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Писмо
донаторима
Поштовани донатори, чланови и пријатељи,
Велики посао одрадили су наши чланови и
пријатељи широм света током марта месеца. Заиста
је уложен велики труд у сваку спроведену активност
и можемо рећи да је у потпуности отворена сезона
наших добротворних делатности током овог месеца.
Прегршт хуманитарних дешавања, журки и
промоција на којима је прикупљан новац за угрожене
породице. Обављена је информативна посета у још
једанаест породица широм Србије, које су у плану за
најскорију помоћ. У Крајини је спроведена велика
Божићна акција, као и један велики пројекат. На
Космету је такође обезбеђена велика помоћ за
породице, али и за народне кухиње. На неколико
хуманитарних дешавања у Београду, пријатељи и
организације имали су прилику да се друже и
прикупе средства за угрожене вишедетне породице,
прво у Ролинг Барелу на журци је прикупљено
18.240 дин, затим на истој локацији организован је
хуманитарни триатлон где смо прикупили 10.550
дин. И на крају у локалу Сити Паб, на хуманитарном
пикадо турниру прикупљено је 11.070 дин.
Истовремено у дијаспори је било такође
више занимљивих окупљања, где су наши
представници имали доста успеха у прикупљању
донација. У Швајцарској у Дубендорфу је прво на
промоцији књиге прикупљено 660цхф, а затим на
добротворној вечери у Ромонту 352 цхф. На
Северноамеричком континенту је такође било
активно. У Чикагу је организован добротворни
пикадо турнир, на ком је прикупљено 910$. У
Канади на крофна журци прикупли смо 870$. На
крају у Аустралији на два дешавања остварени су
изузетни
резултати.
На
Масленица
фесту
прикупљено је 1.246,75$., док је на промоцији књиге
нашег пријатеља прикупљено 800$.
У склопу традиционалне Божићне акције у
Крајини помогнуто је десет породица у Далмацији,
Кордуну и на Банији. Укупна вредност испоручене
помоћи износила је 14.740€. У сарадњи са Епархијом
Горњокарловачком покренут је заједнички пројекат
куповином машине за производњу пелета. Наша
организација је у том пројекту учествовала са 8.386€.
На Космету је успешно спроведена Божићна
акција. Том приликом помогнуто је осам породица, а
вредност целокупне испоручене помоћи износила је
9.580€. У заједничкој акцији са Савезом Срба у
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Италији и италијанском организацијом ЛОВЕ,
извршена је испорука помоћи Народним кухињама у
виду 2.382 литре уља и 2т брашна. Вредност овог
заједничког подухвата износила је 3.000€.
Свакако најобимнији део посла одрађен
током марта месеца био је информативни обилазак
чак једанаест вишедетних породица на подручју
централне Србије и Војводине. Посете смо започели
обиласком Станковића из Старчева у којој је
самохрана мајка са четворо деце. Још једну
самохрану мајку са троје деце посећујемо у
Смедеревској паланци, а у питању је породица
Спасојевић. Следећа посећена породица је била
породица Туфегџић из Мионце. Трећа породица у
којој је самохрана мајка, која одгаја чак шесторо
деце. Након тога посећујемо породицу Јакић код
Ваљева, где самохрани отац подиже троје деце. У
Коцељеви обилазимо најбројнију породицу која је
посећена током марта, Павловиће са чак деветоро
деце. Близу Београда код Авале обишли смо и
Петровиће са четворо деце. На подручју Војводине,
прва посећена породица били су Радомировићи код
Зрењанина са четворо деце. У Старој Пазови обишли
смо породицу Шпољар коју чине самохрана мајка са
троје деце. Богићевиће са петоро деце који живе код
Нове Црње такође смо посетили. На крају марта,
посетили смо породице у Војводини, Вујиновиће из
Србобрана са петоро синова и Челебиће из Кикинде
са шесторо деце.
Као што се може приметити, обављен је
велики број информативних посета породицама које
су у плану за помоћ и за које ће нам требати доста
средстава како би све било реализовано у најкраћем
року. Још мноштво породица је у плану за посету, а
предстоје нам и велике традиционалне Васкршње
акције на најугроженијим подручјима где смо
константно годинама присутни. Како би улепшали
Васкршње празнике бројним малишана и њиховим
намученим родитељима, потребно је велико
ангажовање свих нас заједно, како чланова и
пријатеља организације тако и добрих донатора без
којих не би било могуће остварити све до сада
постигнуто. Потрудимо се да истрајемо на овом
племенитом путу братољубља, за добробит како деце
нашег доба тако и будућих покољења.
С поштовањем,
Скупштина организације
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Божићна ак. у
Крајини
По речима ових вредних људи, школовање је
најбитнија ствар коју се труде да пруже својим
ћеркама. Ова породица започела је проширење своје
скромне старе куће и од наше организације добили
су грађевински материјал. Изградња куће је у овим
напуштеним пределима права реткост. У многим
селима има више кућа него људи.
Након коначења у манастиру Лазарица на
Далматинском Косову, настављамо пут Биочића, где
у засеоку Паклар посећујемо истоимену породицу.

Током месеца фебруара, реализована је Божићна
акција помоћи Србима на подручју Крајине,
тачније на Кордуну, Банији и Далмацији, током које
је испоручена помоћ за десет породица из
Плашког, Двора на Уни, Стрмице и околине
Книна и то у виду: три краве и телета, косачице,
берача кукуруза, балирке за сено, грађевинског и
електро материјала за кућу, намештаја и шпорета
на дрва. Укупна вредност испоручене помоћи
износила је 14.740 €.
Посету помогнутим породицама на подручју
Далмације започињемо у петак предвече, у селу
Оћестово код Книна, код породице Рапо. Родитељи
Никола и Милена имају две ћерке, Николину (22)
која се школује у Ријеци и Драгану (21), која иде у
школу у Книну.

Породица Рапо са обезбеђеним грађевинским
матаријалом
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Ана и Анђела Паклар са захвалницама за СЗС
донаторе
Дејан и Мирела, са ћеркама Анђелом (12) и Аном
(6) живе од пољопривреде па су од наше
организације добили моторну косачицу, а ми смо од
деце добили лепе цртеже у знак захвалности.

Моторна косачица уручена породици Паклар
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Божићна ак. у
Крајини

Заједничка фотографија са породицом Лукавац
Следећа породица на парохији оца Милана је вредна
породица Лукавац, коју чине отац Дејан, мајка
Тања, син Марко (15) и ћерке Мија (12) и Марија
(5). Син Марко са оцем је ђубрио њиву у тренутку
наше посете. Каже да у свим пословима помаже оцу.

Срби за Србе са породицом Ћосић
Недалеко одатле живи и породица Ћосић, Дамјан и
Бранка имају, такође, троје деце - Драгана (8),
Бранко (7) и Немања (2). Сво троје воле да иду у
лов са оцем и помажу око свих послова.

Некада су и без механизације брзо обављали све
послове, јер је, како кажу, било много народа. Сада
нема готово никога, па се и у помоћ механизације
сви послови растегну на више дана.

Како и ова породица живи првенствено од
пољопривреде, обезбеђена крава ће и њима бити од
велике користи.

Породици Лукавац повећали смо сточни фонд са још
једном кравом

Срби за Србе са породицом Нонковић

Новој крави, коју им је обезбедила наша
организација, још увек нису смислили име, али кажу
да ће им много значити за прехрањивање породице.
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Настављамо са обиласком помогнутих породици у
околини града Книна. У селу Жагровић, у засеоку
Нонковић живе Илија и Бранка, млади родитељи
који имају сина Вука и тек рођену бебу Teодору.
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Божићна ак. у
Крајини
Након година провеених у избегличком кампу у
Кучеву у Србији, породица је одлучила да се врати
на своје огњиште и обнови своје домаћинство.

Пред овом породицом је још много посла за санацију
њиховог дома, али наша донација им је решила
значајни део пролема.

Балирка за сено уручена је породици Нонковић

Шесточлна породица Видовић
испред свог дома

Како и овде нема много народа, Илија нам каже да је
у периоду када прикупља сено, радио од јутра до
мрака и да је посао завршавао за два месеца.
Породици Нонковић обезбеђујемо половну балирку
за сено, тако да ће за свега неколико дана моћи да
припреми летину за стоку.

У Стрмици код Книна помогнута је породица
Видовић.
Породицу чине бака Штефица, њен син Предраг са
супругом Марином и децом Стефаном (4) и
близнакињама Маријом и Милицом (6).

У Ковачићу код Книна живи породица Котараш, у
чијој кући је недавно избио пожар. Жељко и Борка
и њихове ћерке Теодора (7) и Александра (5)
захваљују се свим донаторима наше организације,
јер им је обезбеђен грађевински материјал за кров.

Крава са телетом
обезбеђена је породици Видовић

Грађевински материјал обезбеђен је породици
Котараш
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Како код породице Видовић никон није запослен,
они живе од домаће привреде, тако да им је у овој
акцији обезбеђена крава са телетом.
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Божићна ак. у
Крајини
Захваљујемо још једном на ангажовању пријатељу
наше организације господину Банету Којићу и
његовим сарадницима, који су у великој мери
заслужни за прикупљање до сад послате помоћи.

Синови породице Брадаш

Културни центар који сваког дана изгледа све боље

Последња породица коју смо посетили другог дана
наше Божићне акције у Далмацији је породица
Брадаш из села Жагровић, коју чине Огњен и
Драгана, и њихова деца Петра (17) и Марко (15).

Рачунар уручен удружењу „Жене Косовске долине"
У Васкршњој акцији 2016. помогли смо почетак
адаптирања школе и обрадовали смо се када смо
видели како данас изгледа ово место сусрета Срба из
Косовске Долине.
Породици Брадаш уручен је берач кукуруза
У засеоку Брадаши живи и Огњенов рођени брат са
својом женом и два сина.
Цело село је сложно и људи су вредни, па смо се
одлучили за куповину берача кукуруза, који ће
свима користити.
У недељу одлазимо у Бискупију где удружењу
„Жене Косовске Долине” уручујемо 1 од 10 до сада
испоручених рачунара за њихов културни центар где
српска деца и одрасли имају могућност да се друже и
уче.
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Шпорет на дрва уручен је породици Шатлан
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Божићна ак. у
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На подручију Лике помогнута је породица Шатлан
из Тржића Примишљанског код Слуња обезбеђен је
шпорет на дрва. Чланови породице су самохрана
мајка Мира и ћерке Драгана (16) и Дејана (10).

Заједничка фотографија са породицом Рашковић
Посећена је и породица
Жагровић код Книна,
материјалом за изолацију
године, али нисмо били у
обиђемо.

Рашковић
која је
куће крајем
прилици да

из места
помогнута
претходне
их раније

Најмлађи Грчићи са електро материјалом
А на простору Баније, тачније у Двору на Уни
помогнута је породица Грчић којој је недавно
изгорела кућа. Породици је овај пут помогнуто у
набавци ормара и електро материјала за кућу.

Насмејана Мирела са стиропором за изолацију куће
Чланови породице су родитељи Ведран и Ерика са
децом Данијелом (12) и Мирелом (6).

Ормари за породицу Грчић
Вишечлану породицу Грчић чине тата Душко, мама
Љиљана и деца Душица (18), Марина (17),
Дубравка (16), Александра (12), Милка (8) и
Марио (7).
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Настављамо пут Кистања где у манастиру Крка
присуствујемо литургији поводом славе богословије
Света Три Јерарха. У Манастиру срећемо многе
породице које смо до сада помагали у претходним
акцијама, лепо је видети да су сложни и да се држе
заједно и опстају у Далмацији. Задовољни због
испоручене помоћи, настављамо пут ка кући, свесни
да је ова наша акција само кап у мору потреба наших
људи који су се вратили на своја огњишта, али
охрабрени свиме оним што смо видели да и даље
наставимо да помажемо наше Пилипенде.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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СЗС код
Станковића
Новац за карте за аутобус и воз једног дана имају,
другог дана немају, али опет - иду. Иду и пешке, иду
и кад је хладно, иду сваки дан. Јер знају, да до циља
не могу стићи ако седе и чекају.

Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе посетили су крајем фебруара породицу
Станковић, самохрану мајку Биљану и њених
четворо деце, који су се недавно преселили из
Параћина у Старчево крај Панчева. Храбра мајка
повела је три кћери и сина из првог брака на дуг и
неизвестан пут - у место у којем немају никог свог
дошли су да остану и да се изборе за своје место под
сунцем. Довела их је близу Београда велика жеља да
успеју у - атлетици. Три кћери Ребека (15), Барбара
(13) и Мина (11) баве се атлетиком, тачније, брзим
ходањем, и совојиле су невероватан број медаља до
сада.

Велике таленте препознао је тренер АК Партизан и
позвао их да им се придруже. Храброст да одговори
на позив показала је мајка тако што се одмах
преселила и упустила у трку којој не види крај: сваки
дан, са три кћери, она иде у Београд на тренинге и то
јој је за сада највећи проблем.

Месечни извештај за март 2017.
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СЗС код
Станковића
Храбре Станковићке се боре за боље сутра. Син
Слободан има 25 година и дошао је са мајком и
сестрама да им помогне у њиховим плановима. Он
тражи посао и гледа да отпутује негде и ради, па да
заради неки динар и пошаље га мјаци не би ли јој
олакшао ове тешке дане.

У разговору са представницима организације нису
тражили ништа пуно: један кревет са фијоком,
фрижидер, компјутер, и неколико кокошака које би
испуниле мало двориште и донеле понеко јаје у кућу
коју изнајмљују у Старчеву.
Испунимо Станковићима њихове скромне жеље.
Много ћемо олакшати њиховој мајци, да изведе на
пут три врхунске српске спортисткиње!

Предстравник СЗС у разговору са породицом
Станковић

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
НЕМА ПРЕДАЈЕ!

Месечни извештај за март 2017.
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СЗС у посети
Спасојевићима
Проблем који се створио реновирањем крова је
претешка конструкција за трошну кућицу, па сада
имају ситуацију коју не знају како да реше, а којој
нису ни изблиза финансијски дорасли.

Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе посетили су крајем фебруара самохрану мајку
Снежану Спасојевић која у Смедеревској
Паланци подиже три сина: Милоша (17), Марка
(16) и двогодишњег Стефана. Много је проблема са
којима се суочава свака самохрана мајка данас у
Србији, а Снежана и њени синови боре се са
неколико веома озбиљних: кућа у којој живе је у
лошем стању, имају проблем са кровном
конструкцијом, веш машина је у лошем стању, боре
се од месеца до месеца са скромном платом коју
мајка заради и са неизвесношћу гледају у будућност.

