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Писмо
донаторима
Поштовани донатори, чланови и пријатељи,
Протекли месец обележиле су уобичајено
најразноврсније активности у режији наших
активиста са свих меридијана, с'тим што су овај пут
предњачили из Аустрије и Швајцарске.
Традиционална палачинка окупљања одржана су
у швајцарским градовима Вецикону и Туну, где је
поред
стандардно
квалитетног
дружења
прикупљено 900, односно 720 франака.
Активности аустријског огранка су биле нешто
другачијег карактера. Првобитно је на аукцији
слика у организацији СПКД „Просвјета“ у Бечу
прикупљено 120€ за пројекат куповине имања
породици Антић, док су истим поводом на име
поменутог пројекта наши чланови послали на
стотине адреса штампане годишње извештаје
организације, са конкретним позивом донаторима
да се прикључе пројекту куповине имања породици
Антић. Највише средстава је прикупљено на
донаторском штанду у Бечу 305€.
Што се тиче медијског простора, председница
огранка у САД је дала интервју за портал србел.нет,
док су у емисији РТС-а „Србија на вези“ намењеној
претежно
дијаспори
паралелно
гостовали
представници организације из САД и матице.
Хуманитарне активности започете су посетом
породицама Гојковић (Дудовица) и Кузмановић
(Ариље), које су искориштене да би се ближе
упознали са тренутним стањем које влада у ове две
многодетне породице. Спроведена је и једна
нетипична акција наше организације. Вртићу из
места Берановац код Краљева прослеђен је један
рачунар који је на име донације наша организација
добила од РАТЕЛ-а.
Обележавање годишњице мартовског погрома,
наши представници искористили су за одлазак на
поклоничко путовање по Косову и Метохији. Поред
поклоничког путовања, посета светој земљи
искориштена је и да се уручи симболична помоћ у
виду основних животних намирница вредности
23.835 динара за неколико породица из места
Бањска, које су претрпеле одређену штету
приликом поплава. За време посете Великој Хочи и
Ораховцу, најмлађим мештанима уручено је 35
мобилних телефона, дар Новосадске Телевизије.
Средином месеца обављена је и прва већа посета
угроженим породицама на подручју Србије. Том
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приликом посећене су истог дана породице
Марјановић (Горњи Mилановац), Ристановић
(Пријевор код Чачка), Жунић (Чачак) и Лазаревић
(Лазаревац). Породици Марјановић уручено је
неколико пари патика за најмлађе у вредности од
17.930 динара. Највећа помоћ уручена је породици
Жунић у виду мотокултиватора (209.000 дин),
хидрофора (54.000 дин.) и бојлера (5.000 дин.).
Ангажовањем пријатеља организације из Чикага
породици Ристановић уручено је 80.000 дин за
куповину краве, док је најскромнија помоћ отишла
породици Лазаревић, приликом које су набављене
основне животне намирнице у износу од 9.100
динара.
Крајем месеца, наши представници посетом
Вршцу и обиласком од раније познатих породица
Медић и Васић ставили су тачку на мартовске
активности. Том приликом породици Васић
прибављена је помоћ у виду бојлера, материјала за
кречење, стакла за прозоре, фрижидера, једног
кревета и пакета основних намирница, док је за
породицу Медић обезбеђен један комбиновани
шпорет и један лежај.
Користимо ову прилику да најавимо неколико
великих пројеката које је тренутно започела наша
организација. Свакако најобимнији пројекат је
куповина куће са имањем за породицу Антић из
околине Врања. Затим се наставља са пројектом
доградње куће породице Ћетковић из Пељава (Реп.
Српска), а у припреми је започињање пројекта
такође доградње и санације куће породице Пудар из
околине Мостара.
Иако можемо бити задовољни чињеницом, да из
месеца у месец расте број донатора, као и донација,
свакако да велики пројекти изискују и велика
средства, која су неопходна да би се на што
конкретнији начин помогло циљним породицима.
Сходно томе, највише се ослањамо на дијаспору,
која би требала да буде покретачки мотор свих
великих пројеката. Верујемо да ћемо пре свега
поштеним, а затим и пожртвованим радом
временом задобијати поверење већег броја
сународника из дијаспоре, поготово из држава где је
наша заједница велика, а из којих није стизао
велики број донација.
С поштовањем,
Скупштина организације
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Помоћ за Србе
на Космету
Акција је спроведена средином октобра 2012.
године у сарадњи са ЕХО ''Мајка девет Југовћа'' из
Грачанице који су обезебдили 55м3 дрва.

Хуманитарна организација Срби за Србе
извршила је неколико новчаних дознака за помоћ
српском народу и угроженим породицама које и
даље живе у јужној српској покрајини Косово и
Метохија.
У склопу недавно спроведене Божићне акције
уплаћено је 622.312 дин. за потребе набавке
неопходног покућства и 170.000 дин. за потребе
грађевинског материјала за изградњу дома
породице Николић из села Кусце код Гњилана.

Срби за Србе са најмлађим члановима
породице Костић у њиховом дому
Захваљујући великим пријатељима организације из
продавнице СИ и Кристал из Грачанице омогућили
су нам да плаћање извршимо у року од 90 дана
којима се и овом приликом захваљујемо на помоћи
и разумевању.

Најмлађи чланови породице Стојковић из Грачанице

Такође, на молбу Епархије Рашко-Призренске и
Косвско Метохијске уплаћено је и 206.700 дин. за
помоћ 11 српских породица из страдалног села
Талиновци код Урошевца за потребе набавке
шпорета за огрев.
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Овом приликом, упућујемо позив српском народу у
матици и широм расејања да са скромним
донацијама
подрже
рад
Хуманитарне
оргаизације Срби за Србе како би већ за Васкрс
организовали нову велику акцију помоћи за потребе
преосталог многострадалног народа на светој
српској земљи!
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СЗС Америка
интервију

