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Писмо
донаторима
Поштовани донатори, чланови и пријатељи,
Активности организације настављене су у високом
ритму и у месецу новембру. Киша, магла, зима и
остали лоши временски услови нису омели наше
чланове да се максимално посвете и доследно
спроведу све планиране акције. Раме уз раме
активисти из свих огранака не посустају. Свако на
свој начин доприноси развоју и угледу организације,
а све у координацији са централом у Србији, што за
сада доноси жељене резултате.
На
северноамеричком
континенту
месец
хуманитарних активности отворио је мали Лазар
Крсмановић. Иако је тек прославио први рођендан, на
националној свести би могли многи да му позавиде.
Рођенданске поклоне у вредности од 360 $, решио је
да проследи својим сиромашним вршњацима у
Србији и тако им, бар на кратко, помогне да и они
осете радости детињства. За то време наши старији
чланови из Чикага гостовали су на српској телевизији
у истоименом граду где су представили рад
организације. Врхунац је достигнут организовањем
велике хуманитарне журке у Чикагу на којој је
прикупљено 1.600 $ помоћи.
Радно је било и у Републици Српској и у Аустрији.
У Приједору је организовано ново хуманитарно
дружење приликом ког је сакупљено 153 КМ, док су
представници у Аустрији обишли српску заједницу у
градићу Тулн недалеко од Беча, где су представили
рад организације и продајом мајци прикупили 168 €.
На подручју северне Србије, активности овог
месеца започели смо новом једнократном помоћи
породици Дањек, а наставили смо их посетом Вршцу
и уручивањем значајне помоћи породицама Медић и
Васић које смо до сада већ помагали.
Из новембарских хуманитарних активности
издвајамо и прву посету Браничевском округу, коју је
спровео председник аустријског огранка. Том
приликом помогнута је породица Милошевић из
Сиракова.
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Највећа помоћ испоручена је на подручју Рашке
области. Почетком месеца заокружена је помоћ
породици Коматина куповином јагањаца и материјала
за опремање купатила, док су крајем месеца у
пределима око Нове Вароши и Прибоја наши
представници обишли и значајно помогли породице
Шалипур и Димитријевић.
Пројекат набавке мотокултиватора за породицу
Тамбур приближава се крају. Овог месеца издвојено
је нових 900 €, а у предстојећем месецу се планира
издвајање истоветне суме која би означила и крај још
једног у низу великих пројеката организације.
Крајем месеца доставили смо и поклон донацију
из Лондона у виду стручне литературе намењену
студентима Медицинског факултета у Косовској
Митровици. Са друге стране, у сарадњи са
Студентском унијом Економског факултета у
Београду, прикупљено је 10.000 динара на инфо
пулту који је наша организација поставила на
истоименом факултету.
Још једна лепа вест обележила је месец новембар.
Хуманитарна организација „Срби за Србе“
номинована је за престижну награду „Најплеменитији
подвиг године“ коју сваке године додељују Вечерње
новости. Номинацију је пратио и интервју
представника организације Предрага Маринковића у
штампаном издању овог листа у ком је укратко
представљен рад организације.
Сложно и са још више снаге и елана настављамо
наше активности и у децембру широм Балкана!
Позив и молба да наставите да нас подржавате у
добротворном раду је констатно отворен, а поготово
након кризних дешавања на Косову и Метохији и
притисака којима су све више изложени наши
сународници.

