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Писмо
донаторима
Поштовани донатори, чланови и пријатељи,
Успешно је настављено са спровођењем
најразноврснијих акција помоћи угроженим
сународницима и током месеца октобра. Неколико
великих пројеката је завршено. Спроведена је једна
од највећих акција помоћи српском народу на
Косову и Метохији, а уз све то достављана је помоћ
угроженима у Крупњу, Великим Црљенима и Убу у
склопу пројекта „Борба против поплава“. Истичемо
да је радно било у октобру и на подручју Републике
Српске и Црне Горе.
Главне активности организације и даље се тичу
хитне испоруке основне беле технике породицама
пострадалим у поплавама. Тако смо овог месеца
поново посетили Велике Црљене и испоручили
помоћ за нових десет породица. Укупна вредност
испоручене помоћи износила је 425.850,00 динара.
Након тога посећено је и седамнаест породица из
Крупња којима је уручено двадесетчетири комада
беле технике укупне вредности 657.069,00 динара.
Такође у склопу пројекта „Борба против поплава“
наменском донацијом из дијаспоре за вртић у Убу
набављен је посебан електрични шпорет и
електрични казан укупне вредности 762.980,00 дин.
На подручју Републике Српске спроведено је
неколико акција. Једна од већих акција које смо
успешно спровели на тлу Републике Српске, а тичу
се поплављених породица јесте учествовање у
куповини породичног дома за троје сирочади
породице Живковић. У ту сврху наша организација
је уплатила 10.000 КМ, након чега је породица
успешно усељена у нови дом. Поред тога за
породицу Окиљ, која броји четворо малолетне деце
из Рогатице, купили смо шпорет на дрва вредности
490км. Након тога помогнута је скромно и
породица Арсић из Модриче са чак седморо деце.
Њима су наши активисти из Републике Српске
доставили основне животне намирнице у вредности
од 100км, као и неколико пакета одеће и обуће.
Успешно су довршена и два велика пројекта на
којима смо радили више од годину дана.
Првенствено истичемо да је у потпуности довршен
пројекат помоћи породици Антић којима је раније
купљено сеоско домаћинство. Заокружили смо
пројекат
набавком
мотокултиватора
са
прикључцима, моторне тестере, шпорета на дрва,
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замрзивача, брашна и концентрата за кокошке у
вредности од 2.835 CHF.
У Херцеговини у селу Буна крај Мостара, коначно
је у потпуности довршен пројекат изградње и
опремања целокупног спрата породичне куће
породице Пудар која броји четворо малолетне деце.
Укупна вредност целог пројекта износила је
14.335КМ.
Такорећи један мањи пројекат смо спровели код
породице Лазић из села Гараши код Аранђеловца.
Ову вишедетну породицу смо помогли куповином
материјала за изградњу штале у вредности од
321.737 динара.
Поново смо обновили активности на подручју
Рашке области, где смо овај пут испоручили помоћ
за породицу Мандић из Баљевца у виду кревета на
спрат и душека, укупне вредности 37.000,00 динара.
Нешто јужније на подручју Црне Горе, посредством
наших представника помогли смо од раније већ
познату нам породицу Милић куповином
комбинованог фрижидера и породицу Булатовић
куповином специјалне справе за вежбање због
потреба њихове болесне ћерке. Укупна вредност
акције помоћи породицама у Црној Гори износила
је 1.000 €.
Најбитнија акција месеца октобра је свакако била
нова посета и испорука помоћи српским
породицама у енклавама јужно од Ибра. Том
приликом посећено је 25 породица. Процењена
вредност помоћи која ће бити испоручена српским
породицама је око 27.000 €.
Полако долазе хладнији дани, а са њима и велике
потешкоће са којима се суочавају како породице
погођене
поплавама,
тако
и
социјално
најугроженији. Планови за помоћ које је зацртала
наша организација су велики, а да би их спровели у
дело на општу корист онима којима је помоћ
намењена потребна су значајна средства. Српски
народ је поново успаван и енергија која је постојала
током трајања ванредног стања, поново је на
најнижим гранама. Шаљемо позив људима добре
воље како у земљи тако и у дијаспори, да
препознају тешкоће српског народа и да нам се
придруже у борби за боље сутра српске деце.
С поштовањем,
Скупштина организације
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Помоћ малој
школи у Вршцу

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ
испоручила је велику донацију малој школи
''Бранко Радунковић - Воља чини чуда'' из
Вршца која пружа подршку у развоју, васпитању и
образовању деце од 3 до 7 година. Такође, школа са
својим
стручним
особљем
пружа
помоћ
родитељима и деци ометеној у развоју који нису у
могућности да приуште деци професионалну помоћ.
Вредност наменске донације била је 249.075 дин.
што је укључивало постављање целокупног
система за грејање свих просторија у школи.
Једна од група деце која су похађала малу школу у
Вршцу (септембaр 2013. год.)

Зоран Вучетић (лево) директор мале школе
''Бранко Радунковић - Воља чини чуда'' и јереј
Недељко Васиљевић из Вршца који пружа велику
логистичку и духовну помоћ свим волонтерима
укљученим у рад ове школе.
Систем грејања прикључен је на вршачку гасну
мрежу што ће омогућити пријатан боравак деце и
родитеља током читаве године.Tакође, тренутно се
обављају последње припреме унутрашњости
просторија које ће почетком октобра примити нове
групе деце.

Месечни извештај за октобар 2014.

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ
упућује позив свим донаторима као и надлежним
државним институцијама ради набавке неопходних
дидактичких средстава, опреме и материјала за
рад са децом. Контакт са директором школе:
malaskolavrsac@gmail.com.
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Шпорет за
породицу Окиљ
породице Драгана Окиља, у насељу Птичијак код
Рогатице. Трагедија је избјегнута јер је комшија
примјетио пожар и алармирао укућане па су успјели
на вријеме изнијети дјецу из куће. Када су
ватрогасци стигли само су успјели ублажити
посљедице.

Чланови Хуманитарне организације Срби за Србе
из Републике Српске, помогли су шесточлану
породицу Окиљ из насеља Птичијак код Рогатице.
Чланови породице су родитељи Драган и Гордана
са децом Анђела (5), Никола (3), Андреа (2) и
бебом Кристијаном од 9 месеци.
Породици Окиљ је изгорела кућа крајем јуна и
тренутно се налазе на Палама у старој кући
Горданине мајке, где је најпотребније било
набавити шпорет на дрва, који смо им и
обезбедили за 490 КМ.

