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Писмо
донаторима
Поштовани донатори, чланови и пријатељи,
Да рад наше организиције иде узлазном
путањом, у великој мери показало се нашим
активностима током месеца новембра, како кроз
акције тако и кроз дружења. Караван „Тројке из
блока“, имао је своју последњу успешну станицу, за
ову сезону. Наш бутик обогатили смо са још две нове
мајице и тако обрадовали наше верне донаторе,
волонтере и чланове.
Могло би се рећи да је новембар, био
месец помоћи породицама у Далмацији и Републици
Српској. У Жегару и околини помогнуто је 5
породица, вредност помоћи је износила 2.700 €, а
највећи део помоћи огледао се у куповини алата и
машина. Самохраној мајци Самарџић, са четворо
деце, из Постољана код Невесиња, доградили смо
кућу, а вредност радова износила је 6.235КМ.
Породица Дарабан, из Бијељине, са четворо
малолетне деце, купили смо материјал за изградњу
купатила у вредности од 2.934 КМ.
У општини Црни Луг, у Федерацији БиХ,
посетили смо породицу Ненадић и том приликом
утврдили да им је потребно проширење капацитета
штале за 20 - 30 квадратних метара, нова моторна
тестера и трактор, спољашни и унутрашњи
грађевински радови, намештај за децу.
Нашу јужну покрајину, наравно, нисмо
заобишли. Овом приликом посетили смо породицу
Трајковић у општини Ново брдо. Ова четворочлана
породица изразила је, као своју тернутно највећу
потребу, која би им мало олакшала услове живота,
набавку електричног шпорета, моторне тестере,
ормана и лавабоа.
На листи приоритета месеца новембра
била је и породица Вуксановић из Н.Пазара ,коју смо
раније симболично помагали у више наврата. Овога
пута помоћ је била врло конкретна- ново купатило,
за чију изградњу је издвојено 51.024 динара. Такође
је покренута ивелика акција реконструкције њихове
трошне куће у којој живе.
Средствима прикупљеним на турнирима,
помогнуто је две породице, док је трећа у плану. У
Руми су Јеремићима, са девет чланова, дечије собе у
потпуности реконструисане, обезбеђена је комплетна
изолација, ПВЦ столарија, ламинат. Вредност свега
износила је 302.089 дин. , а у Бољевцу, за
седмочлану породицу Крстић, урађена је спољна
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изолација и фасада у вредности од 285.930 дин.
Након одржаног турнира у Кладову, нова велика
мисија је породица Јовановић-Јанковић, са дванаест
чаланова, где треба уложити у ситне и крупне
грађевинске радове, као и у покућство, белу технику
и реконструкцију кухиње.
Још један велики пројекат је приведен
крају. Код породице Николић, из Пољана, код
Обреновца, завршени су радови на кући, чија је
вредност износила 576.517 динара.
Најуспешнија
сезона
спортскохуманитарног турнира „Тројка из блока“ дошла је до
величанственог краја. У Вишњичкој бањи учесници
турнира прикупили су 100.000 дин. за породицу
Живковић . Први турнир одржан је и у Норвешкој,
где је прикупљено 6.500 круна.
Наши представници организације из
Србије и наши чланови огранака широм света, овог
месеца су се веома активно дружили. У Минхену смо
присуствовали традиоционалној фолклоријади. У
Бечу су чланови СЗС огранка из Аустрије, били
гости на годишњем концерту КУД-а „Јединство“, где
су све заинтересоване упознали са радом
организације. Представници из Београда били су
гости у Вићенци на првој дечијој смотри српског
фолклора у Италији. У Мелбурну су чланови
организације
присуствовали
организованом
Покладном пикнику, где су прикупили 275
аустралијских долара. Чланови огранка из Чикага
организовали су ново палачинка дружење у њиховом
дому, где су прикупили $ 550. На Крајишкој вечери,
организованој у Калгарију, део прикупљеног
прихода дониран је ХО Срби за Србе, у износу од
1.500 канадских долара. ХО „СЗС“ се представили на
15. српском фестивалу филма у Мелбурну, где су се
гости могли упознати са радом и досадашњим
успесима организације. И ове године је ХО Срби за
Србе имала веома запажено и успешно учешће на 61.
Међународном сајму књига у Београду.
Да би наставили започето, отпочели
ново и тако помогли оним којима је то
најпотребније, свака донација је од великог значаја.
Прикључите се нама и нашим активностима и
дружењима и помозите да социјално угроженим
вишедетним породица широм Балкана вратимо веру
у људе и живот!
С поштовањем,
Скупштина организације
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Купатило за
Николиће

Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе посетили су 20. октобра седмочлану породицу
Николић из Пољана код Обреновца. Повод посете
био је прављење извештаја о завршеним радовима и
испорученој помоћи за ову породицу. Укупна
вредност помоћи износи 576.517 динара и огледа
се у изградњи новог купатила и комплетном
опремању, копању бунара за воду и набавци
хидрофора, развођењу воде по кући, урађеној
канализацији, материјалу за септичку јаму,
спроведеној струји за купатило, кухињу и
хидрофор,
урађеном
равнајућем
слоју,
постављању ламината и куповини тримера и
шпорета на дрва.

Средства су обезбеђена захваљујући Црквеношколској општини Грачаница у Виндзору у
Канади и турнирима "Тројка из блока" у
Обреновцу, Павиљонима и 23. блок, као и
захваљујући
секцији
сценских
уметности
Филолошког факултета Универзитета у Београду
који су крајем маја организивали хуманитарну
представу ,,Женско-мушки разговори”.
Подсећамо да породицу Николић чине отац Златко,
мајка Сања и деца Душан (14), Андријана (9),
Теодора (5), Павле (4) и Младен (2). Обоје
родитеља су незапослени. Живе од социјалне
помоћи и дечијег додатка, а отац Златко се труди да
додатно заради надничењем. Кућа у којој живе је
донација људи добре воље и у њој су од прошле
године. Ова донација им је од великог значаја како
би могли да живе у условима достојним за живот
човека у 21. веку.
Највећа жеља најмлађих Николића била је да
добију своје купатило, а од наше организације
добили су не само то, већ и много више. Сада могу
своју животну борбу да наставе много лагодније.

Погледајте како је текао ток радова на изградњи
купатила породици Николић:

Породица Николић
из Пољана код Обреновца
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Купатило за
Николиће

Николићима је обезбеђем и шпорет на дрва

Набављен је и тример за породицу Николић

Хидрофор за Николиће и довод воде у кућу
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Јеремићи
добили помоћ
Приликом првог обиласка породице у јулу ове
године планирано је било да им се помогне у виду
реконструкције дечијих соба, куповине дечијих
кревета и евентуалне набавке ситне стоке коју би
породица даље узгајала. Међутим, будући да смо са
друге стране код домаћина Горана наишли на
потпуну спремност на узајамну сарадњу, прихватили
смо његов предлог да се они временом сами побрину
за набавку прасића.

Тачно четири месеца након што је 2. јула у Руми
одржан један од најуспешнијих овогодишњих
турнира ТРОЈКА ИЗ БЛОКА, представници
Хуманитарне организације Срби за Србе поново
су посетили ово племенито место у Срему. Повод
нове посете Руми био је најлепши до сада захваљујући прикупљеним средствима на поменутом
турниру, успешно је завршена акција помоћи
деветочланој породици Јеремић коју чине је бака
Милица, њени синови Дејан и Горан, Горанова
супруга Данијела и њихово петоро деце: Милош
(13), Марко (12), Немања (10), Јована (9) и Лазар
(3). У питању је веома вредна и радна породица која
није поклекла у борби са недаћама које су је задесиле
пре нешто више од годину дана када је Горанов брат
Дејан остао без ноге и постао инвалид.

Приликом прве посете Јеремићима у Руми (јул, 2016)
Том приликом Горан је такође понудио да лично
изводи мајсторске радове на својој кући, тако да је
захваљујући његовом домаћинском приступу
приликом спровођења ове акције уштеђено
неколико десетина хиљада динара колико би
износиле мајсторске услуге.

Заједничла слика чланова организације и породице
Јеремић након завршених радова
Скупи прегледи и још скупља терапија за Дејанову
негу знатно су отежали Горану и Данијели
свакодневно функционисање и подизање петоро
малолетне деце, али су прихватили новонасталу
ситуацију и дали све од себе да живот у кући
Јеремића настави да се одвија нормално колико год
да је то могуће.
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Замена старе, дотрајале столарије и постављање
ПВЦ прозора
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Јеремићи
добили помоћ

Постављен ламинат, нови прозори, окречене собе,
нова постељина..

Постављена нова ПВЦ столарија и изолација на
кући Јеремића

Најмлађи Лазар сам је одлучио да окречи своју собу и
помогне свом оцу у радовима
Као и обично, тада речено након четири месеца
постало је учињено! Две дечије собе потпуно су
реконструисане:
обезбеђена
је
комплетна
изолација, нова ПВЦ столарија, ламинат,
кревети, душеци и постељина.
Вредност обезбеђене помоћи износи 302.089 динара,
а будући да је захваљујући спонзорима, донаторима
и учесницима турнира ТРОЈКА ИЗ БЛОКА у Руми
прикупљено 339.050 динара остатак од 36.961
динара биће употребљен за помоћ осталим
породицама којима организација Срби за Србе
помаже кроз пројекат ТРОЈКА ИЗ БЛОКА.

Поред захвалности свим Румљанима добре воље који
су својим присуством и учешћем подржали мисију
ТРОЈКА ИЗ БЛОКА у њиховом граду, посебну
захвалност дугујемо привредним субјектима и
физичким
лицима
која
су
финансијским
спонзорствима и донацијама стала иза пројекта
ТРОЈКА ИЗ БЛОКА у Руми.
Будите и ви део ТРОЈКЕ ИЗ БЛОКА!
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Самарџићима
дограђена кућа

Крајем
маја
представници
Хуманитарне
организације Срби за Србе посетили су породицу
Самарџић из села Постољани код Невесиња у
Републици Српској и одлучили да им помогну
доградњом нове куће, пошто је стара кућа у
изузетно лошем стању. Самохрана мајка Жељка са
децом Божом (25), Илијом (23), Лазаром (19) и
ћерком Јованом (14) добила је помоћ из далеке
Швајцарске, са првог турнира Тројка из блока који
је одржан у Ромонту, одакле је уз помоћ 54 шутера
и осталих донатора обезбеђен грађевински
материјал у вредности од 6.235 КМ! Обавештавамо
јавност да су радови код Самарџића завршени дограђен је спрат и подигнута је кровна
конструкција, и на тај начин је породици пружена
могућност да на јаким основама наставе да граде
бољи живот.

Породица Самарџић у мају 2016. испред куће

Месечни извештај за новембар 2016.

Породица Самарџић у
октобру 2016. испред куће
Радови на новој кући која је први корак ка новом и
бољем животу започели су крајем јула, и од тада
породица Самарџић зна да има некога ко заиста
одржава обећања и ко ће им помоћи да стану на ноге.

Стара кућа у којој Самарџићи тренутно живе
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Самарџићима
дограђена кућа
Синови Божо, Илија и Лазар су највећа снага својој
мајци, раде и помажу јој на сваком кораку, а управо
због те слоге и вредноће Хуманитарна организација
Срби за Србе је одлучила да им помогне.

Када су почели радови на новој кући, Самарџићи су
изнели највећи део посла и доказали да је помоћ
отишла у праве руке: озидано је поткровље,
изливени церклажи, а за кровну конструкцију су
изливени симсови на ластавицама, постављен је лим
на симсовима и постављене су греде и црепови.

Изглед куће у мају 2015. године, приликом прве СЗС
посете породици

Постављена изолација и летве на крову куће
Нова кућа изграђена је уз помоћ добрих људи из
Швајцарске и радни и вредни дух богате европске
земље пренео се и на Самарџиће.