Желимирка Крсмановић, председник огранка
хуманитарне организације Срби за Србе у САД у
интервјуу
за
Србел
говори
о
начину
функционисања, успесима, проблемима и новим
пројектима СЗС у САД, као и приближавању
матице и српске дијаспоре кроз хуманитарни рад.
Од када постоји огранак Срби за Србе у САД, где
се налази седиште и какав тренутно статус
организација има?
Огранак Срби за Србе у Америци је основан на
Видовдан 2010. године у Чикагу, где је и седиште.
Огранак у Америци је тренутно најактивнији
огранак организације Срби за Србе, и са поносом
сваке године постављамо себи све више и више
циљеве, и надамо се да ћемо малим доприносом и
радом помоћи многима и подстаћи људе добре воље
да размисле да и они помогну колико могу.
Како је организован огранак СЗС у САД, колико
донатора и чланова окупљате?
Организација Срби за Србе није конципирана на
принципу чланства да само члан организације може
помоћи својим радом. То је једна екипа младих
људи, сви смо запослени, а многи од нас и
студирају и имају своје породице. Међутим, то нас
не спречава да у слободно време чинимо колико је у
нашој моћи да помогнемо нашем народу.
Хуманитарним радом се бавимо волонтерски.
Својим радом, идејама, трибинама, породичним
окупљањима, журкама итд. анимирамо све људе
добре воље било да су Срби или не. Кроз те
активности они донирају за наше акције и пројекте.
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Колики је потенцијал српске заједнице а уједно
и саме организације у САД, имајући на уму да
тамо живи преко 700.000 Срба и Американаца
српског порекла?
Као што сте изнели у питању у Америци живи
огроман број Срба. Нажалост, живимо у времену
када је савремени човек оптерећен многим
наметима које друштво диктира. У Америци се од
јутра до мрака испуњавају обавезе које се не могу
заобићи. За једног радног или пословног човека
тешко је одвојити времена за волонтерски рад, а још
је теже мајкама са децом. Што се тиче потенцијала
и обима помоћи која српска заједница може да
пружи, она зависи само од великог пре свега
волонтерског рада нас, могу слободно да кажем,
добровољаца, на овом „бојном пољу“. Укратко,
људи воле да их неко стално подсећа, а рекла бих и
натера, да помогну. А резултати се виде.
Од досадашњих резултата рада организације,
шта бисте издвојили као највећи успех?
Срби за Србе у Америци су најактивнија и
науспешнија српска независна организација, а
могућности српске заједнице нису искоришћене ни
један посто. Можда ће вам звучати чудно, али за
највећи успех сматрамо то што се из месеца у месец
број донатора повећава. Међу донаторе су се
укључиле чак и веће и угледне фирме, и све то
доприноси поправљању угледа Срба у америчкој
јавности, као и поверењу у наш рад. Ми смо за две
године скупили 98.000 долара, а где је утрошен
новац можете проверити на нашем сајту који је
апсолутно транспарентан.
Које су највеће препреке са којима се сусрећете у
активостима организације?
Као што сам већ рекла, презаузетост људи је
највећи проблем. Видите, ми можемо да се
сусрећемо само викендом, и то не сваког, и то је
једна од највећих препрека. Воља и жеља за радом
постоји, али је времена увек мало.
На који начин се прикупљају донације за рад
организације?
Пре свега, донације се прикљупају нашим акцијама,
у којима инсистирамо на директном додиру са
нашим донаторима у виду великих окупљања,
журки, трибина, а онда и преко интернет-сајта,
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СЗС Америка
интервију
изложених донаторских кутија у фирмама, и преко
рачуна. Желим да напоменем да је наша
организација добила посебан „501 C Status“, што
значи да су наши донатори ослобођени пореза за
сваку своју донацију коју приложе нашој
организацији.
Да ли рад организације подржавају и друге
заједнице осим Срба?
Опште је познато да је Америка највећа
мултиетничка држава у свету, тако да смо ми у
додиру са многим другим заједницама, како
приватно тако и пословно. На наше велико
задовољство помажу нам Американци, али и
Пољаци, Грци и Мексиканци. И та помоћ заиста
није мала.
Да ли сарађујете са другим српским
организацијама и у којој мери?
За сада сарађујемо са неколико организација из
Србије. Сарадња је добра и надамо се да ће у
будућности бити још боља.
Који су краткорочни и дугорочни планови
организације Срби за Србе у САД?
Наш циљ је да број донатора сваког месеца расте
како бисмо могли у што дужем периоду да пружимо
што више помоћи српским угроженим вишечланим
породицама широм Балкана. За ову годину имамо у
плану да организујемо више мањих акција.
Желим да искористим прилику и најавим једну од
великих акција која треба да се оджи у јуну у
Чикагу под називом „Тројка из блока“. То је
хуманитарно спортско дешавање. У питању је
бацање кошаркашких „тројки“ где се сви који воле
спорт сакупљају. Победници добијају награде, а
људи остављају своје донације. Такође, имамо у
плану да организујемо неколико хуманитарних
журки „палачинка-вечери“ где се окупљамо са
својим пријатељима и децом, дружимо се уз
палачинке и остављамо своје донације. Посетићемо
разне српске пикнике где ћемо се представити
људима и сакупљати донације.
Искористила бих прилику да позовем све људе
добре воље да посете наш сајт www.srbizasrbe.org
и http://serbsforserbs.org погледају и помогну,
наравно у складу са својим могућностима.
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Која је порука коју шаљете српској заједници у
САД али и широм света?
Коју поруку можемо послати са овога места него да
кажемо да треба да мислимо и помажемо браћу и
сестре који теже живе него ми? Да се разумемо,
многи тешко живе, али се људи по слабости својој
веселе када виде да неко живи и теже од њих. Кажу,
Богу хвала што ја нисам толико сиромашан, бедан,
јадан, сакат… Мислим да људи нису свесни колико
је српске деце, која на спавање иду гладна, немају
ни основне животне услове, и практично су
принуђена да живе испод минимума људског
достојанства. Не можемо им окренути леђа, зар не?
Хајдемо зато да кажемо данас: приложићу 5 долара,
10 долара, 50 долара, нисам могао више, али даће
Бог да се моја милостиња умножи па да следећи пут
дам више.
Ми не дајемо милостињу Богу. „Бог нема потребе
ни за чим, али се весели када види да човек помаже
лик Његов (тј. сваког човека)“. Па верни, сетимо се
ових речи Светог Макарија Великог. А, и они који
нису верни знају, да када учине и најмање добро
дело, срце им се весели. Ако не верују нека пробају.
Некоме је мало оно што да, али је све ономе ко то
прими. Када схватимо да као народ можемо бити
јаки онолико колико је јак сваки појединац од нас,
онда ћемо напредовати. Све док се непријатељ
слади нашом слабошћу и гордошћу нећемо вратити
ни Косово и Метохију, ни снажну и независну
Србију, а ни страхопоштовање оних који
покушавају да нас униште.
Све је повезано са свиме. Зато сада позивам све
људе добре воље да помогну колико могу, у свом
најближем окружењу колико год могу. Не бацајте!
Не морате се ангажовати у хуманитарним
организацијама, којима не верујете, љутити се…
оперите, опеглајте, додајте и по неку конзерву, нека
то буде ваш лични чин милосрђа, не мора нико
знати. Бог све види.
Надам се да сам барем мало помогла и овим
поздрављам своју драгу браћу и сестре у Србији са
надом да ћемо се скоро видети у неким новим
акцијама.
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СЗС обишли 19
деце у Рашкој
година као подстанари, а пре 4 године су купили
кућу у селу Дудовица (у близини Лазаревца).
У току ове и наредне године планирају проширење
куће за коју су већ добили блокове, али им фали
остатак материјала и то:
- шљунак (20 кубика)
- цемент (100 џакова)
- креч (30 џакова)
- и још пар ситница које иду уз доградњу куће.

Четворочлана екипа Хуманитарне организације
Срби за Србе из Београда посетила је у последњим
данима месеца фебруара вишечлане породице
Гојковић из села Дудовице код Лазаревца која
укупно броји 13 чланова и Кузмановић из села
Миросаљаца у близини Ариља са 10 чланова у свом
домаћинству.

