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Драги Донатори,
Поштовани чланови,
Драги Пријатељи,
Хуманитарна организација Срби за Србе
и даље успешно наставља са активностима
које за циљ имају лепши и квалитетнији
живот српске деце и њихових породица.
Границе, маргине и тзв. територијалне
поделе за нас су непознаница и тако ће
остати јер наш хуманитаран рад нема и несме
имати било каква ограничења и препреке.
Захваљујући нашим донаторима, у току
месеца септембра смо уложили 140,000 дин.
у директне и конкретне видове помоћи
породицама пре свега у јужној српској
покрајни Косово и Метохија као и на
територији Србије.
Преглед активности:
• 20. Септембра у заједничкој сарадњи са
пријатељима наше организације са сајта
www.srpski-kosmet.com и Хуманитарне
организације ''Мајка девет Југовића'' из
Звечана,
организована
је
посета
породицама из Косовског поморавља.
Представник наше организације Предраг
Маринковић обишао је породице Перић,
Савић, Станковић, Стојановић, као и старе
беспомоћне Србе Јагодинку Филиповић,
Србољуба Пешића и Благоја Стефановића
који живи са болесном кћерком у трошној
кући. Са укупно 2.000 евра колико смо
заједнички прикупили купљени су 5
шпорета на дрва, 4 кревета, 1 бојлер, сет
посуђа, 10 кубних метара дрва и 200 кг.
брашна за потребе народне кухиње у
Новом Брду.
• Породици Љиљак из села Неузине код
Кикинде смо путем поште послали 30.000
дин. као редовну помоћ организације.
Отац деветоро деце Славко Љиљак се и
овом приликом неизмерно захваљује за
помоћ коју добија.

• У првој посети организације ''Срби за
Србе'' породици Јовић из Сремских
Карловаца обезбедили смо у висини од
30.000 дин. конкретну помоћ у пеленама,
храни за бебе, хигијенска средства, одећу
и храну за осталу дечицу. У ову акцију се
укључила и компанија ''Импамил'' д.о.о.
која је донирала пакет млека у праху у
вредности од 6.000 дин.
• Представник наше организације из Рашке
области Милош Тиосављевић обишао је
осмочлану породицу Видојевић из села
Видово код Новог Пазара.
• Крајем септембра припремљен је нови
пројекат који ће конкурисати за пројекат
финансирања код Министарства за
дијаспору. Пројекат има за циљ боље и
квалитетније повезивање дијаспоре са
матицом зарад помоћи породицама са
петоро и више деце.
• Почетком септембра примили смо лепу
вест од породице Лакетић која је уз помоћ
општине Куршумлија коначно добила
нову кућу и иселила се из трошне брвнаре.
• Пријатељи наше организације из Лондона
''Тројство'' и ''Српка омладина Словеније''
наставили
су
са
хуманитарним
активностима на Косову и Метохији где
су уручили велику новчану и материјалну
помоћ српском народу како би остао и
опстао на својој земљи.
Хуманитарна организација Срби за Србе
наставља и даље вредно и марљиво да ради
за добробит српског народа а пре свега
наших најмлађих чланова српског друштва.
Јер, деца су заиста наша будућност.
Позивамо Вас да нас и даље подржите у
нашој хуманитарној борби за српски народ.
С поштовањем,
Скупштина организације
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НЕМА ПРЕДАЈЕ!
Представници хуманитарне организације
Срби за Србе, вратили су се 20. септембра из
посете свете српске земље Косова и
Метохије. Уз помоћ пријатеља са сајта
www.srpskikosmet.com и наших старих
пријатеља, предивних људи из организације
„Мајка девет Југовића“ одрађена је велика
хуманитарна
акција
помоћи
најугроженијима у неколико српских
енклава.
Заједно са већ поменутим пријатељима наше
организације располагали смо са укупно
2.000 еура (Срби за Србе са 1.000 евра).
Помоћ коју смо овај пут обезбедили за осам
српских породица на Космету су:
• Пет шпорета на дрва
• Четири кревета
• Један бојлер
• Сет посуђа
• 10 кубних метара дрва (намењено
кухињи у Новом Брду)
• Око 150-200кг брашна (намењено
кухињи у Новом Брду)

Породица Савић

У суботу рано ујутру смо стигли у Звечан
где смо после детаљних договора са
попадијом Светланом из организације
„Мајка девет Југовића“ кренули у
обилазак енклава. Прва посета је била у селу
Партеш код породице Перић. Тамо смо
затекли једну од ћерки Стане Перић са
којом смо попричали и дошли до договора
да се породици Перић купи један кревет.
Због нашег обимног плана и програма, и
због недостатка времена, доста кратко смо
се задржавали у свакој енклави.
После села Партеш на реду је било село
Коретиште и посета породици Савић која
броји 14 чланова. Тешки, готово нељудски
услови за живот су нас затекли по доласку,
али исто тако и велика храброст, истрајност
и упорност баке Савић која је решена да не
напусти свету земљу никад. За породицу
Савић смо наменили средства за куповину 2
кревета и једног шпорета.

