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Писмо
донаторима
Поштовани донатори, чланови и пријатељи,
У протеклом месецу у ком се, по ко зна који пут,
светска неправда обрушила на наш народ и додатно
притисла душе и срца свих правдољубивих и
родољубивих
људи,
чланови
и
пријатељи
организације
успешно
су
наставили
путем
братољубља и доброчинства још доследније
спроводећи планиране акције. Значајних дешавања је
било широм огранака наше организације у дијаспори,
а са друге стране, у матици је настављена успешна
реализација планираних активности.
Mесец активности отворен је представљањем нове
веб странице наше организације за немачко говорно
подручје
–
www.srbizasrbe.at
односно
www.humanitaerehilfe.at – која ће послужити да
огранци у Аустрији и Швајцарској подигну ниво свог
деловања и постану професионалнији.
На подручју Швајцарске наши чланови и
пријатељи, суделовањем на различитим догађајима,
успели су да прикупе значајна средства, као и да
представе организацију у најбољем светлу.
Посредством нових, а уједно и једних од најмлађих
активиста организације, на пројекту Швајцарска
упознаје Србију прикупљено је 250 CHF. Након тога,
наши већ прекаљени чланови присуствовали су
крајишкој вечери у Устеру, где је продајом мајци и
донирањем великодушних посетилаца укупно
прикупљено 260 CHF. Круна активности на подручју
Швајцарске огледала се у новом великом палачинка
окупљању у Вецикону, током ког је успешно
прикупљено 780 CHF и 30 евра.
Поново је посећен предео Рашке области где су
наши представници обишли радове на кући породице
Баловић, као и породицу Коматина. Том приликом
исплаћена су преостала дуговања како би радови на
кући били успешно приведени крају.
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На ужем подручју Србије, настављено је са
помоћи породици Вулић из Остружнице куповином
неопходног грађевинског материјала за изградњу
куће у вредности од 33.700 динара. Након посете
Вулићима, упућена су средства за помоћ породици
Ајдуковић из Старог Грацка, из једне од косметских
енклава јужно од Ибра. Том приликом, за износ од
200 евра, обезбеђено је 5м3 дрва за огрев.
У северном пределу Србије, наши активисти
стигли су и до породице Јовановић из Сремске
Каменице, којој је упућена помоћ у висини од 55.000
динара, такође, за потребе набавке дрва за огрев.
Поред Рашке, Космета, околине Београда и
Војводине, помоћ је стигла и за породице преко
Дрине, као по обичају. Овог пута уплаћена је друга
рата у износу од 1.722 КМ за преузети полован
трактор који смо наменили породици Вучковић.
Интересантно је било и на северно-америчком
континенту где су наши чланови организовали нову
палачинка журку, током које је, поред добре забаве,
прикупљено и 520 $ за помоћ угроженим породицама
из нашег програма помоћи.
Пред сам крај најуспешније године за нама,
упућујемо посебан позив свим пријатељима и
поштоваоцима
наше
организације
и нашег
добротворног рада да остану уз нас још чвршће у
данима који су пред нама и да заједничким снагама
спроведемо највећу до сад Божићну акцију помоћи
српским породицама широм Балкана. Останимо
доследни и достојанствени и на најбољи могући
начин наставимо борбу за бољу и лепшу будућност
нашег народа и истрајмо у борби против неправде
којом се свакодневно наш народ обесправљује.

С поштовањем,
Скупштина организације
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унутрашње радове на кући. Кућа се састоји од две
спаваће собе, пространог ходника, купатила, кухиње
и трпезарије, са дневним боравком. Деца су већ
унапред поделила собе, тако да ће Верица, Сара и
Кристина спавати у једној соби, док ће Вељко по
први пут добити собу само за себе. Тихомир и
Милица спаваће у дневном боравку.