Озидано поткровље

Тренутни изглед нове куће
породице Самарџић

Месечни извештај за новембар 2016.
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СЗС код
Трајковића

Почетком новембра представници Хуманитарне
оргнаизације Срби за Србе посетили су породицу
Трајковић из села Бушинце, у општини Ново Брдо,
на Косову и Метохији. Супружници Предраг и
Гроздана имају сина Милоша (23) и ћерку Марину
(15), а пре годину дана ову породицу је задесила
велика несрећа када им је погинуо други син тако
што се на њега обрушио зид од штале када су хтели
да га санирају.

Ова вредна породица живи од пољопривреде и од
узгоја стоке, а од ствари које би им мало олакшали
услове живота навели су електрични шпорет,
моторну тестеру, ормар и лавабо. У склопу већ
покренуте акције помоћи породицама на Косову и
Метохији настојаћемо да им обезбедимо све горе
наведено. Позивамо донаторе да нас подрже и у
овој
акцији помоћи
угроженим српским
породицама на Косову и Метохији.

Месечни извештај за новембар 2016.

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
НЕМА ПРЕДАЈЕ!
СРБИ ЗА СРБЕ

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Помоћ за
Далмацију
Зоран
и
Светлана
Кљајић-Перић,
дете
Александар (2) из Жегара. Купљена моталица за
струјни кабл, хилти бушилица, брусилица, кофер са
алатом у вредности од 500 €.
Отац се бави грађевином и алат ће му добро доћи за
обављање тих послова.
Ову породицу смо помогли
куповином моторне тестере.

прошле

године

Током месеца октобра, реализована је нова акција
помоћи Србима на подручју Далмације, током које
је испоручена помоћ за пет породица из Жегара и
околине. Средства која су била првобитно намењена
за куповину специјалне машине за израду сувенира и
икона на каменим плочама за породицу Штрбац из
Кистања, преусмерена су на помоћ за пет других
породица, због немогућности да се машина купи у
иностранству. Укупна вредност испоручене помоћи
износила је 2.700 €. Помогнуто је следећих пет
породица:

Породица Кљајић-Перић са донацијом вредног алата
у свом домаћинству

Сузана, Огњен и Анђела Радмиловић на новом каучу
Владимир и Сузана Радмиловић, деца Огњен (11)
и Анђела (5) из Жегара. Купљен кауч у вредности
од 200 € – Отац Владимире је оболео од туберкулозе
и још увек се опоравља од тешке болести.

Месечни извештај за новембар 2016.

Милорад и Мира Милић, дете Немања (2) и друго
дете очекују у наредних пар месеци, из Жегара.
Купљена аку бушилица и одвијач, Керхер чистач за
фасаде у вредности од 500 € .
Отац се бави грађевинским радовима, а алат ће
користити у свим наредним пословима.
Породицу Милић смо помагали раније, куповином
комбинованог шпорета плин/струја.

Хуманитарна организација Срби за Србе

11

Помоћ за
Далмацију
Mиодраг и Милица Гужвица, деца Марија (14) и
Марко (11), Крупа. Купљен је материјал за под,
керамика за кухињу и лајсне у вредности од 1.000 €,
за стављање у функцију дечијих соба.

Алат и опрема за рад уручени
породици Милић из Жегара
Синиша и Нада Милић, деца Јована (9), Марта (5)
и Петар (2) из Жегара.

Породица Гужвица са донацијом потребног
материјала за дечије собе

Купљена брусилица, бушилица, шкрип затезач,
кофер са алатом, аку одвијач, мања моторна тестера,
кљешта за арматуру, кламерица у вредности од 500 €
– исто за потребе грађевинских радова.

У наредних месец дана нас очекује велика акција
помоћи нашим породицама широм Крајине.
Процењена вредност акције износи око 10.000 €.
Како би на време реализовали планирану акцију и
омогућили да помоћ стигне пре зиме до оних којима
је потребна позивамо вас да се прикључите и
подржите ову велику акцију.
Милићи са донацијом у
прекопотребном алату за рад

Месечни извештај за новембар 2016.

Захваљујемо
се
свештенству
Далматинске, на пруженој помоћи
спровођења ове акције.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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СЗС посета у
Кладову
Дванаесеточлана породица живи од 11.000 динара
социјалне помоћи и минималне бакине пензије која
износи 8.000 динара, а сваког месеца имају велике
текуће трошкове, који се гомилају на постојећи дуг
за струју и воду од 35.000 динара.

Друга Тројка из блока у Кладову наставила је
традицију спортско-хуманитарног спектакла у граду
на Дунаву, где је, на крилима прошлогодишње
успешне мисије помоћи породици Николић, дошао
ред на мисију помоћи дванаесточланој породици
Јовановић-Јанковић. Представници Хуманитарне
организације Срби за Србе и организатори
кладовских Тројки посетили су породицу
Јовановић-Јанковић коју чине мајка Весна, отац
Слађан и деветоро деце: Сања (24), Никола (21),
Младен (17), Иван (16), Стефан (14), Анђела (11),
Милица (8), Дарко (5) и најмлађи Урош (4).
Најстарији члан ове велике породице је бака
Ђурђица која са својим искуством и вредним
радним навикама много помаже незапосленим
родитељима који се боре против проблема сваки дан.

Штала и пољски вц

Месечни извештај за новембар 2016.

Породична кућа у фази изградње која дуго траје
Деликатна је ситуација у овој храброј породици.
Кућа у којој живе давно је започета и од велике идеје
остало је завршено само приземље, а спрат никада
није изграђен до краја.
То данас значи да је у кући велики проблем са
зидовима и плафоном којима је хитно потребно
глетовање и кречење.

Прерађен казан од бојлера
за грејање у дневној соби

Хуманитарна организација Срби за Србе
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СЗС посета у
Кладову

Купатило са старом веш машином
која није у функцији
Влага која се појавила у кући утиче на квалитет
живота, на намештај, гардеробу и на крају, нажалост,
и на децу. Недостају им веш машина и шпорет, а
греју се на дрва и то је још једна борба коју воде у
овим зимским данима.
Отац понекад пронађе неке привремене послове, а у
скромном дворишту имају свињу и зеца. Обрађују
нешто мало баште, што показује да су вредни и да
желе да раде и живе од свог рада.
Велики проблеми који владају у великим
породицама побеђују се слогом и радом, а у овој
породици љубав, слога и рад и одржавају кућу.
Управо због те жеље да напредују изразили су жељу
да им набавимо свиње и кокошке, као и пластеник
који би им највише помогао.

Најмлађи у
башти испред куће
Такође, указали су и да им је за боље
функционисање у кући најпотребнија кухиња, као и
још неки ситнији и крупнији грађевински радови.
Кладовчани су прошле године показали да могу да
изведу велики пројекат, а породица ЈовановићЈанковић је нова велика мисија!

Заједничка фотографија са
породицом Јовановић-Јанковић

Импровизована кухиња

Месечни извештај за новембар 2016.

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.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Нова помоћ за
Дарабане
Нисмо одустајали од пројекта да породици Дарабан
обезбједимо купатило. Тренутно користе мало
купатило које је озидано поред куће, у дворишту и
које је неусловно, старо...

Хуманитарна организација Срби за Србе помогла
је шесточлану породицу Дарабан из Бијељине која
је посjећена током септембра, а која броји четворо
малољетне дјеце.

Tренутно купатило породице Дарабан
(у десном углу, иза мешалице)

Помоћ се огледала у куповини материјала за
изградњу купатила у вредности од 2.934 КМ.
Глава породице и отац Илије са супругом
Снежаном има два сина и двије ћерке: Илије (11),
Габријел (13), Дијана (15) и Ивана (16). Након прве
посјете, када су породици обезбеђена дрва и
шпорет на дрва, заиста нам је било пуно срце
помагањен ове породице. У то вријеме смо дали све
од себе да им приуштимо још једну топлу зиму.

У разговору са татом Илијем смо дошли до договора
да се куповином потребног грађевинског материјала
направи предулаз у кућу, тј. ходник и у наставку под
једним кровом да се направи купатило. Убрзо након
посјете смо уз велику помоћ донатора, људи великог
срца, сакупили новац којим смо породици
обезбиједили сав потребан материјал за градњу.

Део материјала за будуће купатило

Кућа породице Дарабан

Месечни извештај за новембар 2016.
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Нова помоћ за
Дарабане
Тако да се убрзо надамо завршетку радова како би
напокон имали купатило какво заслужују, породица
је бескрајно захвална за још једну помоћ коју им је
организација обезбједила.

Материјал за будуће купатило
Место где ће бити изграђено ново купатило уместо
садашње оставе
Илије је по занимању грађевинац који својим рукама
зарађује и храни своју породицу, тако да им је од
велике помоћи купљен материјал. Он ће сада да
настави градњу уз помоћ породице која је изузетно
вриједна.

Још једна задовољна породица која се бори за боље
сутра у ово тешко вријеме, која зна да цијени
обезбеђену помоћ и поручују велике ријечи хвале
донаторима који су им омогућили велику помоћ, коју
они сами не би могли да обезбједе својој дјеци.

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
Деца једва чекају да почне градња новог купатила

Месечни извештај за новембар 2016.

НЕМА ПРЕДАЈЕ!
СРБИ ЗА СРБЕ
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Помогнути
Крстићи

Недељу, 27. новембар, чланови Хуманитарне
организације Срби за Србе провели су радно.
Заједно са представницима Спортског Савеза
Општине Бољевац били смо у завршној посети
седмочланој породици Крстић из Бољевца којој
смо, захваљујући средствима прикупљеним на
турниру Тројка из блока, одржаном 2. августа у
Бољевцу (83.560 дин.) и донацији српске
одбојкашице Јоване Стевановић у износу од 1.500
евра, успешно пре зиме, урадили спољну изолацију
и фасаду на породичној кући. Укупна вредност
радова износи 285.930 динара.

Радови у току

Месечни извештај за новембар 2016.

Захваљујући урађеном, породица Крстић ће убудуће
трошити значајно мања средства за набавку огрева у
зимском периоду, а обзиром да зиме у том делу
Србије умеју да буду прилично оштре и дуге ово је,
по речима најстаријег члана породице, бабе Наде
„прави ветар у леђа који је њеној породици био
потребан“ .

Три турнира ТРОЈКА ИЗ БЛОКА, три помогнуте
породице, дванаест дечијих осмеха пуних искрене
захвалности – то је биланс успеха који смо у
претходне три године постигли у Бољевцу заједно са
свим учесницима, спонзорима и донаторима и због
тога је потпуно јасно је зашто је ТРОЈКА ИЗ БЛОКА
из године у годину све популарнија и масовнија
манифестација у градићу на реци Арнаути. Уједно,
то је и најбољи позив свим појединцима и
привредним субјектима са тог подручја да наредне
године у још већем броју подрже наш спортскохуманитарни пројекат. Видимо се 2. Августа 2017.
године у варошици подно велелепног Ртња.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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СЗС у посети
Ненадићима
2003. године се вратио на своје огњиште, оженио 20
година млађу жену и Бог је благословио њихов брак
са троје деце.
Како сам Чедо каже, први пут се насмејао после
рата када му се родио први син Никола. Породица
живи у својој кући, у којој имају струју, воду и
купатило, али новац за живот и одржавање куће је
највећи проблем Ненадића. Њих петоро живи од
само 130 КМ годишње, од накнаде за Чедино
учешће у рату, а сваког месеца имају трошкове само
за струју од око 50 КМ и за ужину за школарце.

Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе из Београда посетили су петочлану породицу
Ненадић из општине Црни Луг крај Босанског
Грахова коју чине отац Чедо (50), ветеран војске
Републике Српске, његова супруга Сања (30) и троје
малолетне деце: Никола (13), Ђорђе (10) и Ружица
(8). Након рата и промењене демографске слике
Босанске крајине живот се са великом муком враћао
у нормалу. Чедо није хтео да напусти вековна
огњишта, иако је свима било јасно да су Срби рат у
Крајини изгубили и да следе тешке године за наш
народ.

Врло мали број људи који се у Крајину вратио
углавном је био у старијем животном добу, а Чедо је
један од ретких који се вратио, не толико млад
годинама, али млад срцем и жељом да се не предаје.

Месечни извештај за новембар 2016.

Ненадићи се боре да сутра буде боље - имају праву
малу фарму са стотинак оваца, старом кравом и
две јунице и баш због тог њиховог вредног рада и
труда, нису тражили никакву другу помоћ, осим
помоћи да увеличају благо. Потребно им је
проширење капацитета штале за 20 - 30
квадратних метара, како би могли да повећају број
оваца и самим тим и продају и тако ојачају кућни
буџет.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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СЗС у посети
Ненадићима

Чедова жеља су и нова моторна тестера и трактор,
не би ли могли и више да раде и да се хлебом хране.
Трактор који сада користе је из 1983. године и није у
баш најбољем стању. Такође, потребно је урадити
изолацију у кући, средити кров који
прокишњава, адаптирати кухињу, набавити нови
шпорет и, што је најбитније за децу, кревете и
ормаре.
У породици нико није запослен, али нико није ни
болестан. Деца иду у школу, а родитељи се труде да
им ништа не зафали. Ово троје деце, заједно са још
неколико комшијске деце, сваки дан иде двадесетак
километара у школу у Грахово и назад. Организован
им је превоз од стране комшија, пошто су сви у
овом српском крају свесни да су деца наше
највеће благо, и наша једина будућност.

Месечни извештај за новембар 2016.

Са већом шталом, Ненадићи би повећали број оваца
и могли би да одговоре на захтеве потенцијалних
купаца са озбиљном количином коју они потражују.
Свака помоћ за Ненадиће била би заправо улагање у
њихов рад и труд, па би они сами себи изградили
бољу будућност!
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СЗС помогли
Вуксановиће

Стање купатила пре реконструкције
У суботу, 26. новембра 2016. године, представници
Хуманитарне организације Срби за Србе обишли
су породицу Вуксановић из Новог Пазара.
Породицу Вуксановић чине отац Срдан и пет ћерки,
Милица (23), Милена (21), Миљана (19), Вања (17)
и Винка (14). Мајка Снежана се упокојила, тако да
је сва брига о пoродици спала на оца Срдана и
најстарије ћерке.
Породицу смо у пар наврата симболично помагали,
али смо ове године одлучили да им обезбедимо ново
купатило. Вредност обезбеђеног материјала износи
51.024 динара. За породицу Вуксановић је иначе
покренута велика акција реконструкције трошне
куће у којој ова, сада, шесточлана породица живи.

Док трају радови на кући, отац Срдан помаже
мајсторима и спава на душеку у дневној соби, док су
деца прешла код родбине недалеко од куће. Радови
се приводе крају, преостало је кречење и постављање
ламината у дневној соби, након чега би се унео
намештај. У акцију помоћи укључили су се бројни
људи, што комшије из Новог Пазара што добротвори
из земље и иностранство, а све уз велику помоћ и
подршку братства манастира Ђурђеви Ступови.

Тренутни изглед реновираног купатила

Стање купатила пре реконструкције
Месечни извештај за новембар 2016.

Приликом посете уверили смо се да је купатило које
су финансирали донатори Хуманитарне организације
Срби за Србе завршено. Преостало је само да се
постави ограда и завеса туш кабине.
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СЗС помогли
Вуксановиће
Купалитло је, као што се може видети на
приложеним сликама, потпуно функционално и
модерно опремљено. Вуксановићи су се једногласно
сложили да им се ново купатило јако свиђа и
захвалили се донаторима на помоћи.

Желели би да се у име породице Вуксановић
захвалимо свим донаторима и да се лично захвалимо
братству манастира Ђурђеви Ступови који су нас,
по ко зна који пут, топло угостили и обезбедили
конак за вече пре посете.

У току разговора са децом, приметили смо да су
добили и нови компјутер али су нам одмах рекли да
за исти немају сто и столицу.
Присутни представници Хуманитарне организације
Срби за Србе су на лицу места одлучили да личним
донацијама додатно помогну породицу Вуксановић и
замолили најстарију Милицу да у радњама у Новом
Пазару пронађе сто и столицу које би желели да
имају.
Милица нас је већ након пар дана контактирала са
предлогом а ми смо јој поричили и платили жељени
сто и столицу.
Испорука је у току.

Месечни извештај за новембар 2016.
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СЗС на 61.
Сајму књига
Мото организације - приложи и помози, на сајму је
добио пуно значење - у чак три хуманитарне кутије
прилоге су остављале све генерације, од најмлађих
школараца до старијих суграђана. На штандовима је
свако могао да пронађе нешто за себе - од беџева и
налепница, до шољи и застава.
Један штанд је био потпуно посвећен највећем
пројекту Хуманитарне организације Срби за Србе
- Тројка из блока, и на њему су се са гостима
дружили Игор Ракочевић, Немања Блажић
Трики, Диџеј Кобазз, момци из ТХЦ Ла Фамилије
и Шкабо.
На 61. Међународном сајму књига у Београду,
који је одржан од 23. до 30. октобра, Београђани и
гости из целе Србије и региона могли су да се
упознају са радом и досадашњим успесима
Хуманитарне организације Срби за Србе. Другу
годину за редом, а овај пут на два штанда у хали 4,
од почетка до краја сајма, драги пријатељи, донатори
и саборци били су и гости организације, са којом су
заједно, у бескрајном мору књига и издавача, писали
нове странице и нове успехе деценијског
доброчинитељског рада.

Хуманитарни бутик и најновија издања годишњих
извештаја о раду организације поново су били пун
погодак и право освежење за госте сајма књига.
Захваљујући вредним и пожртвованим волонтерима
који су свакодневно били на штандовима и
дочекивали људе са осмехом и упознавали их са
организацијом, проширена је мрежа донатора и нико
од гостију и пролазника није остао равнодушан.

Месечни извештај за новембар 2016.

Гости на штанду СЗС-Тројка из блока, Шкабо и
момци из групе ТХЦ ЛА ФАМИЛИЈА
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СЗС на 61.
Сајму књига
Велика посета на сајму и велики број људи из свих
крајева Србије који су са својим позитивним
коментарима реаговали на штанд oрганизације,
показали су још једном да се Хуманитарни бутик
издваја са најатрактивнијим патриотским мотивима,
и да пажљиво одабраним стиховима и сликама
налази свој пут до срца људи. Посебно добар утисак
на читалачку публику 61. сајма књига остављали су
стихови посвећени Стевану Синђелићу и стихови
краља Николе о ослобођењу Бара, а жива легенда
српске поезије Матија Бећковић је приликом
посете штанду oрганизације купио мајицу са
његовим стиховима ,,Ћераћемо се још - то је
најмање што можемо''.

Али штанд oрганизације ове године није био посебан
само по стиховима - са благословом манастира
Високи Дечани продавао се козји, овчији и крављи
сир који су направили монаси, као и чувено
Дечанско вино, а на овај начин помогнута је
економија манастира који је последњи бастион
Српства у страдалној Метохији.
Независна асоцијација студената ,,Сви за
Космет'' наступила је на сајму раме уз раме са
Хуманитарном организацијом Срби за Србе и са
поносом представила своју понуду за наредна
путовања на свету српску земљу. Гости сајма често
су застајали на штанду организације привучени
неким од садржаја - најчешће Дечанским сиром који
су пробали, али и добро препознатиљим постером
који позива на пут на Косово и Метохију.

Велика и успешна акција на сајму крунисана је са
прикупљених 162.380 динара донација, али највећа
победа је велики број људи који је први пут чуо за
организацију, а који су након прелистаног извештаја
и кратког упознавања постали наши пријатељи,
саборци и будући донатори!

Месечни извештај за новембар 2016.
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СЗС на
фест.филма

Хуманитарна организација Срби за Србе
представила се на 15. Српском филмском
фестивалу у Аустралији. Манифестација која
представља најновија остварења филмске уметности
из Србије у неколико градова широм Аустралије,
званично је отворена и у Мелбурну 27. октобра. Тада
су се гости Фестивала могли упознати са радом и
досадашњим успесима организације Срби за Србе, а
представници организације одговарали су на питања
знатижељних аустралијских Срба пре и после
пројекције филма.

Они који волонтирају из љубави према српском
филму, одмах су препознали искрене намере
представника и волонтера организације Срби за Србе
и успостављена је сарадња која је, сасвим сигурно,
само почетак и најављује године које долазе.

Прича о деценији доброчинитељског рада никога
није оставила равнодушним, па је овим учешћем на
Фестивалу српског филма учињен још један
велики корак за организацију и њено деловање у
Аустралији.
Велики потенцијал за хуманитарни рад постоји у
овој земљи у којој живи велики број Срба, а и
Фестивал српског филма од 2001. године организује
група српских ентузијаста на волонтерској основи.

Месечни извештај за новембар 2016.

За контакт са представницима Хуманитарне
организације Срби за Србе у Аустралији можете
користити следећу адресу: szsaustralija@gmail.com
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„Тројка“ у
Вишњичкој б.
У Вишњичкој Бањи имали смо част да се опробамо у
новој игри коју је смислио наш нови пријатељ, а која
отвара нове, бескрајне могућности за наш турнир –
победити професионалца у тројкама!

Најуспешнија
сезона
спортско-хуманитарног
турнира Тројка из блока дошла је до величанственог
краја – Вишњичка Бања премијерно је била
домаћин 38-ог турнира, последњег дана михољског
лета, 9. октобра 2016. У дворишту ОШ ,,Милена
Павловић-Барили” скупило се и старо и младо, чак
неколико стотина драгих гостију доброг срца, а 80
шутера и пет поносних спонзора и донатора
заједничким снагама прикупили су 100.000 динара
за породицу Живковић која има петоро деце!
Шутери су својим пријавама и уз помоћ пријатеља
скупили 47.800 динара, а поносни спонзори и
донатори подржали су бољу будућност комшија са
Падинске скеле са 52.200 динара! Вишњичка Бања
прешла је са речи на дела: Милица, Александар,
Маки, Влада и Стефан подигли су свој крај на ноге
и ујединили све снаге да би помогли комшијама на
другом крају града!

Овако је то игледало у Вишњичкој Бањи – пријавите
се да шутирате и пробате да победите Игора – ако
успете, он убацује 1.000 динара у донаторску кутију,
а ако изгубите, ви убацујете 300 динара! Игор је
показао како се кладе шампиони, али само један од
петнаестак изазивача је успео да га победи! Био је то
наш велики пријатељ и велики зналац са лоптом
Немања Блажић Трики! Ракочевић је изгубио и
тражио реванш, овога пута са десет, уместо са пет
лопти – и Трики га је опет победио! Игра се
завршила баш онако како је Игор замислио –
донаторска кутија била је богатија за више од 5.000
динара, пошто је он за две изгубљене партије,
уплатио четири и на тај начин учинио петоро малих
Живковића правим победницима овог надметања!

Тројка из блока привукла је ове младе људе пуне
најискренијих жеља и снаге да помогну, и
захваљујући њима затварање сезоне у Србији
надмашило је сва очекивања – легенда српске и
светске кошарке, шампион који је освојио све од
Београда до НБА, господин Игор Ракочевић, на
велика врата, у великом стилу постао је нови члан
породице Тројка из блока.