Гојковићи у кући од покућства имају све како кажу,
али би им донација у виду краве или козе била и
више него потребна и корисна, како за децу тако и
читаво домаћинство.

Породицу Гојковић чине: отац Зоран, мајка
Младенка и деца: Маја (26 год., удата), Стефан
(19), Јован (17), Никола (15), Јована (11),
Михајло (9), Милица (8), Милан (6), Димитрије
(4), Александар (3) и Душан (2).
Отац Зоран ради код приватника, док мајка
Младенка брине о деци, породици и о једној кози и
свињи које поседују. Такође, поседују и пластеник
који су подигли пре 3 године да би подмирили своје
потребе за поврћем у току године. Гојковићи не
примају никакав дечији додатак, па им је једини
извор прихода скромна очева плата. Живели су 17

Месечни извештај за март 2013.

Породица је нас оставила одличан утисак, поготову
мајка Младенка која се одлично брине о деци која
су дисциплиновани попут најбољих војних
јединица и која је све време само била захвална на
самој нашој посети.

Хуманитарна организација Срби за Србе

6

СЗС обишли 19
деце у Рашкој
Поред тога Кузмановићи гаје малине, али због
лоших временски услова претходне 2 године нису
имали скоро никакве приходе од тога. Ове године
су посадили малину на 33 ара и кажу ако Бог да
доброг приноса планирају проширење куће за коју
су већ добили одређена средства. То је уједно и
једина помоћ која им тренуто треба, јер како кажу
''имају свега, деца нису гладна боса и гола'', у шта
смо се и сами уверили. Најмлађи Кузмановићи су
одличног здравственог стања и лепо васпитани.
Једина жеља коју су деца имала јесте компјутер
који би сви могли да користе.

Друга породица коју смо посетили била је породица
Кузмановић из Миросаљаца код Ариља. Отац
Милија и мајка Славица Кузмановић имају укупо
осморо деце: Милицу (14), Милана (12), Ђорђа
(11) Дејана (8), Драгицу (5), Ђурђину (4), Јелену
(3) и двомесечног Николу.

Такође, родитељи су нам у разговору рекли да их је
много људи посетило до сада и да су сви обећавали
помоћ, али да се они просто не надају ничему и
кажу ако буде буде ако не ништа нема везе.

Отац је остао без посла и сад се искључиво баве
пољопривредом и поред 9.800 динара дечјег
додатка то су им сва примања. У свом
домаићинству поседују једну краву, неколико
свиња и кокошака. Због немогућности исхране нису
у прилици да гаје још стоке, док их слаба количина
воде спречава да направе пластеник на својој
земљи.

Месечни извештај за март 2013.

Наша организација ће се свакако потрудити да ни
ова посета српској породици са осморо деце не
остане на празним обећањима.
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СЗС палачинке
у Вецикону

Културно уметничко друштво Никола Тесла је 23.
фебруара у швајцарском граду Вецикону уступило
Хуманитарној оргнизацији Срби за Србе своје
просторије, где је одржано сада већ познато вече
палачинки.

Такође се захваљујемо госпођи Милени Вукоје
Стаменковић, која нажалост није била присутна,
али је њена донација стигла.

Ваша Хуманитарна организација Срби за Србе
Швајцарска
Као и увек окупили се наши драги пријатељи, који
нас већ дуго прате и подржавају у добротворном
раду. Те вечери су нам се такође придружили
српски писци који живе у Швајцарској и била је
представљена поезија Латинке Ђорђевић.
Вече је протекло у лепој атмосфери и уз дружење
скупљено је 900 франака.
Захваљујемо се свима, који нас подржавају и који
нам пружају могућност за даљи рад.

Месечни извештај за март 2013.
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СЗС пројекат
за Антиће
КРЕЋЕ ВЕЛИКИ ПРОЈЕКАТ ЗА АНТИЋЕ

Хуманитарна организација Срби за Србе покреће
велики пројекат збрињавања шесточлане породице
Антић из села Дреновца недалеко од Врања.
Пројекат за циљ има да обезбеди нови дом ове
социјално угрожене породице која оскудева у свим
најосновнијим условима за живот. Такође,
обезбедићемо породици неопходна средства за
бављење пољопривредом како би могли самостално
да живе од свог рада у будућности. Вредност
пројекта је 20.000 евра. Упућујемо позив свим
државним институцијама, приватним компанијама,
сродним хуманитарним и друштвеним удружењима
широм света да подрже овај нови пројекат наше
организације.
..........................................................................................
КАМПАЊА ЗА АНТИЋЕ У АУСТРИЈИ

Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе из Аустрије послали су путем поште преко 600
писама са годишњим извештајима за 2012. годину,
календарима, часописима "Споји!" и апелом
организације да донатори, чланови и пријатељи, као
и други људи добре воље, подрже нову велику
кампању за изградњу куће породице Антић из села
Дреновац код Врања. Укупни трошкови ове
пошиљке тешке 160 килограма били су 570 евра с
тим што су чланови Управног одбора донирали 310
евра за ове потребе.

Месечни извештај за март 2013.

ПРОСВЈЕТА И К. МИЛОШЕВИЋ АНТИЋИМА

У оквиру програма „Представљање дела и аутора
српске заједнице у Бечу“, СПKД „Просвјета“ је 15.
марта, у сали ресторана „Александра“, у десетом
бечком округу, организовала промоцију књига
књижевнице и ликовне уметнице Касијане
Милошевић која је даривала "Просвјети" две своје
уметничке фотографије, које носе назив по
истоименој књизи "Лавиринт". Организована је и
аукција слика, па ће прикупљени приход у износу од
120 евра бити предат Хуманитрној организацији
"Срби за Србе", која ће ова средства наменити
угроженим породицама у Србији, којима је овај вид
помоћи најпотребнији.
..........................................................................................
ДОНАТОРСКИ ШТАНД СЗС У БЕЧУ

У суботу, 16. марта, чланови Хуманитарне
организације Срби за Србе приредили су у Бечу
информативни штанд у оквиру културно-забавне
вечере коју је организовало КУД "Бранко
Радичевић". Овом приликом су посетиоцима на
улазу у салу подељене коверте са информацијама и
позивом да се прикључе најновијем пројекту
збрињавања шесточлане породице Антић из села
Дреновац. Један део људи добре воље се одазвао
нашем позиву и на лицу места подржао овај
пројекат, па су тако прикупљене донације у висини
од 305 евра, а донатори су у знак захвалности
добили на поклон по једну мајицу, часопис "Споји!"
и календар наше организације.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Активности
СЗС у марту
СРБИ ЗА СРБЕ ГОСТИ НА ТВ КОПЕРНИКУС

Председник Хуманитарне организације Срби за
Србе из Београда Игор Рашула гостовао је на
телевизији Коперникус 27. фебруара у склопу
емисије ''Србија Онлине'' током које је укратко
представио рад и деловање организације и начине
како донатори широм света могу да се укључе у рад
организације.
..........................................................................................
СЗС ПОКЛОН ЗА ВРТИЋ У КРАЉЕВУ

Хуманитарна организација Срби за Србе у
сарадњи са Републичком агенцијом за електронске
комуникације РАТЕЛ донирала је један компјутер за
потребе дечјег вртића у Берановцу код Краљева.
Након што су представници организације пре мање
од месец дана обишли вртић и том приликом
обећали скромну помоћ у виду компјутера, то
обећање је и испуњено, као што се и види на слици
коју смо добили од пријатеља организације из
Краљева. Позивамо овом приликом државне
институције да у својим надлежностима и
могућностима помогну додатно опремање дворишта
овог вртића. ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!