У суботу и недељу, 3. и 4. новембра 2012. године,
представници Хуманитарне организације Срби за
Србе посетили су породице Баловић и Коматина у
Рашкој области. Сврха посете била је да се на лицу
места провери како напредују радови на изградњи
куће породици Баловић у селу Рајетиће, близу
Новог Пазара. Утврдили смо шта је од радова на кући
још потребно урадити и шта је од намештаја
неопходно прибавити како би ова вредна породица
зиму дочекала у новој кући. Том приликом
Баловићима смо доставили и мању помоћ у виду
основних средстава за хигијену и поклонили један
компјутер, донацију пријатеља из РАТЕЛ-а.
Посету Рашкој области искористили смо и како би
посетили породицу Коматина у селу Радаљица, на
обронцима планине Голије, којој је наша
организација у више наврата помогла.
Шесточланој породици Баловић у току је изградња
нове куће, као први пројекат ове врсте који је
хуманитарна организација Срби за Србе покренула уз
помоћ својих донатора и пријатеља организације.
Изузетно нам је задовољство што се овај значајни
пројекат приводи крају и што ће породица Баловић
зиму дочекати у новој кући. У то смо се уверили
обиласком породице у суботу, 3. новембра, и на лицу
места затекли мајсторе који су приводили крају
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Што се унутрашњих радова тиче, постављен је
ламинат, у спаваћим собама и дневном боравку, и
плочице у ходнику, купатилу и кухињи. Од радова је
остало да се озида димњак, поставе олуци око куће,
ископа септичка јама и поставе цеви за воду од
извора до куће. У разговору са мајсторима и
Тихомиром договорено је да ће се унутрашње и
спољашње кречење куће оставити за пролеће, како би
се зидови добро осушили. Прегледали смо и стару
кућу како би видели шта се од намештаја може
искористити и пренети у нову кућу. Нажалост, стање
намештаја и беле технике који се налазе у старој кући
је јако лоше, тако да смо и направили списак свих
ствари које треба набавити.
Након куповине преосталог намештаја, породица
Баловић ће моћи да пређе из трошне куће у нову и
модерно опремљену кућу. Ми смо им пожелели да
ово буде последња година у којој су своју славу,
Свету Петку, прославили са родбином и пријатељима
у старој кући.
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компјутер у кућу се не може описати речима. Мала
Сара је једва уз осмех успела да изговори реч
„компјутер“. Деци смо пожелели да поклон паметно
користе и у циљу будућег школовања. Још једном би
се захвалили добрим људима из РАТЕЛ-а који су
породици Баловић ово омогућили.

Након посете Баловића, упутили смо се у Стари Рас и
састали са Бојаном, једним од мајстора који ради на
изградњи куће, како би средили рачуне. Обзиром на
то да смо сви били уморни од пута, врло брзо смо се
упутили ка српској светињи - манастиру Ђурђеви
Ступови, где смо и коначили као гости оца Герасима
и братства манастира. Отац Герасим нас је и овај пут,
као велики пријатељ хуманитарне организације Срби
за Србе, срдачно дочекао и угостио.

Посету породици Баловић искористили смо и да,
поред поклона у виду основних средстава за хигијену,
деци поклонимо један компјутер – поклон наших
пријатеља из РАТЕЛ-а. Радост деце док смо уносили
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Након јутрења и литургије, у пратњи оца Герасима
обишли смо новоосновани одбојкашки клуб Стари
Рас и присуствовали тренингу најмлађих чланова.
Одбојкаш Дарко Лојаничић, иначе члан хуманитарне
организације Срби за Србе, искористио је прилику и
младим одбојкашицама и одбојкашима клуба Стари
Рас показао неколико покрета, што је било испраћено
одушевљењем и громогласним аплаузом свих
присутних.
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Након посете одбојкашком клубу Стари Рас, Отац
Герасим и братство манастира Ђурђеви Ступови су
још једном показали своје велико срце и
пријатељство и у духу православља угостили нас на
ручку у трпезарији манастира.

Породици Коматина смо пожелели да овај поклон
добрих људи паметно искористе и да у наредним
годинама вредно раде на увећању сточног фонда,
како би својој деци омогућили што безбрижније
детињство.

Након ручка, обишли смо Петрову цркву у Старом
Расу и упутили се ка Голији. Преко села Дежева,
родног места Светог Сава, дошли смо до села
Радаљица где живи породица Коматина са шесторо
деце. Хуманитарна организација Срби за Србе, њени
донатори и пријатељи организације су породицу
Коматина помагали у више наврата. Изграђено је
модерно купатило, купљена је стока и извршена је
реконструкција штале.