Гордана са својом децом и мајком поред новог
шпорета на дрва
Драгана Окиља је у Рогатицу донио рат.Његови су
некако је успијели купити ту кућу у којој он живи
са невјенчаном супругом Горданом Пандуревић и
четворо дјеце.Гордана је родила Анђелу са 17
година док се забављала са Драганом који је тада
имао 19 година.

Изгорела кућа породице Окиљ
У суботу 28.на недељу 29. јуна ове године око 3
сата и 30 минута планула је и изгорила кућа
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Дотрајали шпорет у кући Горданине мајке
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Шпорет за
породицу Окиљ
Наш донатор из Италије је тада преко наше
организације помогао Гордану и њену бебу у
опреми и гардероби.Пошто су се скућили у
Рогатици о њима нисмо имали информације до ове
катастрофе због које нас је Локални Црвени крст
контактирао.

других.Када се заврши папирологија а зима прође
онда ће кренути у санацију своје куће.

Гордана се са дјецом вратила мајци на Пале која
живи у муслиманској кући у јако тешким условима.

А пошто је Гордана ступила у ову ванбрачну
заједницу малољетна, она и дјеца су под заштитом и
бригом органа старастељства.И сам Драган је
растао без породице, односно као дијете под
заштитом органа старатељства.Живот их дакле,
никад није мазио.

Њих двоје и њихово четворо мале дјеце ни прије ове
несреће нису живјели добро.Нико од њих не ради и
живе једино од дјечијег додатка.

Прање судова се такође обавља у
веома тешким условима
Пошто је у организацији поменутог Црвеног крста
доста тога скупљено, Хуманитарну организацију
Срби за Србе је Гордана замолила да им купи
шпорет на дрва.
Купатило у коме се тренутно купају деца
Драган је у прво вријеме остао на згаришту у
покушају да нешто направи јер им је начелник
општине
Рогатица
обећао
помоћ
при
градњи/оправци куће.
Пошто су им у пожару изгорјела и лична документа
Драган није могао без личне карте отворити
потребни текући рачун тако да се то све отегло и на
крају је и он дошао код пунице гдје покушава
прехранити породицу радећи на сјечи шуме код
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Шпорет који њена мајка има је скроз дотрајао, а
зима је већ стигла.Драган није био кући јер ради од
јутра до мрака.
Породица Окиљ се захваљују нашим донаторима, а
Драган је поручио "Не знам шта да кажем, хвала
Богу драгом да су дјеца жива и здрава!Вјерујем у
добре људе и у Бога у треће немам шта вјеровати".

Деца су наша будућност!
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Помоћ
породици Арсић
Приликом дијељења наших сушилица породицама
настрадалим у мајским поплавама смо сазнали за
ову велику српску породицу.У делу њиховог
насеља је грађен насип од врећа па вода која је
дошла до кућа срећом није ушла у њих јер да јесте,
пошто се ради о монтажним објектима све би се
распале.Арсићи живе од 74 КМ дечијег
доплатка.Отац ради на грађевини по потреби јер
сталног запослења нема.
"Срби за Србе" су породици Арсић уручили храну
у вредности од 200 КМ, средства за личну
хигијену и уз помоћ ''Кола српских сестара''
велику количину одеће за децу, пелена и
хигијенских производа за најмлађег члана
породице.

Чланови Хуманитарне организација "Срби за
Србе" из Републике Српске посетили су
деветочлану породицу Арсић из избегличког
насеља Модричко Поље 2 код Модриче. Слађан и
Милијана одгајају седморо дјеце узраста од 5
мјесеци до 10 година у алтернативном смештају
(бараке грађене за избеглице).

Волонтери организације ''Срби за Србе'' су се
договорили са свештеником из Модриче да се
ускоро обави крштење за мале Арсиће који до сада
нису крштени због финансијских проблема.
Како радили тако нам Бог помогао!
СРБИ ЗА СРБЕ
Република Српска
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Нова штала
за Лазовиће
Пре две године Лазовићи купили су кућу у селу
Гараши близу Тополе поред које су купили и 2
хектара земље.Живе у трошној кући у којој су тек
скоро увели струју и воду, а немају ни
купатило.Породица живи од дечијег додатка, који
износи 12.600 динара, и повремених очевих
надница.

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ
спровела је још један у низу пројеката помоћи
породицама са петоро и више деце у Србији, који је
овог пута имао за циљ изградњу нове штале за
економске потребе избегличке породице Лазовић
са Косова и Метохије која се настанила у селу
Гараши код Аранђеловца. Укупна вредност
купљеног материјала за изградњу штале износи
321.737 динара. Лазовићи планирају покретање
посла узгоја оваца на свом имању који ће им
обезбедити сигурне приходе у наредном периоду.
Родитељи Жељко и Милена имају петоро деце:
Анђела (14), Јована (14), Ана (9), Секула (3) и
Нина (3).

Нова штала у домаћинству биће озбиљан извор
прихода породице у будућности

Пређашњи изглед помоћне просторије која је
потпуно порушена

Најмлађи Лазовићи - близанци Секула и Нина
обављају завршне радове на штали
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Радови на изградњи нове штале
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Нова штала
за Лазовиће

Завршни изглед штале и задовољна деца

Четири кћерке Анеђла, Јована, Ана и Нина са
братом Секулом у току радова

Месечни извештај за октобар 2014.

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ
позива све донаторе и пријатеље организације
широм света да подрже све будуће пројекте
помоћи социјално угроженим породицама широм
Србије и Балкана како би што већи број деце имао
пристојну садашњост и лепшу будућност, а
родитељи могућност да кроз самостални рад и
ангажовање зараде за потребе својих породица.
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СЗС помогли у
Крупњу

Обезбеђена је веш машина за Дамњановиће
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ
уручила је 4.октобра у Крупњу, вредну
хуманитарну помоћ за 17 породица са малолетном
децом, чији су домови настрадали током мајских
поплава и клизишта.
У склопу акције БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА,
уручена је помоћ од 7 комбинованованих
фрижидера, 7 замрзивача, 5 веш машинa, 4
шпорета и једног шпорета на дрва, у укупној
вредности од 657.069 динара.
За ову акцију обезбеђена је донација компанијa
Avisto Eastern Europe и Elsys Eastern Europe из
Београда.

Породици Којић уручен је шпорет

Месечни извештај за октобар 2014.