Месечни извештај за новембар 2016.
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„Тројка“ у
Вишњичкој б.
Велика мисија Тројке из блока је у 2016-ој години
освојила свет и то је показао и турнир у Вишњичкој
Бањи!Химна Републике Србије Боже правде зачула
се последњи пут ове сезоне на турниру Тројка из
блока, а након свечаног отварања, Милош Симовић
је представио тим, рад и досадашње успехе највећег
пројекта Хуманитарне организације Срби за Србе.
Подршка
кошаркаша
Игора
Ракочевића,
потпредседника Кошаркашког савеза Србије, као и
анонимна донација од 40.000 евра од српског
спортисте из Америке, заједно са још много великих,
поједничаних донација наших светски познатих
спортиста, па све до оних најмањих и анонимних –
велика су победа за Хуманитарну организацију Срби
за Србе и за борбу коју водимо против сиромаштва
11 година! Пре два турнира испунили смо зацртани
циљ за ову годину – скупили смо 5 милиона
динара за најугроженије! Преко пет милиона
динара за пет година јединственог пројекта у овом
делу света!

Прославили смо све успехе са нашим пријатељом
Шкабом, легендом српског репа који нас подржава
од првог дана, великим мајстором кошарке Трикијем
и једним од најбољих светских каскадера Урошем
Укијем Ћертићем. Прославили смо крај сезоне у
Вишњичкој Бањи уз најбољу музику, коју је својим
генијалним мешањем традиционалне и реп музике
зачинио диџеј Паја Коба33, а здушно га је на
плочама пратио диџеј Дуби, наш пријатељ и комшија
са Палилуле.
Турнир су са наступима и донацијама подржали и
увеличали Каизен ММА академија и Кик бокс клуб
Бања.

Месечни извештај за новембар 2016.

Они су оставили све без даха невероватним потезима
и борбеним вештинама на огромној струњачи на
сред
кошаркашких
терена.
Захваљујући
гостопримству ОШ ,,Милена Павловић Барили”, на
челу са директорком Оливером Корошец, многа
деца из краја упознала су момке са којима могу да
науче много тога о спорту, дружењу и доброчинству.
Наши борци били су врло предани наступу, па су и
на микрофону објашњавали све потезе које смо на
струњачама гледали.
Наши пријатељи из Аги Пасте спремали су за госте
турнира њихове специјалитете, и продали су све до
последње порције у хуманитарне сврхе! СОС канал
је био на челу великог броја медијских кућа које
подржавају наш пројекат и послао је своју екипу за
специјалну репортажу о крају сезоне.
Поносни спонзори турнира у Вишњичкој Бањи били
су Апотека 101, Кафе Дилема, Кафе Икс и Д-Монт
са по 10.000 динара, а поносни донатор Миле
Дејановић подржао је мисију помоћи породици
Живковић са 100 евра (12.200 динара).

Лука Павловић је шампион 38-ог турнира са 20
тројки, у жестокој конкуренцији која је потрајала до
касно увече! Сребро је освојио Страхиња
Стаменковић са две тројке мање, а Марко
Дринчић се након два круга изборио за бронзу са 15
тројки! Честитамо овој тројици момака који ће са
поносом носити титулу најбољих, до следеће године,
наредне сезоне и још једног турнира у Вишњичкој
Бањи!
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
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Прва „Тројка“
у Норвешкој
Са нама су се дружили наши драги гости свих
националности, из разних земаља, а који су дошли да
се боре за универзалну вредност: да помогну
најугроженијим породицама са много деце! Било је
такмичара из Немачке, Француске, Кине,
Естоније, Норвешке и Србије, а они који се нису
такмичили могли су да се упознају са радом и
досадашњим успесима Хуманитарне организације
Срби за Србе и спортско-хуманитарног пројекта
Тројка из блока.

Хуманитарна организација Срби за Србе недавно
је започела процес регистрације у Норвешкој!
Девета земља која се придружује нашем светском
тиму који се бори против сиромаштва најавила је
године које долазе за Србе у Норвешкој са
спектаклом Тројка из блока! Највећи и најпознатији
пројекат који је од 2012. године освојио цео свет
премијерно се представио 30. октобра и у
Ставангеру, граду на западу Норвешке који је одмах
препознао нашу мисију и подржао турнир са
уступањем бесплатне сале у центру, у школи
Каник! Град Ставангер је на тај начин постао први
поносни технички спонзор у Норвешкој, а посебну
захвалност дугујемо и Удружењу Срба ,,Иво
Андрић” из Рогаланда који су нам помогли у
организацији овог великог подухвата! Резултат првог
Норвешког турнира је: 39 такмичара и
прикупљених 6.500 круна! Сјајна круна најбоље
сезоне до сада!

Играо се и турнир у баскету три на три, а прилог од
пријава је такође ишао у хуманитарне сврхе!
Уживали смо са нашим драгим гостима у спорту,
заједно смо били хумани и добро смо се забавили, а
имали смо прилику и да пробамо укусну кафу и
колаче! Победник првог турнира у Норвешкој био је
Зоран Грујић, а освојио је нову кошаркашку лопту!

Дружењем на кошаркашком терену у школи Каник
победили смо сви, а направили смо велики корак на
светском нивоу, након Чикага, Њујорка,
Швајцарске и премијере у Аустрији и Немачкој,
освојили смо и Норвешку. Наш турнир који смо
започели са једним окупљањем годишње, дошао је
до 39. такмичења у петој сезони!
Показали смо, заједно са нашим поносним
спонзорима, донаторима и техничким спонзорима,
волонтерима, такмичарима и организаторима
турнира из целог света, да за нас не постоје границе
и да мисија помоћи малишанима широм Балкана
живи међу људима добре воље! Кошарка је
пронашла универзални начин и на турнирима Тројка
из блока осваја срца добрих људи!
Чекамо шесту сезону! Сигурно ће бити још боља и
успешнија!

Месечни извештај за новембар 2016.
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СЗС гости на
фолклоријади

Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе
из Немачке присуствовали су 8. октобра на
традиционалној Фолклоријади у организацији СКУ
''Растко'' из Минхена са својим промотивним
штандом.
Такође, представници организације били су позвани
по други пут на Смотру фолклора у Баварској,
одржаног 22. октобра у граду Инголстату, који је
организовао СКУ ''Свилен Конац''.
Током обе вечери, представници организације Срби
за Србе имали су прилику да упознају велики број
Срба из Немачке са радом и циљевима наше
хуманитарне организације.
Упућујемо неизмерну захвалност организаторима
и донаторима који су препознали значај и важност
нашег присуства.

Месечни извештај за новембар 2016.
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СЗС активни
у Бечу

Охрабрујућа је и чињеница да свијест омладине,
било у отаџбини или дијаспори, расте сваким даном
и да су спремни да издвоје своје вријеме и снагу за
овакве акције.
Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе
из Аустрије присуствовали су годишњем концерту
КУД-а "Јединство" у Бечу, одржаном 5. новембра.
Поред самог концерта, дружења, весеља и позитивне
енергије током догађаја, сви пристуни су имали
прилику да се информишу о раду наше организације,
донирају или исту помогну куповином мајица и
дуксева са идејним мотивима из нашег бутика.

СЗС штанд

Оно што је највише изненадило чланове наше
организације јесте снага и воља за помоћ нашем
народу од стране младих Срба из Беча који су
заједно са члановима организација стајали за
штандом и давали све од себе како би ширили причу
и утицали на масу српског народа како би помогли
угрожене српске породице.

Месечни извештај за новембар 2016.

Свједоци смо напретка рада и раста Хуманитарне
организације Срби за Србе и захваљујемо на
повјерењу које свакодневно оправдавамо.
Уколико желите да се придружите раду наше
оргнаизације у Аустрији контактирајте нас путем
електронске поште на szsaustrija@gmail.com.
НЕМА ПРЕДАЈЕ!
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
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Крајишко вече
у Канади
Такође, с поносом помажу грађевински фонд
новосаграђене
српске
цркве
Св.
Симеон
Мироточиви. Дио овогодишњег прихода је уручен
Хуманитарној организацији Срби за Србе у
износу од 1,500 канадских долара, с надом да је ово
само почетак једне успјешне сарадње и подршке
иницијативама да се помогну сиромашна дјеца и
вишечлане фамилије у отаџбини.

Дана 12. новембра 2016.г., одржано је 13.
хуманитарно Крајишко вече у Калгарију,
Алберта, Канада, у сали Црквено-школске општине
Св. Симеон Мироточиви. У препуној сали, уз
срдачну
добродошлицу
домаћина,
домаће
специјалитете, звуке крајишке музике, изванредну
забаву и позната музичка имена Снежану БабићСнеки и Радмила Зекића – успјешно је одржано 13.
хуманитарно Крајишко вече у Калгарију. Ова
хуманитарна
забава
је
најпосјећенији
и
најуспјешнији догађај у заједници, а Крајишници се
поносе резултатима: прикупљена новчана средства
су усмјерена како у отаџбину (Републику Српску,
Републику Српску Крајину, Косово и Метохију,
Републику Србију) тако и у Канаду и Калгари, као
помоћ породицама обољелих и помоћ српским
организацијама које дјелују у Калгарију.

Група ентузијаста с подручја Крајине је 2003. г.
покренула племениту акцију организовања Крајишке
вечери, да би сјећање на њихове коријене и родну
груду живјело, а и да би нова покољења памтила и
чувала обичаје својих предака. Све ове године
Крајишко вече се одржава веома успјешно, када се
чује крајишка пјесма, а потече и која суза за родним
крајем, који се носе у срцима, а даљина не може да га
отргне.
С љубављу чувају обиљежја која су успјели да
понесу и са поносом излажу, да би приближили своју
културу и насљеђе свим гостима Крајишке вечери, а
који нису с тих подручја.

Део организационог одбора Крајишке вечери

Месечни извештај за новембар 2016.

Организација „Крајишко вече“ у Калгарију је
основана 2003. године и има хуманитарни карактер.
Успјешно функционише већ 13 година. У
организацији ове вечери учествује 20-так породица
поријеклом из Српских Крајина. Главни циљ ове
вечери је да се очувају и не забораве своји коријени,
култура и вјера, а у исто вријеме финансијски
подрже хуманитарне акције, како у отаџбини, тако и
у својој заједници.
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Крајишко вече
у Канади
• Новчана подршка организацији “Тесла Сосајети” у
Калгарију, који раде на иницијативи именовања
улице која води према српској цркви у Никола Тесла
Роад и подизању споменика Николе Тесле на
Универзитету
у
Калгарију
• Тренутно траје иницијатива за финансијску
подршку хуманитарној организацији “Срби за Србе”
•
С
великим
ентузијазмом,
несебичном
пожртвованошћу и изузетном организацијом
Крајишници у Калгарију су успјели да у
градјевински фонд нове православне цркве Св.
Симеон Мироточиви у Канади уплате око 100,000
канадских долара. Овај успјех би био немогућ без
личних донација, без својих дугогодишњих спонзора
и свих људи добре воље у заједници који несебично
подржавају Крајишко вече и све њихове
иницијативе.

Фолклорна група Фрула
Од свог оснивања па до данас, Крајишко вече у
Калгарију је до сада помогло да се уручи:

•Новчана помоћ Дому за сирочад “Рада Врањеш” у
Бања Луци, намијењена за набавку хране и одјеће у
трајању
од
6
мјесеци
• Знатна новчана помоћ уручена је Болници за ратне
војне инвалиде у Сланкамену, Републици Србији
• Новчана помоћ упућена угроженим српским
породицама на Косову и Метохији поријеклом из
Крајине
• Новчана помоћ уручена је ратној сирочади у
Србији,
поријеклом
из
Крајине
• Новчана помоћ упућена организацији “Веритас” у
Србији
• Финансијска подршка и помоћ породицама тешко
обољелих суграђана и дјеце у српској заједници у
Калгарију
• Новчана донација КУД-у “Фрула” у Калгарију за
набавку
народних
ношњи
• Једни од спонзора годишњег Српског фестивала у
Калгарију
• Подршка спортском друштву “Србија” у Калгарију
• Донација и подршка промоцији српског филма на
Европском филмском фестивалу у Калгарију

Месечни извештај за новембар 2016.