Породица Коматина нас је и овом приликом са
осмехом угостила, а ми смо искористили посету да
деци поклонимо слаткише. Радови на штали су при
крају и ускоро ће у њу моћи да се пребаци стока.
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Пуни утисака и похвала на рачун донатора и
пријатеља организације кренули смо назад за
Београд, преко прелепе Голије. Био је ово један леп
викенд.
Нема предаје!
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Важни СЗС
пројекти
ДРУГА РАТА ЗА ТРАКТОР ЗА ВУЧКОВИЋЕ

Хуманитарнa организацијa Срби за Србе наставља да
помаже
осмочланој
породици
Вулић
из
Остружнице у изградњи породичне куће коју је
отац Небојша самостално започео. Како би убрзала
основне радове пре зиме и хладних дана,
организација је већ почетком октобра извршила
набавку грађевинског материјала (шљунак, цемент,
гашени креч) у укупној вредности од 58.691 динара.
Радови успешно теку, па је сада у другој фази
обезбеђен материјал у вредности од 33.768 динара.

У понедјељак 5. новембра уплатили смо другу рату
за куповину трактора у склопу акције помоћи
породици Вучковић из села Копривна код
Приједора. Овај пут уплаћен је износ од 1.722,25
КМ. Да подсјетимо, укупна вриједност трактора
износи 5.500,00 КМ, тако да уз уплаћену прву рату у
износу од 1.880,00 КМ, преостаје још 1.897,75 КМ
које треба да уплатимо како би и ову велику акцију
успјешно реализовали. С вером у Бога, идемо даље!
.............................................................................................

ПОМОЋ У ИЗГРАДЊИ ДОМА ВУЛИЋИМА
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Вредна породица Вулић заслужује свако поштовање
за пожртвованост и упорност, тако да ће се наша
организација потрудити да им надаље помаже у
реализацији овог веома важног пројекта.
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Дрва за огрев
за породице
ПОРОДИЦА АЈДУКОВИЋ

ПОРОДИЦА ЈОВАНОВИЋ

Удруженим снагама помогнута је још једна породица
са простора Косова и Метохије. Хуманитарна
организација Срби за Србе је, заједно са Српским
друштвом Задужбина из Словеније, обезбедила
породици Ајдуковић из страдалничког села Старо
Грацко код Липљана 5м3 дрва за огрев у вредности
од 200 евра. Иако смо већ имали прилике да
помогнемо породицу Ајдуковић у Васкршњој
акцији на Космету прошле године, самохрана мајка
Јелена и њено троје деце живе у заиста тешким и
скромним условима, оптерећени многим бригама, па
стога није на одмет притећи у помоћ с времена на
време.

Хуманитарна организација Срби за Србе одлучила је
да у предстојећим хладним данима помогне
породици Јовановић из Сремске Каменице. Помоћ
је подразумевала набавку дрва за огрев у укупној
вредности од 55.350 динара.

Надамо се да смо на овај начин барем мало олакшали
свакодневне муке самохраној мајци Весни и њеној
златној деци, а наша организација ће се свакако
потрудити да и у будућности припомогне вредним
Јовановићима.
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Активности у
Швајцарској
ШВАЈЦАРСКА УПОЗНАЈЕ СРБИЈУ И СЗС

Људи су били веома дирнути ангажманом и
школским радом, па су спонтано постали и донатори.
Катарина је својим трудом и великим срцем освојила
публику и прикупила донације у вредности од 250
франака. Овом приликом се захваљујемо
Катарини на труду и подршци.
.............................................................................................