Веш машина и фрижидер за породицу Грујишић

Породици Лукић уручили смо замрзивач сандучар
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СЗС помогли у
Крупњу
У наставку вести се налази списак помогнутих
породица из Крупња, уручена помоћ, као и њена
вредност:

Ковачевићима је дарован шпорет

Шпорет и фрижидер за породицу Петровић
Сви апарати су марке Горење, са пет година
гаранције, а испоруку робе извршили су пријатељи
и спонзори наше организације из Техноманије.

1. Којић Р. (шпорет) – 21.990 динара (3 деце)
2. Мићић А. (веш машина) - 29.990 динара (2 деце)
3. Костадиновић Д. (сандучар) - 27.990 динара
(2 деце)
4. Дамњановић Д. (веш машина) - 29.990 динара
(4 деце)
5. Грујичић Ж. (веш машина и фрижидер) - 57.980
динара (2 деце)
6. Лукић С. (сандучар) - 27.990 динара (2 деце)
7. Јакшић Б. (сандучар) - 27.990 динара (2 деце)
8. Ковачевић Р. (шпорет) - 21.990 динара (2 деце)
9. Петровић С. (шпорет, фрижидер) - 49.980 динара
(3 деце)
10. Лукић М. (усправни замрзивач) - 29.990 динара
(3 деце)
11. Лукић Д. (фрижидер, веш машина) - 57.980
динара (2 деце)
12. Антонић С. (усправни замрзивач) - 29.990
динара (3 деце)
13. Поповић Н. (шпорет, фрижидер) - 49.980
динара (3 деце)
14. Стефановић Д. (фрижидер) - 27.990 динара
(4 деце)
15. Петровић З. (шпорет на дрва, сандучар) - 51.389
динара (2 деце)
16. Благојевић Р. (веш машина, фрижидер) - 57.980
динара (2 деце)
17. Миладиновић Ж. (фрижидер, усправни
замрзивач) - 57.980 динара (5 деце)

Породици Лукић донирани су
веш машина и фрижидер

Месечни извештај за октобар 2014.
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СЗС помогли у
Крупњу

Страшни призори који су остали после
поплава и клизишта

Породица Миладиновић захваљује се донаторима
на примљеној помоћи

Стефановићима је обезбеђен фрижидер
Велике последице клизишта и даље су приметне на
сваком кораку у Крупњу

Шпорет на дрва и замрзивач сандучар уручени су
породици Петровић

Месечни извештај за октобар 2014.

Велика акција БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА се
наставља.Хуманитарна организација Срби за
Србе позива све братске организације, донаторе и
добре људе у Србији и широм света да се укључе
тако што ће уплатити средства у складу са својим
могућностима на неки од рачуна организације www.srbizasrbe.org/donacije.
Такође, позивамо вас да на нашем сајту
www.srbizasrbe.org
погледате
извештајe
о
достављеној помоћи поплављеним породицама са
малолетном децом уПАРАЋИНУ, ТРСТЕНИКУ,
ВАЉЕВУ,
КРАЉЕВУ,
ОБРЕНОВЦУ,
СВИЛАЈНЦУ и ВЕЛИКИМ ЦРЉЕНИМА.
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СЗС помоћ за
вртић у Убу
Део ове наменске донације обезбедила су српска
деца у основним и средњим школама саНовог
Зеланда која су желела да се помоћ упути неком од
страдалих вртића.

Представници Хуманитарне организације СРБИ
ЗА СРБЕ испоручили су у четвртак 9.октобра
вредну хуманитарну помоћ за Предшколску
установу УБ из Уба у склопу акције БОРБА
ПРОТИВ ПОПЛАВА. Вртић и читава постојећа
инфраструктура је страдала у недавним мајским
поплавама које су погодиле и Уб. Помоћ
организације састојала се у набавци новог
електричног шпорета са пуним плочама и
електричног казана за кување од 100 литара
потребе кухиње у укупној вредности од 762.980
динара.

Дониран је и електрични шпорета кухињи
Предшколске установе Уб

Нови казан обезбедиће довољне потребе хране за
децу у убском вртићу

Председник Хуманитарне организације
СРБИ ЗА СРБЕ Игор Рашула (лево)
испред електричног казана за кување

Месечни извештај за октобар 2014.

Овом приликом захваљујемо се пријатељима из
фирме КогастБеоград који су одобрили попуст за
куповину казана и шпорета, превоз, сервис и
комплетно прикључење и стављање кухињских
апарата у рад.
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СЗС помоћ за
вртић у Убу

Захвалнице најмлађих из вртића са Уба

У знак захвалности за све појединце, организације и
компаније које су на било који начин донирали и
помогли обнову дечјег вртића у Убу, приређена је
представа од стране деце и њихових васпитача у
Дому културе у Убу који су сложно рецитовали и
певали на бини.
Након представе, уприличена је и додела
захвалница свим истакнутим донаторима међу
којима су се нашли и представници Хуманитарне
органиазције СРБИ ЗА СРБЕ.

Месечни извештај за октобар 2014.
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СЗС интервију
за Глас Српске
* ГЛАС: На којем принципу прикупљате
донације?
РАШУЛА: Донације, пре свега, прикупљамо путем
званичних рачуна при сваком регистрованом
огранку организације. Такође, велики број донатора
широм света користи електронске системе донација
путем
нашег
званичног
интернет
сајта
www.srbizasrbe.org. Ту су, наравно, и донаторске
кутије, спортске манифестације које организујемо
(попут пројекта "Тројка из блока"), добротворне
вечере, продаја промотивних мајици са српским
мотивима, итд.
Трудимо се да породицама обезбедимо најосновније
услове за живот, али и рад, како би временом
сопственом снагом и ангажованошћу успели да
зараде за сопствене потребе, рекао је ово у
интервјуу
за"Глас
Српске"
предсједникхуманитарне организације "Срби за
Србе" Игор Рашула. Комплетан интервју
прочитајте у наставку вести.
* ГЛАС: Колико сте до сада скупили новца? Да
ли је наш народ спреман да помогне
суграђанима у невољи?
РАШУЛА: У досадашњем раду организација "Срби
за Србе" прикупила је више од милион евра у
донацијама, а свакако највише у последњих
неколико месеци од када је покренут пројекат
"Борба против поплава" средином маја ове године.
Свакако да је српски народ спреман да помогне
угроженим породицама у невољама, али само онда
када се поштено и отворено ради на достављању
помоћи.
* ГЛАС: Какав је осјећај кад помогнете
породицама које су на рубу егзистенције, да ли је
то оно због чега ова организација и постоји?
РАШУЛА: Осећај помоћи социјално угроженим
породицама је свакако леп и управо је то и главна
покретачка снага наше организације како бисмо
променили њихову тешку садашњост у лепшу
будућност. Управо је то и разлог и деловања наше
организације како бисмо обезбедили лепшу
будућност за децу.