С поштовањем,
Скупштина организације
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Сирене за узбуну
најављују Божић!
Историја се заиста понавља! Српски народ се и у
21. веку поново бори за своју егзистенцију и
опстанак. Широм Косова и Метохије поново сирене
за узбуну, упуцани и мртви Срби, одбрана
барикадама и вером у Бога, у Рашкој области претње
и нетрпељивост, у Старој Србији (Македонији) и
Српској
Крајини
настављена
дугогодишња
асимилација и терор, у Црној Гори присиљавање на
монтенегризацију, у БиХ и Републици Српској
свакодневно политички и друштвени притисци...
Глад, беспомоћност, бела куга и препуштеност
судбини је заједнички основ на коме почива српски
народ на свим територијама на Балкану. А један од
највећих хришћанских празника Божић нам иде у
сусрет....
У склопу до сада највеће хуманитарне акције
„Сирене
за
узбуну
најављују
Божић!'“,
Хуманитарна организација „Срби за Србе“ позива све
донаторе, чланове и пријатеље организације широм
света да у што већем броју подрже покренуту акцију
и да скромним новчаним прилозима омогуће
сиромашним српским вишечланим породицама да у
радости дочекају празник рођења Христовог. Ова
велика Божићна акција биће спроведена широм
Балкана, у местима где је помоћ породицама
неопходна!
Овом приликом позивамо и све наше братске
хуманитарне, друштвене и црквене организације да
нам се прикључе, да нас подрже и да се у својим
редовима организују и почну да прикупљају новчане
донације за планирану Божићну акцију.
Акција прикупљања новчаних средстава, у
којој планирамо да скупимо 20.000 евра, трајаће
током децембра 2011. и јануара 2012. године. Тим
средствима ћемо обезбедити помоћ за велики број
породица, а пре свега деце!

Сви планови, акције и финансијски извештаји о
достављеној хуманитарној помоћи српском народу
биће, као и до сада, доступни на званичном сајту
наше организације: www.srbizasrbe.org као и на сајту
наше организације у САД: www.serbsforserbs.org.
Отворене су следеће могућности за уплату
донација:
– динарски рачун у Србији: 160-279491-71, Banca
Intesa, Београд;
–
девизни
рачун
у
Србији:
IBAN:
RS35160005080002381269, SWIFT: DBDBRSBG,
Customer: Srbi za Srbe;
–
путем
PayPal
система
за
Европу:
szsaustrija@gmail.com;
–
путем
PayPal
система
за
САД:
szsamerika@gmail.com;
–
путем
Moneybookers
система:
c3c.org@gmail.com;
– путем Alert Pay система, на емаил:
c3c.org@gmail.com;
– рачун за Европску унију у Аустрији: Account:
10364339, BLZ: 32000;
–
рачун
за
Европску
унију:
IBAN:
T973200000010364339,
SWIFT:
RLNWATWW,
Customer: Serben fur Serben, Raiffeisen Bank,
Stadtpark 9, A-1030 Wien, Austria;
– рачун у Швајцарској: Account: 85-419625-6,
IBAN:
CH4609000000854196256,
SWIFT:
POFICHBEXXX, Customer: Serben fur Serben;
–
путем
Western
Union
система:
c3c.org@gmail.com
Контакт са представницима организације можете
остварити
путем
емаилова:
organizacija@srbizasrbe.org и c3c.org@gmail.com,
као и путем Skype: szsbeograd.
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!

Такође, желимо да позовемо све електронске,
писане, интернет, радио и друге медије да пренесу
ово саопштење наше организације и тиме допринесу
да се наш апел за помоћ чује широм света што пре.
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Са вером у Бога,
Хуманитарна организација „Срби за Србе“
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СЗС у источној
Србији
луксузних кућа доминирају у овом и околним
местима – изграђених од стране мештана који су
махом на привременом раду у иностранству и којима
су невоље и егзистенцијални проблеми својих
комшија очигледно небитни.

Хуманитарна организација „Срби за Србе“ спровела
је у уторак 8. новембра 2011. године, о празнику
Светог великомученика Димитрија, своју прву
хуманитарну акцију на простору источне Србије,
тачније на подручју Браничевског округа. Овом
приликом је посећена четворочлана породица
Милошевић из села Сираково у општини Велико
Градиште, којој је обезбеђена аутоматска пумпа за
снабдевање водом, као и материјал и роба за
увођење водоинсталација и опремање купатила у
вредности од 62.010 динара.
За тешку ситуацију ове породице сазнали смо
првобитно кроз потресан чланак који је пре више од
пет година изашао у дневном листу „Глас Јавности“.
Као што се може сазнати из овог чланка самохрана
мајка Лидија Милошевић остала је без посла након
још једне у низу неуспешних приватизација, а и даље
мора сама да брине о деци и психички оболелој
мајци.
Од тада се није много променило у дому ове
породице – иако је њихова тешка ситуација позната
како надлежним државним институцијама, тако и
осталим мештанима села Сираково – Милошевићи и
даље живе на ивици егзистенције, без икакве наде да
ће им неко помоћи да стану на своје ноге. Ова
чињеница је још тужнија, ако се узме у обзир колико
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Лоше стање цркве у Сиракову најбоље одсликава однос
мештана према својим ближњима