Месечни извештај за март 2013.

СЗС У ЕМСИЈИ РТС-A ''СРБИЈА НА ВЕЗИ''

Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе из Сједињених Америчких Држава и Србије
гостовали су 6. марта у емисији Радио Телевизије
Србије на сателитском програму ''Србија на вези''.
Гости у емисији били су секретар организације из
Чикага Небојша Живковић и гост у студију Игор
Рашула, председник организације у Београду.
..........................................................................................
ПРЕКО 4.000.000 ПОСЕТА НА СЗС САЈТУ

Званична интернет презентација Хуманитарне
организације Срби за Србе www.srbizasrbe.org
забележила је у четвртак 21. марта 2013. године
преко 4.000.000 посета од почетка рада овог
интернет портала у јануару 2006. године. И овом
приликом упућујемо речи захвалности свим
донаторима и пријатељима организације који су
омогућили да у протеклих осам година помоћ дође
до 320 српских породица!

Хуманитарна организација Срби за Србе
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СЗС палачинке
у Туну

Након Цириха и Чикага, 16. марта одржано је вече
хуманитарних палачинки у градићу Тун надомак
Берна. Као и претходног пута домаћини окупљања
били су Мићо и Мира власници ресторана Stürredli
уз сарадњу са нашим члановима из средње
Швајцарске. У изузетно пријатној атмосфери и
дружењу уз караоке надметање, прикупљено је 720
франака које ће бити искоришћене за редовне
акције наше организације широм Балкана.

Месечни извештај за март 2013.

Овом приликом се захваљујемо свим гостима који су
улепшали
нашу
манифестацију
ивланицима
ресторана који су нам уступили локал, а посебну
захвалност за екипу која је због ових палачинки
прешла чак 250 километара како би дала свој
допринос нашем хуманитарном раду!

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Срби за Србе
на Космету
Такође, испоручено је 35 мобилних телефона деци
у Грачаници, Ораховцу и Великој Хочи, који су
добијени на поклон од Новосадске телевизије.

Чланови Хуманитарне организације
Срби за Србе у посети Призрену
Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе из Београда и Новог Сада боравили су
протеклог викенда 16. и 17. марта на Косову и
Метохији у склопу обележавања девет година од
стравичног погрома српског народа у којем је
убијено 19, протерано преко 4.000 људи, уништено
35 манастира и цркава као и неколико десетина
гробова и кућа.

Приликом посете угроженом селу Бањска
испоручена је помоћ у пакетима хране за
породице: Марковић Љубише, Антонијевић
Дарка, Максимовић Јована, Апостоловић
Јестимија и Мандић Љиљане у вредности од
23.835 дин., које су биле погођени поплавама.

Месечни извештај за март 2013.

Српска дечица у Великој Хочи са мобилним
телефонима - поклон Новосадске ТВ

Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе
испред манастира Високи Дечани

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Помогнуте 4
породице
да се мајка и отац смењују у организацији њеног
школовања и слободног времена. И поред тешког
живота Кристина је била довољно љубазна и
расположена да нам одрецитује њену најновију
песму. Сазнали смо и да је Кристинин одлазак у
Бању Ковиљачу јако битан за њено даље лечење.
Саша нам је саопштио да је почео да се бави
пчеларством и изложио нам неке његове утиске и
планове за даљи рад. За сада су му потребне нове
кошнице. Што се тиче његовог скромног сеоског
домаћинства у Шиполају, било је речи о донацији у
виду краве или пар оваца. Такође механизација је
застарела и од велике помоћи би му била нова
фреза.
У петак 22. марта, чланови и пријатељи
Хуманитарне организације Срби за Србе из
Београда посетили су и помогли четири вишечлане
породице и то Марјановиће из Горњег Милановца
(седморо деце), Ристановиће из Пријевора код
Чачка (троје деце), Жуниће из Чачка (десеторо
деце) и Лазаревиће из околине Лазаревца са
четворо деце. Приликом посете породицама
уручена је помоћ у виду основних животних
потребштина, одеће и обуће.

Обућа за најмлађе Марјановиће
На крају посете су чланови организације уручили
помоћ у виду обуће за најмлађе чланове породице
Марјановић у вредности од 17.930 динара, а такође
покушаћемо да у наредном периоду помогнемо са
обезбеђивањем краве за узгој.

Срби за Србе са члановима породице Марјановић
Током посете десеточланој породици Марјановић
из Горњег Милановца, затекли смо у њиховом стану
оца породице Сашу Марјановића са ћерком
Кристином (10 год.). Кристина је због церебралне
парализе спречена да похађа редовну наставу тако

Месечни извештај за март 2013.

Породица Жунић са својим новим
мотокултиватором

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Помогнуте 4
породице
Код породице Жунић у селу Виљуша код Чачка
ситуација је нешто озбиљнија. Отац Жељко нам је
кроз јак напад опструктивног бронхитиса реферисао
стање тог домаћинства. Након прве посете
Жунићима, обезбеђен је мотокултиватор (209.000
дин.) и хидрофор (54.095 дин.) који беспрекорно
раде. Обезбеђен је и нови бојлер (5.000 дин.) који
чека монтажу. Може се рећи да су када је вода у
питању Жунићи одахнули. Следећа на реду би
требало да буде веш машина. Мајка Славица веш
пере на руке за породицу која броји 11 чланова. Да
није све тако црно доказ су деца која и поред свих
тешкоћа ипак зраче ведрином и оптимизмом.

Срби за Србе са породицом Лазаревић
Последња породица коју смо обишли на овом
пропутовању била је породица Лазаревић из
околине Лазаревца. Најмлађи чланови породице
Лазаревић су Стефан (16 год.), Ивана (12 год.),
Душан (7 год.) и Христина (3 год.). Породица је
опхрвана стамбеним проблемом. Наиме кућа им је
недавно запечаћена од стране општинских власти.
Разлог за то је могућност урушавања исте. Отац
породице Саша Лазаревић објашњава да су се
прве пукотине јавиле по завршетку изградње
комшијске куће која се практично наслања на
његову.

Мајка Славица са својом дечицом
Тако је тринаестогодишњи Раде показао члановима
СЗС своје најновије цртеже. Славица, иначе мајка
једанаесторо деце, одликована је признањем „Голуб
Љубави“. Иначе „Голуб Љубави“ је признање за
хуманост, љубав и промовисање брачне заједнице.
На крају посете, члановима породице Жунић
уручена је помоћ у виду основних животних
намирница.
Након
посете
Жунићима,
представници
организације одлазе у село Пријевор, које је такође
у околини Чачка где уручују помоћ у вредности од
80.000 дин. породици Ристановић за потребе
набавке краве за узгој. Средства за помоћ породици
Ристановић обезбедила је група Драгачевца из
Чикага којима овом приликом преносимо речи
захвалности ове породице.