Стари (лево) и нови део куће (десно)

Тежина цигала и новог крова довела је до урушавања
старог дела куће и пуцања зидова од меке цигле
Али, упркос свим невољама, у кући владају слога и
љубав, момци помажу мајци на сваком кораку,
недавно су сами озидали купатило, и то врло
квалитетно, а и сами су помагали мајсторима који су
им средили кров.

Месечни извештај за март 2017.

Очајно стање старог дела куће је видљиво са свих
страна
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СЗС у посети
Спасојевићима
Потребна им је помоћ свих нас, како би их избавили
из тренутних проблема и направили им простор за
напредак и срећно одрастање за малог Стефана.
Сада, живе и спавају у две мале собе пуне влаге и
оштећења од старости куће и лошег крова.

Највећа жеља им је адаптација куће, али свесни су
колико је то захтеван и велики пројекат, и колико је
компликован и донекле ризичан.

Заједничка фотографија породице Спсаојевић са
СЗС члановима

Мали Стефан у дограђеном делу куће где се
тренутно налази кухиња и купатило
Дечији додатак од 7.500 динара не прави им никакву
разлику зато што имају месечни дуг од 7.500 динара
за кредит, немају никакву земљу, ни стоку, никакве
начине да приходују, иако су момци заиста вредни и
радни и имају велике планове у животу: да служе
војску, можда чак и професионално, да се баве
разним корисним и добро плаћеним мајсторским
пословима.

Најстарији брат Милош са најмалђим Стефаном
Кућа у лошем стању и мало могућости за напредак,
створили су два велика борца, који маштају о бољем
сутра и боре се са мајком за малог брата.
Помозимо им!

У разговору са породицом Спасојевић
Изразили су жељу да им обезбедимо шпорет за
грејање, кревет на спрат, ормар и нову веш машину.

Месечни извештај за март 2017.
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Нови пројекат
у Крајини
Тиме би те породице остваривале стабилна и редовна
месечна примања, што представља праву реткост за
наш народ у тим крајевима. У перспективи, план је
свакако да се још наших људи са тог подручја
ангажује или трајно или повремено на пословима
везаним за тај пројекат, а све у зависности од
успешности целокупног пројекта. Планирано је
такође да се одређене количине донирају и
угроженим вишедетним породицама које користе
пелет као грејно тело, па би и на тај начин кроз овај
пројекат наша организација наставила да испуњава
своју мисију.

На позив Његовог Преосвештенства Епископа
горњокарловачког г. Герасима и уз несебично
ангажовање свештенства поменуте Eпархије,
покренут је заједнички пројекат Хуманитарне
организације Срби за Србе и Епархије
Горњокарловачке. Реч је о покретању погона за
производњу пелета, на имању манастира
Комоговина. Циљ овог пројекта јесте производња и
продаја пелета по изузетно повољним ценама,
превасходно за потребе Eпархије, али и за потребе
других корисника, као и угрожених свештеничких
породица које живе на подручју ове Eпархије.
Џакови се пуне са пиљевином

Убацивање сировина (комада дрвета) у дробилицу
Како би овим пројектом била покривена и мисија
наше организације, тачније помоћ вишедетним
српским породицама, договорено је да се запосли по
један члан из две вишедетне породице на пословима
производње пелета.

Месечни извештај за март 2017.

Смеса од пиљевине и додатака се сипа у машину и
на високој температури се добија финални производ
пелет
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Нови пројекат
у Крајини
Свакако ово представља један корак унапред у раду
наше организације, јер жеља нам је да у сарадњи са
Епархијом Горњокарловачком, уколико се овај
пројекат покаже као делотворан, наставимо са
сличним пројектима како би се све више људи
запошљавало и остваривало одређена примања. Циљ
нам је да испоручена помоћ буде на корист већем
броју људи и на дуже стазе, него што је то случај са
једнократним испорукама помоћи које практикујемо.
Свакако за овакве пројекте потребна је значајна
подршка других чинилаца, као што је то у овом
случају поменута Епархија.

Епархија ће обезбедити плате за запослене док
пројекат не постане самоодржив и покрити све
остале пратеће трошкове потребне за несметану
производњу пелета.

Свештенство Епархије Горњокарловачке и Срби за
Србе са машином за пелет

Пелет за огрев
Хуманитарна организација Срби за Србе је овом
приликом уплатила 8.386,84 € за куповину машине
за производњу пелета са дробилицом.

Погон за производњу се тренутно налази у конаку
манастира Комоговина

Месечни извештај за март 2017.

До краја године моћићемо да дамо оцену о
успешности целокупног пројекта, као и о
оправданости уложених средстава. Искрено се
надамо да ће овај пројекат заживети на општу корист
како запослених људи, тако и саме Епархије, чије је
свештенство увек излазило у сусрет нашој
организацији за сваки вид сарадње и уз чију помоћ је
помогнуто више десетина породица са територије
Епархије Горњокарловачке.

Манастир Комоговина
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У посети
Туфегџићима

Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе посетили су почетком марта породицу
Туфегџић у селу Маљевић крај Мионице. Мајка
Љубица живи са шесторо деце и са великим болом
и трагедијом која је задесила ову велику породицу - у
само шест месеци трагично су изгубили оца и
најстаријег брата... 11 деце је донедавно живело у
великој слози и љубави, са доста проблема, али и
доста снаге да их решавају. Три кћери су се удале, а
онда их је заувек променила несрећна смрта оца и
погибија брата...
Сада, самохрана мајка Љубица живи са Марком
(22), Миленом (20), Живком (19), Милошем (16),
Милованом (15) и најмлађим Бојаном (8).
Најстарији син Александар (27) живи и ради у
Мионици и помаже мајци много слањем новца и на
сваки други начин.

Марко, Милован, Mилена и Бојан Туфегџић
испред старе штале

Остала деца су такође веома вредна. Од детињства су
окренута пољопривреди и стоци и права су сеоска
деца - здрава, вредна, окретна, способна. Сви у кући
Туфегџића раде и надниче, а мали Бојан је школарац,
али опет, стиже и да помаже. Кућа је у њиховом
власништву и један мали комад земље око куће, али
имају и седам ари стричеве земље коју обрађују, као
и леп воћњак, који им је такође уступио добри стриц.
Поред свега овога имају и десет ари шуме у коју
одлазе по дрва, и која им доста значи. Ко жели да
ради - и то све му је мало. Где има добре воље, увек
има доста посла. Баш тако је код Туфегџића. И поред
свих невоља и несрећа, успели су да остану на
ногама и наставе да се боре за боље сутра. Иако им
нико никада није помагао, чак су и одбијени за
социјалну помоћ, немају никакве кредите ни
дуговања, и имају чак седам коза и три свиње!

Месечни извештај за март 2017.
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У посети
Туфегџићима

Раде и не одустају - желе да им помгонемо
сређивањем штале и сеника, који су у веома лошем
стању, потребна им је крава, још коза, генерално
повећање сточног фонда, кокошке, фреза, моторна
тестера...

Све што добије ова породица ће да удесетостручи!
Златне руке имају Туфегџићи, хајде да им заједно
помогнемо и да их охрабримо и покажемо и
докажемо да нису сами, и да могу, полако, да се
враћају нормалном животу, и да почну да живе у
нади.

Месечни извештај за март 2017.
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СЗС обишли
Јакиће код ВА

Представници Хуманитарне организације Срби
за Србе посетили су породицу самохраног оца
Милета Јакића, који са троје деце живи у селу
Котешница крај Ваљева. Миле је велики борац живот га није мазио, па се после развода и веома
деликатних проблема са бившом супругом, нашао у
ситуацији да сам подиже децу. Успео је чак да
најстарију Снежану (17) пошаље у школу у Ваљеву,
а са сином Станојем (14) и Миленом (11), у кући
коју му је уступио брат, живи и машта о бољим
данима.

Представник СЗС у разговору са оцем породице

Део материјала који је Милета обезбедио за
адаптирање старе куће

Кућа у којој тренутно живи породица Јакић
Почео је поред куће у којој живе да зида свој дом,
тачније, да адаптира стару породичну кућу, и за сада
му иде некако, али му је потребна помоћ.
Не прима социјалну помоћ, никада није ничију
помоћ добио, али својим радом и трудом, успео је да
стекне кућу у Ваљеву, у којој ипак не живе због
правно-техничких проблема око власништва куће.

Месечни извештај за март 2017.

Стара породична кућа која је у плану да се
адаптира за живот
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СЗС обишли
Јакиће код ВА

Веома лоше стање старе куће
Најмлађи члан породице, Милена Јакић

Тренутно имају струју и воду, имају све од беле
технике, чак 26 оваца највише класе, 200 трешања и
шљива на пола хектара воћњака, и трактор.
Срби за Србе са породицом Јакић
Прави домаћин и велики борац, Миле нам није
тражио велику помоћ - цемент, шодер и гвожђе као
најпотребнију помоћ за завршетак изградње куће!
Све друго је обезбедио за свог наследника и за
кћеркe, да се боре и труде са вредним оцем и да
храбро иду кроз живот ка бољој будућности.
Помозимо и ми сви!
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
НЕМА ПРЕДАЈЕ!

Домаћин Милета са својим стадом

Месечни извештај за март 2017.
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У посети
Павловићима

Кућа у којој живи породица Павловић
Хуманитарна организација Срби за Србе посетила
је породицу Павловић у селу Драгиње крај
Коцељева. Отац Душан и мајка Славка подиглу су
девет кћери и синова: Данијела (26) се удала и
отишла из родитељског дома, Милош (23) је највећа
снага својим родитељима и браћи и сестрама,
Слађана (21), Биљана (16), Дејан (13), Мирјана
(12), Бојан (10), Бојана (9) и Данијел (7). Павловићи
живе у својој кући, са социјалном помоћи од 20.000
динара, повременим надокнадама од надница, али са
много проблема и потреба.

Пољски вц, штала и печењара
Кућа у којој живе је у лошем стању и потребна јој је
хитна адаптација. Немају купатило, а сви спавају на
само четири кревета, у само две собице! Немају воду,
немају бунар, бела техника је у лошем стању, кров
лош, влага у кући, лоша фасада...

Месечни извештај за март 2017.

Просторија која се користи за спавање
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У посети
Павловићима

Домаћин Душан (десно) показује где је у плану да се
постави пластеник
Родитељи Душан и Славка
Али има све оно што видите на фотографијама љубав, слогу, братску и сестринску подршку.
Невероватно је колико је дивна и мирна ова
породица, упркос свим невољама са којима се боре.

Срби за Србе са породицом Павловић
испред њихове куће

У разговору са
породицом Павловић
Имају дуг за кредит, а немају ни пољопривредне
машине ни могућност за обраду земље, које имају 3
хектара, и за коју заиста имају воље и жеље да јој се
посвете.

Хуманитарна организација Срби за Србе ће им, уз
помоћ верних пријатеља и донатора, и помоћи
колико буде у могућности.
Уз свој труд и напор, у љубави и слози, ова породица
угледаће боље дане. Срби за Србе су ту да им
помогну, помозите и ви!

У штали имају једну свињу и три козе, а тражили су
нам само да им помогнемо да раде и да се хлебом
хране: краву, трактор са прикључцима и пластеник.

Месечни извештај за март 2017.
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Божићна ак.
на КиМ

Породица Ђорђевић и СЗС са вредном донацијом
Хуманитарна организација Срби за Србе успешно је
завршила традиционалну Божићну акцију на
Косову и Метохији! Представници организације
обишли су осам породица са скоро 20 малишана
уручивши им помоћ у вредности од 9.580 евра, а
свака од породица добила је оно што је
најнеопходније за напредак и мирну годину.
Добротворна Божићна акција ове године поново је
оживела дух братске и сестринске љубави, и
спровела љубав и подршку донатора из целог света,
до породица широм страдалног Косова и Метохије.
Помоћ је испоручена у сарадњи са Добротворном
организацијом
Епархије
рашко-призренске
Мајка девет Југовића, а њихова гошћа која је
дошла да волонтира у раду народних кухиња,
доброчинитељка из далеке Русије, пошла је са нама
у испоруку помоћи, и пренела прикупљене дарове и
поздраве које је донела из Санкт Петерсбурга! У
Божићној акцији су утрошена и средства
прикупљена на спортској манифестацији Кош за
срећу, јединственој утакмици професионалних
спортиста и познатих личности која се већ три
године одржава у Београду, а средства уплаћује
Хуманитарној организацији Срби за Србе. Било
куда - иста идеја свуда - СРБИ ЗА СРБЕ!
Акцију смо започели рано ујутру у селу Прековце,
посетом породици Ђорђевић, који живе у
живописном засеоку Махала Чука. Родитељи Саша
и Зорица имају две кћерке: Лидију (13) и Николину
(11). Живе веома пристојно и уредно, у дивном
крајолику, где искоришћавају најбоље што им земља
даје и баве се пољопривредом.

Месечни извештај за март 2017.

Саша је запослен у Народним кухињама, што им даје
одређену финансијску сигурност, а помоћ коју смо
им уручили је крава са телетом вредности 1.350
евра, помоћ која ће овим вредним људима користити
у здрављу много година. Олакшаће им много
свакодневни живот, донети храну у кућу и
неопходну независност, стабилност и сигурност.
Заиста вредно раде и труде се за боље сутра, а крава
и теле су им велики подстрек и нада, и снага и
уверење да неко тамо далеко мисли и на њих!

Породица Пржић са представницима наше
организације у селу Могила
У селу Могила дошли смо код породице Пржић,
којима смо такође донирали краву у вредности
1.272 евра. Затекли смо родитеље Срђана и Јелену,
са децом Анастасијом (7), Кристијаном (6) и
Милицом (4). Родитељи не раде нигде, а породица
се са тешком муком издржава од социјалне помоћи и
дечијег додатка. Кућа у којој живе се једва држи, а
немају ни струју, ни купатило, веш машину,
покућство, нормалне дечије собе...

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Божићна ак.
на КиМ
Велика је њихова свакодневна борба. Отац је
учествовао у рату, а данас не зна како ће дочекати
дане који долазе. Живе у заједници са очевим
братом и родитељима, и помажу се међусобно
колико могу. Кравa им je стиглa као прави
благослов наших донатора из целог света, и много
ће им олакшати живот.