Зато смо се, током прве посете општини Велико
Градиште почетком септембра, боље упознали са
проблемима породице Милошевић и у разговору са
самохраном мајком сазнали да је најнеопходнија
пумпа за снабдевање водом из бунара и материјал за
увођење воде и опремање купатила. Неколико недеља
касније били смо поново у Браничевском округу и
заједно са сином Марком (15 година) и кћерком
Маријом (9 година) обезбедили неопходну
материјалну помоћ у вредности од 62.010 динара.
Пошто је породица успела од својих скромних
примања да купи плочице и материјал за постављање
Ригипс-зидова у вредности од око 150 евра, наша
помоћ садржи поред материјала за увођење воде и
остало опремање купатила (бојлер, лавабо, туш
када, водокотлић, батерије, вентили, лепак, црева,
доводне и канализационе цеви) и аутоматску
пумпу Хидропак, укључујући и ињектор, која ће
омогућити снабдевање водом из бунара, али и
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СЗС у источној
Србији
наводњавање баште – што би требало да олакша у
великој мери живот и егзистенцију ове четворочлане
породице.

Активиста СЗС са Марком и Маријом испред
продавнице Дицић Промет у Великом Градишту

2.010 динара, којој се овом приликом још једном од
срца захваљујемо. Највећи део материјала испоручен
је истог дана, а допремање остатка робе (Хидропак и
црева) очекујемо у наредним данима.

Хидропак и пратећа роба биће допремљени у наредним
данима

Део материјала и робе који је допремљен породици
Милошевић

Породична кућа

Наша организација је у те сврхе издвојила 60.000
динара, а продавница Дицић Промет из Великог
Градишта, у којој смо набавили материјал,
отписала је као попуст остатак суме у висини од

Такође желимо да нагласимо да је власник Дицић
Промета из Великог Градишта обезбедио
бесплатан превоз до 18 км удаљеног места
Сираково
и
заједно
са
представником

Месечни извештај за новембар 2011.

Хуманитарна организација Срби за Србе

5

СЗС у источној
Србији
Хуманитарне организације „Срби за Србе“
обишао породицу и на лицу места искористио
прилику да професионално саветује породицу
везано за извршавање радова који би требали
ускоро да започну, а које ће обавити пријатељ
породице бесплатно.

нас) из старог дела села Сираково у којем усамљено
живи породица Милошевић и пожелимо Марку да се
његова намера оствари и тако буде пример другим
младићима и девојкама у сличним ситуацијама...

Након упознавања породице Милошевић можемо
слободно рећи да нас изузетно охрабрује однос једне
скромне самохране мајке, која без обзира на тешку
ситуацију, не губи снагу и вољу да се сопственим
снагама избори за бољи живот своје предивне деце –
чиме свакако додатно заслужује сваки вид подршке и
помоћи. Такође нас охрабрује и чињеница да смо у
разговору са Марком (15 година) сазнали да је он
решен да након завршетка средње школе остане у
својем родном месту, оснује породицу и бави се
пољопривредом!
У том духу, надамо се да ће ова, а и будуће акције
наше организације у овом крају подићи свест људи о
невољама у којима се њихови сународници налазе,
али и о потреби за пружањем братске љубави и
подршке!
Такође користимо прилику да пренесемо и призор
празних српских кућа (које делују као опомена за све
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Извештај: М. Јовановић, Аустрија
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Стигла помоћ
у Рашку
пристижемо на територију општине Нова Варош, где
одлучујемо да преноћимо. Раном зором, крећемо ка
Пријепољу, где присуствујемо светој литургији у
манастиру Милешева. Први сателитски пренос видео
сигнала 1963. између Европе и Северне Америке
садржао је слику Белог анђела из Милешеве.