Породица Станковић
Као на траци смо мењали локације и
обилазили фамилије, тако да је следећа на
реду била посета породици Слађане
Станковић у селу Томанци, која живи са
ћеркама у јако тешким условима. За
породицу Станковић смо наменили средства
за куповину једног бојлера.
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кревет и кренули даље у суседно село. У
нашој последњој посети тога дана смо
обишли
најстарије
житеље
Благоја
Стефановића који живи са својом болесном
ћерком и Пешић Србољуба кога смо
даривали прошлога пута са једним креветом.
За наше најстарије косовске мученике смо
наменили по један шпорет и сет посуђа.

Кућа Ивице Савић
Последња дестинација где смо посетили
највише фамилија и провели највише
времена је општина Ново Брдо. Први на
листи за посету је био Стојановић
Живојин чије домаћинство броји 9 душа и
кога смо у нашој прошлој посети светој
земљи даривали са два кревета. У овој
посети за породицу Стојановић смо
наменили један шпорет.

Кућа Благоја Стефановића
После Стојановића упутили смо се ка кући
баке Јагодинке Филиповић, која живи
усамљена у једном селу општине Ново Брдо,
а једини пријатељи су јој пар коза и паса.
Још једна тужна слика на коју смо наишли.
За баку Јагодинку смо наменили један

Кућа породице Стојановић
Породицу Златановић из исте општине
коју смо прошлог пута даривали са једним
фрижидером нисмо стигли да посетимо, али
по добијеним информацијама од наших
пријатеља из организације „Мајка девет
Југовића“ и у договору са њима, наменили
смо им овога пута један шпорет. Посетом
Новом Брду се и завршила наша
хуманитарна акција. У повратку смо
свратили у енклаву Грачаницу где смо
платили за све наведене артикле.
Захвалност свих тих људи због наше посете
и сузе у њиховим очима говоре више од
свега, што ја нити умем а нити имам снаге
да дочарам.
Додатне (боље) слике ћемо добити од
пријатеља из „Мајке девет Југовића“ по
доставци наведених ствари, а рачуни од овог
и додатни од прошлог пута ће бити
постављени ускоро.
Предраг Маринковић – члан Скупштине
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Срби за Србе у посети Јовићима
која је за кратко време успела прибавити
три торбе одеће и играчака за децу
породице Јовић. Такође морамо да се
захвалимо и фирми „Импамил“ д.о.о. која
је донирала пакет млека у праху у вредности
од 6.000 динара. Преостали део средстава
који није утрошен на потрепштине за бебе,
смо у договору са мајком Наташом на лицу
места потрошили на куповину намирница за
целу породицу.

Под геслом „ХИТНО“ наша хуманитарна
организација је у рекордном року
припремила, организовала и спровела у дело
акцију помоћи Јовићима из Сремских
Карловаца. Са поносом можемо да кажемо
да је акција успешно приведена крају. На
пут је кренула мала али одабрана група
чланова и пријатеља организације: Милош,
мој кум Дарко и моја маленкост. За помоћ
породици било је намењено 30.000 динара.
Главнину средстава смо утрошили на
потрепштине за близанце Раду и Ненада као
што су: пелене, храна, сокићи и хигијенска
средства.

Овом приликом морамо се захвалити и
чланици наше Скупштине, г-ђи Кнежевић,

По доласку у кућу сачекала нас је чета деце
са Небојшом и Наташом на челу. С'
обзиром да смо знали да Јовићи имају
петоро деце, од тога две бебе, били смо
приморани да питамо која су њихова јер је
кућа врвела од деце, што доста говори о
самој породици, на шта ћу се надовезати у
својим даљим импресијама.
Пар речи о породици Јовић. Као што смо већ
информисани, породица се пре три године
доселила са Новог Београда у Сремске
Карловце. У данашње време када се већина
људи и породица сели из мањих места,грлом
у јагоде, у веће градове, Јовићи су се
одлучили на другачији корак. Иако је
госпођа Наташа рођена Београђанка, по
занимању
ПРОФЕСОР
СВЕТСКЕ
КЊИЖЕВНОСТИ зарад одгајања деце у
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мирном и стабилном окружењу какви су
Сремски Карловци, са својим мужем се
одлучила на овакав храбар, неки би рекли и
необичан корак.

И поред наведеног, у кући Јовића се зна
само за љубав и смех који зрачи од
најмлађих укућана па до главе породице. Ни
у једном тренутку се нису пожалили на свој
статус, напротив, веома су поносни на себе
и своју паметну,лепу и здраву децу.