Крава за породицу Пржић уз помоћ пројекта
,,Кош за срећу''

Допремање кревета, ормара и замрзивача за
породицу Пауновић

Али нажалост, то је заиста мала помоћ, у мору
преозбиљних проблема у којима живе Пржићи.
Дивна дечица заслужују сваку помоћ, и обећали смо
им да их нећемо заборавити и да ћемо се потрудити
да урадимо још много тога за њих.

Николија и Ксенија Пауновић из села Понеш
са новим лежајем

Месечни извештај за март 2017.

Наставили смо акцију у селу Понеш, где смо
посетили самохрану мајку Бисерку Пауновић и
њене две кћерке Николију (15) и Ксенију (12) које,
уз помоћ деда Петра и баке Борке, и са социјалним
примањима, састављају крај са крајем у тешким
данима на Космету. Посебно је тешка борба
самохраних родитеља, али мајка Бисерка не одустаје
и поносно се бори за боље сутра за своје кћерке.

Донирали смо овој храброј породици два кревета,
ормар и замрзивач, вредности 600 евра, и на тај
начин им олакшали бригу о покућству и направили
им нешто угоднијим простор за живот. Наставили
смо даље пут кроз дивне пределе наше земље, од
једне до друге угрожене породице, којима дани
пролазе у бригама, немиру и свему супротном од
лепоте земље у којој живе, и живота у остатку
Србије.

Породица Пауновић испред своје куће са члановима
организације Срби за Србе

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Божићна ак.
на КиМ

Породица Милановић са донацијом беле технике у
свом дворишту

Допремљен грађевински материјал за потребе
доградње куће
Породица Филиповић из села Доње Кормињане
однедавно је већа за малог Николу, који им само
једну годину, и највећа је радост оцу Радомиру и
мајци Марији.

У
Шипашници
смо
посетили
породицу
Милановић и уручили им шпорет на дрва и
фрижидер у вредности 389 евра. Дејан и Јана
подижу Даницу (4), Данила (3) и Дијану (1) и
конкретна и директна помоћ стигла им је у право
време, али смо открили да су њихови проблеми
много већи. Немају купатило, немају сто у кући,
немају чак ни столице!

Млади брачни пар живи са Радомировим
родитељима Синишом и Невеном, и Радомировом
сестром Драганом.
Три генерације, у слози и љубави, добиле су од наше
организације помоћ у виду грађевинског
материјала за доградњу куће вредности 2.500
евра.
Препун захвалности према донаторима из целог
света, млади отац Радомир, који је запослен у
Народним кухињама, изнео нам је своје планове о
доградњи куће.
Он ће сам, уз помоћ оца и пријатеља, извршити све
радове око доградње куће, а сигуран је да ће све
проћи у најбољем реду, зато што неће мроати да
брине о материјалу, и да размишља како да га
набави.
Донација му је омогућила да размишља о неким
другим, каснијим улагањима у кућу, која ће му бити
подстрек да још више ради и труди се, јер је, са
минималцем који прима породица и његовом
скромном платом у Народним кухињама, потребно
много рада за нормалан живот.

Месечни извештај за март 2017.

Сви спавају на три кауча, али са својег огњишта не
одлазе! Отац ради у оближњој фабрици, и оженио је
Албанку Јану, решен да остане на очевини, и да се са
својом супругом и са својом мајком, која живи са
њима, бори за боље сутра своје деце! Прима редовну
плату у фабрици, а примају и дечији додатак. У
удаљеној и изолованој Доњој Шипашници
Миловановићи живе у миру и у коректним односима
са комшијама, гледају са надом у цео свет и
поздрављају донаторе који су им помогли!

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Божићна ак.
на КиМ

Породица Перић са члановима и пријатељима
организације Срби за Србе
Осомочлану породицу Перић затекли смо у
њиховој кући у селу Стрезовце, и то у сред радова
на изградњи купатила, за које смо им донирали
материјал у вредности 2.500 евра. Деда Срба и
баба Надица насјтарији су укућани ове часне и
вредне куће, а Бојан и Надица имају 4 дивне деце:
Анђела (16), Бојана (13), Петар (10) и Вук (7).
Затекли смо их у радовима, а деца асу усрдно
помагала и својски се трудила да буду од користи.

Перићи са допремљеним грађевинским материјалом
испред свог дома
Све што раде, раде заједно и много се труде, па им је
и донација материјала дошла као велики посао и
једва чекају да заврше купатило, на радост своју и
многих донатора. Деца ће живети у много бољим
условима, за које се и сама боре, помажући
родитељима.
У страдалном селу Старом Грацком дошли смо код
породице Цвејић, где самохрана мајка Јелена
подиже три сина, а једног је и оженила и помаже му
да подиже двоје унучића!
Драгиша (25) и његова супруга Сандра (26) имају
унуку Николину (3) а пре неки дан су добили још
једну бебу!

Најмлађи Вук Перић вредно је помагао
око почетка грађевинских радова
Дивна слика снаге породице и снаге заједнице из
које се мења свет на боље. Остали смо нешто дуже у
разговору са Перићима и сазнали да примају пензију
и дечији додатак, а држе козе, свиње и кокошке.

Месечни извештај за март 2017.

Породица Цвејић испред свог дома
у Старом Грацком
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Божићна ак.
на КиМ
На крају, Божићну акцију смо завршили посетеом
породици Ковачевић из села Коретиште.
Родитељи Игор и Јелена имају двоје деце, Филипа
(9) и Сару (7). Оба детета имају проблем са видом.
Живе у подруму, без купатила са минималним
примањима. Ковачевићима смо донирали шпорет на
дрва вредности 200 евра.
Хуманитарна организација Срби за Србе наставља са
новим акцијама помоћи социјално угроженим
породицама на Косову и Метохији и тим поводом
упућује позив свим члановима и донаторима широм
Србије, региона и света да се укључе и донацијама
подрже помоћ коју ћемо испоручити породицама у
време Васкрса.
Довод воде у дворишту Цвејића
Велика радост за стричеве Александра (23) и
Николу (19)! Помогли смо овој сложној породици
обезбеђивањем 770 евра за радове на бушотини од
30 метара за бунар, за решавање критичног
проблема недостатка воде.
Уводимо им, заједно са нашим донаторима из целог
света, воду у кућу, а тако им уводимо и лагоднији
живот и ведрије дане у будућности!

Породица Ковачевић из Коретишта са новим
шпоретом на дрва

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
НЕМА ПРЕДАЈЕ!
СРБИ ЗА СРБЕ

Месечни извештај за март 2017.
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СЗС посетили
Петровиће

Кућа у којој живи породица Петровић
Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе посетили су ових дана преко 60 породица
широм централне Србије, преко Пријепоља, путем
Прешевске долине, па све до севера Војводине. Пре
неки дан у Београду, у приградском насељу Рипањ,
посетили су и осмочлану породицу Петровић, где
четворо деце, најмлађе од три генерације у кући,
живи у само две собе и нема никакве услове за
нормалан живот! Ненад и Мирјана живе са сином
Дејаном (23) и ћерком Сањом, која има четворо
деце! Ненад и Невена имају 11 година, Марија има
6 година, а најмлађа Ксенија две године. У
престоници Србије, у 21. веку, четворо малолетне
деце нема купатило, а оно у чему живе су
незавршени зидови и постављена плоча!

Потребно им је много помоћи од много донатора из
целог света, да би направили први корак ка бољој
будућности своје деце. Помозимо Петровићима да
изграде своју кућу до краја, а тако ћемо помоћи и
себи - изградићемо пут за бољи живот за четворо
малишана, који ће сутра бити бољи људи и вратиће
добро нашем друштву, нашем граду, и нашој земљи!

Породица Петровић испред своје куће
Потребно је 20.000 евра
адаптацију њихове куће!
Тежак је живот многодетних породица данас широм
Србије, па и у некада славној престоници. Посла за
породицу нема ни близу колико им је потребно, и
једина примања у кући су повремене мале дневнице
деде Ненада. Не примају ни социјалну помоћ, ни
дечији додатак.

Месечни извештај за март 2017.
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завршетак
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Хуманитарна организација Срби за Србе почеће овај
пројекат, с вером у сигуран и успешан крај, уз снагу
верних донатора, брижне браће и сестара из целог
света. Почећемо, с вером у сигуран крај - осмех
четири детета!
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СЗС код
Радомировића

Њива коју Радомировићи обрађују за своје потребе
Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе су посетили породицу Радомировић из
Равног Тополовца. Отац Миле и мајка Драгана
живе са четворо деце: Александар (14), Милован
(6), Миле (5) и Кристина (8). Близанци Петар и
Јован се налазе у Књажевцу где су отишли да раде
за надницу и да помогну родитељима око
издржавања четворо најмлађих.

Тренутно су подстанари и добијање куће би их
решило плаћања кирије што би им много помогло у
кућном буџету. Кревети на којима спавају су
дотрајали, као и бела техника.
Волели би да гаје стоку и на тај начин обезбеде себи
храну и редовније приходе. У породици
Радомировић се осећа велико узајамно поштовање,
помагање и љубав.

У разгвору са Радомировићима

Заједничка фотографија представника организације
Срби за Србе са породицом Радомировић

Отац Миле одлази у наднице када му се укаже
прилика и на тај начин издржава породицу. Миле и
Драгана су избегли из Петриње и Зенице и тренутно
чекају решење од Комесаријата за избеглице о
добијању старије куће у селу.

Позивамо све људе добре воље да се укључе и
прилозима помогну пројекте Хуманитарне
организације Срби за Србе који имају за циљ да
помогну социјално угрожене вишедетне српске
породице широм Балкана.

Месечни извештај за март 2017.
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СЗС посетили
Шпољаре

Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе посетили су крајем фебруара самохрану мајку
Ивану Шпољар која живи са троје деце у Старој
Пазови. Јована (16), Јана (8) и Михаило (7)
помажу колико могу мами у свакодневној борби са
проблемима, који су заиста велики у овој породици,
где су једина сигурна примања дечији додатак од
11.000 динара и мала плата коју мајка прима за рад у
пекари 4 дана у недељи.

Велики проблем породица Шпољар има са појавом
влаге у кући
Дани пролазе, а проблеми се гомилају - Шпољари
живе у кући која је у њиховом власништву, а која
има одређених недостатака: влага, кров у лошем
стању, фасада недовршена, мали животни простор.
Сви спавају на само два кревета, а немају никакве
ормаре! Купатило им је у функцији, али потребни су
им кревети, ормари, нови прозори, већи и мањи
грађевински радови.

Због алиментације коју им уплаћује Иванин бивши
муж, не примају социјалну помоћ, али у великом
раскораку између бирократије и стварности,
алиментације не буду уплаћене на време, али право
на социјалну помоћ не може да буде остварено.

Уз помоћ донатора из целог света Хуманитарна
организација Срби за Србе одлучила је да помогне
храброј мајци Ивани и њеној деци - њима је заиста
потребно мало да би се осетио велики напредак!
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
СРБИ ЗА СРБЕ

Месечни извештај за март 2017.
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СЗС код
Богићевића
Међутим, зуб времена је узео маха те је кућа пуна
влаге и један део крова озбиљно прети да попусти и
сруши се, те на тај начин угрози боравак породице
Богићевић.

Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе су посетили породицу Богићевић из Нове
Црње. Отац Миљан и мајка Биљана имају петоро
синова: Николу (20), Бошка (19), Перу (17),
Славка (16), Стојана (14) и две ћерке које су се
удале и ускоро очекују шесто унуче. Један син им
болује од епилепсије и налази се на лечењу у
Београду. Миљан и Биљана су избегли из
Сребренице и живели су у колективном центру до
2004. године када су се преселили у Нову Црњу.

Купатило породице Богићевић

У разговору са домаћином Миљаном
Породица је изузетно вредна и радна. Својим радом
су успели да, ни из чега, подигну помоћне објекте за
стоку и адаптирају за живот малу и трошну кућу у
Новој Црњи.

Месечни извештај за март 2017.

Лоше стање зидова и плафона које је захватила
влага
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СЗС код
Богићевића

Ова породица је прави пример сложне и поштене
породице која жели да својим трудом и радом стекне
нормалније изворе прихода.
Синови породице Богићевић су изутетно вредни и
после школе увек помажу оцу у прикупљању хране
за стоку или надничењу.

Срби за Србе са породицом Богићевић

Поред куће имају окућницу коју обрађују и на тај
начин помажу кућни буџет.
Жеља им је да набаве овце и мањи погон за брикет.
Глава породице, отац Миљан би желео да набавком
погона за брикет синовима обезбеди редовније и
трајније приходе.

Месечни извештај за март 2017.

Позивамо све људе добре воље да се укључе и
прилозима помогну пројекте Хуманитарне
организације Срби за Србе који имају за циљ да
помогну социјално угрожене вишедетне српске
породице широм Балкана.
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У посети
Вујиновићима

Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе
средином марта посетили су породицу Вујиновић у
селу Надаљ код Сомбора. Дочекала нас је весела
седмочлана породица коју чине отац Драшко, мајка
Јасмина и пет синова: Марко (21), Станко (16),
Василије (14), Светозар (12) и Вељко (10).

Станко, Василије, Вељко и Светозар Вујиновић са
својим љубимцем
Подрум им је поплављен 2010. и од тада имају већих
проблема са влагом која се појављује у кухињи.
Породица нема примања у виду социјалне помоћи,
као ни дечији додатак.

Вујиновићи живе у старој сеоској школи, тачније у
једном од два преграђена стана од свега 50 квадрата,
отац је запослен, а када време и обавезе дозволе,
ради приватно као водоинсталатер.

Проблем влаге који се појавио од 2010. године
Отац би био задовољан када би му обезбедили алат
са којим би могао да уговара више послова, јер, како
каже, са његовим тренутним алатом, не може да
договара неке веће послове.
Најстарији син иде на факултет у Новом Саду и
месечну карту плаћа 8.000 динара, а због недовољно
средстава, привремено је ставио факултет у други
план.

Месечни извештај за март 2017.