Четворочлана екипа Хуманитарне организације
"Срби за Србе" из Београда, посетила је током
претходног викенда (19. и 20. новембра 2011. године)
три породице у Рашкој области. Породицу Јешић (на
Јабуци, Пријепоље) смо овог пута само обишли и
упознали се са проблемима, породицу Шалипур
(Прибој) смо помогли материјалом неопходиним за
опремање купатила и породицу Димитријевић
(Јасеново, Нова Варош) којој смо овом приликом
помогли
куповином
замрзивача,
троседа
и
грађевинског материјала за обнову урушене штале.
У овој акцији, конкретно, обезбеђено је следеће:
• Материјал за опремање купатила – 26.300дин.
• Замрзивач – 22.000 дин.
• Тросед на развлачење – 16.000 дин.
• Грађевински материјал за обнову урушене
штале – 17.000 дин.
• Трошкови транспорта материјала – 3.000 дин.
• Трошкови пута – 6.910 дин.
У суботу 19. новембра, у поподневним часовима
стижемо у манастир Жичу, који је увек био и јесте од
великог значаја за српски народ. После краћег
задржавања, настављамо пут и по мраку долазимо у
манастир Ђурђеви Ступови. Игуман манастира
протосинђел Герасим, окрепљује нас причом и
послужењем као прави домаћин. Касно увече
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СЗС у порти манастира Милешева

Настављамо пут који нас води ка граници са Црном
Гором, тачније месту под именом Јабука, где
обилазимо породицу Јешић. Породицу чине
незапослени родитељи Ненад и Данијела и деца:
Милован (13 год.), Миљан (11 год.), Срђан (7 год.),
Александар (4 год.), Данка (2 год.) и Дарко (1 месец).
Ненад нам прича како им се 2006. године срушила
кућа и како од тада живе у трошној соби бараке,
која је део центра за избеглице. Највећи проблем им
представља чињеница да им је искључена струја пре
десетак дана, тако да не могу ни да се греју преко
грејалице. У току је акција да им се обезбеди нова
кућа, која је већ пронађена у близини. Вредност куће
је 9.000 евра. Директор за социјални рад у Пријепољу
покушава да обезбеди средства за кућу, а након
куповине, кућа би се водила на општину, а Јешићима
би била дата на коришћење. Отац и мајка се жале да
кад год су се обраћали за помоћ у општини,
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Стигла помоћ
у Рашку
запослени у администрацији су их слали једни код
других у круг.

СЗС испред цркве посвећене Св. Илији на Јабуци

Чланови СЗС у разговору са породицом Јешић

У том центру где живе су биле смештене избеглице,
са којима су Јешићи делили заједничко купатило.
Сада су остали сами, с обзиром да је фондација Дивац
обезбедила станове избеглицама из Босне и
Херцеговине, док они, иако су конкурисали, нису
добили ништа.

Крећемо ка Прибоју и у центру града улазимо у
прелепу цркву Васкрсења Христовог. Убрзо се
упућујемо ка породици Шалипур, коју смо помогли
са замрзивачем у прошлој акцији. Овај пут смо им
обезбедили материјал за опремање купатила у
вредности од 26.300 дин. У разговору са домаћином
Љубом, договарамо будућу помоћ око материјала за
спољашњу изолацију куће, како би се смањила буђ на
зидовима соба. Уз домаћи мед са саћем, пут
настављамо даље преко Прибојске бање, где и
обилазимо манастир Св. Николе и цркву Св. Илије.

Од примања имају дечји додатак од 8.000 дин. за
четири детета, док отац надничи и покушава да
заради где стигне. Деца живе и одрастају у изузетно
лошим и нехигијенским условима (а од скоро и без
струје), разбољевају се због тога, а како иде зима, а
имају новорођену бебу, гори им под ногама.
Обећали смо да ћемо покушати на више страна да
нађемо неког ко би могао да помогне око куповине
куће, да убацимо њихову потресну причу преко
медија, а да након куповине куће помогнемо у
опремању, куповини домаћих животињама итд.
После Јешића, у комшилуку наилазимо на цркву
посвећену Св. Илији, која је освештана у лето ове
године.

Месечни извештај за новембар 2011.

Купатило породице Шалипур
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Стигла помоћ
у Рашку

Купљени материјал за опремање купатила породице
Шалипур

Пошто је сунце почело да залази, ужурбано крећемо
према селу Јасеново, општина Нова Варош, где
живи породица Димитријевић.
У претходној акцији смо их обишли и договорили се
око помоћи коју смо им, овом приликом, и
обезбедили и то: замрзивач, тросед и грађевински
материјал за обнову урушене штале, укупне
вредности 58.000 динара.