Месечни извештај за октобар 2014.

* ГЛАС: Како одлучујете коме ћете уручивати
донације и колико износе просјечне донације?
РАШУЛА: Помоћ организације "Срби за Србе"
искључиво се испоручује у роби, тј. потребама
породице и њихове деце, дакле донације у новцу су
искључене. Трудимо се да породицама обезбедимо
најосновније услове за живот, али и рад како би
временом сопственом снагом и ангажованошћу
успели да зараде за сопствене потребе. Процес
одлуке коме ће се и како помоћи креће од
представника организације који посети породицу и
у договору са њима прави списак најнеопходнијих
потреба за домаћинство. Вредности донације по
породици варирају, али се може рећи да су у
просеку око 800 евра. Помажемо у опремању и
доградњи куће, у пољопривреди, сточарству, у
машинама за обраду земље, у увођењу воде и
струје, радовима на доградњи и поправци штала
итд.
* ГЛАС: Колико сте до сада уручили донација у
Републици Српској?
РАШУЛА: Захваљујући бројним члановима
организације "Срби за Србе" из Републике Српске
са председником Добрином Кусмук на челу,
организација је у последњих девет година помогла
око стотину породица широм Српске у вредности
вишој од 150.000 евра. У великој већини случајева
помагали смо породице са петоро и више деце које
живе на сеоским или приградским имањима.
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СЗС интервију
за Глас Српске
* ГЛАС: Како од Вас затражити помоћ?
РАШУЛА: Најбољи начин да нека породица
затражи помоћ од наше организације јесте путем
нашег сајта www.srbizasrbe.org електронске поште
szsrepublikasrpska@gmail.com
или
"Фејсбук"
налога www.facebook.com/srbizasrbe.
* ГЛАС: Ако неко жели да се прикључи Вашој
организацији, како то да уради, и на које начине
грађани из РС могу донирати новац?
РАШУЛА: У нашој организацији не постоји неко
званично чланство у виду плаћања чланарине и
издавања чланских карата. Апсолутно је свако
добродошао у раду наше организације ко жели и
може да допринесе у достављању помоћи
угроженим породицама широм Српске. Сам контакт
се обавља са нашим људима на терену. Што се тиче
донација, грађани из РС могу да подрже пројекте
наше организације кроз уплату на рачун
КМ: 5688061340001652.
* ГЛАС: За свој хуманитарни рад добили сте
бројна признања. Која од њих су Вам најдража?
РАШУЛА: Свакако да су нам најдража признања
она које добијемо од деце из породица којима
помажемо у виду цртежа и папирних колажа. Поред
тога, истакао бих благослов патријарха српског
господина Иринеја, који смо добили 2010. године,
као и грамату Патријаршије примљену 2014.
године. Добијали смо бројне захвалнице од епархија
СПЦ, начелника општина, српских заједница итд.
* ГЛАС: Од када постоји организација "Срби за
Србе" и који је њен циљ?
РАШУЛА: Хуманитарна организација "Срби за
Србе" постоји од 2005. године, када су се наши
људи широм дијаспоре окупили, пре свега, око
идеје да Срби из расејања помажу угрожене српске
породице са петоро и више деце у Србији,
Републици Српској и широм Балкана. У почетку,
организација је неформално деловала, у наредним
годинама формирани су званични одбори у Србији,
Републици Српској, Аустрији, Швајцарској,
Немачкој и САД.
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* ГЛАС: Да ли Ваша организација има
представништва у РС и да ли добијате
донације из РС?
РАШУЛА: Организација "Срби за Србе" је
званично регистрована у Српској од 2008. године.
Седиште организације је у Палама, а велики број
чланова и волонтера имамо у Приједору, Добоју,
Бањалуци, Лопарама, Бијељини, Вишеграду
итд.Донације свакако пристижу на месечном нивоу
од десетина донатора из РС, а захваљујући доброј
сарадњи са матичном општином Пале организација
има скромну финансијску подршку и саме општине.
КУЋА ЗА ЖИВКОВИЋЕ
Организација "Срби за Србе" из Републике Српске
покренула је хуманитарни пројекат изградње куће
за шесточлану породицу Илић из Добоја. Породицу
Илић чине отац Радослав и мајка Нада, њихова
дјеца Драган и Драгана,
снаха Татјана и
унук Сергеј. Они су живјели као подстанари у кући
која је уништена у поплави, а сада су купили плац
недалеко од мјеста у којем тренутно живе.
У Хуманитарној организацији "Срби за Србе" рекли
су да ће помоћи породици Илић у материјалу за
изградњу куће како би до зиме ова породица добила
свој кров над главом.
ТРАКТОР
Ова хуманитарна организација уручила је крајем
августа полован трактор вриједан око 8.000 КМ
породици Глуховић из села Божине код Рогатице.
Ненад и Маја Глуховић имају деветоро малољетне
дјеце, а обрађују 40 дунума земље.Све то годинама
раде и обрађују ручно.Вриједни су, тако да иду и
код комшија да раде за дневницу.У већини
случајева накнаду за њихов рад им не исплаћују
него им трактором превуку дрва или сијено.
Приликом прве посјете они су тражили да им, ако је
могуће, буде купљен трактор, јер би тако могли
зарадити довољно за живот, што им је и испуњено.
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Завршено код
Антића

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ
привела је крају још један велики пројекат.
Пројекат помоћи породици Антић из села
Дреновац код Врања имао је за циљ да се из старе,
небезбедне и неприступачне куће измести породица
Антић у оближње Големо Село где им је обезбеђена
кућа са имањем и пропратним сеоским
објкетима.

Антићима су обезбеђени и мотокултиватор са
прикључцима, моторна тестера, шпорет на дрва,
замрзивач сандучар, џакови брашна, као и
концентрата
за
кокошке
од
донација
прикупљених
током
Васкршњег
концерта
(2.835 франака) који је организовало Удружење
српских студената Швајцарске.

Вредност куће са имањем износила је 15.000
евра. Чланови породице Антић су родитељи
Новица и Душанка заједно са децом Миљаном
(16), Александром (15), Стефаном (9) и
Димитријем (7) преселили су се у нову кућу током
септембра.