Позивамо све људе добре воље да се укључе и
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СЗС обишли
Челебиће

Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе су посетили породицу Челебић из Нових
Козараца крај Кикинде.
Породица броји осморо чланова: отац Бранко, мајка
Десанка, деца Аница (30), Милица (19), Гојко (18),
Бранислав (17), Иван (8) и Аницина ћерка Марија
(10). Мајка је недавно оперисана и није у могућности
да обавља редовне кућне послове.
Веома лоше стање купатила породице Челебић
Кућа у којој Челебићи живе је у изузетно лошем
стању, али пуна љубави и слоге. Жеља им је да
оспособе купатило и гаје своју стоку.

У разговору са породицом Челебић
Породица живи од социјалне помоћи и повремених
надница које зарађује глава породице, отац Бранко и
синови Гојко и Бранислав.
Породични дом Челебића

Месечни извештај за март 2017.
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СЗС обишли
Челебиће

Чланови породице Челебић
Део трошног објекта који се наслања на кућу
Око куће имају мало земље коју обрађују и трошан
помоћни објекат за који су прикупили нешто
материјала и планирају да га ускоро обнове како би у
њему гајили стоку.

Млађи део породице Челебић

Волели би да ускоро имају своје козе које би им
помогле око егзистенције.
Отац Бранко издржава породицу одлажењем у
наднице када за то има прилику али би највише
волео да гаји стоку и на тај начин оствари трајније
приходе.
Срби за Србе са најмлађим Челебићима

Месечни извештај за март 2017.
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Помоћ за
Народне кухиње
Народне кухиње раде пет дана у недељи, корисници
добијају хлеб и топли оброк и на томе су јако
захвални, нарочито породице са више деце и стара и
немоћна лица остављена од својих најмилијих. Ђаци
пешаци од неколико школа такође добијају сендвиче
из народних кухиња.
Поред оброка, народне кухиње често деле
угроженим породицама и гардеробу, средства за
хигијену и остало, помажу се и манастири,
Богословија „Свети Кирило и Методије" у Призрену,
као и друге школе, болнице, домови за незбринуту
децу и стара лица.

Хуманитарна организација Срби за Србе у
заједничкој акцији са удружењем „Савез Срба у
Италији" и удружењем „Love onlus" помогла је
крајем марта Народне кухиње које обезбеђују храну
за преко 2.000 најугроженијих људи на Косову и
Метохији.
Помоћ се огледала у набавци уља и брашна, тачније
2.382 литара уља и 2.000 килограма брашна.
Намирнице ће бити распоређене свим кухињама и
биће искоришћене у наредном периоду. Укупна
вредност обезбеђене помоћи износи 3.000 евра.

Вредна помоћ од 2.382 литара уља за наш народ на
Косову и Метохији

Месечни извештај за март 2017.

Две тоне брашна за помоћ нашем народу на Косову
и Метохији
Овом приликом преносимо речи захвалности
пријатеља из организације „Мајка девет
Југовићa'' из Грачанице која брине о раду Народних
кухиња: „Професионалност у раду, као и доброта и
хуманост која краси Ваше чланове и сараднике,
главне су одлике рада Ваших организација и
удружења, која су свуда у свету позната по својим
добрим делима. Желимо да Вам се захвлимо, на
залагању и борби да се помогне сваком детету да
има боље сутра, да сви који се налазе у безизлазној
ситуацији дочекају да неко дође и покуца на њихова
врата и пружи им неопходну помоћ и речи утехе.
Нека драги Господ награди труд и рад који
несебично улажете, а сви ми да никада не
заборавима љубав и пажњу коју нам сваку пут
донесете."
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ
упућује позив свим донаторима широм света да
ПОДРЖЕ нове велике пројекте помоћи српском
народу на Косову и Метохији како би остао и опстао
на својим вековним огњиштима.
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Прва хумани.
журка у Бгд-у
Ноћ хуманости означила је почетак нове сезоне, у
којој смо поставили велике циљеве – само на
турниру на Калемегдану циљ нам је да скупимо
милион динара! Уз помоћ наших пријатеља са
Дорћола, корак смо ближи сну! Ова журка најава је
шесте сезоне, али је најава и многих журки које ће
бити одржане у Београду у наредних шест месеци,
све до централног турнира почетком који ће бити
одржан на београдској тврђави 2. септембра.

У суботу, 4. марта, у дорћолском Пабу The Rolling
Burrel Pub, одржана је Прва хуманитарна журка
Београд 2017. на којој је скупљено 18.240 динара!
Тројка из блока, спој забаве, спорта и хуманости, на
најлепши начин, уз сјајну забаву, отпочела је шесту
сезону! Добри људи окупили су се да уживају у
свирци младог господина Косте Перовића који нас
је забављао на својој гитари са непролазним
хитовима. Велики број тројкашица и тројкаша дошао
је да прослави почетак сезоне, а много редовних
гостију ново, али већ популарног Паба, дошао је и
упознао се са радом и успесима Хуманитарне
организације Срби за Србе. Као и увек на нашим
турнирима, управо упознавање нових људи са идејом
и мисијом која живи већ 11 година је највећи успех
који се постигне. Драги Дорћолци, драги гости
наших пријатеља, добродошли у породицу Тројка из
блока!

Шест година са Тројком из блока –
Фондација Осмех на дар
Хуманитарни триатлон – такмичење у пикаду,
стони фудбалу и таблићу биће одржано на истом
месту већ следеће недеље, 12. марта! Оваква добра
воља се ретко среће у данашње време, и диван
пример са Дорћола већ се као вирус шири градом –
јављају се људи са свих страна који желе да
организују са нама хуманитарне журке и такмичења.
Не постоји велика и мала помоћ – ако само
помислите шта можете да учините данас за
социјално угрожене малишане из многодетних
породица – већ сте учинили много! То је први корак
који води у остваривање идеја! Дорћол је показао да
има велико срце и да зна да се добро забави!
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
НЕМА ПРЕДАЈЕ!
СРБИ ЗА СРБЕ

Месечни извештај за март 2017.
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Хумани. вече у
Швајцарској
Те дирљиве приче су допринеле те вечери веома
пријатну атмосферу, а ДЕТЕ КОФЕР отворило пут
новим донаторима, који су са задовољством
подржали овај хуманитарни догађај.

У суботу, 4. марта у Дубендорфу поред Цириха
одржана је прва хуманитарна промоција књига у
Швајцарској, на којој је скупљено 660 франака.
Наша драга Данијела Голијанин преставила је своју
прву књигу „ДЕТЕ КОФЕР“ и сав приход од
продаје књига донирала је Хуманитарној
организацији Срби за Србе.

Данијела Голијанин представља своју књигу
„Дете кофер"
Уз подршку њених пријатеља, Виолете Алексић,
Тање Јанковић, Карла Астрахана, као и
фолклорног друштва АНИ Абрашевића из
Ветингена, „ДЕТЕ КОФЕР“ је успешно стигло до
срца посетилаца.
Дете кофер описује живот девојчице пре и после
одласка у нову земљу и заштитничке фигуре, које јој
пружа љубав и топлину.

Месечни извештај за март 2017.

Од срца се захваљујемо Данијели и њеним
пријатељима
на
организацији
предивне
хуманитарне вечери. Такође се захваљујемо
Српском Културном Клубу, који нам је уступио
своје просторије за ово лепо дружење.
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Пикадо тур. у
Чикагу

Након организовања првог хуманитарног СЗС
турнира у пикаду прошле године, представници
Хуманитарне организације Срби за Србе из
Чикага одлучили су да традиција мора да се
настави. У петак 3. марта одржан је 2. хуманитарни
СЗС турнир у пикаду у просторијама цркве Св.
Никола у чикашком насељу Брукфилд. Укупно 32
такмичара је узело учешће, међу којима су били и
прошлогодишњи победници, иако је било и више
спремних за надметање.

Најмлађи су се успешно занимали шаховском игром
Победник турнира био је наш волонтер Владан
Крстић, друго место заузео је Марко Нешковић
који је редован учесник турнира ''Тројка из блока'' у
Чикагу, док је треће место заузела Анђелка Вујовић
из Лионса.

Поред самих учесника, велики број наших пријатеља
и познаника је присуствовало догађају током којег су
пружали спортску подршку такмичарима.
Такође, велики број деце је уживало у игри гледајући
са стране.
На крају читавог догађаја успели смо да прикупимо
$910 у донацијама за помоћ социјално угроженим
српским породицама широм Балкана.

Месечни извештај за март 2017.

Дружење је настављено до касно у ноћ до када су
сведени утисци о овом и направљени планови за
наредни турнир следеће године.Надамо се да ћемо
видети све пријатеље и на наредном турниру 2018.
године када планирамо да имамо 64 такмичара!
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Донато. вече у
Ромонту
Ова нова акција је позитивно прихваћена од стране
присутних, јер веома мала финансијска подршка
великог броја људи може да подстакне рад
организације. Те вечери је прикупљено 352
швајцарска франка.

СЗС Швајцарска је окупила српску дијаспору и
њене пријатеље у граду Ромонту у Кантону
Фрибург.
Том приликом је по први пут у Ромонту приказан
филм ”10 година рада Хуманитарне организације
Срби за Србе” са титлом на француски језик. Поред
филма који је пробудио емоције међу присутнима,
представљен је и пројекат ”Пет по пет за лепши
дечији свет” који има за чиљ да прикључи 5.000
нових донатора до 2020. године који су спремни да
на месечном нивоу путем трајног налога донирају 5
швајцарских франака нашој организацији.

Овом приликом желимо да се захвалимо свим
присутнима на времену који су одвојили да дођу и
пропрате наш рад у Швајцарској. Теме о којима се
причало су и будуће активности у Швајцасркој, као
што је 29. априла донаторско вече у Лозани са
специјалним гостом, исто тако 30. априла у Цириху.

А наравно и наше присуство на сајму Све Српском
Самиту у Диетикону код Цириха и за крај прва
Тројка из блока у Швајцарској у 2017. години која ће
се одржати у Фрибургу 11. јуна 2017. године!

Месечни извештај за март 2017.
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СЗС на фесту
у Мелбурну
Упознали смо посетиоце са реализованим акцијама
помоћи социјално угроженим породицама широм
Балкана али и о акцијама које смо до сада спровели
широм Аустралије.

Традицонални Масленица Словенски Фестивал
палачинки одржао се у суботу 25. фебруара у
историјском Краљевском музеју у Мелбурну на
којем су учешће узели и представници Хуманитарне
организације Срби за Србе из Аустралије.

Велики број наших гостију је изразило спремност да
нам се у будућности прикључи у раду организације у
Мелбурну како бисмо заједничким снагама
обезбедили потребну помоћ и направили позитивну
промену у животима породица широм Балкана.

Велики број посетилаца дошао је да ужива у укусима
словенске културе, са различитим културноуметничким догађајима који су пратили деликатесе
хране и пића. Гости фестивала били су пријатно
одушевљени присуством штанда Срби за Србе и
били су заинтересовани да сазнају нешто више о
нашем добротворном раду. Том приликом у
донаторксој кутији прикупљено је 1.246,75
аустралијских долара.

Месечни извештај за март 2017.
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1. хуманитар.
триатлон
Време лети кад се добро забављате, а време је
престало да постоји када је започео хуманитарни
триатлон!

Први хуманитарни триатлон Тројка из блока,
одржан је у недељу, 12. марта, такмичило се 20
екипа, а прикупљено је 10.550 динара! Ово је
други део великог отварања шесте сезоне светски
познатог пројекта који мења животе угрожених
малишана на боље! Код наших пријатеља у ,,Тhe
Rolling Burrel Pab”-у направили смо велики корак –
на ове две веома успешне хуманитарне
манифестације учествовало је преко 200 људи, а
прикупљено је укупно 28.790 динара! Централни
турнир Тројка из блока, који ће се одржати 2.
септембра на Калемегдану, већ је почео да
прикупља средства која ће обезбедити велику помоћ
и много осмеха за угрожене породице!

Сјајно расположење и сјајни људи напунили су
дорћолски паб смехом, спортским духом, добром
музиком, а створена су и нека нова пријатељства и
измамљени неки искрени осмеси! Дружили смо се
сви, и сви су се добро осећали, јер су знали да су део
велике мисије која већ шест година ниже успехе!
Званична подршка пројекту Тројка из блока стигла је
од Кунг фу клуба Ип ман Београд, чији су момци и
девојке, предвођени малом Саром, учествовали у
турниру и најавили многе догађаје у току сезоне.
Заједно мењамо свет на боље, тројкашице и
тројкаши су се такмичили у три игре: у стони
фудбалу, пикаду и у добром, старом таблићу,
такмичење је потрајало неколико сати, али као да је
трајало неколико минута!

Месечни извештај за март 2017.

Мала Сара је баражом отворила такмичење, а онда је
са својим татом и учествовала – храбро су се борили
за пехар Тројка из блока!
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1. хуманитар.
триатлон

Палчице

Сеља Веља

Мала Сара отвара такмичење
Касно увече, карте су биле одавно подељене, и
таблић је тесно одлучивао победнике.
Победила је екипа Палчицe, друго место освојили су
Партибрејкерси, а треће место била је екипа Веља
Сеља!
Списак екипа изазвао је много смеха, зато што је
постојало надметање у најсмешнијем имену, а
награда је била освежавајуће пиће на рачун куће!

Месечни извештај за март 2017.
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Хума. крофне
у Канади
Али, овдје није крај приче. Већ следећег дана су
направиле нову акцију, овога пута са својом
рекреативном фоклорном групом Полетарци из
Виндзора, коју води чувени Лала Стеванов. Играчи
су се састали на проби и договорили да донирају 85
канадских долара нашој организацији.

Дугогодишње
пријатељице
Хуманитарне
организације Срби за Србе Дара Гидак, Љиљана
Шикман и протиница Жељка Јовановић су по
други пут ове године направиле Крофна журку 19.
марта, 2017., у подруму цркве Грачаница, у
Виндзору, Онтарио, Канада, одмах након Свете
Литургије. Није им било тешко, јер како саме кажу
хуманитарни рад их испуњава и чини срећним. Било
је ту још посних колача и божанствених бухтли, о
којима се прича до Торонта. Успјех је био
загарантован.
Прикупљено је 870 канадских долара за помоћ
социјално угроженим српским породицама у старом
крају.

Дара Гидак поред припремљених крофни и других
слаткиша
Неизмерно нас радује ентузијазам и добра воља
наших људи у дијаспори и што нису заборавили на
свој народ у Отаџбини. Захваљујемо се Дари,
Љиљани, протиници Жељки, као и свим донаторима
и играчима на редовној подршци Хуманитарној
организацији Срби за Србе! Живјели!