Замрзивач намењен породици Димитријевић

Највећи проблем Димитријевићима представља то
што немају воду у кући, а доносе је у балонима и
флашама са извора (200 метара испод куће). Због тога
немају ни купатило, тоалет, веш машину... Кроз
разговор са најстаријим укућанима договарамо
будућу помоћ у виду пумпе, црева и каце за довођење
и увођење воде у њихов дом, затим око материјала за
будуће купатило, куповине домаћих животиња...
Задовољни обављеном акцијом, по мрклом мраку
враћамо се за Београд, у нади како смо макар мало
олакшали живот овим вредним и радним српским
породицама.

Чланови СЗС са породицом Димитријевић

Месечни извештај за новембар 2011.

С вером у Бога,
Дарко Лојаничић
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Нова помоћ за
Коматине
по нашим информацијама износио толико, а због чега
нико у породици није могао да добије социјално
осигурање. Међутим, на нашу несрећу, дуг је
нарастао на 80.000 динара па смо се после договора
са породицом одлучили да Коматинама у свакој
прилици узмемо по нешто од животиња за узгој како
би они могли бавећи се сточарством, да привређују и
полако сами одплаћују свој дуг.
Ситуација се од наше последње посете знатно
поправила, те породица више није принуђена да
тражи милостињу од братсвта манастира Ђурђеви
Ступови, а остаје нада да ће после сваке следеће
посете бити све боље и боље.

Дана 17. новембра уз помоћ пријатеља из Рашке
области наставили смо акцију помоћи породици
Коматина, настањену у голијском селу Радаљица
недалеко од Новог Пазара. Коматинама је за 10.000
динара обезбеђен остатак плочица и другог
материјала за завршетак купатила, а за 16.500
динара наши пријатељи из Новог Пазара обезбедили
су 2 женска јагњета, које ће породица Коматина
ових дана преузети.
Купатило породице Коматина је сада потпуно
функционално, па ће већина њих, по први пут у
животу моћи нормално да обавља хигијену. Сточни
фонд породице је тренутно једна крава и пет оваца, и
чврсто верујемо да ће им ова врста помоћи омогућити
да умноже свој фонд и нормализују живот.
Посебну захвалност за реализацију ове акције
дугујемо нашем пријатељу Горану Петровићу, и
домаћину Милошу Старовлаху из села Шароње.
У предходној великој акцији у Рашкој области
породицу Коматина помогли смо куповином 600 кг
брашна, изградњом купатила и пакетима гардеробе и
основних животних намирница. Остатак новца из
акције био је 25.540 динара а ту суму намеравали смо
да утрошимо на отплату дуга (порез на имање) који је
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На питање госпође Радмиле Коматине како да нам се
захвали, поручено јој је да би најлепша награда за нас
била да Коматине добију још једног члана.
Уз извињење што нисмо могли да дођемо на њихову
славу (Митровдан), на коју смо наравно били
позвани, уговорили смо што скорији наставак
помоћи, који је судећи по најавама донатора, близу.

Нема Предаје!
За здраву породицу - За здраву Србију!
Бојан Илић
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Нова посета и
помоћ у Вршцу
Због повеће количине робе пут Вршца крећемо у
појачаном саставу са два различита одредишта.
Двочланој екипи СзС Београд прикључила се и
двочлана екипа СзС Нови Сад. Прво стижемо у
посету код породице Медић, где нас је сачекала
читава армија деце са којом смо много лакше и брже
изнели све ствари из кола намењене њима.

У недељу 20. новембра 2011. године четворочлана
екипа Хуманитарне организације „Срби за Србе“ из
Београда и Новог Сада посетиле су и помогле
породице Медић и Васић из Вршца. Уручена помоћ
у овој акцији се састојала у одећи, обући, књигама,
играчкама, школском прибору, опремањем купатила,
набавци 6 столица, затим измиривања дуга у пекари и
куповини најосновнијих животних намирница.

Млађи чланови породице Медић

Представници СЗС са породицом Медић

Најмлађи члан Константин са баком

Месечни извештај за новембар 2011.
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Нова посета и
помоћ у Вршцу
Овој породици смо помогли куповином столица
(7.200 дин.), опремањем купатила (7.100 дин.),
стварима, измирењем дуга за пекару (8.000 дин.) и
најосновнијим
животним
намерницама
(у
вредности од 22.000 дин). Као и у већини случајева
тако и у овој породици деца су се највише обрадовала
ситницама (играчкама, свескама, оловкама...). Мало
смо се забавили и дружили са најмлађим члановима
ове породице, потом се поздрављамо и пуним гасом
настављамо пут даље да би стигли на велики локални
фудбалски дерби.