Пре нешто више од годину и по дана, породица
Антић, живела је у планинском селу Дреновац близу
Врању, у једним од најнехуманијим услова са
којима се сусретала Хуманитарна организација Срби
за Србе.

Живот у старој и небезбедној кући

Месечни извештај за октобар 2014.

Кућа од блата, која је сваког тренутка претила да се
уруши, једна функционална соба, без стола, столица,
са два стара кревета, на којима је спавало шесторо
Антића и то на смену.
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Завршено код
Антића

Срби за Србе приликом исплате прве рате за
нову кућу Антићима у Големом Селу
Након сазнања за услове у којима живи ова
породица, хуманитарна организација „Срби за Србе“
покренула је велики пројекат како би се породици
Антић купило ново домаћинство како би обезбедили
овој сиромашној породици светлију будућност.

Месечни извештај за октобар 2014.

Чланови породице Антић у свом новом домаћинству
Хуманитарна организација Срби за Србе обезбедила
је, уз помоћ донатора широм света који су се
укључили у овај пројекат: куповину домаћинства у
суседном селу, два кревета на расклапање, два
јоргана, основне животне намирнице, две козе,
пет кокошака носиља, замрзивач, шпорет на
дрва, моторну тестеру, четири џака брашна,
четири џака концентрата за кокошке носиље, као
и мотокултиватор са прикључцима.
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Завршено код
Антића

Мотокултиватор са прикључцима олкшаће
свакодневене пољопривредне послове

Стефана и Димитрије са мајком Душанком
поред новог замрзивача

Куповином мотокултиватора са прикључцима, као и
моторне тестере планирано је да се породици
обезбеде почетна средства за привређивање и
осамостаљење, како би на тај начин породица могла
да живи од свог рада.

Најмлађи Антићи са мајком поред
новог шпорета на дрва

Донације у виду брашна, концентрата и
моторне тестере
Породица Антић заједно са Хуманитарном
организацијом СРБИ ЗА СРБЕ се захваљује свим
донаторима који су учествовали у овом великом
пројекту!

Месечни извештај за октобар 2014.

Позивамо све људе добре воље да и даље
подржавају рад Хуманитарне организације Срби
за Србе (http://www.srbizasrbe.net/donacije) и на тај
начин помогну и обрадују велики број деце којој је
помоћ преко потребна.
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
СРБИ ЗА СРБЕ
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СЗС на Косову
и Метохији

Чланови Хуманитарне организације СРБИ ЗА
СРБЕ посетили су 25 породица у косовскометохијским енклавама у склопу нове велике
акције помоћи преосталом српском народу.
Процењена вредност целокупне помоћи која треба да
буде испоручена Србима на Косову и Метохији,
укључујући и помоћ Народним кухињама, износи
око 27.000 €.

Орден ''Мајке девет Југовића'' за
упокојену супругу Свете Станковића

СРБИ ЗА СРБЕ са Станковићима испред њиховог
породичног дома у Грачаници

Недавно постављен споменик Милошу Обилићу
у центру Грачанице
Уз несебичну помоћ пријатеља из Епархијске
хуманитарне
организације
„Мајка
девет
Југовића“, без чије помоћи не би било могуће
спровести акцију ових размера, посећујемо прво
породице у Грачаници. Посету започињемо у кући
самохраног оца Станковић Свете. Без супруге која
се недавно упокојила, Свето одгаја своје четворо
деце: Славишу (18), Дејана (17), Јасмину (11) и
Миљану (3). Након краћег разговора назначено нам
је да су им најпотребније два двокрилна ормана и
душеци за дечије кревете.

Месечни извештај за октобар 2014.

Након тога посећујемо породицу Стојановић
Драгана и Марине, који одгајају петоро малолетне
дечице: Анђелу (13), Страхињу (11), Николу (7),
Јану (6) и Огњена (2).

Мајка Марина и мали Огњен Стојановић у наручју
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СЗС на Косову
и Метохији
У заиста тешким условима живи ова породица.
Стојановићима су потребни шпорет на дрва,
орман, два кревета на спрат са душецима, када,
вц шоља и неколико коза за узгој.

После Грачанице долазимо и до породице
Јовановић у селу Ливађе. Можда и најтеже стање
затекли смо баш у овој породици. Породицу
Јовановић чине родитељи Родољуб и Ивана и син
Лазар (9).
Мајка Ивана је ментално оболела, док се узрок
Лазареве болести још увек не зна, а болест
карактеришу отежан ход и неразвијен говор. За ову
породицу наменићемо кревет, орман, фрижидер и
неколико кокошака за узгој.

Уручене иконе породицама,
дар цркве Светог Ђорђа на Бановом Брду
Последња породица коју посећујемо на подручју
Грачанице је породица Стошић Зорана и Ружице
који у домаћинству живе са двоје одрасле деце:
Драгиша (26) и Слободан (21). За њих је
предвиђена помоћ у виду стола и столица.
Отац Драган и бака Горадна Трајковић
живе у јако тешким условима
Тешке животне приче Срба са Космета настављају да
нас прате и у Добротину у породици Трајковић.
Ову породицу чине баба Гордана и деда Грујица,
родитељи Драган и Сања и њихових четворо
малолетне деце: Миљан (12), Милица (13), Анђела
(8) и Илија (5).
Отац Драган је везан за кревет због шлога који је
недавно доживео, као и због тешке саобраћајне
несреће која је оставила велике последице на њега,
приликом које је на њега колима налетео један
Шиптар, прошавши некажњено за ово учињено дело.

Мајка Ивана и син Лазар испред своје
породичне куће у селу Ливађе

Месечни извештај за октобар 2014.

На жалост, и најмлађи Илија има одређених
проблема, јер још увек није развио моћ говора.
Сходно тешким животним околностима у којима
живи ова породица, за њих ћемо наменити: четири
кревета, шпорет на дрва, фрижидер и два ормана.
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СЗС на Косову
и Метохији
Посетом Миливојевићима сазнајемо да и Лазар и
Марија болују од дистрофије мишића која им
онемогућава нормално кретање. Тешке околности
под којима Миливојевићи живе, пробаћемо да
олакшамо набавком два кревета, бојлером, два
ормана, шпоретом на дрва, плочицама за
купатило.