КРАЈИШКО ВЕЧЕ У УСТЕРУ

Катарина Јанковић, ученица из Швајцарске,
поставила је себи задатак да Швајцарцима прикаже и
другу, лепшу страну Србије. Катарина је, такође,
чланица КУД-а Никола Тесла из Устера који
подржава наше познате хуманитарне палачинкажурке. Једном приликом се Катарина на дружењу уз
палачинке упознала са радом и активистима
Хуманитарне организације Срби за Србе и веома брзо
одлучила да труд организације СРБИ ЗА СРБЕ
представи у свом завршном раду у школи.
Важне информације и интервју је добила од наше
представнице Маје Јовановић, са којом игра у КУД-у
и са којом се приватно дружи. Катарина је написала
школски рад на 50 страница и описала српски народ,
српске обичаје, као и тешку ситуацију у Србији, али и
наша велика срца пуна љубављу и тако представила
нашу организацију.
Одушевљени професори су одлучили да се
Катаринин школски рад, заједно са другим радовима,
представи јавности. Родитељи, професори и остали
гости су веома радознало слушали нашу причу, ко
смо, шта радимо и који су наши циљеви. После
успешне презентације, Катарина је отворила свој
прелепи штанд, на коме је представила српску храну,
ношњу као и нашу организацију.
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Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе из
Швајцарске су у суботу 17. новембра посетили забаву
„Крајишко вече“. Домаћини ове незаборавне забаве
били су Мишко Кораћ и Гордана Крајишник. За
одличну атмосферу били су задужени Ласте Врбање,
Гордан Крајишник, Жаре и Гоци, као и певачица
Ћана. Такође су фолклораши КУД-ова „Коло Баден“
и „Божур Етвил ам Зе“ својим наступима улепшали
забаву. И те вечери смо искористили прилику да
упознамо људе о досадашњем раду и продавали наше
познате мајице. Укупан пролог од донација и продаје
био је 260 франака.
Захваљујемо се овом приликом свима који су дали
свој допринос, а посебно се захваљујемо
организаторима господину Гордану Крајишнику и
господину Мишку Кораћу на овој предивној забави.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Донаторске
СЗС вечери
ЧИКАГО, САД

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

Пријатељи и чланови Хуманитарне организације
Срби за Србе из Чикага организовали су у четвртак, 8.
новембра 2012. године, Вече донаторских
палачинки са циљем да се прикупи помоћ за српску
децу. Овај пут догађај је организован на дан Светог
Димитрија – Митровдан. Хвала свима који су били
у могућности да својим присуством увеличају овај
наш догађај. Заиста ценимо ваше доприносе и
подршку!

ВЕЦИКОН, ШВАЈЦАРСКА

Надамо се да су се сви лепо провели и уживали, јер
смо на крају ове пријатне вечери успели да
прикупимо $ 520 за помоћ социјално угроженој
српској деци и породицама.

Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе из Швајцарске организовали су у суботу 24.
новембра, у просторијама клуба Никола Тесла,
познато вече донаторских палачинки. Време је
заиста брзо прошло кроз разговор, пријатно дружење
и упознавање присутних са радом организације. Циљ
вечери, да се опет сретнемо са нашим старим
пријатељима, али и да упознамо нове, је био
постигнут и ми се од срца захваљујемо људима који
су увеличали овај догађај. Током дружења уз слатке
палачинке прикупили смо укупно 780 франака и 30
евра.