Месечни извештај за март 2013.

Могућа је и опција како каже да се прода постојећа
кућа са земљом и прикључцима и да се уз доплату
купи нова. Тренутно шесточлана породица
Лазаревић живи у закупљеном стану. Саша је
недавно остао без посла и ради хонорарно. Његова
супруга је такође незапослена. На крају посете
уручена им је помоћ у виду основних животних
намирница у укупној вредности од 9.108 дин.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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СЗС помогли
у Војводини

Срби за Србе са породицом Васић
У среду 27. марта трочлана екипа Хуманитарне
организације Срби за Србе из Београда упутила се
ка Вршцу, како би испоручила помоћ за две
угрожене вишечлане породице Васић и Медић. Ову
акцију помоћи покренули су донатори наше
организације из америчког града Милвоки који су
током марта прикупили и наменили средства за
помоћ Медићима, Васићима као и за породицу из
Смедеревске Палаке Тодоровић у укупној вредости
од $600.

Најмлађи Младен био је најживахији и он нам је
причао о својој фудбалској каријери, показивао
медаље, показао позивницу где га позивају на камп
за младе талентоване играче... Обећао нам је да ће
када буде порастао играти за Барселону и дати гол
Реалу из Мадрида где смо му ми пожелели сву
срећу у реализацији својих амбициозних планова и
снова.

Прву породицу коју смо посетили били су Васићи
којима смо овог пута обезбедили бојлер, материјал
за кречење, стакла за прозоре, фрижидер, кревет
и мало хране. После два сата проведених у
куповини одлазимо у њихов дом. У кући су нас
дочекала сва деца која су већ полако отпакивала
свој нови фрижидер.

Месечни извештај за март 2013.
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СЗС помогли
у Војводини
Поздрављамо се са Васићима и продужавамо пар
улица напред кроз Вршац како би дошли до
породице Медић.

СЗС са породицом Медић
Њима смо овога пута обезбедили комбиновани
шпорет и кревет који купујемо истог дана са
мајком Снежаном. Након куповине одлазимо у дом
породице Медић где су нас чекали остали укућани.
Најмлађи члан породице Константин који има око
две године само што је пропричао изашао је пред
нас и понудио кафом.

Док смо чекали кафу да се скува мали Коле нас је
забављао уз Гангам стајл и вештине црвеног
ренџера. После краћег дружења са породицом
поздрављамо се и крећемо назад за Београд.

Месечни извештај за март 2013.

У Београд стижемо око 19 часова и искоришћавамо
прилику и свраћамо у парохијски дом Вазнесењске
цркве на промоцију ЦД-а музичког састава
Ђурђеви Ступови. Уз богат музичко културноуметнички програм завршавамо нашу данашњу
акцију.

Желимо да искористимо прилику да пренесемо
речи захвалности донаторима из Милвкоија, као и
нашим редовним донаторима широм света, без
којих и ова акција наше организације не би била
могућа.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Испорука на
Космету

Хуманитарна организација Срби за Србе
успешно је завршила још једну Божићну акцију
помоћи српском народу на подручју јужне српске
покрајне - Косова и Метохије. У сарадњи са нашим
пријатељима из организације ''Мајка девет
Југовића'' из Грачанице, хуманитарна помоћ
организације Срби за Србе у вредности од 800.000
динара је у протеклих месец дана испоручена
свима породицама на кућну адресу.

У радости и нестрпљењу планирамо нову акцију
помоћи српским породицама на подручју Косова и
Метохије у склопу велике традиционалне
Васкршње акције наше организације. Позивамо
добре људе широм света да подрже добротворни
рад наше организације са скромним али редовним
месечним донацијама, како би се наша помоћ у
континуитету одвијала.

Помоћ која је испоручена за угрожене српске
породице укључила је:
- Грађевински материјал за доградњу куће
- Материјал за опремање купатила (плочице,
шоља, лавабо)
- Електрични шпорет 3 ком.
- Веш машина 3 ком.
- Кревет/кауч 7 ком.
- Хидрофор
- Фрижидер комбиновани 2 ком.
- Бојлер
- Кревет на спрат са душецима 4 ком.
- Велики плакар (трокрилни) 3 ком.
- ТА пећ

Месечни извештај за март 2013.
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Нова кућа за
Вулиће

Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе из Цириха и Београда обишли су у петак 29.
марта осмочлану породицу Вулић из Остружнице,
на чијем је плацу у току изградња новог породичног
дома за ову српску породицу.
Са поносом истичемо чињеницу да ће ова породица
ускоро бити богатија за још једног мушког или
женског члана породице, највероватније око
Видовдана!

Вредност последњег дела материјала за изградњу
куће износила је 93.624 динара.

Срби за Србе са породицом Вулић
У току обиласка радова договорена је оквирна
динамика изградње куће, тако да ће се сви радови
завршити на јесен, уз Божију помоћ и свакако
помоћ наших донатора.

Месечни извештај за март 2013.

Најмлађи Вулићи жељно ишчекују нови дом

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Нова помоћ
за најмлађе
СТОЈАНОВИЋИМА ИЗ ЈАГОДИНЕ

ТОДОРОВИЋИМА ИЗ С. ПАЛАНКЕ

Хуманитарна организација Срби за Србе у
сарадњи са пријатељима организације из Љига,
испоручили су 800 ком. расада парадајза
једанаесточланој породици Стојановић из села
Винорача код Јагодине. Укупна вредност ове
помоћи била је 36.000 дин.

У последњим данима месеца марта, Хуманитарна
организација Срби за Србе испоручила је нову
вредну помоћ за осмочлану породицу Тодоровић
из села Водице код Смедеревске Паланке.

Подсећамо да смо средином децембра 2012. године
завршили изградњу пластеника како би ова
породица у наредном периоду могла да кроз
сопствену пољопривредну производњу обезбеди
неопходна средства за своју децу и домаћинство.
Наша организација ће свакако наставити са
сличним развојним пројектима и у будућности.

Месечни извештај за март 2013.

Помоћ се састојала у виду грађе и материјала
неопходног за реконструкцију крова породичне
куће у укупној вредности од 53.469 дин.

