркетинга. Разлог за овакву одлуку јесте наша жеља да својим 

личним примером покажемо да осим свог слободног времена које одвајамо 

свакодневно од наших породица и других обавеза, улажемо и наше финансије у 

сам рад организације и тиме не одвајамо новац од донација намењених 

породицама. 

- Отварање рачуна у Америци, на који ће донатори моћи да уплаћују донације 

ослобођење од пореза 

- Припремање плана за рекламирање наше организације по свим местима где 

Срби живе 

 

Свесни смо да све напоре, време и енергију коју улажемо у свакодневни рад 

организације Срби за Србе није довољан да промени неке накарадне одлуке, догађаје, 

или измени историју. Оно у шта верујемо јесте да и то мало породица које прима и 

које ће примати нашу подршку и помоћ осети охрабрење и искреност у нашем даљем 

раду. 

 

Верујемо да управо сви наши донатори, пријатељи, чланови наше организације 

могу утицати на своју породицу, пријатеље, своју околину, и проширити нашу идеју и 

мотив да СРБИ заиста треба, могу и морају помоћи друге СРБЕ, поготову у овим 

тешким и суморним временима. Та вера у наш рад мора трајати од сад па надаље, без 

изузетка. 

 

У нади да ћемо са сваким новим месецом направити макар и један корак напред, 

позивамо Вас да нам се придружите, подржите, и најбитније, проширите свест о 

потреби за организовањем и помоћу нашег српског народа у сваком могућем смислу. 

 

С поштовањем, 

 

Скупштина Хуманитарне организације СРБИ ЗА СРБЕ 

 

 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

 