Месечни извештај за март 2017.
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Промоција
књиге

У недељу 12. марта у цркви Светог Саве у Сиднеју
одржана је промоција књиге „Збориште" аутора
протонамесника мр Немање С. Мрђеновића.
Промоција је имала и добротворни карактер па је
том приликом прикупљено 800 аустралијских
долара који су уплаћени на рачун Хуманитарне
организације Срби за Србе.
Промоцији
је
присуствовао
и
Епископ
аустралијско-новозеландски
Силуан
са
свештенством.

Владика Силуан у храму Светог Саве у Мона Вејлу
Књига која је објављена на празник Сретење у 2017.
години својим промоцијама широм Аустралије
постала је стожер око кога се окупља верни народ.
А где су Срби ту су и Срби за Србе.

Месечни извештај за март 2017.

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
С ВЕРОМ У БОГА!
СРБИ ЗА СРБЕ
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Пикадо
турнир у Бгд-у

У недељу 26. марта, у Сити пабу у центру Београда,
одржан је Први хуманитарни турнир у пикаду,
учествовало је 32 такмичара, а прикупљено је
11.070 динара! Хуманитарна мисија Тројке из блока
наставља да се активира широм Београда и да
окупља људе свих генерација око истих племенитих
циљева. Пријава за такмичење је била 200 динара, а
скупљено је много више од самих пријава – велики
број добрих људи прошетао се до центра града да би
донирао и увеличао још једну јединствену
манифестацију! Пикадо се игра у много локала
широм града, али само пикадо Тројке из блока враћа
осмехе на лица малишана широм Балкана.

Прави
љубитељи
овог
спорта
препознају
добротворни карактер такмичења Тројке из блока и
долазе да подрже, зато што знају да је свака партија
састављена од погодака у сам центар! Нема
промашеног бацања, нема неуспешног наступа, нема
пуно правила – важно је учествовати и борби против
сиромаштва допринети!

Месечни извештај за март 2017.

Уз добру музику и добро друштво, турнир у пикаду
потрајао је до касно увече, а опет се такмичило и за
најкреативније име! Турнир је освојио Бојан, под
именом Ђура који гура, друго место била је Јована,
под именом Палас воли Тројку из блока, а треће
место била је Весна, под њеним интернационалним и
врло духовитим именом Раџа форевр.

Добра забава, дружење и спорт опет су се ујединили
у хуманости и резултат је 11.070 корака ближе
овогодишњем циљу – милион динара у срцу
Калемегдана!

Будите и ви део ТРОЈКЕ ИЗ БЛОКА!
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
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Активности
током марта
јужном делу Косовске Митровице, а потом су се
прошириле на друге делове покрајине. Током два
дана насиља убијено је осам Срба а више од 900
особа је повређено. У нередима је уништено или
оштећено око 800 кућа, као и 35 православних
цркава и манастира , а неколико хиљада Срба
напустило је своје домове. Слањем поруке на 7763
(100 динара) директно помажете угрожене српске
породице на Косову и Метохији.

У ФЕБРУАРУ 3.958 СМС ПОРУКА
НА 7763

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ
покренула је почетком марта 2015. године
националну кампању за помоћ социјално угроженим
породицама широм Србије у сарадњи са мобилним
оператерима Телеком, Теленор и Вип. Путем
хуманитарног СМС броја 7763 у току фебруара
пристигло је укупно 3.958 порука, а од почетка
акције укупно 68.932 порука. Хуманитарна
кампања СМС НА 7763 се наставља. Довољно је
послати празну поруку или са текстом по жељи.
Цена поруке је 100 динара (без провизије
оператера). Упућујемо велику захвалност свим
донаторима и пријатељима организације који су се
укључили у хуманитарну кампању организације
СРБИ ЗА СРБЕ.
.............................................................................................

ПОГРОМ СРБА НА
КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
Данас (17.03.2017.год.) се навршава тринаест
година од избијања највећих етнички мотивисаних
сукоба на Косову и Метохији од доласка
међународних снага. Дводневни сукоби на Косову
почели су 17. марта 2004. након што је УНМИК
полиција пронашла тела двојице албанских дечака у
реци Ибар код села Чабра, на северу Косова.
Масовне демонстрације косовских Албанаца, који су
за несрећу дечака оптужили Србе, избиле су прво у

Месечни извештај за март 2017.

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

24.3.1999. ДА СЕ НИКАД НЕ ЗАБОРАВИ!

На данашњи дан 1999. године почела је злочиначка
агресија НАТО пакта на нашу отаџбину.
Бомбардовање је трајало 78 дана, убијено је више
од хиљаду цивила, као и и више стотина војника,
док се материјална штета процењује на преко 30
милијарди долара. Уништен је највећи део
индустрије и државне инфраструктуре, а нису биле
поштеђене ни болнице, школе, телевизије, па чак ни
амбасаде држава које нису чланице НАТО пакта.
Српски народ је на измаку 20. века доживео још
једну несрећу епских размера, поново је морао да се
брани од бројно супериорног непријатеља, и по ко
зна који пут је са великим и страшним жртвама
одбранио своју слободу.
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Хуманитарни
СМС број 7763
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Донаторске
кутије

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
Локације на којима се налазе СЗС донаторске кутије:
БЕОГРАД
- Бутик БУНКЕР - Отаџбина,
Булевар Деспота Стефана 48
- Пицерија WALKER, Кнеза Вишеслава 63
(Тржни центар Видиковац)
- Продавница САНИ, Заплањска 86 А
(Браће Јерковић)
- Фото студио Express,
Пилота Михајла Петровића 65 (Видиковац)
- Кафић Forte Caffe, Милутина Миланковића 11а
(Нови Београд)
- Кафе бар Горе доле, Милана Јовановића 14а
(Жарково)
- Сликарски атеље и креативна радионица за
малу и велику децу "Цвеће и умеће",
Косанчићев венац 5/1
- Фитнес клуб Голиат - Милана Ракића 75
(Звездара)
- Printy Star - Господара Вучића 48 (Звездара)
- Сервис компјутера Xelart –
Антифашистичке борбе 24, лок. 43 (Нови Београд)
- ТЦ Стадион - Заплањска 32 (Насеље Јерковић)
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- Теретана Колосеум - Јурија Гагарина 140-142
(Нови Београд)
- Гирос плус - Милана Јовановића 14ц (Жарково)
- Гирос плус - Јурија Гагарина 231б (Нови Београд)
- Београдски синдикат свим срцем –
Цара Душана 29 (Дорћол)
- Факултет политичких наука - Јове Илића 165
- Београдска пословна школа - Краљице Марије 73
- ДИС маркет - Аутопут 18
- ТЦ Авив Парк Звездара - Живка Давидовића 86
- Кафаница "Дрво јаворово" –
Књегиње Зорке 3 (Врачар)
- ТЦ Delta city - Јурија Гагарина 16 (Нови Београд)
- Kaфe Имиџ - Нушићева 5
- Играоница Кинг - Зрењанински пут 153х (Борча)
- Павле Корчагин –
Ћирила и Методија 2а (Звездара)
- Лимун жут - Димитрија Туцовића 88
- Мала Маца - Синђелићева 3 (Врачар)
- Клуб 17 - Јужни булевар 17 (Калуђерица)
- Бане Наја Грил - Миће Радаковића 4ц (Земун)
- Сељачка прича - Владетина 10 (Палилула)
- Мистер Вок - Палмира Тољатија 5/1
(Нови Београд)
- Хорус - Теразије 35
- Кафић Паркић - Цвијићева 93
- Кафе бар Пауза - Милешевска 44
- Beo Caffe - Првомајска 10, Земун
- Caffe Codex - Господска 15, Земун
- The Rolling Burrel Pub - Књегиње Љубице 26,
(Дорћол)
- Це кафе - Милешевска 3
- Пицерија Ортак - Првомајска 35 (Земун)
- Код Даче - Булевар Михајла Пупина 165 б
(Нови Београд)
- Кафић А-team - Јурија Гагарина 151 а
(Нови Београд)
- Блок гаража доо - Вождовачки кружни пут 17а
- Ребус СДК - Булевар Зорана Ђинђића 105
(Нови Београд)
- Савски бисери - Јурија Гагарина 80б (Нови
Београд)
- Кафана Без имена - Руска 1
- Кафана Боем - Карађорђева бб
- Пекара ГАК - Исмета Мујазиновића 23д
- Пекара ГАК - Др. Ивана Рибара 91б
- Црвена трафика - Булевар Уместности 27а
- Стреет кафе - Ада Циганлија
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Донаторске
кутије
(код ресторана Језеро)
- Ресторан Рад - Црнотравска бб
- San Food - Булевар Михајла Пупина 145
- Globus caffe I&J Beograd - Угриновачка 2б (Земун)
- Кафе Семлин - Првомајска 10ц
- Стара дама блок 45 - Др. Ивана Рибара 115а
(Нови Београд)
- Caffe Pub Black Velvet - Далматинска 62
- Кафе Барка - Булевар Зорана Ђинђића 99
(Нови Београд)
- Спортско рекреативно удружење Астра –
Булевар Краља Александра 89 (Звездара)
- Играоница Банка - Луке Војводића 77а
(Скојевско насеље)
- Bazeni Queen - Житна 35 (Добановци)
- Кафе Пауза - Војвођанска 85 (Сурчин)
- Кафе бар Бела Ружа - Сурчинска 9г (Ледине)
- Кафе Трезор - Маршала Тита 2 (Добановци)
- Угоститељска радња Цока и Смешко –
27. марта 14 (Палилула)
- Сувенир шоп - Призренска 13, (Зелени венац)
- Паб Градска Прича - Ђуре Јакшића 3 (Стари Град)
- Кафе Маршал - Џонда Кенедија 10 (Земун)
- Ива Дерма Козметолошки центар –
Капетан Мишина 20 (Дорћол)
- Кафе Паб Робин Худ –
Угао Војводе Степе и Боже Јанковића (Вождовац)
- ТЗР Шкундрић - Вожда Карађорђа 73 (Јаково)
- СТР Пили 1 - Бољевачка 6 (Јаково)
- СТР Пили 2 - Браће Николић 1 (Јаково)
- The Klemenca - Булевар Зорана Ђинђића 12г
(Нови Београд)
- Ћевабџиница Пинк Пантер –
Љубинке Бобић 26а (Бежанијска Коса)
- УР Јован 1 - Исмета Мујезиновића 6а
(Бежанијска Коса)
- Кафе Блинк - Булевар Арсенија Чарнојевића 184
(Нови Београд)

ОБРЕНОВАЦ
- Пекара КОД ЖИКЕ, Војводе Мишића 119
- СКЦ Обреновац, Краља Александра I 63
- С Димитрије, Немањина 9
- Гама Кар - Љубе Ненадовића 19/4
МЛАДЕНОВАЦ
- Кафе MERI POPINS, Koсмајска 11
- Апотека САНА, Војводе Путника 22
- Апотека САНА, Вука Караџић 44
- Апотека САНА, Краља Петра I 243
- ТЦ Младеновац, Браће Баџак 2
РУМА
- Златара GARUDA GOLD, Железничка 3
НОВИ САД
- Рода Центар, Руменачка 150
- Кафе Паб Ладовина - Лазе Телечког 3
- Канцеларија Срби за Србе - СПЕНС,
1. спрат, Сутјеска 2
- Кафе Sport Magic - Пдунавска 12
ШАБАЦ
- Минимаркет Платичево, Железничка бб
(Платичево)
- Минимаркет Јабука, Краља Милутина 22
- Минимаркет Бенска Бара, Краља Петра I 3
- Минимаркет Чавић, Поцерска 6
- Минимаркет Мајур, Светог Саве бб (Мајур)
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
- Књижара MOJA KЊИГА,
Првог српског устанка 130
ПАЛЕ - РЕПУБЛИКА СРПСКА
- Х.О. СРБИ ЗА СРБЕ,
Српских ратника бб (канцеларија)
- Бутик Time out, Драгослава Јевђића бб

ЗРЕЊАНИН
- Кафе бар Лењивац - Јеврејска 3А
ВРШАЦ
- Пицерија Беба - Зелена пијаца бб

ТЕСЛИЋ - РЕПУБЛИКА СРПСКА
- Теслић Паб, Светог Саве бб
- Ресторан Лане, Светог Саве бб
- Maркет Кошута, 1. Крајишког корпуса бб

СУБОТИЦА
- Ресторан Корал Шпед, Гранични терминал

ВЛАСЕНИЦА - РЕПУБЛИКА СРПСКА
- Хавана Паб - Светосавска 72

ХОРГОШ
Месечни извештај за март 2017.
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Донаторске
кутије