Месечни извештај за новембар 2012.
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Финансијски
извештај
ПРЕГЛЕД ДОНАТОРА ЗА ОКТОБАР 2012. ГОДИНЕ
1. Далибор Б. /Србија/ - 500 дин.
2. СЗС бутик /Република Српска/ - 360 КМ
3. Beograd Café донаторска кутија /САД/ - $ 53
4. Dani's Deli донаторска кутија /САД/ - $ 34
5. Compass Fuel донаторска кутија /САД/ - $ 96
6. Sandy's Bakery донаторска кутија /САД/ - $ 85
7. Balkan Bakery донаторска кутија /САД/ - $ 57
8. Милан М. /Шваедска/ - 15 €
9. Дан К. /САД/ - $ 25
10. Драгиша С. /САД/ - $50
11. www.cikaskisrbi.com - $ 25
12. Мирослав Ч. /Шпанија/ - 10 €
13. Александар Т. /Канада/ - 15 €
14. Бојан Б. /Велика Британија/ - 10 €
15. Dragana W. /САД/ - $ 40
16. Даниел Ђ. /Швајцарска/ - 70 CHF
17. М. П. /Швајцарска/ - 20 CHF
18. Милица и Никола Ћ. /Швајцарска/ - 100 CHF
19. Соња Х. /Швајцарска/ - 20 CHF
20. Душан Ђ. /Швајцарска/ - 30 CHF
21. Maja J. /Швајцарска/ - 20 CHF
22. Швајцарска упознаје Србију и СЗС - 250 CHF
23. Јелена С. /Канада/ - 20 €
24. Миодраг Н. /Аустрија/ - 10 €
25. Марко Г. /Аустрија/ - 20 €
26. Милан Д. /САД/ - $ 15
27. Срђан Е. /Немачка/ - 53 €
28. Петар П. /Аустрија/ - 10 €
29. Слађана Ј. /Аустрија/ - 10 €
30. Немања М. /Аустрија/ - 20 €
31. Снежана Ј. /Холандија/ - 30 €
32. Александар Ђ. /Република Српска/ - 30 КМ
33. Слав К. /САД/ - $ 25
34. Душан К. /Велика Британија/ - $ 10
35. Мирослав Ч. /Канада/ - $ 30
36. Ненад Л. /САД/ - $ 25
37. Гојко и Душан С. /Србија/ - 2.000 дин.
38. Нинослав М. /Србија/ - 500 дин.
39. Игор М. /Аустрија/ - 15 €
40. MJ Cook /САД/ - 10 €
41. Иван А. /САД/ - $ 25
42. Анонимна донација /Србија/ - 500 дин.
43. Миодраг Л. /Србија/ - 500 дин.
44. А. Н. Е. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF
45. Немања Д. /Србија/ - 1.000 дин.
46. Сава С. /Србија/ - 1.000 дин.
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47. Игор Ф. /САД/ - $ 20
48. Бојан М. /САД/ - $ 40
49. Никола В. /Србија/ - 1.000 дин.
50. Небојша М. - 10 €
51. Фрфе /Норвешка/ - 40 €
52. Иво В. /Канада/ - 20 €
53. Иван Р. /САД/ - $ 25
54. Клеопатра /Канада/ - 50 €
55. Палачинка вече у Чикагу /САД/ - $ 520
56. СЗС Крајишка браћа /САД/ - $ 75
57. Александар Ј. /Србија/ - 1.000 дин.
58. Банијац /Исланд/ - 15 €
59. Валентина С. /Канада/ - 35 €
60. Бранислав Л. /Канада/ - 10 €
61. Мациеј С. /Пољска/ - 50 €
62. Александар М. /САД/ - $ 15
63. М. З. - 120 €
64. Милован И. /Норвешка/ - 30 €
65. Зоран Р. /Канада/ - 20 €
66. Јелена К. /САД/ - $ 15
67. Борис Д. /Норвешка/ - 20 €
68. Raphaela T. /Аустрија/ - 5 €
69. Милош В. /Србија/ - 5.000 дин.
70. Мирко П. /Србија/ - 800 дин.
71. Милица Р. /Србија/ - 500 дин.
72. Бранислав Г. /Аустралија/ - 25 €
73. Милош Ј. /Аустрија/ - 15 €
74. Синиша С. /САД/ - $ 25
75. Б. Бојанић /САД/ - $ 10
76. Симке /САД/ - 15 €
77. Никола М. /Швајцарска/ - 20 CHF
78. М. Г. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF
79. Миланка С. /Француска/ - 30 €
80. Hornet Group /Србија/ - 6.000 дин.
81. Сава Б. /Србија/ - 500 дин.
82. Марко М. /Србија/ - 1.500 дин.
83. Синиша М. /Србија/ - 1.000 дин.
84. Теодора С. /Француска/ - 10 €
85. Братислав Ц. /САД/ - $ 100
86. Станко Р. /Аустрија/ - 12 €
87. Горан М. /Србија/ - 1.000 дин.
88. Д. М. /Аустрија/ - 50 €
89. Жељко Б. /Канада/ - $ 50
90. Бранкица Б. /САД/ - $ 15
91. Ђ. Т. /Србија/ - 50.000 дин.
92. Драган Б. /Србија/ - 500 дин.
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Финансијски
извештај
93. Душан Ј. /Србија/ - 500 дин.
94. Б. С. /Аустрија/ - 20 €
95. Марко М. /Аустрија/ - 177 €
96. М. К. /Швајцарска/ - 40 CHF
97. aaa-express taxi М. В. /Швајцарска/ - 200 CHF
98. Младен и Милица С. /САД/ - $ 30
99. Војислав Ц. /Аустрија/ - 10 €
100. Лидија П. /Србија/ - 6.000 дин.
101. Немања Н. /Србија/ - 1.000 дин.
102. Бранка Х. /Аустралија/ - $ 15
103. Тања Ј. /САД/ - $ 20
104. Вељко Л. /Србија/ - 2.000 дин.
105. Марко/Атина - 10 €
106. Миодраг В. /Швајцарска/ - 25 €
107. Нина и Максим К. /САД/ - $ 50
108. Немања Л. /САД/ - $ 100
109. Рајко М. /Србија/ - 3.000 дин.
110. „Крајишко вече“ /Швајцарска/ - 260 CHF
111. Срђан М. /САД/ - $ 25
112. Виолета Ш. /Аустрија/ - 10 €
113. Далибор В. /Шведска/ - 20 €
114. Волим Мањачу /САД/ - $ 50
115. Владан Ј. /Србија/ - 1.000 дин.
116. Јованка Ч. /Србија/ - 500 дин.
117. Горан Р. /Шведска/ - 20 €
118. Стојан М. /САД/ - 50 €
119. Драгана /Шведска/ - 15 €