Рука охрабрења за малог Илију Трајковића
који још увек није проговорио
Настављамо да се уверавамо у нељудске околности
под којима живе Срби са Космета, а које као резултат
свега доносе глад, немаштину и болест. Нажалост
све то се одражава у великој мери и на најмлађе, који
свакако да нису заслужили такво детињство.
У селу Доња Гуштерица долазимо у домаћинство
Миливојевића које чине родитељи Дејан и Јелена
и њихово двоје дечице Лазар (6) и Марија (3).
Вреди напоменути да у овом већем домаћинству
поред њих живе и Дејанових четворо браће као и
његови родитељи.

Заједничка слика чланова Хуманитарне организације
СРБИ ЗА СРБЕ са породицом Миливојевић
из Доње Гуштерице

Месечни извештај за октобар 2014.

Мали Лазар и Марија Миливојевић са
иконом Светог Атaнасија Великог
У селу Бостане (Новобрдска општина) посећујемо
две породице. Породицу Станковић Љубише и
Иване и њихово троје дечице - Александар (12),
Анастасија (8) и Павле (4), одлучујемо да
помогнемо набавком собних врата, кухињских
елемената и кревета на спрат са душецима за
најмлађе, с обзиром да им је део куће настрадао у
пожару пре неколико месеци.

Павле Станковић показује његов кревет
и собу у којој спава
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СЗС на Косову
и Метохији
Недалеко од њих посећујемо и вредну породицу
Павић Бојана и Радице. Домаћинство још чине и
троје малолетне дечице: Милан (13), Марина (11) и
Маријана (8). Ова породица се успешно бави
узгојем коза. Како би унапредили своју производњу
и омогућили бољи живот себи и својој деци,
замолили су да им помогнемо у грађевинском
материјалу за шталу, у којој би држали одређен број
нових коза.

Стари град и тврђава - Ново Брдо
Пут нас води даље до села Кметовце. Ову младу
породицу Насковић чине родитељи Бојан и Олгица
и дечица Миливоје (8) и Емилија (6). Као
најпотребније Насковићи су нам назначили: кревет
на спрат са душецима, веш машина и шпорет на
дрва.

Маријана Павић показује своје штенце

Мајка Олгица и син Миливоје са представницима
организације СРБИ ЗА СРБЕ

СРБИ ЗА СРБЕ заједно са породицом Павић у
породичном дворишту

Месечни извештај за октобар 2014.

У селу Коретине дочекује нас породица Савић
Милована и Марине. Они имају двоје деце
Анђелину (7) и Софију (1,5). Сазнајемо да Савићи
очекују и принову ускоро, тако да ћемо ову младу
повратничку породицу помоћи са шпоретом на
дрва, веш машином и два кауча.

Хуманитарна организација Срби за Србе 23

СЗС на Косову
и Метохији

Филиповићи и СРБИ ЗА СРБЕ
испред породичног дома у селу Зебинце

Повратничка породица Савић испред свог
породичног дома

У плану за помоћ је и породица Милановић Дејана
и Јане из Косовског поморавља, тачније из села
Шипашница који у домаћинству живе са двоје деце.
Милановиће нисмо успели и лично да обиђемо, али
на препоруку пријатеља из „Мајка девет Југовића“
ћемо обезбедити за њих електрични шпорет.
Од стране наших домаћина из „Мајка девет
Југовића“ бивамо угошћени у народној кухињи у
Прековцу. Осим разговора о тренутном стању
потреба народних кухиња и уопштено о животу
нашег преосталог народа у јужној српској покрајини,
договорена је помоћ у куповини два расхладна
уређаја како би се хладњаче ставиле у употребу, и
на тај начин унапредио рад народних кухиња у
вредности од 4.700 €.

Поклоњена икона Св. Козме и Дамјана које
прослављају Савићи
Долазимо и до села Зебинце где нас дочекује још
једна четворочлана породица. Филиповић Живорад
и Весна живе са своје двоје деце Анђелом (12) и
Алексом (9).
Филиповићи су нам навели да су им фрижидер,
замрзивач, два кауча на развлачење и електрични
шпорет тренутно најпотребнији у домаћинству.

Месечни извештај за октобар 2014.

Две хладњаче допремљене за потребе народне
кухиње у Новом Брду
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СЗС на Косову
и Метохији
У хладњачама ће бити чувани пољопривредни
производи који се узгајају на 15 хектара црквене
земље на Косову и Метохији а од чије продаје ће
кухиње моћи да приходују неопходна средства за
потребе набавке брашна, уља и шећера.
Недалеко одатле, у истом селу, посећујемо породицу
Милић Витомира и Лепосаве. У породицу се из
централне Србије вратио да живи са њима и њихов
син Александар (28), а у домаћинству живи још и
млађи син Стефан (16).
Иако нису наша циљна група, ову породицу
стављамо на списак за помоћ јер су својевремено
примили у свој скромни дом једну самохрану мајку
са новорођенчем да живи са њима неколико година.
С обзиром да кухињу готово и да немају план је да
им се помогне набавком кухињских елемената,
плочицама, судопером и једним шпоретом на
дрва.

Милићи и СРБИ ЗА СРБЕ
испред породичног дома у селу Прековце
У Новом брду у плану за испоруку помоћи је и
породица Костић Ивана и Данијеле који у
домаћинству живе са четворо деце: Александром
(12), Анђелом (10), Андријом (5) и Иреном (2).
За породицу Костић обезбедићемо плуг за трактор
како би им се олакшали свакодневни пољопривредни
послови.

Месечни извештај за октобар 2014.
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СЗС на Косову
и Метохији
На крају првог дана стижемо и до пријатеља у
Ораховац где користимо прилику да обиђемо млади
брачни пар Кујунџића Јанка и Ану, којима смо
помогли куповином једне веш машине.

Породица Костић на свом новобрдском имању
Још једна породица коју нисмо физички посетили, а
у плану је за помоћ у виду пољопривредних машина
јесте породица Симоновић из села Јасеновик. У
домаћинству Симоновића живе деда Миодраг, баба
Животка, отац Љубинко, супруга Данијела и деца:
Сања (12) и Стефан (10). Њима ће бити обезбеђена
фреза за ИМТ трактор.

Љубинко и Миодраг Симоновић испред њихове куће

Јанко и Ана Кујуниџић из метохијске општине
Ораховац са новом веш машином

Месечни извештај за октобар 2014.

Испред Дечанске Винице са оцем Марком

Други дан активности започињемо литургијом у
манастиру Високи Дечани. Уз помоћ братства
манастира испоручена је помоћ за неколико
повратничких породица из Метохије.