Домаћини вечери
Осим донирања у хуманитарне сврхе, Крајишници у
Калгарију су активни у јачању своје заједнице. Шта
је живот без сјећања, снова и наде, тако близу, а тако
далеко.
С Крајином у срцу, с вјером у Бога и правду,
Крајишници ће и убудуће с поносом и достојанством
помагати јачању своје заједнице и подржавати
хуманитарне акције. Крајишници неће дозволити да
се забораве њихови коријени, а добра дјела и своје
задужбине с поносом ће преносити покољењима које
долазе!
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
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Хума. викенд у
Чикагу

Дугогодишњи пријатељи, волонтери и чланови
Хуманитарне организације Срби за Србе из
Чикага Милош Живковић и Наталија Јосиповић
организовали су 6. новембра ново Палачинка
дружење у њиховом дому, у насељу Лејк Форест.
Палачинке су као и до сада изузетно укусне, те су
гости могли да уживају у кулинарским
специјалитетима.

Окупљање смо поново искористили за представљање
досадашњих активности наше организације у
Сједињеним Америчким Државама, широм Балкана
али и широм света, како би оправдали досадашњу
помоћ коју смо добили од наших донатора и
волонтера.
Такође, свим гостима приказан је и филм од 10
година постојања организације Срби за Србе.
Милош и Наталија су заједно са свим пријатељима
и донаторима прикупили $ 550 донација, а већ се
планира и неко ново Палачинка дружење.

Месечни извештај за новембар 2016.

Срби у Чикагу већ деценијама организују и узимају
учешће у локалним црквеним фолклорним групама.
Скоро свака српска црква у широј области Чикага
има своје фолклорно друштво. Сва друштва се током
зимске сезоне окупе на Фестивалу фолклора где се
стотине Срба окупља како би уживали у наступима
њихове деце у традиционалном фолклорном плесу и
српској култури.

Овогодишњи домаћин Фестивала који се одржао 5.
новембра у хали манастира Грачаница било је
Фолклорно друштво Опленац из цркве Св.
Јована Крститеља из Белвуда. Опленац је упутио
позив
и
представницима
Хуманитарне
организације Срби за Србе из Чикага да својим
присуством упознају госте Фестивала са својим
хуманитарним радом и активностима које спроводе
за помоћ социјално угроженим породицама широм
Балкана.
Захваљујући људима добре воље, прикупљено је $
140 донација током одржавања Фестивала.
Неизмерно смо захвални домаћинима на помоћи и
поверењу, као и на добродошлици. Надамо се да
ћемо и у будућности бити у прилици да заједничким
снагама допринесемо бољитку нашег народа у
отаџбини.
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СЗС у посети
у Италији
Током
самог
фестивала
фолклорних
друштава
прикупљено је 300 € за први мини пројекат који ће наша
организација спровести у сарадњи са Савезом Срба у

Италији, а за помоћ Народним кухињама на
Косову и Метохији након Божића.

Представници Хуманитарне организације Срби за
Србе из Београда били су гости у Вићенци на првој
дечијој смотри српског фолклора у Италији под
покровитељством Савеза Срба у Италији, а уз
домаћинство КУД-а „Слога“.
На позив удружења која чине Савез Срба у Италији,
наши чланови искористили су прилику да упознају
све присутне са нашим добротворним радом и
достигнућима оствареним у претходних једанаест
година.
Циљ посете првенствено је био успостављање ближе
сарадње између наше организације и Савеза Срба
у Италији, а све у сврху прикупљања и
дистрибуирања помоћи преко наше организације, до
угрожених вишедетних породица.

Предраг Маринковић, потпредседник Хуманитарне
организације Срби за Србе, представио је у кратком
обраћању свим присутним гостима досадашњи рад
и реализоване акције помоћи социјално угроженим
породицама широм Балкана.

Том приликом је остварен контакт и са Српском
православном црквом са седиштем у Вићенци.

Наступ деце једне од фолколорних група које су
учествовале на смотри
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СЗС у посети
у Италији

Након представљања организације и пуштеног
краћег промотивног филма, уручена је и захвалница
нашој организацији.

Надамо се да ће се српска дијаспора у Италији
активирати више на пољу помоћи угроженим
сународницима у матици и широм Балкана, а све
кроз координирану сарадњу Савеза Срба и наше
организације.
Представници СЗС на првој дечијој смотри
фолклора у Италији

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
НЕМА ПРЕДАЈЕ!
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СЗС активни и
у Аустралији

Чланови Хуманитарне оргнизације Срби за Србе
из Аустралије, претходног викенда су имали
прилику да поставе мали штанд на Покладном
пикнику у Рокбанк Света Петка сали у
Мелбурну. Током пријатног дружења и упознавања
пролазника и парохијана са радом организације Срби
за Србе прикупљено је 275 аустрлијских долара за
помоћ социјално ургоженим породицама. Овом
приликом желимо да се захвлимо пријатељима из
цркве Света Петка из Рокбанка који су нам
омогућили да поставимо информативни штанд.

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
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Активности у
новембру
У ОКТОБРУ 3.543
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 октобра
пристигло је укупно 3.543 порука, а од почетка
акције укупно 49.071 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.
.............................................................................................

СЗС РЕГИСТРОВАНИ У
НОРВЕШКОЈ

Хуманитарна организација Срби за Србе наставља
да шири свој добротворни рад широм Европе. Крајем
новембра званично је одобрена регистрација наше
организације од стране Привредног регистра у
Норвешкој, у којој живи више десетина хиљада
Срба - под називом Humanitær organisasjon Serbere
for Serbere, на адреси Jensahagen 4, 4007 Stavanger.
Уједно, отворен је и број рачуна у DNB Bank: 1503
83 80483, BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX, IBAN:
NO92 1503 8380 483 путем којег ћемо прикупљати
донације у Норвешкој. Позивамо све чланове,
пријатеље и досадашње донаторе наше организације
из Норвешке да узму активно учешће у предстојећим
хуманитарним акцијама које будемо организовали у
тој земљи. Контакт са представницима у Норвешкој:
szsnorveska@gmail.com.
.............................................................................................

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
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Активности у
новембру
НОВА СЗС МАЈИЦА „ИЗ ЧИКАГА МОЈИ“

Новa мајицa Хуманитарне организације СРБИ ЗА
СРБЕ са натписом "Из Чикага моји, знаш ти добро
који" у црној боји су од данас у продаји у
величинама S, M, L, XL, XXL и XXXL! Мајице се
могу
поручити
путем
емаила:
marketing@srbizasrbe.org,
званичне
Facebook
странице www.facebook.com/srbizasrbe као и у
бутику БУНКЕР (улица Драгослава Јовановића 13)
у Београду.
Цена мајице је 1.300 динара + птт трошкови. За
поруџбине у Србији плаћање се врши поузећем, док
се за иностранство врше уплате електронским
путем (са напоменом за мајицу).
.............................................................................................
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„БАСТИОН СРПСТАВ“ –
НОВА СЗС МАЈИЦА

Новa мајицa Хуманитарне организације СРБИ ЗА
СРБЕ са натписом "БАСТИОН СРПСТВА" је од
данас у продаји у величинама S, M, L, XL, XXL и
XXXL! Доступан је и женски модели мајице у
величинама M, L и XL. Мајице се могу поручити
путем емаила: marketing@srbizasrbe.org, званичне
Facebook странице www.facebook.com/srbizasrbe као
и у бутику БУНКЕР (улица Драгослава Јовановића
13) у Београду. Цена мајице је 1.300 динара
(мушки модел), 1.000 динара (женски модел) + птт
трошкови. За поруџбине у Србији плаћање се врши
поузећем, док се за иностранство врше уплате
електронским путем (са напоменом за мајицу).
.............................................................................................
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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, Драгослава Јовановића 13
- 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)
- Продавница СВЕТ ЗДРАВЉА,
Бул. Зорана Ђинђића 44, локал 20 (Нови Београд)
- 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 - Никшићка 5/1 (Вождовац)
- Сервис компјутера Xelart – Антифашистичке
борбе 24, лок. 43 (Нови Београд)
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- Кафе бар/паб Хемингвеј - Бежанијска 55 (Земун)
- ТЦ Стадион - Заплањска 32 (Насеље Јерковић)
- 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
- Висока туристичка школа –
Булевар Зорана Ђинђића 152а (Нови Београд)
- 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)

ЗРЕЊАНИН
- Кафе бар Лењивац - Јеврејска 3А
ВРШАЦ
- Пицерија Беба - Зелена пијаца бб
СУБОТИЦА
- SUINS SPED, Гранични терминал ХОРГОШ
ОБРЕНОВАЦ
- Пекара КОД ЖИКЕ, Војводе Мишића 119
- СКЦ Обреновац, Краља Александра I 63
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
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Донаторске
кутије
НОВИ САД
- ТЦ Меркур, Руменачка 150
- ДИС маркет, Сентандрејски пут 11
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
- Књижара MOJA KЊИГА,
Првог српског устанка 130
НИШ
- ДИС маркет, Булевар Медијана 15
ПАЛЕ - РЕПУБЛИКА СРПСКА
- Х.О. СРБИ ЗА СРБЕ,
Српских ратника бб (канцеларија)
- Боје и лакови АЦО, Милутина Миланковића 1
- Caffe Green Pub, Драгослава Јевђића бб
- Бутик Time out, Драгослава Јевђића бб
ТЕСЛИЋ - РЕПУБЛИКА СРПСКА
- Caffe Broadway, Крајишког корпуса бб
- Ресторан Лане 1, Карађорђева бб
- Ресторан Лане 2, Светог Саве бб
- Копирница Копи центар, Карађорђева бб
- ТЦ Славуљица, Доњи Ружевић
ВЛАСЕНИЦА - РЕПУБЛИКА СРПСКА
- З Центар - Илије Бирчанина бб

- ST. NIKOLA CHURCH,
4301 Prairie Ave., Brookfield
ВАШИНГТОН - САД
- ST. LUKA CHURCH,
10660 River Rd Potomac, MD
ХАМИЛТОН - КАНАДА
- Scaut cafe,
100 King St W, Stoney Creek, On L8G 1C2
- Golden Grain Bakery,
Hwy 8, Stoney Creek, ON L8G 1C2
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
ШВАЈЦАРСКА
- Ресторан "Il posto accanto" –
Via Coremmo 2 , Lugano