Ову акцију помоћи Тодоровићима финансијски су
подржали Срби из америчког града Милвоки (са
15.500 дин.) којима се и овом приликом
захваљујемо на донацији.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Финансијски
извештај
ПРЕГЛЕД ДОНАТОРА ЗА МАРТ 2013. ГОДИНЕ
1. Compass Fuel донаторска кутија /САД/ - $ 43
2. Balkan Bakery донаторска кутија /САД/ - $ 32
3. Sandy's Bakery донаторска кутија /САД/ - $ 15
4. Beograd Café донаторска кутија /САД/ - $ 13
5. Dani's Deli донаторска кутија /САД/ - $ 41
6. St. Nikola, Brookfield д. кутија /САД/ - $ 26
7. Анонимна донација /Србија/ - 20.000 дин.
8. Цар Хотел /Србија/ - 10.000 дин.
9. Радован Д. /Србија/ - 500 дин.
10. Гордана М. /Србија/ - 500 дин.
11. Сербоси /Канада/ - $ 375
12. Милован М. /Аустралија/ - 10 €
13. Горан П. /Велика Британија/ - 60 €
14. Дан К. /САД/ - $ 25
15. DJ Mivu /Немачка/ - 10 €
16. Недељко П. /САД/ - 20 €
17. Милица В. /САД/ - $ 15
18. Боса Ј. /САД/ - $ 10
19. А. П. Е. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF
20. Стојан Ј. /Швајцарска/ - 50 CHF
21. Никола М. /Швајцарска/ - 20 CHF
22. Васо Ђ. /Швајцарска/ - 40 CHF
23. Соња Х. /Швајцарска/ - 20 CHF
24. Душан Ђ. /Швајцарска/ - 30 CHF
25. Mилан М. /Шведска/ - 15 €
26. Мирослав Ч. /Шпанија/ - 10 €
27. Бојан Б. /В. Британија/ - 10 €
28. Александар Т. /Канада/ - 15 €
29. Весна П. /Србија/ - 2.000 дин.
30. www.cikaskisrbi.com - $ 25
31. СЗС Крајишка браћа /САД/ - $ 150
32. Браћа Ђуричић /Холандија/ - 50 €
33. Danny /Холандија/ - 50 €
34. Горан Р. /Шведска/ - 20 €
35. MJ Cook /САД/ - 10 €
36. Драгиша С. /САД/ - $ 50
37. Миодраг Н. /Аустрија/ - 10 €
38. Марко Г. /Аустрија/ - 20 €
39. Милош В. /Србија/ - 5.000 дин.
40. А. М. /Србија/ - 2.000 дин.
41. Маја Ј. /Швајцарска/ - 20 CHF
42. М. П. /Швајцарска/ - 40 CHF
43. Дарко С. /Канада/ - 10 €
44. Слађана Ј. /Аустрија/ - 10 €
45. Елвис Д. /Аустралија/ - $ 50 АUD
46. Mилан Д. /САД/ - $ 15
47. Тихомир Б. /Канада/ - $ 100
48. Петар П. /Аустрија/ - 10 €
49. Немања М. /Аустрија/ - 20 €
50. Марко М. /Аустрија/ - 170 €
51. Озренко /Луксембург/ - 20 €

Месечни извештај за март 2013.