Грчка
1%

Швајцарска
12%
Немачка
1%

Холандија
1%
Француска
1%

Н/Д
1%

120. Борис С. /Швајцарска/ - 30 €
121. Анкица Д. /САД/ - $25
122. Дејан и Јелена В. /Аустрија/ - 20 €
123. Никола М. /Швајцарска/ - 20 CHF
124. В. М. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF
125. Мајице „Нема предаје“ /САД/ - $ 75
126. Serbian BBQ, Chicago /САД/ - $ 150
127. Милош Ђ. /Србија/ - 300 дин.
128. Douglas N. /Данска/ - 25 €
129. Зоран Б. /Аустрија/ - 20 €
130. Богосав Р. /Аустрија/ - 20 €
131. Палачинка вече /Швајцарска/ - 780 CHF + 30 €
132. Милош У. /Србија/ - 1.000 дин.
133. Иван М. /САД/ - $ 50
134. Борис М. /Норвешка/ - 10 €
135. Зоран П. /Данска/ - 25 €
136. Сербоси Канада /Канада/ - $ 560
137. Анонимна донација /Србија/ - 30.000 дин.
138. Милован М. /Аустралија/ - 10 €
139. Ђура /Србија/ - 10 €
140. Лазар /Србија/ - 350 дин.
141. НЛСТД /Холандија/ - 20 €
142. Мирослав Ј. /Немачка/ - 25 €
143. Јован С. /Аустрија/ - 40 €
144. Живко Т. /САД/ - $ 100
145. Мајице "Слога биће пораз врагу" /САД/ - $ 44

Пољска
1%

Aустрија
12%
Канада
6%

САД
28%

Србија
21%
Р. Српска
1%
Норвешка
3%

Исланд
1%
Британија Шведска
Данска
Аустралија Шпанија
2%
1%
1%
2%
1%
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Финансијски
извештај
Преглед новчаних токова за новембар 2012. године
Србија
Почетно стање – 1. 11.
Примљене донације
Трошкови донација
Пренос новца
Оперативни трошкови
ПП трошкови и трошкови одржавања рачуна
Трошкови канцеларије у Београду
Трошкови пута у Рајетиће – посета Баловићима
Накнада за коришћење услуга Moneybookers-a
Трошкови трансфера новца
Донирана средства
Материјал и трошкови радника за кућу Баловића
Дрва за огрев за породицу Медић, Вршац
Уплата друге рате за трактор за Вучковиће, Р. С.
Изградња пластеника Стојановићима, 1. рата
Материјал за струју за кућу Баловића
Дрва за огрев за породицу Ајдуковић, Старо Грацко
Материјал за изградњу куће Вулићима, Остружница
Крајње стање – 31. 11.