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

ЧИКАГО – САД
- BEOGRAD CAFÉ, 2937 West Irving Park Road
- NADA'S DELI & BAKERY,
7316 West Lawrence Avenue, Harwood Heights
- COMPASS FUEL STATION,
8147 Joliet Road, McCook
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Хуманитарни
СЗС бутик
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Списак СЗС
донатора
ПРЕГЛЕД ДОНАТОРА ЗА НОВЕМБАР 2016.
1. Compass Fuel donation box /САД/ - $ 10
2. Beograd Café donation box /САД/ - $ 10
3. Nada's Deli & Bakery donation box /САД/ - $ 26
4. St. Nikola, Brookfield donation box /САД/ - $ 22
5. Весна П. /Србија/ - 2.000 дин.
6. Марко И. /Србија/ - 50.000 дин.
(за породицу Страјнић из Каћа)
7. Зоран С. /Србија/ - 5.000 дин.
8. Зоран П. /Србија/ - 3.000 дин.
9. Божо Б. /Србија/ - 1.000 дин.
10. Андрија М. /Србија/ - 1.000 дин.
11. Јелена К. /Србија/ - 500 дин.
12. Гордон Јончић /САД/ - 10 €
13. Банијац /Исланд/ - 20 €
14. ДЈ МиВу /Немачка/ - 10 €
15. Анонимно /Швајцарска/ - 50 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
16. Миланка С. /Француска/ - 30 €
17. Саша Ц. /Француска/ - 15 €
18. Радислав Ђ. /Италија/ - 10 €
19. Синиша М. /Немачка/ - 10 €
20. Фрфе /Норвешка/ - 20 €
21. Мирослав Ч. /Шпанија/ - 10 €
22. Валентина С. /Канада/ - 50 €
23. Кафе бар ТНТ Теслић /Реп. Српска/ - 170 КМ
24. Марко /ЈАР/ - 1.000 €
25. Гордана /Аустрија/ - 20 €
26. Danny V. /Холаднија/ - 5 €
27. Nikoletta V. /Холаднија/ - 5 €
28. Svetlana V. /Холаднија/ - 5 €
29. Elizaveta V. /Холаднија/ - 5 €
30. Ekaterina V. /Холаднија/ - 5 €
31. Жељко М. /Аустрија/ - 10 €
32. Миодраг Н. /Аустрија/ - 10 €
33. Никола С. /Шведска/ - 50 €
34. Љубо С. /Немачка/ - 200 €
35. Мирослав С. /Немачка/ - 50 €
36. Мира Д. /Немачка/ - 10 €
37. Никола О. /Немачка/ - 15 €
38. Александар П. /Немачка/ - 20 €
39. Данијела Б. /Немачка/ - 20 €
40. Татјана Б. /Немачка/ - 20 €
41. Даниела Р. /Немачка/ - 10 €
42. СКСД Немањићи /Немачка/ - 20 €
43. Борис В. /Немачка/ - 30 €
44. iSerbApparel.com /САД/ - $ 10
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45. Ненад М. /Аустралија/ - $ 25
46. Милош К. /САД/ - $ 50
47. Никола П. /Аустралија/ - $ 50
48. www.snd-us.com /САД/ - $ 25
49. Зоран З. /САД/ - $ 15
50. Срђан Г. /САД/ - $ 15
51. Radomans F. /САД/ - $ 15
52. Александар П. /Србија/ - 1.000 дин.
53. Милан М. /Хрватска/ - 10 €
(за породицу Милачић из Црне Горе)
54. Милица В. /САД/ - 10 €
(за породицу Петковић са КиМ)
55. Јулија Д. /САД/ - 20 €
(за породицу Петковић са КиМ)
56. Наталија М. /Русија/ - 15 €
57. Тања Н. /Немачка/ - 50 €
58. Жарко Д. /Норвешка/ - 53 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
59. Mилош Л. /Немачка/ - 10 €
60. Синиша Ј. /Немачка/ - 10 €
61. Анонимно /Србија/ - 200 дин.
62. Анонимно /Реп. Српска/ - 11 €
63. Дамјан Т. /Аустрија/ - 20 €
64. Дон. кутија Дрво Јаворово /Србија/ - 13.630 дин.
65. Вукан и Софија Т. /Србија/ - 30 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
66. Данило Р. /Србија/ - 1.200 дин.
67. Јасмина С. /Србија/ - 15.000 дин.
68. Снежана Ј. /Холанија/ - 30 €
69. Стево К. /Норвешка/ - 100 €
70. Срби у Кини /Кина/ - 320 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
71. Анонимно /Данска/ - 100 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
72. Предраг О. /Француска/ - 15 €
73. Сузана С. /Шведска/ - 50 €
(за породицу Петковић са КиМ)
74. Драгана Ш. /САД/ - 15 €
(за породицу Петковић са КиМ)
75. Брат за Брата /Русија/ - 10 €
(пројекти на Косову и Метохији)
76. Анонимно /Шведска/ - 10 €
(за породицу Петковић са КиМ)
77. Момчило М. /Велика Британија/ - 30 €
78. Тихомир Б. /Италија/ - 10 €
79. Ђорђе Ј. /Аустралија/ - 25 €
80. Алекс М. /Аустралија/ - 100 €
81. Урош С. /Србија/ - 10 €
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Списак СЗС
донатора
82. Нора Г. /Немачка/ - 5 €
83. Владица С. /САД/ - 20 €
84. Анонимно /Аустрија/ - 46 €
(за породицу Страјнић из Каћа)
85. Amazon Smile Found /САД/ - $ 26,41
86. Драган М. - $ 18,16
87. Жељка Б. /САД/ - $ 25
88. Тихомир Б. /САД/ - $ 100
89. Маја С. - $ 100
90. Делије Њујорк /САД/ - $ 24
91. Тања Ј. /САД/ - $ 25
92. Славиша К. /САД/ - $ 25
93. Биљана Ждрале /Канада/ - $ 50 CAD
94. Весна Васић /Канада/ - $ 25 CAD
95. Милица Костић /Канада/ - $ 100 CAD
(за породицу Петковић са КиМ)
96. Далибор Карабатак /Канада/ - $ 50 CAD
97. Независна асоцијација студената
„Сви за Космет" /Србија/ - 40.000 дин.
98. Маја Ј. /Република Српска/ - 10 КМ
99. Драган М. /Србија/ - 40 €
100. Анка В. /Србија/ - 500 дин.
101. Дејан Х. /Србија/ - 1.000 дин.
102. Александар Д. /Србија/ - 1.000 дин.
103. Сергеј Ц. /Србија/ - 3.000 дин.
104. Анонимно /Србија/ - 5.000 дин.
105. Богдан Г. /Србија/ - 5.000 дин.
(за породицу Петковић са КиМ)
106. Ненад С. /Србија/ - 6.000 дин.
107. Бојан С. /Србија/ - 12.000 дин.
108. Наташа К. /Велика Британија/ - 22 €
109. Бојана К. Р. /Канада/ - 15 €
(за породицу Јовановић са КиМ)
110. Јелена Р. /САД/ - 30 €
(за породицу Јовановић са КиМ)
111. Тијана А. /САД/ - $ 100
112. Филип Л. - 10 €
113. Игор Г. /Француска/ - 10 €
114. Зорица С. /Аустрија/ - 10 €
115. Александар Ж. /Немачка/ - 50 €
116. Породица Аксентијевић /САД/ - $ 25
117. Ранко М. /САД/ - $ 10
118. Фолклорни фестивал у Чикагу /САД/ - $ 140
119. Палачинка журка у Чикагу /САД/ - $ 550
120. Александар П. /Швајцарска/ - 205 CHF
121. Александар М. /Швајцарска/ - 50 CHF
122. Пошаљи SZS на 339 /Швајцарска/ - 990 CHF
(поруке послате од априла до септембра)

Месечни извештај за новембар 2016.

123. Зорица В. /Србија/ - 300 дин.
(за породицу Јовановић са КиМ)
124. Милан М. /Србија/ - 2.000 дин.
(за породицу Петковић са КиМ)
125. Биљана В. /Србија/ - 3.000 дин.
126. Анонимно /Србија/ - 50 €
127. Ксенија Б. /САД/ - 100 €
(за породицу Петковић са КиМ)
128. Ксенија Б. /САД/ - 70 €
(за породицу Јовановић са КиМ)
129. Ксенија Б. /САД/ - 70 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
130. Данијела и Младен С. /САД/ - 50 €
131. Игор В. /Немачка/ - 10 €
132. Небојша Ј. /Аустралија/ - 15 €
133. Душан С. - 10,08 €
134. Бреза /САД/ - $ 15
135. Биљана Д. /САД/ - $ 30
136. Драгана Б. /Канада/ - $ 50
137. Горан П. /Немачка/ - 10 €
138. Иво В. /Канада/ - 20 €
139. Небојша С. /Србија/ - 2.500 дин.
140. Коги доо /Србија/ - 5.000 дин.
141. Анонимно /Србија/ - 10.000 дин.
142. Милош Ж. /Србија/ - 10 €
(за породицу Петковић са КиМ)
143. Анонимно /Аустрија/ - 15 €
144. Марко С. /САД/ - 30 €
(за породицу Петковић са КиМ)
145. Марина Г. /Швајцарска/ - 50 CHF
(за породицу Петковић са КиМ)
146. Јулија Д. /САД/ - 20 €
(за породицу Милачић из Подгорице)
147. Милован М. /Аустралија/ - 10 €
148. Иван Р. /САД/ - $ 25
149. Нина и Максим К. /САД/ - $ 50
150. Немања М. /Република Српска/ - 20 КМ
151. Ресторан Лане 2 /Република Српска/ - 652 КМ
(СЗС донаторска кутија)
152. Жарко Б. /Белгија/ - 50 €
153. Nick J. /САД/ - $ 25
154. Violet V. /САД/ - $ 50
155. Милорад Б. /САД/ - $ 60
156. Abbvie /САД/ - $ 20
157. АТ&Т /САД/ - $ 25
158. Нина Н. /САД/ - $ 95,25
159. AT&T /САД/ - $ 196,8
160. Растко С. /Србија/ - 200 дин.
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161. Милена и Ђорђе С. /Србија/ - 1.000 дин.
162. Марко Б. /Србија/ - 1.000 дин.
163. Јована Н. /Србија/ - 1.000 дин.
164. Јелена М. /Србија/ - 1.000 дин.
165. Милош У. /Србија/ - 1.000 дин.
166. Милорад П. /Србија/ - 2.000 дин.
(за породицу Петковић са КиМ)
167. VIP Mobile - СМС 7763 /Србија/ - 80.500 дин.
168. Миле и Велимир Ј. /Република Српска/ - 20 КМ
169. Љиљана П. /Аустрија/ - 50 €
170. Никола О. /Србија/ - 100 €
171. Михаило Д. /Италија/ - 5 €
172. Рафаела Т. /Аустрија/ - 5 €
173. Маргарета Ћ. /Канада/ - 30 €
174. Бојан Н. /Италија/ - 50 €
175. Димитрије Т. /Србија/ - 15 €
176. Бранка Т. /Србија/ - 500 дин.
177. Павле К. /Србија/ - 1.000 дин.
178. Анонимно /Србија/ - 6.000 дин.
179. Анонимно /САД/ - 30 €
(за породицу Симијоновић са КиМ)
180. Милена С. /САД/ - 50 €
181. Срећко С. /Немачка/ - 30 €
182. Татјана С. /Швајцарска/ - 50 €
(за породицу Симијоновић са КиМ)
183. Анонимно /Србија/ - 4 €
184. Анонимно /Канада/ - 30 €
(за породицу Симијоновић са КиМ)
185. Јелена Р. /САД/ - 15 €
186. Славен К. /Шведска/ - 18 €
187. Драшко К. /Шведска/ - 50 €
(за породицу Симијоновић са КиМ)
188. Марко и Никола Р. /Немачка/ - 50 €
189. Јован Љ. /Република Српска/ - 5 €
190. Златко Е. /Аустрија/ - 10 €
191. Дражен П. /Аустрија/ - 20 €
(пројекат за развој и јачање СЗС организације)
192. Анонимно /Аустрија/ - 50 €
(за породицу Милачић из Подгорице)
193. Златко Ш. - 15 €
(за породицу Симијоновић са КиМ)
194. Mилош К. - 10 €
195. Весна К. /САД/ - $ 25
196. Милован М. /САД/ - $ 50
(за породицу Симијоновић са КиМ)
197. Милош К. /САД/ - $ 15
198. Милош А. /САД/ - $ 15
199. Хелена У. /Канада/ - $ 15

Месечни извештај за новембар 2016.