52. Борис М. /Норвешка/ - 20 €
53. Јакимов - 10 €
54. Слав К. /САД/ - $ 25
55. Снежана Ј. /Холандија/ - 30 €
56. Гојко М. /Србија/ - 1.000 дин.
57. Верници капеле Св. Козма и Дамјан КБЦ
''Драгиша Мишовић'' Београд /Србија/ - 4.000 дин.
58. Нинослав М. /Србија/ - 500 дин.
59. Борис С. /Швајцарска/ - 30 €
60. Делије Њујорк /САД/ - $ 21,5
61. Игор М. /Аустрија/ - 15 €
62. Иван А. /САД/ - $ 25
63. Д. и Н. Р. /Канада/ - $ 15
64. А. Н. Е. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF
65. Mирослав Ј. /Русија/ - 457,3 CHF
66. Драган С. /В. Британија/ - 100 €
67. Саша С. /САД/ - $ 50
68. Биљана Ђ. /Србија/ - 1.000 дин.
69. Мирјана М. /Србија/ - 2.200 дин.
70. Милка Т. /Србија/ - 300 дин.
71. Симке /САД/ - 15 €
72. Велибор Ч. /Немачка/ - 50 €
73. Данијела Ш. /Канада/ - 25 €
74. Милош Ђ. /Србија/ - 1.000 дин.
75. Иван Р. /САД/ - $ 25
76. Небојша М. /Канада/ - 10 €
77. Иво В. /Канада/ - 20 €
78. Фрфе /Норвешка/ - 40 €
79. Мациеј С. /Пољска/ - 50 €
80. Игор И. - 20 €
81. Банијац /Исланд/ - 15 €
82. Јован Б. /В. Британија/ - 30 €
83. Елвис Д. /Аустралија/ - $ 50 (facebook)
84. Милан С. /Канада/ - $ 50 CAD
85. Валентина С. /Канада/ - 35 €
86. Бранислав Л. /Канада/ - 10 €
87. Александар М. /САД/ - $ 15
88. Ирена Г. /САД/ - $ 25
89. Данијел Ђ. /Швајцарска/ - 100 CHF
90. Данијел С. /Швајцарска/ - 50 CHF
91. Мирослав И. /Швајцарска/ - 100 CHF
92. Милош М. /Србија/ - 9.000 дин.
93. Мирко П. /Србија/ - 1.500 дин.
94. Ведран В. /Србија/ - 1.000 дин.
95. Никола В. /Србија/ - 1.000 дин.
96. Мирко Т. /Србија/ - 500 дин.
97. Милица Р. /Србија/ - 500 дин.
98. Александар Ж. /САД/ - $ 25
99. Рафаела Т. /Аустрија/ - 5 €
100. УО СЗС Аустрија /Аустрија/ - 310 €
101. Јелена К. /САД/ - $ 15
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Финансијски
извештај
102. Радмила А. /Канада/ - $ 15
103. Душан С. /САД/ - $ 30
104. Тања Р. /САД/ - $ 80 (facebook)
105. Српска Омладина /Србија/ - 2.000 дин.
106. Душан К. /Холандија/ - 10 €
107. Велимир Р. /Република Српска/ - 100 КМ
108.Ђ. Т. /Србија/ - 30.000 дин.
109. Владан Ј. /Србија/ - 1.000 дин.
110. Звездана М. /Србија/ - 500 дин.
111. Немања С. /Србија/ - 500 дин.
112. Душан К. /В. Британија/ - $ 10
113. Никола Б. /Србија/ - 5.000 дин.
114. Драшко К. /Шведска/ - 100 €
115. УО СЗС Аустрија /Аустрија/ - 135 €
116. Драгана W. /САД/ - $ 40
117. Живко Т. /САД/ - $ 50
118. Олга Г. /Словeнија/ - 30 €
119. Ненад С. /Канада/ - 20 €
120. Л. Судар /Швајцарска/ - 40 CHF
121. Душан Ј. /Србија/ - 500 дин.
122. Мајице "Нема предаје" /Србија/ - 8.400 дин
123. Милош Ј. /Аустрија/ - 15 €
124. Група Драгачевца из Чикага /САД/ - 67.170 дин.
($800 за Ристановиће)
125. Марко М. /Србија/ - 50 €
126. Жељана - 11.29 €
127. Марко М. /Србија/ - 2.500 дин.
128. Александар Д. /Србија/ - 1.000 дин.
129. Оља М. /САД/ - $ 20
130. Б. Бојанић /САД/ - $ 15
131. М. Васић /Немачка/ - 20 €
132. Фолклоријада /Аустрија/ - 305 € (за Антиће)
133. Палачинке у Туну /Швајцарска/ - 720 CHF
134. Александар и Јелена М. /Шведска/ - 50 €
135. Горан Н. /Аустрија/ - 20 €
136. Жељко М. /Аустрија/ - 10 € (за Антиће)
137. Станко Р. /Аустрија/ - 20 €
138. Теодора С. /Француска/ - 10 €
139. Петар К. /Луксембург/ - 30 € (за Антиће)
140. Историчари 11 /Србија/ - 1.350 дин.
141. Драган Б. /Србија/ - 500 дин.
142. Зоран Ц. /Србија/ - 500 дин.
143. Б. С. /Аустрија/ - 20 €
144. Биљана М. /Аустрија/ - 20 € (за Антиће)
145. Жељко Б. /Канада/ - $ 50
146. Јовица В. /Канада/ - $ 25
147. Милутин Т. /Русија/ - 60 €
148. Општина Пале /Република Српска/ - 140 КМ
149. Божидар Ј. /Србија/ - 1.000 дин.
150. Иван Б. /Србија/ - 2.000 дин.
151. Марјана В. /Србија/ - 10.000 дин.
152. Анђелка В. - 30 €
153. Драгиша Ђ. /САД/ - $ 15
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154. Бојан Ћ. /Аустрија/ - 10 €
155. Рајко М. /Србија/ - 3.000 дин.
156. Ђорђе и Николина /Србија/ - 20 €
157. Љубомир Д. /Норвешка/ - 40 €
158. Наташа Д. /Норвешка/ - 20 €
159. Војислав Ц. /Аустирја/ - 10 €
160. Милош, Загорка, Лазар, Чедо Р. /Аустрија/ - 20 €
161. Feinbaum Consulting GMBH
/Швајцарска/ - 100 CHF
162. М. К. /Швајцарска/ - 50 CHF
163. Јованка Ц. /Србија/ - 500 дин.
164. Жељка М. /Аустрија/ - 5 € (за Антиће)
165. Анионимно /Аустрија/ - 20 € (за Антиће)
166. Јован С. /Немачка/ - 40 €
167. СКПД ''Просвјета'' /Аустрија/ - 120 € (за Антиће)
168. Цар Хотел /Србија/ - 5.000 дин.
169. Небојша С. /Србија/ - 2.000 дин.
170. Невена Ц. /САД/ - $ 30
171. AT&T Employee Giving Campaign /САД/ - $ 271.92
172. AT&T Employee Giving Campaign /САД/ - $ 84.38
173. Unite Way Campaign /САД/ - $ 200
174. Предраг Б. /САД/ - $ 50
175. Бране Ј. /САД/ - $ 30
176. United Way/Valley of the sun United Way
(Intel/Kisa) /САД/ - $ 100
177. United Way/Valley of the sun United Way
(Intel/Kisa) /САД/ - $ 100
178. Марко/Атина /Грчка/ - 10 €
179. Марта С. /САД/ - $25
180. Нина и Максим К. /САД/ - $50
181. Миодраг В. /Швајцарска/ - 25 €
182. Немања Н. /Србија/ - 1.000 дин.
183. Милош С. /Србија/ - 500 дин.
184. Данијела Д. /В. Британија/ - 23 €
185. Никола М. /Швајцарска/ - 20 CHF
186. Срђан М. /САД/ - $ 25
187. Милица К. /Република Српска/ - $ 5
188. Мила /Шведска/ - 15 €
189. Милош Ј. /САД/ - $ 40
190. Imworker - 150.78 €
191. Б.Б. СПЦ /Аустрија/ - 400 € (за Антиће)
192. Зоран В. /Канада/ - 30 €
193. Драгана Б. /Шведска/ - 15 €
194. Милош и Миња /Србија/ - 4.000 дин.
195. Анкица Д. /САД/ - $ 25
196. Јелена С. /Канада/ - 20 €
197. Маријел и Виктор Р. /САД/ - $ 10
198. Слађан М. /САД/ - $ 40
199. Бранислав Л. /САД/ - $ 5
200. Зоран, Бојан, Жељко и Блаженка /САД/ - $ 40
201. Синиша В. /САД/ - $ 30
202. Милан В. /САД/ - $ 5
203. Стефан /САД/ - $ 15
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204. Мане /САД/ - $ 27
205. Никола М. /САД/ - $ 10
206. Никола С. /САД/ - $ 22
207. Ален Г. /САД/ - $ 20
208. Илија С. /САД/ - $ 10
209. Момир В. /САД/ - $ 5
210. Бојан и Бојана Б. /САД/ - $ 10
211. Горан В. /САД/ - $ 20
212. JMB trucking /САД/ - $ 50
213. Никола Ђ. /САД/ - $ 10
214. Ведро Т. /САД/ - $ 10
215. Александар М. /САД/ - $ 15
216. Момир и Биљана М. /САД/ - $ 15
217. Александар и Александра М. /САД/ - $ 25
218. Горан и Милица М. /САД/ - $ 15
219. Julius S. /САД/ - $ 5
220. Жељко Б. /САД/ - $ 6
221. Сања Д. /САД/ - $ 10
222. Мирослав К. /САД/ - $ 5
223. Јелена С. /САД/ - $ 20
224. Дадо и Томи К. /САД/ - $ 25
225. Драгиша К. /САД/ - $ 20
226. Светосавска Омладина /САД/ - $ 20
227. Ванеса и Мирко /САД/ -$ 55
228. Милош С. /САД/ - $ 25
229. Христос се роди /Србија/ - 2.000 дин.
230. Милош У. /Србија/ - 1.000 дин.
231. Никола В. /Србија/ - 500 дин.
232. Тања Р. /САД/ - $ 20 (facebook)
233. Радосав А. /Канада/ - $ 40 CAD
234. Mилен Т. /САД/ - $ 20
235. Александар Ј. /САД/ - $ 300 Microsoft MGP
236. Никола Л. /САД/ - $ 80 Microsoft MGP
237. Данко П. /САД/ - $ 12.48 Microsoft MGP
238. НЛСТД /Холандија/ - 20 €
239. Марко М. /Србија/ - 7.59 €
240. Дејан Ј. /Аустрија/ - 20 € (за Антиће)
41. А. Ђокић /Аустрија/ - 20 € (за Антиће)
242. Раденка Т. /Аустрија/ - 50 € (за Антиће)
243. Тања и Родољуб Ј. /Аустрија/ - 200 € (за Антиће)
244. Зоран Ј. /САД/ - $ 25
245. Томислав Д. /Србија/ - 3.000 дин.
246. Душан П. /Србија/ - 500 дин.
247. Мирослав Ј. /САД/ - $ 25
248. Клеопатра /Канада/ - 50 €
249. Марио и Гордана Ј. /Аустрија/ - 20 € (за Антиће)
250. Велимир К. /Аустрија/ - 30 € (за Антиће)
251. Александар Ј. /Канада/ - $ 50
252. Дејана М. /САД/ - $ 40
253. Елизабет З. /САД/ - $ 20
254. Нина М. /САД/ - $ 50
255. Дарко С. /Аустрија/ - 100 €
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256. Синиша П. /САД/ - $ 25
257. Иван М. /САД/ - $ 50
258. Зоран П. /Данска/ - 25 €
259. Далибор В. /Шведска/ - 20 €
260. Даница и Сербоси /Канада/ - $ 750
261. Алекс М. /САД/ - $ 200
262. А.П.Е. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF
263. Стојан Ј. /Швајцарска/ - 50 CHF
264. М.Г. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF
265. Никола М. /Швајцарска/ - 20 CHF
266. М. З. - 120 €
267. Зорица Х.-Г. /Аустрија/ - 30 € (за Антиће)
268. Томислав П. /САД/ - $ 20
269. Милош Ђ. /Србија/ - 350 дин.
270. Петрана М. /САД/ - $ 30
271. Мара Ћ. /САД/ - $ 25
272. Душко Т. /В. Британија/ - 35 €
273. Далибор К. /САД/ - $ 30
274. СЗС мајице на Флориди /САД/ - $ 600
275. СТР Комисион Техно Каса /Србија/ - 4.000 дин.
276. Жељко Н. /Србија/ - 1.000 дин.
277. Делије Пенсилванија /САД/ - $ 24
278. Борис М. - 40 €
279. Синиша К. /Немачка/ - 10 €
280. Црвене еБеретке /Швајцарска/ - 13 €
Укупно у марту: 12.331 €
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Преглед новчаних токова за март 2013. године
Србија
ЕУР
Почетно стање – 1. 3.
Примљене донације
Трошкови донација
Пренос новца
Оперативни трошкови
ПП трошкови и трошкови одржавања рачуна
Закуп СЗС канцеларије на Новом Београду
Трошкови пута у Чачак, Горњи Милановац и Краљево
Трошкови плате запосленог у Београду за март
Обавезни намети државе на плату запосленог
Израда мајица за забаву на Флориди
Накнада за коришћење услуга Moneybookers-a
Трошкови слања годишњег извештаја у Аустрији
Трошкови књиговодства за март 2013.
Трошкови трансфера новца
Донирана средства
Пројекат обезбеђивања куће породици Антић, 1. део
Набавка покућства за породицу Тепавац из Крајине
Набавка пумпе за воду и трошкови мајстора за Жуниће
Набавка грађевинског материјала за Вулиће, Остружница
Изградња купатила за породицу Ћетковић из Р. Српске
Куповина мотокултиватора за породицу Жунић
Помоћ за пет породица, Бањска на Косову и Метохији
Куповина краве за Породицу Ристановић
Куповина хране за породицу Лазаревић
Куповина обуће за породицу Марјановић
Трошкови пута у Чачак и Горњи Милановац
Доградња крова на кући породице Тодоровић
Набавка расада парадајза (800 ком.) за Стојановиће
Набавка покућства за породицу Медић из Вршца
Набавка покућства за породицу Васић из Вршца
Трошкови пута за акцију у Вршцу
Крајње стање – 31. 3.
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-180
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0
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0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
87