Наташа је тренутно незапослена, своје време
посвећује одгајању и чувању како своје тако
и комшијске деце. Небојша је био запослен
у војној фирми из које је добио отказ,
заједно са већим бројем других радника.
Тренутно се бави таксирањем, што је поред
срамно мршавог дечијег додатка изузетно
мала сума за живот ове племените породице.

Колико је племенита ова породица говори
податак да госпођа Јовић размишља о
усвајању једног детета. Најстарија ћерка
Тара је одличан ђак и ако Бог да надамо се
да ће по завршетку основне школе уписати
Карловачку гимназију како нам је сама
рекла. После пријатног разговора са свим
укућанима (па чак и са најмлађим) отишли
смо са мајком хероином Наташом до Новог
Сада где смо у једном од мегамаркета
утрошили преостали део намењене помоћи.
На крају да додам да је ова породица својом
скромношћу, залагањем, гостопримством,
својим ставовима и животним погледима на
мене оставила изузетно позитиван утисак и
ја се искрено надам да ћемо се убрзо опет
видети са њима.
Предраг Маринковић – члан Скупштине
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Посета породици Видојевић
У среду 24. септембра представник наше
хуманитарне
организације
Милош
Тиосављевић из Рашке области посетио је
породицу Видојевић, у селу Видово, седам
километара од Новог Пазара.
Домаћин Драгиша и мајка хероина Светлана
имају шесторо деце:
Сузана 11 година,
Чедомир 10 година,
Јован 8 година,
Јована 7 година,
Теодора 5 година,
и најмлађи Данило 8 месеци.

Породица Видојевић, село Видово

Четворо деце иде до Дојевића где се налази
основна школа. У разговору са Драгишом
сазнали смо да су му најнеопходнија
средства за изградњу започете куће, коју
није у стању да заврши самостално.
Драгиша издржава своју породицу од
пољопривреде, продајом дрва на пијаци и
није запослен. Са њима у кући такође живе
Драгишини родитељи. Видово је српско
село одакле се део породица исељава,
продајући кућу и земљиште муслиманима.
Породична кућа Видојевића
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За породицу Љиљак 30.000 дин.

Избегличкој породици Љиљак из Крајине
смо крајем месеца послали 30.000 дин. као
редовну помоћ наше организације. Након
што смо се лично уверили у видљив
напредак и побољшање животне ситуације у
овој породици, одлучили смо се за директну
финансијску помоћ, како би најмлађи
школарци наставили безбрижно и вредно да
уче школу и наставе више образовање. Отац

породице Славко Љиљак нам упуће
поздраве и речи захвалности свим
донаторима који су му помогли да премости
најтежи избеглички период у последњих
неколико година. Хуманитарна организација
Срби за Србе ће наставити да редовно
помаже ову породицу а ускоро и поново
посети Љиљак и договори будуће акције и
потребе најмлађих.
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''Браћо Срби за Србе – ХВАЛА ВАМ''

Породица Станојковић, Косово и Метохија

Најмлађи Станојковићи са новим фрижидером

''Здраво Браћо Срби за Србе, ево пошто сте
нам помогли да Вам се захвалимо и јако смо
вам захвални на свему, Вама и свима који
нас помажу. Ми смо једна најбројнија
породица
у
општини
Штрпцу
и
најугроженија која живимо тако лоше, у
самој шуми живимо, у кући од 30 квадрата.
Живимо само од социјалне помоћи а и хвала
вама што се сетили, јавили и никада вас
нећемо заборавити и увек ћемо вам бити
захвални на свему.

Породична кућа Станојковића

Ево сад су ми пошли шесторо деце у школу,
тако рећи цео разред. Још једном ХВАЛА
ВАМ ШТО СЕ СЕТИЛИ НАС И
ПОМОГЛИ НАМ И БОГ НЕКА ВАМ ДА
ДОБРО И ВАМА И ЉУДИМА ДОБРЕ
ВОЉЕ.
Примите пуно поздрава од нас, од целе
фамилије СТАНОЈКОВИЋ. А највећи
поздрав од малог ЈУГ БОГДАНА СА
КОСОВА из села Сушића. И ХВАЛА ВАМ
ПУНО...''

Потврда послатог новца за набавку новог
фрижидера за породицу Станојковић
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Финансијски извештај
Укупно стање на рачуну 311. 08. 2008
Девизни: 2.425 €
Динарски: 20.507 дин.
Укупно донатора: 27

Приходи у периоду 1.09 – 30.09.
3
2008
Девизни: 473 €
Динарски: 39,000 дин.
Укупно донатора: 25

Трошкови у периоду 1.09 – 30.09. 2008
Девизни: 420 €
Динарски: 109,841 дин.

Завршно стање за дан 30.099.2008
Девизни: 1,739 €
Динарски: 5,004 дин.
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Статистички подаци
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Хуманитарна организација

СРБИ ЗА СРБЕ
http://www.srbizasrbe.org

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
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