200. Бранка и Мирко К. /Република Српска/ - 10 КМ
201. Урош С. /Србија/ - 500 дин.
202. Љиљана В. Ђ. /Србија/ - 500 дин.
(за породицу Симијоновић са КиМ)
203. Слађана С. /србија/ - 1.000 дин.
(за породицу Стојановић са КиМ)
204. Слађана С. /Србија/ - 1.000 дин.
(за породицу Симијоновић са КиМ)
205. Мирко П. /Србија/ - 1.100 дин.
206. Божидар Ј. /Србија/ - 2.000 дин.
207. Александар К. /Србија/ - 2.500 дин.
208. Аница Ј. /Србија/ - 2.500 дин.
209. Бранислав Ш. /Србија/ - 5.000 дин.
210. Дејан С. /Србија/ - 7.930 дин.
(за породицу Стојановић са КиМ)
211. Зоран и Биљана М. /Аустрија/ - 30 €
212. СЗС штанд у Бечу /Аустрија/ - 163 €
213. Породица Петровић /САД/ - 50 €
(за породицу Симијоновић са КиМ)
214. Предраг О. /Француска/ - 15 €
(за породицу Симијоновић са КиМ)
215. Предраг Т. /Аустралија/ - 30 €
(за породицу Симијоновић са КиМ)
216. Никола М. /Србија/ - 30 €
(за породицу Стојановић са КиМ)
217. Лазар Р. /Аустралија/ - 50 €
218. Александра Д. /Канада/ - 15 €
(за породицу Симијоновић са КиМ)
219. Соња Т. /Немачка/ - 30 €
(за породицу Симијоновић са КиМ)
220. Раде Р. /Немачка/ - 20 €
221. Александар М. /САД/ - $ 15
222. Милан З. /САД/ - $ 25
223. Vozi Inc. /САД/ - $ 50
224. Ненад Ђ. /Аустралија/ - 10 €
225. Бојана Р. - $ 30
226. Синиша З. - 20 €
(за породицу Симијоновић са КиМ)
227. Јана Ђ. /Србија/ - 300 дин.
(за породицу Симијоновић са КиМ)
228. Ђуро Ј. /Србија/ - 400 дин.
229. Александар Д. /Србија/ - 1.000 дин.
230. Милена и Ђорђе С. /Србија/ - 1.000 дин.
(за породицу Симијоновић са КиМ)
231. Драган Н. /Србија/ - 1.300 дин.
232. Алексанар Ј. /Србија/ - 2.000 дин.
(за породицу Стојановић са КиМ)
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233. Мирјана И. /Србија/ - 3.000 дин.
(за породицу Симијоновић са КиМ)
234. Анонимно /Словенија/ - 100 €
(за пројекте на Косову и Метохији)
235. Анонимно /Аустрија/ - 56 €
(за породицу Милачић из Подгорице)
236. Дејана Ч. С. /Немачка/ - 10 €
237. Стефан С. /САД/ - $ 10
238. Јела Н. /САД/ - $ 15
239. Никола М. /САД/ - $ 40
240. Александар Д. /САД/ - $ 104
241. Драган Н. - 30 €
242. Милан С. /Аустрија/ - 30 €
243. Зорица В. /Србија/ - 300 дин.
(за породицу Симијоновић са КиМ)
244. Владан Ј. /Србија/ - 500 дин.
245. Милан С. /Србија/ - 2.000 дин.
246. Љубиша Л. /Србија/ - 5.000 дин.
247. Анонимно /Србија/ - 10 €
248. Анонимно /Србија/ - 30 €
(за породицу Симијоновић са КиМ)
249. Горан И. /Шведска/ - 10 €
250. Оливера М. /Србија/ - 5 €
251. Б. С. /Аустрија/ - 30 €
252. Александар Д. /Република Српска/ - 10 КМ
253. Милован М. /САД/ - $ 50
(за пројекте на Косову и Метохији)
254. СД /САД/ - $ 100
255. Владан П. /Кипар/ - 10 €
256. Игор Г. /Република Српска/ - 10 €
257. Драган Б. /Србија/ - 1.000 дин.
258. Ненад А. /Србија/ - 2.000 дин.
259. Ресторан Тара /Србија/ - 20.000 дин.
260. Анонимно /Шведска/ - 15 €
(за породицу Симијоновић са КиМ)
261. Ненад С. /Србија/ - 50 €
262. Анонимно /САД/ - 50 €
263. Драшко К. /Шведска/ - 100 €
(за пројекте у Републици Српској)
264. Анонимно /Аустралија/ - 50 €
(за пројекте на Косову и Метохији)
265. Теодора С. /Француска/ - 10 €
266. Били Питон /Шпанија/ - 50 €
267. Драган З. /Немачка/ - 10 €
268. Живко Т. /САД/ - $ 50
269. Слободан Д. /САД/ - $ 116
270. Крајишници из Калгарија /Канада/ - $ 1.500
CAD

Месечни извештај за новембар 2016.

271. Весна Н. /Швајцарска/ - 5 CHF
272. Милован 99 /Швајцарска/ - 40 CHF
273. Васка Т. - 10 €
274. Славица Ј. /Немачка/ - 30 €
275. Aлександа Д. /Србија/ - 500 дин.
276. Александар Л. /Србија/ - 1.000 дин.
(за породицу Симијоновић са КиМ)
277. Жељко Н. /Србија/ - 1.000 дин.
278. Ненад С. /Србија/ - 2.000 дин.
(за породицу Страјнић из Каћа)
279. Ненад С. /Србија/ - 2.000 дин.
(за породицу Симијоновић са КиМ)
280. Јелена Р. /САД/ - 15 €
(за породицу Страјнић из Каћа)
281. Александар М. /Аустрија/ - 30 €
282. Благоје Т. /Аустрија/ - 15 €
(за породицу Страјнић из Каћа)
283. Драгана П. /Канада/ - 30 €
284. Бранислав Ј. /Аустрија/ - 15 €
285. Владимир И. /Италија/ - 10 €
(за породицу Страјнић из Каћа)
286. Марко С. /САД/ - 30 €
(за породицу Страјнић из Каћа)
287. Милица В. /САД/ - 50 €
(за породицу Страјнић из Каћа)
288. Маринко Ш. /Холандија/ - 30 €
(пројекти за Крајину)
289. Анонимно /Оман/ - 70 €
290. Татјана М. /САД/ - 10 €
291. Радован А. /Немачка/ - 10 €
292. Анонимно /Велика Британија/ - 70 €
293. Милица В. /САД/ - 50 €
294. Милош П. /Аустрија/ - 100 €
295. Виолета Н. /Немачка/ - 5 €
(за породицу Страјнић из Каћа)
296. Бојан Б. - 50 €
297. Радован Г. /Немачка/ - 100 €
298. Драгиша Ђ. /САД/ - $ 15
299. Тања Р. /САД/ - $ 20
300. Немања С. /САД/ - $ 20
301. Владимир М. /САД/ - $ 25
302. Милан Д. /САД/ - $ 25
303. Даниел П. /САД/ - $ 25
304. Славица П. /САД/ - $ 25
305. Давид Г. /САД/ - $ 50
306. Benevity giving platform /САД/ - $ 337,3
307. Огњен В. /Република Српска/ - 50 КМ
308. Весна Ј. /Република Српска/ - 50 КМ
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309. Гордон Јончић /САД/ - 10 €
310. Светлана М. /Србија/ - 500 дин.
311. Милош К. /Србија/ - 3.000 дин.
(за породицу Страјнић из Каћа)
312. Небојша М. /Србија/ - 20 €
313. Александра и Бранко Б. /Словенија/ - 10 €
314. Анонимно /Канада/ - 30 €
(за пројекте на Косову и Метохији)
315. Данијел Р. /Република Српска/ - 10 €
316. Дарко С. /Аустрија/ - 30 €
317. Јован С. /Немачка/ - 40 €
318. Стеван П. /Немачка/ - 60 €
319. Марко К. /Немачка/ - 100 €
(за породицу Страјнић из Каћа)
320. Лара М. /Швајцарска/ - 20 CHF
321. M. K. /Швајцарска/ - 50 CHF
322. Ненад С. /Македонија/ - 50 CHF
323. Jованче Т. /Швајцарска/ - 100 CHF
324. Братислав и Мирјана Ц. /Швајцарска/ - 100 CHF
325. Сања Т. /САД/ - $ 25
326. Марија Глишић /Канада/ - $ 50 CAD
327. Биљана Ц. /Канада/ - 25 €
328. Миодраг В. /Швајцарска/ - 25 €
329. Бранко Л. /Србија/ - 2.000 дин.
330. Фото студио Express /Србија/ - 3.000 дин.
(СЗС донаторска кутија)
331. Ђ. Т. /Србија/ - 100.000 дин.
332. Денис Р. /САД/ - 15 €
(пројекти за Крајину)
333. Анонимно /Холандија/ - 50 €
334. Ранко Б. /САД/ - 15 €
335. Ђорђе Н. /Аустрија/ - 10 €
336. Предраг М. /Аустрија/ - 23 €
337. Александар П. /Република Српска/ - 20 КМ
(за породицу Дарабан из Бијељине)
338. PayPal Giving Fund /САД/ - $ 23,82
339. Марта С. /Канада/ - $ 25
340. Небојша К. /Србија/ - 1.000 дин.
341. Злата Ц. /Србија/ - 1.000 дин.
342. Александар П. /Србија/ - 2,25 €
343. Анонимно /Србија/ - 10 €
344. Анонимно /САД/ - 15 €
(за породицу Петковић са КиМ)
345. Stuart M. /Норвешка/ - $ 25
346. Бојан Ј. /САД/ - $ 25
347. Биљана Б. /САД/ - $ 15
348. Срђан М. /САД/ - $ 25
349. Бојана Н. М. /Србија/ - 100 дин.

Месечни извештај за новембар 2016.