ЧИКАГО – САД
- BEOGRAD CAFÉ, 2937 West Irving Park Road
- NADA'S DELI & BAKERY,
7316 West Lawrence Avenue, Harwood Heights
- ST. NIKOLA CHURCH,
4301 Prairie Ave., Brookfield
- Lazich Deli, 7035 West Higgins Ave., Chicago
ВАШИНГТОН - САД
- ST. LUKA CHURCH,
10660 River Rd Potomac, MD
ТОРОНТО - КАНАДА
- Bloor Optical, 2235 Bloor St. W.
НЕМАЧКА
- Храм Светих Српских новомученика у
Фридрисхафену –
Adelheidstr. 4, 88046 Friedrichshafen
- Храма Светог Вазнесења Господњег –
Tannenweg 14 , 52146 Wurselen
- Клуб Југословена - Langenzennerstr. 1,
91074 Hercogenaurah
ШВАЈЦАРСКА
- Ресторан "Il posto accanto" –
Via Coremmo 2 , Lugano
.............................................................................................
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Хуманитарни
СЗС бутик
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Списак СЗС
донатора
ПРЕГЛЕД ДОНАТОРА ЗА МАРТ 2017.
1. Lazich Deli donation box /САД/ - $ 70
2. Beograd Café donation box /САД/ - $ 10
3. Nada's Deli & Bakery donation box /САД/ - $ 53
4. St. Nikola, Brookfield donation box /САД/ - $ 37
5. Владимир В. /Република Српска/ - 5 КМ
(за породицу Топаловић из Шапца)
6. Славица М. /Република Српска/ - 20 КМ
(за породицу Топаловић из Шапца)
7. Миодраг П. /Република Српска/ - 30 КМ
8. Стево Б. /Република Српска/ - 30 КМ
9. Општина Пале /Република Српска/ - 128 КМ
10. Горан Ј. /Србија/ - 100 дин.
(за породицу Топаловић из Шапца)
11. Милош К. /Србија/ - 200 дин.
12. Милош Д. /Србија/ - 500 дин.
13. Маја Н. /Србија/ - 500 дин.
(за породицу Топаловић из Шапца)
14. Милош Г. /Србија/ - 500 дин.
(за породицу Топаловић из Шапца)
15. Братислав А. /Србија/ - 1.000 дин.
16. Урош В. /Србија/ - 1.000 дин.
(за породицу Топаловић из Шапца)
17. Дејан К. /Србија/ - 1.000 дин.
18. Ивана С. /Србија/ - 1.000 дин.
(за породицу Топаловић из Шапца)
19. Милица В. /Србија/ - 1.000 дин.
(за породицу Топаловић из Шапца)
20. Бранко Р. /Србија/ - 1.000 дин.
21. Татјана С. /Србија/ - 1.000 дин.
22. Милош У. /Србија/ - 1.000 дин.
23. Коноба Сељачка прича /Србија/ - 1.760 дин.
(СЗС донаторска кутија)
24. Принти стар /Србија/ - 1.850 дин.
(СЗС донаторска кутија)
25. Никола В. /Србија/ - 2.000 дин.
26. Фото студио Express /Србија/ - 2.200 дин.
(СЗС донаторска кутија)
27. Емилија В. /Србија/ - 2.400 дин.
(за породицу Топаловић из Шапца)
28. Зоран П. /Србија/ - 3.300 дин.
29. Деспот Србија /Србија/ - 3.500 дин.
30. Дејан М. /Србија/ - 5.000 дин.
31. Дуња Коп /Србија/ - 5.000 дин.
32. АG International BGD /Србија/ - 7.000 дин.
33. Ђорђе П. /Србија/ - 10.000 дин.
(за породицу Топаловић из Шапца)
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34. Прехрана д.о.о. /Србија/ - 10.000 дин.
35. Момир П. /Србија/ - 10.000 дин.
36. ТЦ Младеновац /Србија/ - 24.030 дин. + 10 €
(СЗС донаторска кутија)
37. ДЈ Миву /Немачка/ - 10 €
38. Анонимно /Аустрија/ - 15 €
39. Тијана А. /САД/ - 50 €
(за породицу Топаловић из Шапца)
40. Aнонимно /Канада/ - 200 €
(за породицу Топаловић из Шапца)
41. Анонимно /САД/ - 50 €
(за породицу Топаловић из Шапца)
42. Анонимно /САД/ - 50 €
43. Анонимно /Италија/ - 10 €
(за породицу Топаловић из Шапца)
44. Анонимно /Канада/ - 142 €
(комби за школарце у Метохији)
45. Анонимно /Канада/ - 142 €
(комби за школарце у Метохији)
46. Анонимно /Канада/ - 475 €
(комби за школарце у Метохији)
47. Срђан Т. /Канада/ - 100 €
48. Анонимно /Канада/ - 30 €
(за породицу Топаловић из Шапца)
49. Анонимно /Велика Британија/ - 15 €
(за породицу Топаловић из Шапца)
50. Анонимно /Аустралија/ - 15 €
(за породицу Топаловић из Шапца)
51. Анонимно /Црна Гора/ - 20 €
52. Радислав Ђ. /Италија/ - 10 €
53. Саша Ц. /Француска/ - 15 €
54. Саша Ц. /Француска/ - 15 €
(за породицу Топаловић из Шапца)
55. Данијел Ш. /Немачка/ - 200 €
(за породицу Топаловић из Шапца)
56. Милан С. /Аустрија/ - 30 €
57. Валентина С. /Канада/ - 50 €
58. Фрфе /Норвешка/ - 20 €
59. Мирослав Ч. /Шпанија/ - 10 €
60. Синиша А. /Аустралија/ - 20 €
61. Анонимно /Србија/ - 2 €
(за породицу Јанковић из Кладова)
62. Срби из Републике Српске /Р. Српска/ - 20 КМ
(пројекат за Крајину)
63. Маја Ј. /Република Српска/ - 20 КМ
64. Светлана Ј. /Холандија/ - 7,5 €
(за породицу Мијаљевић из Новог Пазара)
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65. Светлана Ј. /Холандија/ - 10 €
(за породицу Крантић из Омољице)
66. Светлана Ј. /Холандија/ - 10 €
(за породицу Митић из Умке)
67. Michael D. /Аустрија/ - 12 €
68. Никола Ш. /Шведска/ - 50 €
69. Danny V. /Холандија/ - 5 €
70. Nikoletta V. /Холандија/ - 5 €
71. Svetlana V. /Холандија/ - 5 €
72. Elizaveta V. /Холандија/ - 5 €
73. Ekaterina V. /Холандија/ - 5 €
74. Жељко М. /Аустрија/ - 10 €
75. Гордана /Аустрија/ - 20 €
76. Весна Д. /Немачка/ - 10 €
77. Никола О. 99 /Немачка/ - 15 €
78. SZS на 81190 /Немачка/ - 73,31 €
79. Alexander Z. /Немачка/ - 10 €
80. Mira D. /Немачка/ - 10 €
(пројекти на Косову и Метохији)
81. Драган Ј. /Немачка/ - 10 €
82. Taтјана Б. /Немачка/ - 20 €
83. Даниела Р. /Немачка/ - 10 €
(пројекти на Косову и Метохији)
84. СКСД Немањићи /Немачка/ - 20 €
85. Александар П. /Немачка/ - 20 €
86. Даниела Б. /Немачка/ - 20 €
87. Милош Л. /Немачка/ - 10 €
88. Борис В. /Немачка/ - 30 €
89. Синиша Ј. /Немачка/ - 10 €
90. Тамара М. /Швајцарска/ - 10 CHF
91. Јово Д. /Швајцарска/ - 20 CHF
92. Милош Р. /Швајцарска/ - 20 CHF
93. М. П. /Швајцарска/ - 50 CHF
94. Aлександар Л. /Швајцарска/ - 100 CHF
95. Пошаљи SZS на 339 /Швајцарска/ - 1.621,15 CHF
(поруке послате од септембра до децембра)
96. Синиша и Мирјана П. /САД/ - $ 50
97. Бранкица П. /САД/ - $ 25
98. Зоран М. /САД/ - $ 100
99. Анонимно /САД/ - $ 5
(пројекат за Крајину)
100. Александар Т. /Канада/ - $ 25
101. Дејан Д. /САД/ - $ 20
102. Марко С. /САД/ - $ 50
(за породицу Топаловић из Шапца)
103. Марко Ч. /САД/ - $ 15
104. iSerbApparel.com /САД/ - $ 10
105. Ненад М. /Аустралија/ - $ 25
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106. Марко П. /САД/ - $ 20
107. Зоран З. /САД/ - $ 15
108. Срђан Г. /САД/ - $ 15
109. www.snd-us.com /САД/ - $ 25
110. Radomans F. /САД/ - $ 15
111. Марко Г. /САД/ - $ 25
112. Теофана З. /САД/ - $ 100
(за породицу Топаловић из Шапца)
113. EuroBrow /САД/ - $ 50
114. Г. Т. /САД/ - $ 50
115. Дејан Бељић /Канада/ - $ 20 CAD
116. Стеван Шкорић /Канада/ - $ 50 CAD
(за породицу Топаловић из Шапца)
117. Јелена Станојевић /Канада/ - $ 100 CAD
118. Сербоси из Калгарија /Канада/ - $ 140 CAD
119. Весна Васић /Канада/ - $ 25 CAD
120. Горан Војводић /Канада/ - $ 50 CAD
121. Nick J. /САД/ - $ 25
122. Виолет В. /САД/ - $ 25
123. Abbvie /САД/ - $ 45
124. Данијела Д. /САД/ - $ 70
125. АТ&Т /САД/ - $ 97,70
126. Progres Software Charitable Grant /САД/ - $ 500
127. Влада М. /Србија/ - 200 дин.
128. Дејан Ж. /Србија/ - 600 дин.
(за породицу Топаловић из Шапца)
129. Бошко С. /Србија/ - 750 дин.
130. Срђан Р. /Србија/ - 1.000 дин.
131. Љиљана и Драган Р. /Србија/ - 1.000 дин.
132. Раденко К. /Србија/ - 1.000 дин.
133. Филип В. /Србија/ - 1.200 дин.
134. Иван С. /Србија/ - 2.000 дин.
135. Дејан Ч. /Србија/ - 4.000 дин.
136. Анонимно /Србија/ - 4.000 дин.
137. Хуманитарна журка у Београду
The Rolling Barrel Pub /Србија/ - 18.240 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
138. Анонимно /Република Српска/ - 10 €
139. Рајко К. /Црна Гора/ - 30 €
(за породицу Јанковић из Кладова)
140. Наталија М. /Русија/ - 10 €
141. Срби у Кини /Кина/ - 730 €
(за пројекте у Црној Гори)
142. Анонимно /Србија/ - 10 €
(за породицу Јанковић из Кладова)
143. Анонимно /Србија/ - 10 €
(за породицу Топаловић из Шапца)
144. Анонимно /Србија/ - 10 €
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145. Љубиша Р. /Швајцарска/ - 70 €
146. Милица А. /САД/ - 50 €
(за породицу Топаловић из Шапца)
147. Анонимно /САД/ - 10 €
(за породицу Топаловић из Шапца)
148. Анонимно /САД/ - 10 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
149. Небојша П. /Словенија/ - $ 3,85
150. Вујица Ж. /САД/ - 100 €
151. Ђорђе Ј. /Аустралија/ - 25 €
152. Тихомир Б. /Италија/ - 10 €
153. Алекс М. /Аустралија/ - 100 €
154. Дејан У. /Аустралија/ - $ 50 AUD
(за породицу Топаловић из Шапца)
155. Снежана Ј. /Холандија/ - 30 €
156. Жељка Б. /САД/ - $ 25
157. Мирољуб О. /Аустралија/ - $ 50 AUD
158. Тихомир Б. /САД/ - $ 100
159. Светлана Т. /Норвешка/ - 100 NOK
(за породицу Топаловић из Шапца)
160. Бојан Р. /Норвешка/ - 200 NOK
161. Божидар Б. /Норвешка/ - 200 NOK
(за породицу Топаловић из Шапца)
162. Рада С. /Норвешка/ - 200 NOK
(пројекти на Косову и Метохији)
163. Роберт Ћ. /Норвешка/ - 250 NOK
164. Рада С. /Норвешка/ - 300 NOK
(за породицу Топаловић из Шапца)
165. Слободан Т. /Норвешка/ - 300 NOK
166. Дино М. /Норвешка/ - 800 NOK
167. Мирослав Л. /Швајцарска/ - 50 CHF
168. Жељко Ш. /Србија/ - 200 дин.
169. Анонимно /Србија/ - 200 дин.
170. Анка В. /Србија/ - 500 дин.
171. Божо Б. /Србија/ - 500 дин.
172. Милка П. /Србија/ - 500 дин.
(за породицу Топаловић из Шапца)
173. Тараба Бар /Србија/ - 570 дин.
(СЗС донаторска кутија)
174. Срдан П. /Србија/ - 700 дин.
(пројекти на Косову и Метохији)
175. Младен С. /Србија/ - 1.000 дин.
(за породицу Топаловић из Шапца)
176. Владимир Р. /Србија/ - 1.000 дин.
(за породицу Топаловић из Шапца)
177. Наташа П. /Србија/ - 1.000 дин.
(за породицу Топаловић из Шапца)
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178. Јосиф В. /Србија/ - 1.000 дин.
(за породицу Топаловић из Шапца)
179. Дејан Х. /Србија/ - 1.000 дин.
180. Теретана Колосеум /Србија/ - 1.240 дин.
(СЗС донаторска кутија)
181. Милош Ђ. /Србија/ - 1.500 дин.
182. Сергеј Ц. /Србија/ - 2.000 дин.
183. Небојша С. /Србија/ - 2.500 дин.
184. Ненад Ц. /Србија/ - 3.000 дин.
(за породицу Топаловић из Шапца)
185. Биљана В. /Србија/ - 3.000 дин.
186. Аница Ј. /Србија/ - 3.300 дин.
187. Наталија П. /Србија/ - 6.000 дин.
188. Данило Данило д.о.о. /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
189. Салон Салон Дедиње /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
190. Ивана П. /Србија/ - 8.000 дин.
191. Ана К. /Србија/ - 8.200 дин.
192. Бутик Хорус /Србија/ - 8.400 дин.
(СЗС донаторска кутија)
193. Бојана М. /Република Српска/ - 10 КМ
(за породицу Јанковић из Кладова)
194. Рајко К. /Црна Гора/ - 30 €
(за породицу Гачић код Приједора)
195. Фамилија Илишић /Шведска/ - 10 €
(за породицу Топаловић из Шапца)
196. Анонимно /Аустралија/ - 10 €
(за породицу Топаловић из Шапца)
197. Анонимно /Република Српска/ - 14 €
198. Ана Н. /Велика Британија/ - 100 €
199. Владица С. /САД/ - 20 €
200. Зорица С. /Аустрија/ - 10 €
201. Предраг М. /Аустрија/ - 10 €
202. Love /Италија/ - 740 €
(пројекти на Косову и Метохији)
203. Савез Срба у Италији /Италија/ - 1.260 €
(пројекти на Косову и Метохији)
204. Немања Л. /Немачка/ - 10 €
205. Мирослав С. /Немачка/ - 50 €
206. Хуманитарна промоција књиге „Дете кофер"
у Цириху /Швајцарска/ - 660 CHF
207. Никола О. /САД/ - $ 25
208. Славиша К. /САД/ - $ 25
209. Тања Ј. /САД/ - $ 25
210. Породица Аксентијевић /САД/ - $ 25
211. Пикадо турнир у Чикагу /САД/ - $ 910
212. Биљана Ждрале /Канада/ - $ 50 CAD
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213. Ненад Милојковић /Канада/ - $ 60 CAD
214. Hydro One - Employees' and Pensioners'
Charity Trust Fund /Канада/ - $ 120 CAD
215. Зоран Плавшић /Канада/ - $ 150 CAD
216. Милица Костић /Канада/ - $ 150 CAD
(за породицу Јанковић из Кладова)
217. Александар и Властимир А. /Србија/ - 500 дин.
218. Дејан Р. /Србија/ - 1.000 дин.
219. Мирко П. /Србија/ - 1.100 дин.
220. Илија Т. /Република Српска/ - 50 КМ
221. Анонимно /Канада/ - 10 €
(за породицу Топаловић из Шапца)
222. Анонимно /Немачка/ - 50 €
(за породицу Топаловић из Шапца)
223. Анонимно /Република Српска/ - 10 €
224. Марина Ц. /Република Српска/ - 30 €
(за пројекте у Републици Српској)
225. Горан П. /Немачка/ - 10 €
226. Иво В. /Канада/ - 20 €
227. Милован М. /Аустралија/ - 10 €
228. Јасмина Б. /Аустрија/ - 20 €
229. Ивица С. /Аустрија/ - 20 €
230. Иван Р. /САД/ - $ 25
231. Драгана Б. /Канада/ - $ 50
232. Бреза /САД/ - $ 50
233. Нина и Максим К. /САД/ - $ 50
234. Анонимно /Норвешка/ - 15 €
(за пројекте у Републици Српској)
235. Јулија Д. /САД/ - 20 €
236. Жељко Ш. /Србија/ - 500 дин.
237. Владимир М. /Србија/ - 1.000 дин.
(пројекти на Косову и Метохији)
238. Александар Ј. /Србија/ - 1.500 дин.
239. Павле К. /Србија/ - 2.000 дин.
240. Никола Љ. /Србија/ - 5.000 дин.
241. Милица М. /Србија/ - 5.000 дин.
(за породицу Топаловић из Шапца)
242. Код Рафе /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
243. Први хуманитарни триатлон
„The Rolling Burrel Pub" /Србија/ - 10.550 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
244. Јована /Србија/ - 10 €
245. Далибор У. /Аустрија/ - 30 €
(пројекти на Косову и Метохији)
246. Татјана П. /Аустрија/ - 50 €
(за породицу Топаловић из Шапца)

Месечни извештај за март 2017.