Представници СЗС са породицом Васић

У овој породици сви чланови воле да читају, и пуно
читају, па овом приликом позивамо све људе да нам
се прикључе у акцију прикупљања књига. Поново
се поздрављамо са Васићима у нади да ћемо следећи
пут успети још више да им помогнемо и олакшамо
тежак живот.

Намирнице за породицу Медић

У спортском центру Миленијум играо се велики
дерби ФК Вршац Јунајтед – ФК Вршац – за које је
играо најмлађи члан породице Васић – Младен. У
мало праведној борби где су домаћи играчи по две
године старији од гостујућих играча, млађани Младен
Васић је успео да ублажи пораз своје екипе једним
постигнутим голом. Домаћа екипа је победила 5:1 а
ми ако ништа друго са голгетером на раменима
одлазимо задовољни њиховој кући. Породици Васић
смо помогли одећом, обућом, играчкама, књигама...
При овој посети видели смо да ствари у кући полако,
али сигурно, отказују једна за другом. Фрижидер, веш
машина, кревети, лустер... све је у јако лошем стању,
осим шпорета који смо им ми обезбедили у
претходној акцији.

Месечни извештај за новембар 2011.

Наша млада нада Младен Васић

С вером у породицу и бољи живот,
Младен Матијашевић
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Успешан крај
пројекта
једна петица „пала“ у школи што је одмах
пријављено. Сви су добро и што је најбитније здрави!
Иако се нисам најавила да их не бих ометала и да због
мене Сојка не куха, она је ипак успјела да припреми
доста тога и да ме опет доведе у ситуацију да се
постидим што им сметам. Посјета је ипак прошла у
добром расположењу. Напољу стоји трактор који је
прешао јубуларних 100 радних сати и купљени
прикључци.

Задовољство је велико када се неки пројекат доврши.
Још веће је када то нешто урадимо за неког другог, а
поготово када је то за добробит дјеце. Тако смо и ми
захваљујући бројним нашим донаторима успјели
завршити другу по реду већу акцију у Републици
Српској, а надам се да ћемо тако наставити док год
иједно дијете треба нашу помоћ. Послије скупљених
2800 евра које смо послали за тракторске
прикључке Миладину Екмечићу, отишла сам у
Пребиловце и обишла још једном ту вриједну и
честиту породицу.
Затекла сам Миладина и Сојку како припремају
јесењу сјетву бијелог лука. Најстарије дијете Бојан им
је вриједно помагао, а ту је била и најмлађа Божана
коју је чувала сека Бојана. Друге двије дјевочице су
биле у школи, али су током моје посјете и оне стигле
да се сликају за породичну фотографију. Дјеца су се
брзо окупила и радознало и весело сјела са нама.
Бојан физички јако личи на оца, а и полако поприма
његов „домаћински“ став што је јако похвално за тако
младог дечка. Остало му је још пар испита да очисти
годину на факултету али и даље вриједно помаже оцу
и брине о свему као и Миладин. Остала су дјеца јако
добри ученици, а док сам ја била у посјети чак је и

Месечни извештај за новембар 2011.

Миладин је купио нову фрезу, половни плуг и
приколицу. Све је платио 6.540 КМ. Додао је свог
новца за разлику која му је недостајала и мимо
наведеног је још купио неопходну куку за 250 КМ.
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Успешан крај
пројекта
Бојан је плуг офарбао па и он изгледа као нов. Са
овиме су Екмечићи комплетирали оно најнеопходније
како би се могли озбиљније бавити земљорадњом и
тако рачунати на мало већи приход.

Миладин прича да је ове године имао више приноса
поврћа, али да су цијене јако ниске биле (због
епидемије ешерихије у Европи) тако да није нешто
пуно профитирао али је задовољан и још увијек
оптимистичан.
Сликајући сам обишла окућницу и Миладин ми се
похвалио како је успио обојити кућу у бијело, како је
дио степеница за поткровље довршио, како планира
још много тога али не стиже. Јако их пуно посла чека
да окућницу доведу у пријератно стање али ипак
знају и воде рачуна о приоритетима. Прво треба

Месечни извештај за новембар 2011.