Месечни извештај за новембар 2012.

ЕУР
РСД
12 216.925
40 120.450
0
0
-30 344.465
0
-14274
0
-630
0
-6.000
0
-6.704
0
0
0
-940
0 -326768
0 -50.000
0 -20.000
0
0
0 -200.000
0
-5.750
0 -17.250
0 -33.768
22 340.798

Реп. Српска
КМ
347
390
0
0
-5
-5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
732

Швајцарска
ЦХФ
1.161
1.926
0
-1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.087

Аустрија и
остале земље
ЕУР
2.862
1.402
-36
0
-29
0
0
0
-20
-9
-1904
-1.204
0
-700
0
0
0
0
2.295
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УСД
2.965
2.799
-39
-2.898
-33
-3
0
0
0
-30
0
0
0
0
0
0
0
0
2.794
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Донације у 2012.
€26.000.0
€24.000.0
€22.000.0
€20.000.0
€18.000.0
€16.000.0
€14.000.0
€12.000.0
€10.000.0
€8.000.0
€6.000.0
€4.000.0
€2.000.0
€0.0

Мај; 22378

Јануар; 12599

Август; 11487
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Април; 6007
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Јануар 1 - Децембар 31, 2012

Донатори у 2012.
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200
150
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Март; 162

Фебруар; 131

Новембар 145
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Мај; 135
Јун; 127
Октобар; 137
Јули; 117Август; 117
Септембар; 107

100
50
0
Јануар 1 - Децембар 31, 2012
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Могућности
донирања

Рад и акције Хуманитарне организације Срби за Србе се искључиво финансира из добровољних прилога и
редовних чланарина. Сав прикупљен новац иде у финансирање програма oрганизације везаних за помоћ
породицама којима смо средства наменили. Такође, део новца улажемо у обавезне административне трошкове
(тренутно око 5%) и наравно у раст и јачање наше организације.
1. Путем Pay Pal система:
Европа: szsaustrija@gmail.com
САД: szsamerika@gmail.com
2. Путем Pay Pal система - директно кроз кредитну
картицу
3. Moneybookers: c3c.org@gmail.com
4. Динарски рачун у Србији:
Бр. рачуна: 160-279491-71,
Banca Intesa, Београд
5. Девизни рачун у Србији:
IBAN: RS35160005080002381269
SWIFT: DBDBRSBG
Customer: SRBI ZA SRBE
Banca Intesa, M.Popovica 7b,
11070 Novi Beograd, Serbia
6. Рачун у Аустрији
Account: 10364339
BLZ: 32000
Post code: 1030
City: Wien
Country: Austria
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7. Девизни рачун у Аустрији:
IBAN: АT973200000010364339
SWIFT: RLNWATWW
Customer: Serben fur Serben
8. Рачун у Републици Српској:
КМ рачун: 5514802213924928,
Unicredit банка, Бања Лука
9. Девзини рачун у Републици Српској:
IBAN: BA395514804813925344
SWIFT: BLBABA22
Customer: Srbi za Srbe
Bank: Unicredit Bank AD,
Marije Bursac 7, 78000 Banja Luka
10. Рачун у Швајцарској:
Swiss posst: 85-419625-6
11. Девизни рачун у Швајцарској:
IBAN: CH460900 0000 8541 96256
SWIFT: POFICHBEXXX
Customer: Serben fur Serben
10. Путем Western Union - c3c.org@gmail.com

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Бора Ђорђевић – Погледај дом свој анђеле
Погледај дом свој, анђеле,
и скини паучину с очију.
видећеш призоре потресне,
видећеш мртве и болесне,
видећеш чемер, смрт и јад.
Погледај стадо, анђеле,
све сами богаљи и просјаци,
слепи тумарају у гомили,
свима су кичму поломили,
од тебе очекују спас.
Погледај багру, анђеле,
њихова душа је проклета,
свима су ставили амове,
себи саградили храмове,
руке им огрезле у крв..

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