350. Данијела Р. /Канада/ - 10 €
(за породицу Симијоновић са КиМ)
351. Ненад В. /Велика Британија/ - 300 GBP
352. Петар Н. /Норвешка/ - 50 €
(за породицу Страјнић из Каћа)
353. Анонимно /ЈАР/ - 100 €
(за породицу Јовановић-Јанковић из Кладова)
354. Зоран П. /Аустралија/ - 30 €
355. Ненад и Наташа К. /САД/ - 15 €
356. Дијана и Младен М. /Швајцарска/ - 50 CHF
357. Милош К. /Црна Гора/ - 20 €
358. Игор В. /САД/ - $ 10
359. Ивица С. /Србија/ - 1.200 дин.
360. Наташа М. /Луксембург/ - 30 €
361. Димитријевић /Аустралија/ - 30 €
362. Бранко А. /Србија/ - 10 €
(пројекти за Крајину)
363. Данило В. /Србија/ - 10 €
364. Анонимно /Србија/ - 15 €
365. Недељко П. /САД/ - 30 €
366. Далибор В. /Шведска/ - 20 €
367. Драгиша С. /САД/ - 50 €
368. Слободан Боби В. /Канада/ - 30 €
369. Драгана Н. /Немачка/ - 50 €
370. Бошко Ђ. /Србија/ - 10 €
371. Срђан Л. /Шведска/ - 50 €
372. Анонимно /Аустрија/ - 50 €
(за породицу Милачић из Црне Горе)
373. Микица В. /Немачка/ - 30 €
374. Young Professionals Grou /Холандија/ - 200 €
375. Стојан Ј. /Швајцарска/ - 30 CHF
376. Габријела С. /Швајцарска/ - 30 CHF
377. Никола М. /Швајцарска/ - 30 CHF
378. M. П. /Швајцарска/ - 40 CHF
379. Даниел Ђ. /Швајцарска/ - 100 CHF
380. Martin P. /Швајцарска/ - 250 CHF
(за породицу Стојановић са КиМ)
381. Martin P. /Швајцарска/ - 250 CHF
(за породицу Ристић са КиМ)
382. Martin P. /Швајцарска/ - 250 CHF
(за породицу Петковић са КиМ)
383. Martin P. /Швајцарска/ - 250 CHF
(за породицу Јевтић са КиМ)
384. Анкица Д. /САД/ - $ 25
385. Дарко П. /Србија/ - 300 дин.
386. Милош Д. /Србија/ - 500 дин.
387. Милена А. /Србија/ - 1.000 дин.
388. Огњен Б. /Србија/ - 2.000 дин.
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389. Срђан Р. /Србија/ - 2.000 дин.
390. Никола В. /Србија/ - 8.000 дин.
391. Саша К. /Канада/ - 70 € (из Торонта за КиМ)
392. Michael D. /Аустрија/ - 12 €
393. Гордана /Аустрија/ - 20 €
394. Јовица М. /Немачка/ - 20 €
395. Лара М. /Швајцарска/ - 20 CHF
396. В. М. 99 /Швајцарска/ - 25 CHF
397. Анонимно /САД/ - $ 5
(пројекти за Крајину)
398. Синиша и Мирјана П. /САД/ - $ 50
399. Stuart M. /Норвешка/ - $ 100
400. Славиша и Јован М. /Република Српска/ - 20 КМ
401. Миодраг П. /Република Српска/ - 20 КМ
402. ТЦ Delta City /Србија/ - 50.600 дин.
(СЗС донаторска кутија)
403. Наталија П. /Србија/ - 6.000 дин.
404. Недељко Б. /Србија/ - 7.000 дин.
405. Александар /Норвешка/ - 10 €
406. Szabi S. /Канада/ - 70 € (из Торонта за КиМ)
407. Синиша М. /Канада/ - 140 € (из Торонта за КиМ)
408. Анонимно /Канада/ - 40 €
409. Данијел С. /Аустрија/ - 1,5 €
410. Стево Б. /Република Српска/ - 30 КМ
411. Пошаљите SZS на 81190 /Немачка/ - 107,16 €
412. Илија К. /Швајцарска/ - 5 CHF
413. Милош М. /Швакцарска/ - 10 CHF
414. Јово Д. /Швајцарска/ - 20 CHF
415. Protax GMBH /Швајцарска/ - 50 CHF
416. Бојана Перишић /Канада/ - $ 35 CAD
417. Ангелина и Данило Рачић /Канада/ - $ 50 CAD
(Лукићева слава)
418. Бранкица П. /САД/ - $ 25
419. Саша С. /САД/ - $ 30
420. Предраг Г. /САД/ - $ 100
421. Пролећни Покладни понедељак у Рокбанк
сали у Мелбурну /Аустралија/ - $ 275 AUD
422. Братислав М. /Србија/ - 195,88 дин.
423. Анонимно /Србија/ - 2.000 дин.
424. Ана Ј. /Србија/ - 6.000 дин.
425. Ненад У. /Србија/ - 15.000 дин.
426. Теленор - СМС 7763 /Србија/ - 59.723,18 дин.
427. Телеком Србија - СМС 7763 /Србија/
- 100.000 дин.
428. Бранко П. /Канада/ - 200 € (из Торонта за КиМ)
429. Бојан П. /Канада/ - 70 € (из Торонта за КиМ)
430. Доналд Трамп и Владимир Путин /Канада/ - 50 €
431. Бојан Ћ. /Аустрија/ - 20 €
432. Бојан Р. /Норвешка/ - 500 NOK
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433. Никола Л. /Норвешка/ - 1.000 NOK
434. Александар Т. /Канада/ - $ 25
435. Зоран М. /САД/ - $ 100
436. Невена Ш. /Швајцарска/ - 5 CHF
437. А.Н.Е. 99 /Швајцарска/ - 40 CHF
438. Породица Деветак /Швајцарска/ - 40 CHF
439. Горан М. /Швајцарска/ - 50 CHF
(за пројекте на Косову и Метохији и Р. Српској)
440. Јованче Т. /Швајцарска/ - 100 CHF
УКУПНО ДОНАЦИЈА У НОВЕМБРУ: 24.384 €
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Финансијски
извештај
Преглед новчаних токова за новембар 2016. године
Србија
Почетно стање – 31.10.
Примљене донације
Трошкови донација
Донирана средства
Помоћ за породице на Косову и Метохији
Помоћ за породицу Крстић, Бољевац - материјал за изолацију куће, мајстори
Помоћ за породицу Миловановић, Лозница - врата и прозори
Помоћ за породицу Љиљак, Гроцка - грађевински материјал
Помоћ за породицу Милуновић, Умка - материјал за купатило
Помоћ за породицу Живковић, П.Скела - материјал за купатило
Помоћ за породицу Бошковић, Обреновац - материјал за купатило
Помоћ за породицу Ђурић, С.Паланла - материјал за купатило
Помоћ за породицу Мимљевић, Крајина - грађевински материјал за уређење куће
Помоћ за породицу Карна, Крајина - половна фреза
Помоћ за породицу Штрабац, Крајина - кухиња са шпоретом и фрижидером
Помоћ за породицу Кукић, Крајина - грађевински материјал за уређење куће
Помоћ за породицу Грковић, Крајина - шпорет на дрва, кревет, ормар
Помоћ за породицу Вулетић, Крајина - радни столови, кревет и шпорет на дрва
Помоћ за породицу Рашковић, Крајина - материјал за изолацију куће
Помоћ за породицу Марић, Крајина - професионални тример
Помоћ за породицу Виљанац, Крајина - пећ на дрва, дрва, ормар, стакла за прозоре
Помоћ за породицу Чубра, Крајина - хидрофор са казаном
Помоћ за породицу Шорак, Крајина - кревети за децу
Помоћ за породицу Страјнић, Каћ - грађевински материјал за кућу
Помоћ за породицу Милачић, Подгорица, Ц.Гора - тросед, шпорет на дрва
Помоћ за породицу Кракић, И.Сарајево, Р.Српска - набавка столарије
Помоћ за породицу Љиљак, Београд - г.радови на кући, мајстори
Помоћ за породицу Дарабан, Бијељина, Р.Српска - изградња купатила
Oперативни трошкови
Трошкови израде рекламних застава за спонзоре турнира Тројка из блока
Трошкови радне посете удружењима у Италији
Трошкови израде промотивног материјала за СЗС Норвешка
Трошкови обиласка породица и испоруке помоћи на Косову и Метохији
Трошкови посете породице у Бољевцу
Оперативни трошкови турнира Тројка из блока
Трошкови обиласка породица у Рашкој и Краљеву
Трошкови обиласка породице у Кладову
Транспортни трошкови турнира Тројка из блока
Трошкови обиласка породице у Каћу
Трошкови обиласка породице у Смедеревској Паланци
Трошкови обиласка породице у Руми
Трошкови израде заставе за потребе турнира Тројка из блока у Канади
Промотивни трошкови турнира Тројка из блока у Обреновцу
Трошкови посете породица у Обреновцу
Трошкови обиласка породице у Гроцкој
Трошкови пута на фолклорно вече у Бечу
Трошкови транспорта троседа за породицу Милачић
Трошкови обиласка породице Кракић из Источног Сарајева
Трошкови посете породице Дарабан из Бијељине
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
Наканада за коришћење Вивеум платформе
Накнада за коришћење услуга Moneybookers-a
Трошкови сервера за слање електронске поште
Трошкови СЗС организације ван Србије
Трошкови СМС сервиса
Трошкови маркетинга
Интерни трансфери новца
Трансфер новца из Норвешке у Србију
Трансфер новца из Немачке у Србију
Крајње стање – 30.11.
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РСД
870.952
753.915
0
-1.160.378
-750.000
-285.930
-74.800
-30.025
-11.466
-3.700
-2.927
-1.530

Црна Гора
ЕУР
678
0
0
-373

Република
Швајцарска Немачка
Српска
КМ
ЦХФ
ЕУР
20.788
17.787
6.081
1.082
3.255
1.122
0
0
0
-9.234
-7.380
0

САД

Канада Норвешка

УСД
5.254
3.900
-63
0

ЦАД
3.523
1.860
0
0

НОК
6.500
1.500
0
0

Аустрија и
остале
ЕУР
47.703
7.638
-210
-29.110
-19.380

-1.870
-1.300
-1.000
-950
-920
-900
-700
-640
-550
-500
-400
-7.380
-373

-610.043
-93.100
-47.049
-29.376
-26.880
-14.600
-13.390
-11.545
-8.160
-4.000
-3.320
-2.459
-2.120
-2.025
-2.000
-2.000
-1.000

-19

-1.400
-4.900
-2.934
-488

-22

-59

-33

-4

0

-840

-19
-7

-2.693
-180.000
-111.030
-24.460
-8.610
-5.000
-15.226

-12

-50
-140
-22
-185
-91

-22

-29

-3

-4

-35

-72
-20
-30
-10
-30
848.758
75.151
773.607
703.204

0

0

0

-6.300

0

0

-5.500
-5.500

286

12.147

13.641

-6.300
844

9.057

5.379

2.500
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-684
0

25.181

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

БРОЈ
ДОНАЦИЈА
114
99
36
33
30
29
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Република Српска
Аустралија
Шведска
Холандија
Норвешка
Француска
Италија
Остале државе
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12
10
9
9
6
5
29
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Финансијски
извештај
Прикупљене донације у 2016. години

Број примљених донација у 2016. години
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Финансијски
Финансијски
извештај
извештај
Прикупљене донације за новембар од 2006. – 2016. године

Број примљених донација за новембар
од 2006. – 2016. 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. Такође, део новца улажемо у обавезне административне трошкове
(тренутно око 5%) и наравно у раст и јачање наше организације широм света.
1. Путем PayPal система:
Европа: szsaustrija@gmail.com
САД: szsamerika@gmail.com
2. Путем платформе (Visa, MasterCard, Maestro) на
званичном сајту организације:
www.srbizasrbe.net/donacije
3. Skrill/Moneybookers: c3c.org@gmail.com
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
BancaIntesa, Београд
Девизни: IBAN: RS35160005080002381269
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
Девизни: IBAN: CH57 0900 0000 6133 5679 5
SWIFT: POFICHBEXXX
Customer: Organisation für humanitäre hilfe und
Integration Srbi za Srbe Swiss
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6. Рачун у Аустрији:
Account: 10364339 BLZ: 32000
Девизни: IBAN: АT973200000010364339
SWIFT: RLNWATWW
Customer: Org. F. Hum. Hilfe – Srbi za Srbe
7. Рачун у Републици Српској:
Бр. рачуна: 56201281300241-58,
Девизни: IBAN: BA39 5620 1281 3002 5031
SWIFT BIC: RAZBBA22
Customer: Srbi za Srbe, NLB Razvojna banka,
Dobroslava Jevđevića, Pale 71420
8. Рачун у Немачкој:
VR Bank
IBAN: DE84 7606 0618 00027 5199 2
BIC: GENODEF1N02
Customer: Serben für Serben e.v.
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. Путем Western Union - c3c.org@gmail.com
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„Над Београдом“ – Војислав Илић
Спомениче неми прохујалих дана,
Зашто ти је чело суморно и тавно?
Да л' се сећаш, можда, крвавих мегдана,
Што дигоше у зрак твоје име славно?
Ил' гробове бројиш туђинских синова,
Што падоше редом под зидине твоје,
- Занесени чаром освајачких снова
Далеко од крила домовине своје?
Јест, и сада често, кад те кроз ноћ гледам,
Укажу се људске горостасне сени:
С размрсканим грудима, са челима бледим,
И уснама хладним у крвавој пени...
И ја слушам шапат непојмљивог збора,
Шапат који тихо умире и тоне...

Хуманитарна организација

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

Charity organization Serbs for Serbs
www.serbsforserbs.org
CHILDREN ARE OUR FUTURE!

Organisation für humanitäre Hilfe – Srbi za Srbe
www.srbizasrbe.at
KINDER SIND UNSERE ZUKUNFT!
Месечни извештај за новембар 2016.
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