обезбједити храну, а остало може чекати. Међутим,
полако једно по једно и све се стиже када је човјек
вриједан, а Екмечићи то сигурно јесу.

Тако сам се опростила од Миладинове породице,
срећна што смо успјели да им помогнемо, задовољна
и поносна што сам дио организације која оправдава
своје постојање и која најбоље илуструје како изгледа
када се Срби сложе.
Извештај:Добрина Кусмук, Република Српска
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Актуелни СЗС
пројекти
СЗС помогли породицу Дањек

Ближи се крај још једног пројекта

Хуманитарна организација „Срби за Србе“ издвојила
је, захваљујући људима добре воље и племенитог
срца, 25.000 дин. за породицу Дањек из Равног села
(Србија) и то: за превођење докумената за
власништво куће и земљишта које смо купили
прошле године, затим за изградњу штале у
окућници
и
набавку
основних
животних
намирница.

Хуманитарна организација „Срби за Србе“ издвојила
је овог месеца још 900 евра за пројекат набавке
мотокултиватора за породицу Тамбур из Републике
Српске, који ће помоћи њиховом домаћинству у
обезбеђивању средстава за нормалан живот.

Ово је још једна у низу помоћи овој веома скромној и
вредној породици, а све у циљу трајног обезбеђивања
нормалних услова за живот и рад.

Месечни извештај за новембар 2011.

У месецу децембру планирамо да издвојимо још
преосталих 900 евра и тако успешно завршимо овај
пројекат који реализујемо у сарадњи са општином
Источно Сарајево из Републике Српске.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Нема предаје
за СЗС!
Књиге из Лондона стигле у Косовску
Митровицу

Желимо још једном да се захвалимо на донацији у
нади да ћемо наставити да окупљамо све већи број
добрих људи из Лондона и читаве Велике Британије!
.............................................................................................

Прикупљено 10.000 дин. на Економском
факултету у Београду

Донатор Хуманитарне организације „Срби за Србе“
из Лондона послао је, почетком новембра, стручну
литературу коју је наменио Медицинском факултету
у Косовској Митровици. За задовољством можемо
рећи да су представници наше организације уручили
овај вредан поклон митровачким студентима и
професорима, који су при том изразили заиста велику
захвалност.
На позив Студентске уније Економског факултета
у Београду, представници Хуманитарне организације
„Срби за Србе“ из Београда прикупљали су донације
на штанду Економског факултета за помоћ породици
Баловић из Рашке области пре свега у набавци хране.
Укупно је прикупљено 10.000 дин. од којих ће се
почетком децембра купити основне животне
намирнице.
Овом приликом упућујемо велику захвалност СУЕФу и самом Економском факултету, студентима и
професорима који су подржали ову акцију.
НЕМА СТАЈАЊА, НЕМА ПРЕДАЈЕ!

Месечни извештај за новембар 2011.
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Хуманитарне
СЗС журке
СЗС хуманитарна журка у САД

Хуманитарна организација „Срби за Србе“ из САД
организовала је у петак 18. новембра 2011. године
другу по реду хуманитарну журку у Xippo бару у
Чикагу. За добру атмосферу и добро расположење
гостију била је заслужна група Трезор. Предложена
висина донације била је 10 $ и можемо са
задовољством да саопштимо да је на крају вечери
прикупљено укупно 1.600 $.

службе IRS по питању 501c3 статуса, на основу
којег ће донатори наше организације у САД моћи
убудуће да сваку донацију искористе за умањење
пореза. Желимо посебно да се захвалимо
пријатељима из Пољске који су, носећи мајице са
натписом Косово је Српско, специјално из Њујорка
дошли на нашу журку како би подржали рад и мисију
наше организације.

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

СЗС хуманитарна журка у Републици Српској

У петак 18. новембра одржана је четврта по реду
СЗС хуманитарна журка у Приједору. Овај пут
журка је организована у кафе бару Фратело и
прикупљена је сума од 153 КМ. Желимо да се
захвалимо свим пријатељима који дошли на журку и
својим прилозима помогли рад организације и да их
позовемо да наставе и даље са својим донацијама.