Испред манастира Високи Дечани са оцем Петром
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СЗС на Косову
и Метохији
У селу Берково обилазимо и породицу Бањац Саве
и Љубинке, који у домаћинству живе са сином
Веском (21). Због неколико крађа од стране шиптара
из суседних села, које је ова повратничка породица
претрпела, договор је да се породица Бањац помогне
куповином 100м ограде и стубова.

Тодоровићи из Гораждевца добили фрижидер и
шпорет на дрва
Прва породица коју смо обишли јесте породица
Тодоровић из Гораждевца, где је 2003. учињен
масакр над српском децом од стране шиптарских
терориста. Породица Тодоровић има четири
ћеркице: Ивону (10), Емилију (9), Ксенију (8) и
Софију (5). Овој повратничкој породици испоручили
смо помоћ у виду фрижидера и шпорета на дрва.

После Беркова пут нас води и у село Жач до
породице Коматовић. Још једну младу повратничку
породицу коју чине родитељи Оливера и Славиша
и троје малолетне дечице: Денис (8), Анђела (5) и
Николина (4) помажемо једним нестандардним
видом помоћи - испоруком металних стубова и
жицом за ограду.
Наиме скоро сва Метохијска села муку муче са
шиптарским крадљивцима којима је на мети скоро
све од крупније стоке до пољопривредне
механизације. Слична, ако не и најгора ситуација је
баш у селу Жач, па смо замољени да из тих разлога
помогнемо Коматовићима на овај начин.

Наредно метохијско село у које стижемо јесте
Видање, где посећујемо породицу Милошевић
Горана и Тање који су се пре неколико месеци
вратили за стално на своје огњиште. Са њима у
домаћинству живе и четири сина: Иван (16), Петар
(14), Бранко (11) и Михајло (8). Како би им донекле
олакшали нови почетак на свом старом огњишту
испоручујемо им једну веш машину и постељину.

Чланови породице Коматовић
Свраћамо и у Осојане где се поред дружења са
пријатељима организације упознајемо и са
повратничком породицом Ђурић Александра.

Милошевићи из Видања
добили су донацију у виду веш машине

Месечни извештај за октобар 2014.

Александар је самохрани отац који одгаја четворо
малолетне деце: Анђелу (16), Николу (15),
Анастасију (11) и Исидору (9).
Александар је изразио жељу да се бави узгојем коза,
па сходно томе ћемо набавити материјал за
покривање започете штале за козе, као и 3 козе за
узгој.
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СЗС на Косову
и Метохији
Заиста бројне недаће задесиле су Романовиће. Наша
организација је испоруком веш машине и
електричног шпорета успела бар делимично да
поправи суморну стварност са којом се сусреће ова
намучена породица.

Ђурићи из Осојана ће ускоро
проширити сточни фонд
Oсим породице Ђурић коју смо обишли на
препоруку породице Тот, користимо прилику да и
њих посетимо и помогнемо Габријела и Силвану
који живе у стану са своје троје деце Анђела (15),
Невена (12) и Оливер (11). Њима смо наменили 7м2
дрва за грејање.

У плану је да нова веш машина буде прикључена
недалеко од контејенера у ком
живи породица Романовић
Додајемо још да је испоручена помоћ и за породицу
Милана Павловића из метохијског села Бело
Поље, коју нисмо стигли да обиђемо. Његову
породицу помогли смо испоруком шпорета на дрва,
веш машине и фрижидера.

Романовићи испред контејнера у којем живе
Последња станица на нашем путу јесте село Тучеп, у
које се недавно вратила породица Романовић
Радоја и Сање. Још једна тешка српска прича са
којом смо се сусрели. Ова породица живи у једном
контејнеру, са својим болесним сином Николом
(28) који је боловао од церебралне парализе. Мајка
Сања је психчки болесник, док је отац Радоје
недавно имао тежак лом ноге.
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Шпорет на дрва, веш машина и фрижидер за
породицу Павловић
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СЗС на Косову
и Метохији
У склопу целокупне акције, биће обезбеђена и
значајна помоћ и за породицу Ивковић из села
Стража коју смо у протеклом периоду неколико
пута обилазили. У најскоријем року за Ивковиће ће
бити обезбеђен материјал за изградњу кровне
конструкције у вредности од 3.000 €.

Незавршена породична кућа Ивковића у селу
Стража ускоро добија кров
У најјужнијој енклави у Штрпцу, послата је вредна
помоћ за породично домаћинство браће Вуксановић
Милана и Воје. Милан са супругом Драганом има
дечицу Богољуба (11) и Николу (13), док Воја са
супругом Соњом има ћерку Александру (12). За
потребе доградње куће помогли смо Вуксановиће
набавком грађевинског материјала, неколико
прозора и улазних врата у вредности од 1.500 €.

Испорука грађевинског материјала
за породицу Вуксановић
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Вредни домаћин Милан Вуксановић
увелико дозиђује нову кућу
Током обилазака породица најмлађима смо поделили
и неколико кеса слаткиша, 15 килограма меда поклон
пријатеља организације г-дина Борише из Гуче,
неколико пакета свезака за школу и неколико икона
дар цркве Св. Ђорђа са Бановог Брда.
Успешно завршавамо још једну хуманитарну посету
косовско-метохијским енклавама. На жалост,
суморна стварност је из дана у дан све суморнија по
наш народ на Космету. У таквим околностима увек
највише страда сиротиња, а уз њих и најмлађи који
ни криви ни дужни живе животе без безбрижног
детињства. Преживљавање од нередовне социјалне
помоћи, бројне знане и незнане болести, исхрана у
народним кухињама које су сваким даном све ближе
катанцу и упитно безбедоносно стање су одлике
живота Срба у срцу Србије. Једноставно речено
народ остављен од мајке да тражи милостињу од зле
маћехе.
Неће нам бити тешко да док год нас има, радимо
даноноћно да макар и једном једином српском детету
обезбедимо и најпростије ћебе под којим ће му бити
топло, ако не будемо могли више од тога, али се
помоћи нашем народу и пре свега најмлађима
нећемо одрећи.
НЕМА ПРЕДАЈЕ!
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Кревети за
мале Мандиће

Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ
помогла је седмочлану породицу Мандић у виду
кревета на спрат са душецима у вредности од 37.300
динара. Помоћ је допремљена у Черењу, надомак
Баљевца, у сарадњи са пријатељима из организације
''Рука пријатеља'' из Рашке. Мандићи живе у
скромној, малој кући, доста старој, која притом и
није њихова. Мајка Наташа живи са децом
Милицом (20), Катарином (13), Наталијом (12) и
Ђорђем (9), која ради као геронтодомаћица,
породицу издржава од своје скромне плате, која
износи непуних 20.000 динара. Бака и деда живе
заједно са својом ћерком и унуцима.