247. Денис Р. /САД/ - 15 €
(пројекат за Крајину)
248. Анонимно /Немачка/ - 10 €
(комби за школарце у Метохији)
249. Елена О. /Русија/ - 10 €
(комби за школарце у Метохији)
250. Милош Р. /САД/ - 10 €
251. Димитрије Т. /Србија/ - 15 €
252. Михаило Д. /Италија/ - 5 €
253. Мирјана В. /Швајцарска/ - 50 CHF
(за породицу Страјнић из Каћа)
254. Донаторско вече у Ромонту /Швајцарска/ 352 CHF
255. Бранка и Мирко К. /Република Српска/ - 10 КМ
256. Миле и Велимир Ј. /Република Српска/ - 20 КМ
257. Александар М. /САД/ - $ 15
258. Милан З. /САД/ - $ 25
259. Весна К. /САД/ - $ 25
260. Никола Ј. /САД/ - $ 50
261. Милан Д. /САД/ - $ 50
(комби за школарце у Метохији)
262. Драгослав С. /САД/ - $ 200
263. Љиљана В. Ђ. /Србија/ - 500 дин.
(комби за школарце у Метохији)
264. Драган Б. /Србија/ - 500 дин.
265. Милош Г. /Србија/ - 630 дин.
266. Урош В. /Србија/ - 1.000 дин.
(комби за школарце у Метохији)
267. Ненад М. /Србија/ - 1.000 дин.
268. Вељко Н. /Србија/ - 1.000 дин.
269. Милена А. /Србија/ - 1.000 дин.
270. Стево М. /Србија/ - 1.000 дин.
271. Данило Р. /Србија/ - 1.000 дин.
272. Александар Д. /Србија/ - 1.000 дин.
273. Урош С. /Србија/ - 1.200 дин.
274. Весна П. /Србија/ - 2.000 дин.
275. Бисерка Ј. /Србија/ - 2.000 дин.
276. Новица А. /Србија/ - 2.000 дин.
277. Милена и Ђорђе С. /Србија/ - 2.000 дин.
278. Александар К. /Србија/ - 2.500 дин.
279. Анонимно /Србија/ - 3.000 дин.
280. Јелена Е. /Србија/ - 5.000 дин.
281. Милан Л. /Србија/ - 5.000 дин.
(комби за школарце у Метохији)
282. Богдан П. /Србија/ - 5.000 дин.
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283. Хуманитарно вече у кафани
„Џентлмен и дама" /Србија/ - 12.000 дин. + 25 €
(за пројекат „Тројка из блока")
284. Телеком Србија - СМС 7763 /Србија/ 24.000 дин.
285. Небојша М. /Србија/ - 20 €
286. Владимир И. /Италија/ - 50 €
(комби за школарце у Метохији)
287. Милан М. /Хрватска/ - 10 €
(комби за школарце у Метохији)
288. Филип Т. /Велика Британија/ - 50 €
289. Анонимно /Ирска/ - 30 €
290. Владимир Л. /Србија/ - 100 €
(комби за школарце у Метохији)
291. Дражен Л. /Канада/ - 100 €
292. Жарко Б. /Белгија/ - 50 €
293. Дражен П. /Аустрија/ - 20 €
(пројекат за развој и јачање СЗС организације)
294. Светлана Ј. /Холандија/ - 30 €
(за породицу Гачић код Приједора)
295. Раде Р. /Немачка/ - 20 €
296. Милован 99 /Швајцарска/ - 40 CHF
297. Хелена У. /Канада/ - $ 15
298. Милош А. /САД/ - $ 15
299. Милош К. /САД/ - $ 15
300. Матеја и Филип С. /САД/ - $ 15
301. Ђорђе М. /САД/ - $ 50
302. Промоција књиге „Збориште" у
Сиднеју /Аустрaлија/ - $ 800 AUD
303. Предраг А. /Норвешка/ - 200 NOK
304. Марко Т. /Србија/ - 100 дин.
305. Милица Л. /Србија/ - 300 дин.
306. Радмила П. /Србија/ - 500 дин.
(за породицу Столић са КиМ)
307. Урош П. /Србија/ - 1.000 дин.
308. Петар М. /Србија/ - 1.000 дин.
(за породицу Стојановић са КиМ)
309. Стеван О. /Србија/ - 1.000 дин.
(за породицу Столић са КиМ)
310. Јасна В. /Србија/ - 1.000 дин.
311. Лазар С. /Србија/ - 1.000 дин.
312. Анонимно /Србија/ - 2.000 дин.
313. Марко Ј. /Србија/ - 3.000 дин.
(за породицу Столић са КиМ)
314. Манастир Каона /Србија/ - 5.000 дин.
(пројекти на Косову и Метохији)
315. VIP Mobile - СМС 7763 /Србија/ - 88.000 дин.

Месечни извештај за март 2017.

316. Владимир В. /Република Српска/ - 5 КМ
(за породицу Столић са КиМ)
317. Слободан С. /Република Српска/ - 100 КМ
318. Радомир Г. /Норвешка/ - 10 €
(за породицу Топаловић из Шапца)
319. Ненад Г. и Мара Р. /САД/ - 50 €
(за породицу Столић са КиМ)
320. Наталија Н. /САД/ - 30 €
(за породицу Столић са КиМ)
321. Анонимно /Србија/ - 40 €
322. Борислава Ј. /САД/ - 30 €
(за породицу Столић са КиМ)
323. Милица Б. /САД/ - 15 €
(за породицу Столић са КиМ)
324. Анонимно /Србија/ - 2 €
(за породицу Топаловић из Шапца)
325. Стефан Ж. /Србија/ - 50 €
(за породицу Столић са КиМ)
326. Дарко П. /САД/ - 10 €
(за породицу Столић са КиМ)
327. Слободан С. /Аустралија/ - 50 €
(за породицу Столић са КиМ)
328. Драгиша С. /САД/ - 30 €
329. Анонимно /Русија/ - 10 €
(пројекти на Косову и Метохији)
330. Вук С. /САД/ - 50 €
(за породицу Столић са КиМ)
331. Ксенија Б. /САД/ - 70 €
(за породицу Столић са КиМ)
332. Аћим М. /Србија/ - 50 €
(за породицу Столић са КиМ)
333. Горан Ђ. /Немачка/ - 10 €
334. Станко М. /Аустрија/ - 100 €
335. Душан С. - 20,06 €
336. Мирослав И. - 20 €
337. Драган Н. - 30 €
338. Петар Т. /Србија/ - 5 €
339. Б. С. /Аустрија/ - 30 €
340. Данијела М. /Немачка/ - 10 €
341. Драгољуб и Мирјана М. /Немачка/ - 20 €
342. Оливера Ш. /Немачка/ - 300 €
(за породицу Столић са КиМ)
343. Весна Н. /Швајцарска/ - 5 CHF
344. Урош С. /Србија/ - 5 €
345. Јела Н. /САД/ - $ 15
346. Зорица А. /САД/ - $ 20
347. Никола М. /САД/ - $ 40
348. Ранко М. /САД/ - $ 10
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349. Милош М. /САД/ - $ 15
350. Данијел П. /САД/ - $ 25
351. Милан Д. /САД/ - $ 25
352. Влада М. /Србија/ - 200 дин.
353. Драган Н. /Србија/ - 1.300 дин.
354. Божидар Ј. /Србија/ - 2.000 дин.
355. Пејка Ж. /Србија/ - 3.000 дин.
356. Пекар Код Жике /Србија/ - 5.000 дин.
(СЗС донаторска кутија)
357. 2. хуманитарно вече у кафани
„Џентлмен и дама" /Србија/ - 10.000 дин.
358. Анонимно /Словенија/ - 100 €
(пројекти на Косову и Метохији)
359. Владимир И. /Србија/ - 15 €
360. Анонимно /САД/ - 100 €
361. Aнонимно /УАЕ/ - 500 €
362. Денис Р. /САД/ - 10 €
(за пројекте у Републици Српској)
363. Анонимно /Хрватска/ - 100 €
364. Владимир В. /Црна Гора/ - 10 €
365. Анонимно /Чешка Република/ - 10 €
366. Брат за брата /Русија/ - 10 €
(пројекти на Косову и Метохији)
367. Александра и Бранко Б. /Словенија/ - 10 €
368. Наташа Л. /Немачка/ - 20 €
369. Били Питон /Шпанија/ - 50 €
370. Татјана М. /САД/ - 10 €
371. Радован А. /Немачка/ - 10 €
372. Марко и Никола Р. /Немачка/ - 50 €
373. Богдан М. - 10 €
(за породицу Столић са КиМ)
374. Анонимно /Велика Британија/ - 70 €
375. Ђуро З. /Република Српска/ - 50 КМ
(пројекти на Косову и Метохији)
376. Драган З. /Немачка/ - 10 €
377. Мирослав С. /Немачка/ - 40 €
(за породицу Столић са КиМ)
378. Љубица Ж. /Немачка/ - 50 €
(пројекат за Крајину)
379. Срђан П. /САД/ - $ 50
380. Драгомир С. /Канада/ - $ 50
381. Породица Аксентијевић /САД/ - $ 25
382. Александар Д. /САД/ - $ 50
383. Protecta El. Sеrvices /Аустралија/ - $ 15
384. Саша С. /САД/ - $ 30
385. Владимир М. /САД/ - $ 25
386. Рада Ђ. /Србија/ - 100 дин.
387. Вампир /Србија/ - 200 дин.

Месечни извештај за март 2017.