Хуманитарна журка била је одлична прилика да се
сви заједно окупимо, дружимо, али и да прославимо
добијање званичног писма федералне пореске

Месечни извештај за новембар 2011.

НЕМА СТАЈАЊА НА ОВОМ ПУТУ КОЈИМ
СМО КРЕНУЛИ!
Пријатељи из Приједора
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Срби за Србе у
медијима
– Жеља нам је да помогнемо сиромашним српским
породицама које имају пуно деце - објашњава Пеђа
Маринковић, потпредседник ове организације.
– Обилазимо и помажемо наше људе на читавом
Балкану и у свим крајевима наше земље – у Крајини,
Рашкој области, на Косову, посебно у енклавама на
југу, у Војводини... Обично им носимо белу технику
и друге ствари које су им неопходне, али и стоку и
пољопривредне машине како би сами могли да се
издржавају и живе од свог рада. Поклонили смо
двадесетак крава и један трактор, а сада сакупљамо
новац за мотокултиватор.

ИЗВОР: ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ
Хуманитарна организација „Срби
Помоћ за 220 породица

за

Србе“:

НАЈПЛЕМЕНИТИЈИ ПОДВИГ ГОДИНЕ –
Дограђују куће, поклањају стоку, пољопривредне
машине, белу технику...
Дограђивали
су
куће,
куповали
тракторе,
мотокултиваторе и стоку. Поклањали белу технику и
уређивали купатила. Хуманитарна организација
„Срби за Србе“ од 2006. године сакупила је више од
160.000 евра и тај новац искористила да олакша
живот за 220 сиромашних вишечланих породица.
Идеја за оснивање ове организације родила се 2005.
године када се неколико хуманих људи из дијаспоре
и из Србије срело на Интернет форуму. Следеће
године и званично су формирали удружење „Срби за
Србе“. Оснивачи су се у међувремену повукли и
наставили да подржавају организацију као донатори,
а млађа „гарда“ преузела је ствари у своје руке. Језгро
чини двадесетак сталних активиста, али се укупан
број често мења, јер сви имају друге послове и
обавезе. У удружењу нико није запослен и сви раде
волонтерски. Сваког месеца добију стотинак донација
у износима од 5 до 100 евра.

Месечни извештај за новембар 2011.

Једна од породица којима су „Срби за Србе“ помогли
су Николићи из Бојника. Николићи имају дванаесторо
деце и живе од пољопривреде и свега 11.000 динара
социјалне помоћи. Доскора су живели у тако малој
кући да је њих шесторо спавало у неколико квадрата,
а остали у кухињи или код рођака који живе у
близини. Дозидани део сада велике куће ускоро би
требало да добије кров.
Организација је недавно основала огранке у
Швајцарској и Америци. То ће омогућити донаторима
из тих земаља умањење пореза, па се чланови
удружења надају да ће убудуће успевати да сакупе
још више новца.
ДОНАЦИЈЕ
СВЕ донације, трошкови и начин на који се
распоређује новац организација „Срби за Србе“
објављује на свом сајту. Тамо се може видети листа
свих породица којима су помогли и колико су новца
потрошили на сваки од пројеката.
НАЈВИШЕ ПОМАЖЕ ДИЈАСПОРА
НАЈВЕЋИ део прилога, око осамдесет процената,
„Срби за Србе“ добијају из дијаспоре. Предњачи
Америка, а затим Швајцарска и Аустрија. Донације се
углавном сакупљају преко интернет сајтова за
плаћање попут „Пеј пела“. Организују се и
хуманитарне журке и други догађаји на којима се
прикупљају прилози.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Финансијски
извештај
Хуманитарна организација Срби за Србе - донације у 2011.
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МОЈА МОЛИТВА
Пошљи, господе,
Утјехе у мраку,
У овој ноћи
Што се живот зове
Даруј ми духу
Свијетлу вољу јаку,
Да увијек ступам
На подвиге нове.
Славећи тебе,
Да истину зборим
Другу и брату,
Силнику и робу;
За правду да се
Уз праведне борим
И с њима шибам
Пороке и злобу...
Алекса Шантић

Хуманитарна организација Срби за Србе

http://www.srbizasrbe.org

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

CHILDREN ARE OUR FUTURE!
Месечни извештај за новембар 2011.
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