РСД
88.805
229.170
0
796.100
-52.115
-583
0
-3.400
-25.000
-15.962
0
0
0
-6.720
-450
-781.523
-100.000
0
-56.095
-93.624
0
-209.000
-23.835
-80.000
-10.000
-20.000
-5.000
-53.469
-36.000
-45.500
-46.000
-3.000
280.437

Република
Аустрија и
Швајцарска
Српска
остале земље
КМ
ЦХФ
ЕУР
4.177
2.764
471
240
2.007
4.015
0
-187
0
-5.200
0
0
-5
-536
-5
-5
0
-5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20
0
0
0
-516
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.910
0
0
-1.220
0
0
-490
0
0
0
0
0
0
0
0
-3200
0
0
0
0
0
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0
0
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0
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0
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0
0
0
0
0
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0
0
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979
1.146

Хуманитарна организација Срби за Србе

23

САД
УСД
5.545
5.739
-130
-4.149
-938
-3
0
0
0
0
-935
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.067
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Донације у 2013.
20
години
€14.000.0
Март 12.331 €
€12.000.0
€10.000.0

Јануар 10.677 €
Фебруар 9.520 €

€8.000.0
€6.000.0
€4.000.0
€2.000.0
€0.0
Јануар 1 - Децембар 31, 2013

Број донатора у 20
2013. години
300
Март 280
250
Јануар 211
Фебруар 207
200

150

100

50

0
Јануар 1 - Децембар 31, 2013
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Могућности
донирања

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 Pay Pal система:
Европа: szsaustrija@gmail.com
САД: szsamerika@gmail.com
2. Путем Pay Pal система - директно кроз
кредитну картицу
3. Moneybookers: c3c.org@gmail.com
4. Динарски рачун у Србији:
Бр. рачуна: 160-279491-71,
Banca Intesa, Београд
5. Девизни рачун у Србији:
IBAN: RS35160005080002381269
SWIFT: DBDBRSBG
Customer: SRBI ZA SRBE
Banca Intesa, M.Popovica 7b,
11070 Novi Beograd, Serbia
6. Рачун у Аустрији
Account: 10364339
BLZ: 32000
Post code: 1030
City: Wien
Country: Austria
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7. Девизни рачун у Аустрији:
IBAN: АT973200000010364339
SWIFT: RLNWATWW
Customer: Serben fur Serben
8. Рачун у Републици Српској:
КМ рачун: 5514802213924928,
Unicredit банка, Бања Лука
9. Девзини рачун у Републици Српској:
IBAN: BA395514804813925344
SWIFT: BLBABA22
Customer: Srbi za Srbe
Bank: Unicredit Bank AD,
Marije Bursac 7, 78000 Banja Luka
10. Рачун у Швајцарској:
Swiss posst: 85-419625-6
11. Девизни рачун у Швајцарској:
IBAN: CH460900 0000 8541 96256
SWIFT: POFICHBEXXX
Customer: Serben fur Serben
10. Путем Western Union - c3c.org@gmail.com
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Отаџбино моја – Алекса Шантић
Не плачем само с болом свога срца
Рад` земље ове убоге и голе;
Мене све ране мога рода боле,
И моја душа с њим пати и грца.
Овдје, у болу срца истрзана,
Ја носим клетве свих патњи и мука,
И крв што капа са душманских рука
То је крв моја из мојијех рана.
У мени цвиле душе милиона Мој сваки уздах, свака суза бона,
Њиховим болом вапије и иште.
иш
И свуда гдје је српска душа која,
Тамо је мени отаџбина моја,
Мој дом и моје рођено огњиште.

Хуманитарна организација Срби за Србе
http://www.srbizasrbe.org
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
Charity organization Serbs for Serbs
http://www.serbsforserbs.org
CHILDREN ARE OUR FUTURE!
Organisation für humanitäre Hilfe – Srbi za Srbe
http://www.srbizasrbe.at
KINDER SIND UNSERE ZUKUNFT!
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