388. Братислав М. /Србија/ - 300 дин.
389. Драги Н. /Србија/ - 500 дин.
390. Ана и Влада /Србија/ - 500 дин.
(за породицу Столић са КиМ)
391. Владан Ј. /Србија/ - 500 дин.
392. Наташа П. /Србија/ - 1.000 дин.
(за породицу Столић са КиМ)
393. Ненад С. /Србија/ - 1.000 дин.
394. Небојша К. /Србија/ - 1.000 дин.
395. Ђорђијe Б. /Србија/ - 1.000 дин.
(за породицу Столић са КиМ)
396. Марко Б. /Србија/ - 1.000 дин.
397. Жељко Н. /Србија/ - 1.000 дин.
398. Милан С. /Србија/ - 2.000 дин.
399. Момчило М. /Србија/ - 2.000 дин.
400. Милан П. /Србија/ - 3.000 дин.
401. Богдан Г. /Србија/ - 5.000 дин.
402. Ђ. Т. /Србија/ - 100.000 дин.
403. Анонимно /Аустрија/ - 100 €
(за породицу Столић са КиМ)
404. Анонимно /Аустралија/ - 50 €
405. Анонимно /Холандија/ - 15 €
406. Драгомир М. - 3 €
(за породицу Столић са КиМ)
407. Бојан Б. - 50 €
408. Сања С. /САД/ - 15 €
(за породицу Столић са КиМ)
409. Биљана Ц. /Канада/ - 25 €
410. Миодраг В. /Швајцарска/ - 25 €
411. Ђорђе С. /Србија/ - 3 €
412. Радан Ж. /САД/ - 25 €
413. Бранко М. /Шведска/ - 50 €
(пројекти на Косову и Метохији)
414. Ђорђе Н. /Аустрија/ - 10 €
415. Дарко С. /Аустрија/ - 30 €
416. Јован С. /Немачка/ - 40 €
417. Стеван П. /Немачка/ - 60 €
418. Радован Г. /Немачка/ - 100 €
419. Славица П. /САД/ - $ 25
420. Давид Г. /САД/ - $ 50
421. Vozi INC. /САД/ - $ 100
422. Јелена Л. /САД/ - $ 20
423. Сања Т. /САД/ - $ 25
424. Марта С. /Канада/ - $ 25
425. Benevity giving platform /САД/ - $ 157,48
426. Петар М. /Србија/ - 2.000 дин.
427. Capital lobbing and consal. /Србија/ - 7.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
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Списак СЗС
донатора
428. Анонимно /Словенија/ - 30 €
(пројекти на Косову и Метохији)
429. Ненад и Кристина А. /Швајцарска/ - 10 CHF
430. Дејан И. /Швајцарска/ - 10 CHF
431. Стојан Ј. /Швајцарска/ - 30 CHF
432. Александар Л. /Хрватска/ - 72 HRK
433. Биљана Б. /САД/ - $ 15
434. Милан Ш. /САД/ - $ 15
435. Stuart M. /Норвешка/ - $ 25
436. Срђан М. /САД/ - $ 25
437. Бојан Ј. /САД/ - $ 25
438. Анонимно /Србија/ - 10 €
(пројекти на Косову и Метохији)
439. Милош Д. /Србија/ - 300 дин.
440. Ивица С. /Србија/ - 1.200 дин.
441. Mabax аутопревозник /Србија/ - 2.815 дин.
442. Пикадо вече у Београду /Србија/ - 11.070 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
443. Дражен Г. /Република Српска/ - 100 КМ
444. Денис Р. /САД/ - 15 €
(пројекат за Крајину)
445. Сања М. /Немачка/ - 15 €
(пројекти на Косову и Метохији)
446. Анонимно /Немачка/ - 50 €
(за породицу Столић са КиМ)
447. Анонимно /Швајцарска/ - 15 €
448. Богдан К. /Канада/ - 100 €
449. Далибор В. /Шведска/ - 20 €
450. Зоран П. /Аустралија/ - 30 €
451. Ненад и Наташа К. /САД/ - 15 €
452. Миленко П. /Велика Британија/ - 5 €
453. Маринко Ш. /Холандија/ - 10 €
454. Горан П. /Велика Британија/ - 100 €
455. Ненад М. /Португалија/ - 25 €
456. Mira D. /Немачка/ - 50 €
(пројекти на Косову и Метохији)
457. Александар и Славица У. /Швајцарска/ - 20 CHF
458. Никола М. /Швајцарска/ - 30 CHF
459. Габријела С. /Швајцарска/ - 30 CHF
460. PayPal Giving Fund /САД/ - $ 28,49
461. Ранко М. /САД/ - $ 25
462. Анкица Д. /САД/ - $ 25
463. Биљана Ждрале /Канада/ - $ 50 CAD
464. 3. хуманитарно вече у кафани
Џентлмен и дама /Србија/ - 9.650 дин.
465. Срђан Л. /Шведска/ - 100 €
466. Анка В. /Србија/ - 500 дин.
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467. Милка Т. /Србија/ - 1.000 дин.
(за породицу Столић са КиМ)
468. Јелена П. /Србија/ - 1.000 дин.
469. Свијетлна Ц. /Србија/ - 1.000 дин.
470. Никола С. /Србија/ - 1.000 дин.
471. Родољуб И. /Србија/ - 2.000 дин.
(за породицу Столић са КиМ)
472. Ана В. /Србија/ - 4.883,84 дин.
473. Кафана Корчагин /Србија/ - 20.000 дин.
(за породицу Столић са КиМ)
474. Теленор - СМС 7763 /Србија/ - 125.718 дин.
475. Никола /Катар/ - 30 €
476. Баскет турнир 3 на 3 Adelaide /Аустралија/ 350 € (за пројекат „Тројка из блока")
477. Никола Ј. /САД/ - 50 €
478. Растислав С. /Србија/ - 3 €
(за породицу Столић са КиМ)
479. Иван Ђ. /Аустрија/ - 5 €
480. Michael D. /Аустрија/ - 12 €
481. Влајко Б. /Аустрија/ - 30 €
(комби за школарце у Метохији)
482. Лара М. /Швајцарска/ - 20 CHF
483. M. П. /Швајцарска/ - 40 CHF
484. Дејан Н. /Швајцарска/ - 50 CHF
485. Даниел Ђ. /Швајцарска/ - 75 CHF
486. Анонимно /САД/ - $ 5
(пројекат за Крајину)
487. Зорица А. /САД/ - $ 20
(за породицу Столић са КиМ)
488. Славица А. /САД/ - $ 20
(за породицу Столић са КиМ)
489. Синиша и Мирјана П. /САД/ - $ 50
490. Хуманитарна журка у Грацу /Аустрија/ - 600 €
491. СЗС донаторска кутија на концерту
Беградског синдиката у Чикагу /САД/ - $ 200
492. Трифун Т. /Србија/ - 500 дин.
493. Томо М. /Србија/ - 500 дин.
494. Дарко П. /Србија/ - 500 дин.
495. Александар Ј. /Србија/ - 1.000 дин.
496. Невен М. /Србија/ - 1.000 дин.
497. Стеван О. /Србија/ - 1.000 дин.
(пројекти на Косову и Метохији)
498. Марко Ц. /Србија/ - 1.500 дин.
499. Марија Б. /Србија/ - 2.000 дин.
(за породицу Стојановић са КиМ)
500. Јасмина и Милован Р. /Србија/ - 2.000 дин.
501. Наталија П. /Србија/ - 6.000 дин.
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Списак СЗС
донатора
502. Walzcore доо /Србија/ - 15.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
503. Телеком Србија - СМС 7763 /Србија/ 196.000 дин.
504. Игор В. /САД/ - 10 €
505. Бојан Н. /Аустрија/ - 20 €
506. Срђан Г. /Србија/ - 10 €
507. Анонимно /Србија/ - 100 €
508. Смиљан Н. /Аустралија/ 30 €
509. Стојан В. /Немачка/ - 20 €
510. Братислав С. /Швајцарска/ - 5 CHF
511. Анонимно /Швајцарска/ - 10 CHF
512. Тамара М. /Швајцарска/ - 10 CHF
513. A. Н. E. 99 /Швајцарска/ - 40 CHF
514. Горан М. /Швајцарска/ - 50 CHF
(за пројекте на Косову и Метохији и Р. Српској)
515. Protax GMBH /Швајцарска/ - 50 CHF
516. Бранкица П. /САД/ - $ 25
517. Зоран М. /САД/ - $ 100
518. Виолета В. /САД/ - $ 25
519. Nick J. /САД/ - $ 25
520. Драгана Н. /САД/ - $ 25
521. Милорад Б. /САД/ - $ 30
522. АТ&Т /САД/ - $ 97,7
523. Саша С. /САД/ - $ 100
524. Аbbvie /САД/ - $ 105
525. Сербоси из Калгарија /Канада/ - $ 160 CAD
526. Мирјана А. К. /Црна Гора/ - 30 €
527. Стево Б. /Република Српска/ - 30 КМ
528. Никола В. /Србија/ - 2.000 дин.
529. Хум. вече Сити паб Београд /Србија/ - 3.000 дин.
(за пројекат „Тројка из блока")
530. Бојана Б. /Србија/ - 6.000 дин.
531. Анонимно /Немачка/ - 10 €
(пројекти на Косову и Метохији)
532. Анонимно /САД/ - 50 €
533. Младен Р. /Норвешка/ - 200 NOK
534. Анонимно /Швајцарска/ - 70 €
535. Александар М. /Аустрија/ - 50 €
536. Невена Ш. /Швајцарска/ - 5 CHF
537. Н. Т. 99 /Швајцарска/ - 30 CHF
538. Р. М. 99 /Швајцарска/ - 30 CHF
539. Породица Деветак /Швајцарска/ - 40 CHF
540. Александар Т. /Канада/ - $ 25
УКУПНО ДОНАЦИЈА У МАРТУ: 29.274 €
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Финансијски
извештај
Преглед новчаних токова за март 2017. године
Србија
Почетно стање – 28.02.
Примљене донације
Трошкови донација
Донирана средства
Помоћ за породицу Топаловић, Шабац - грађ. материјал и столарија за кућу
Хуманитарна помоћ за децу из Метохије - донација за набавку комбија
Помоћ за породицу Михаиловић, Велика Хоча, КиМ - прикључна машина за трактор
Помоћ за породицу Мићић, Велика Хоча, КиМ - прикључна машина за трактор
Помоћ за породицу Угриновић, Гораждевац, КиМ - прикључна машина за трактор
Помоћ за породицу Димитријевић, Гораждевац, КиМ - прикључна машина за трактор
Помоћ за породицу Накаламић, Велика Хоча, КиМ - прикључна машина за трактор
Помоћ за породицу Мијаљевић, Нови Пазар - материјал и мајстор за сређивање куће
Помоћ народним кухињама на Косову и Метохији - брашно и уље
Помоћ за породицу Ненадић, Босанско Грахово, Р.Српска - кревети, душеци и ормари
Oперативни трошкови
Трошкови штампања рекламног СЗС материјала
Трошкови набавке горива за посете социјално угроженим прородицама
Трошкови израде 30 мањих донаторских кутија за потребе прикупљања донација
Трошкови обиласка породица по Србији
Трошкови обиласка породица у Чачку, Новој Вароши и Пријепољу
Трошкови обиласка породица у Прокушљу, Блацу и Куршумлији
Трошкови израда пехара и медаља за триатлонски турнир Тројка из блока на Дорћолу
Трошкови обиласка породица у Параћину и Краљеву
Трошкови обиласка породица у Шапцу, Лозници и Малом Зворнику
Трошкови обиласка породица у Јагодини и Крушевцу
Трошкови организације хумантиране журке у Грацу
Израта промотивног материјала за потребе организације у Аустрији
Трошкови обиласка породице код Приједора, Р.Српска
ПП трошкови, трошкови одржавања рачуна и трансакција
Трошкови плата запослених
Обавезни намети државе на плате запослених
Трошкови закупа канцеларија
Трошкови књиговодства у Србији
Трошкови закупа магацина у Београду
Трошкови комуналија канцеларије у Београду
Административни трошкови канцеларије у Београду и Новом Саду
Наканада за коришћење Вивеум платформе
Накнада за коришћење услуга Moneybookers-a
Наканада за коришћење Skrill платформе
Наканада за коришћење ЕПС платформе
Трошкови сервера за слање електронске поште
Трошкови СЗС организације ван Србије
Трошкови СМС сервиса
Трошкови маркетинга
Интерни трансфери новца
Крајње стање – 31.03.
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Црна Гора

РСД
4.590.244
1.009.263
0
-2.005.256
-641.597
-375.000
-221.400
-209.100
-184.500
-184.500
-100.500
-88.659

ЕУР
1.631
30
0
0

Република
Швајцарска Немачка
Српска
КМ
ЦХФ
ЕУР
21.584
14.328
7.160
628
3.563
1.013
0
0
0
-745
0
0

САД

Канада Норвешка

УСД
8.164
5.233
-74
0

ЦАД
11.469
1.125
0
0

НОК
19.266
2.750
0
0

Аустрија и
остале
ЕУР
24.454
10.673
-197
-3.000

-3.000
-592.438
-59.806
-50.000
-33.830
-18.291
-12.945
-12.611
-5.522
-5.120
-4.345
-3.050

-11

-745
-114

-2

-76

-184

-4

0

-1.846

-122
-110
-2.412
-205.000
-125.905
-25.000
-8.680
-5.000
-14.922

-11

-100
-14

-2

-16

-4

-98

-72
-20
-10
-174
-60
0

0

0

0

0

0

0

0

-1.424
0

3.001.813

1.650

21.353

17.889

8.098

13.139

12.590

22.016

30.084
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Финансијски
извештај
Примљене донације из света (број донација у %)

Број примљених донација из света (више од 5 донација)
ДРЖАВА
Србија
Сједињене Америчке Државе
Немачка
Швајцарска
Канада
Аустрија
Република Српска

БРОЈ
ДОНАЦИЈА
187
116
40
36
31
23
19
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Аустралија
Норвешка
Холандија
Италија
Велика Британија
Шведска
Црна Гора
Остале државе
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14
12
7
6
5
5
24
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Финансијски
извештај
Прикупљене донације у 2017. години

Број примљених донација у 2017. години
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Финансијски
Финансијски
извештај
извештај
Прикупљене донације за март од 2006. – 2017. године

Број примљених донација за март
од 2006. – 2017. године
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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.
7. Рачун у Републици Српској:
Бр. рачуна: 56201281300241-58,
Девизни: IBAN: BA39 5620 1281 3002 5031
SWIFT: RAZBBA22
Customer: Srbi za Srbe, NLB Razvojna banka,
Dobroslava Jevđevića, Pale 71420

1. Путем PayPal система:
Европа: szsaustrija@gmail.com
САД: szsamerika@gmail.com
2. Путем платформе (Visa, MasterCard, Maestro):
www.srbizasrbe.net/donacije
3. Skrill/Moneybookers: c3c.org@gmail.com

8. Рачун у Немачкој:
VR Bank IBAN: DE84 7606 0618 00027 5199 2
BIC: GENODEF1N02
Customer: Serben für Serben e.v.

4. Донирање путем смс порука:
- пошаљите поруку na 7763 (у Србији)
- пошаљите SZS na 81190 (у Немачкој)
- пошаљите SZS 15 на 339 (у Швајцарској)
5. Рачун у Србији:
Бр. рачуна: 160-279491-71 Banca Intesa, Београд
Девизни: IBAN: RS35 1600 0508 0002 3812 69
SWIFT: DBDBRSBG
Customer: SRBI ZA SRBE, Banca Intesa, Milentija
Popovica 7b, 11070 Novi Beograd, Serbia
5. 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

9. Рачун у Црној Гори:
Бр. рачуна: 510-91548-03
Девизни: IBAN ME25 5100 0000 0009 1548 03
SWIFT: CKBCMEPG
Customer: Humanitarna organizacija Srbi za Srbe
Bank: Crnogorska Komercijalna banka
10. Рачун у Норвешкој:
DNB Bank Бр. рачуна: 1503 83 80483
IBAN: NO92 1503 8380 483
SWIFT: DNBANOKKXXX
Customer: Humanitær organisasjon Serbere for
Serbere
11. Путем Western Union - c3c.org@gmail.com

6. Рачун у Аустрији:
Account: 10364339 BLZ: 32000
IBAN: АT97 3200 0000 1036 4339
SWIFT: RLNWATWW
Customer: Org. Für. Hum. Hilfe – Srbi za Srbe
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„Отаџбина“ – Ђура Јакшић
И овај камен земље Србије,
Што претећ сунцу дере кроз облак,
Суморног чела мрачним борама,
О вековечности прича далекој,
Показујући немом мимиком
Образа свога бразде дубоке.
Векова тавних то су трагови,
Те црне боре, мрачне пећине,
А камен овај, ко пирамида,
Што се из праха диже у небо,
Костију кршних то је гомила,
Што су у борби против душмана,
дедови твоји вољно слагали,
лепећи крвљу срца рођеног,
мишића својих кости сломљене,
да унуцима спреме бусију,
оклен ће некад смело презирућ,
душмана чекат чете грабљиве...

Хуманитарна организација

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

Charity organization Serbs for Serbs
www.serbsforserbs.org
CHILDREN ARE OUR FUTURE!
Месечни извештај за март 2017.

Хуманитарна организација Срби за Србе

64