Најстарија ћерка Милица уписала је другу годину
факултета, на терет буџета, живи у дому и да није
тако добар студент, њено школовање било би
немогуће. Катарина, Наталија и Ђрође иду у основну
школу, сваког дана пешице. Снег и зима који нам
долазе, у њиховој кући се, због даљине школе, не
чекају са претераном радошћу.
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Приликом обиласка породице од стране волонтера из
организације ''Рука пријатеља'', у разговору са
дечицом, сазнали смо да желе нове кревете.
Уз помоћ радника из продавнице намештаја „Ивер“
из Рашке који су помогли да се транспортују и
склопе кревети који су такође и поклонили четврти
душек породици, дечица су добила четири нова
кревета.

Од мајке смо и сазнали да су деца једва чекала
кревете, да су нас очекивали сваког дана и да су чак,
кад их је деда недавно питао шта да им купи као
поклон, рекле да желе постељину за нове креветиће.
Надамо се да ће им овај поклон улепшати зимске
дане и ноћи, а нарочито њихове скромне снове.
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Завршено и
код Пудара

СРБИ ЗА СРБЕ са породицом Пудар
пред почетак радова

Хуманитарна организација Срби за Србе успешно
је привела крају још један велики пројекат који је за
циљ имао проширење породичног дома, тачније
дозиђивање и комплетно опремање спрата са
купатилом за осмочлану породицу Пудар из села
Буна код Мостара у Херцеговини.
Чланови помогнуте породице су родитељи Јован и
Александра са децом Александром (9), Леонардом
(9), Анђелом (3) и бебом Лорензом, као и стрице
Далибором и баком Младенком.

Изглед породичне куће породице Пудар пре почетка
радова на дозиђивању и опремању спрата

Укупна вредност пројекта износила је 14.335 КМ. У
наставку
вести
погледајте
фото
извештај
грађевинских радова на кући породице Пудар.

Достављен грађевински материјал
за почетак радова
СРБИ ЗА СРБЕ први пут код породице Пудар
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Завршено и
код Пудара

Постављање кровне конструкције
Скидање црепа са приземне куће

Постављање олука на новом дому породице Пудар

Зидање новог спрата у коме ће најмлађи
Пудари имати свој собе

Развођење електро и водоводне инсталације
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Завршено и
код Пудара

Постављање плочица у новом купатилу

Ново купатило породице Пудар

Захвални на помоћи - Александро, Анђело и Леонардо

Срећна и задовољна вишедетна породица Пудар

Садашњи изглед новог породичног дома
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Позивамо све људе добре воље да и даље
подржавају рад Хуманитарне организације Срби
за Србе (http://www.srbizasrbe.net/donacije) и на тај
начин помогну и обрадују велики број деце којој је
помоћ преко потребна.
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Илићима из РС
обезбеђен дом
Захваљујући великој борби, пожртвованости и
истрајности за своју породицу, најстарија Данијела
изборила се за старатељство над братом Бојаном и
сестром Николином. Поред наше организације,
велики број доброчинитеља из Републике Српске,
Аустрије, али и широм света одазвао се на позив
свештеника Ружичића да се прикупе донације ради
куповине куће.

Представници Хуманитарне организације СРБИ
ЗА СРБЕ посетили су у петак 24. октобра општину
Челинац у Републици Српској где је успешно
спроведена акција куповине куће за троје
сирочади породице Живковић. Данијела (19),
Бојан (16) и Николина (13) у недавним
августовским поплавама остали су без трагично
настрадале мајке Петре која је сама бринула и
издржавала своју породицу.
Како би се малим Живковићима макар делимично
обезбедила могућност да брину о себи самостално у
будућности, организација СРБИ ЗА СРБЕ
прикључила се акцији прикупљања средстава за
куповину куће, покренуту од стране свештеника
Данијела Ружичића из Бања Луке, и донирала
20.000 конвертабилних марака што је била
половина неопходних средстава за плац у Челинцу.

Скинута је табла за продају са куће,
од сада је ово њихов дом
Уз помоћ људи из општине Челинац пронађен је
плац са кућом од 1.600 квадрата недалеко од
центра општине у власништву Неџада Хота, који је
пристао на смањење продајне цене куће за 10.000
марака и тиме дао и свој мали допринос да мали
Живковићи након година лутања по изнајмљеним и
хладним викендицама коначно добију свој топли
дом. Такође, општина Челинац запослила је
Данијелу на шалтерским пословима у згради
општине, што ће обезбедити Живковићима скромну
материјалну сигурност у наредном периоду.

Председник организације Игор Рашула примио је
захвалницу малих Живковића
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Илићима из РС
обезбеђен дом

Будући дом породице Живковић у Челинцу
Захвалница коју је старија сестра и старатељ
уручила Хуманитарној организацији СРБИ ЗА СРБЕ

Заједничка слика покојне
мајке Петра са својом децом
Укупна цена купљене куће и плаца износила је
40.000 марака, од чега је Хуманитарна
организације СРБИ ЗА СРБЕ донирала 20.000
марака за потребе куповине куће.
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Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ
позива све пријатеље и донаторе организације да и
надаље
наставе
са
ПОДРШКОМ
(http://www.srbizasrbe.net/donacije) у раду и
деловању наше организације како би прекопотребна
братска помоћ стигла до што већег броја српске деце
широм Балкана.
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СЗС у Великим
Црљенима 2.део

Породици Лукић донирани су фрижидер и замрзивач
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ
уручила је 25. октобра у Великим Црљенима,
општина Лазаревац, вредну хуманитарну помоћ за 10
породица са малолетном децом, чији су домови
настрадали током мајских поплава. У склопу акције
БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА, уручена је помоћ од
7 фрижидера, 5 замрзивача, 3 веш машинa у
укупној вредности од 425.850 динара.

Мијатовићима уручен замрзивач сандучар

Димитријевићима дониран комбиновани фрижидер

Замрзивач и фрижидер за породицу Симић

Фрижидер за породицу Дробац
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Веш машина и фрижидер за Стојановиће
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СЗС у Великим
Црљенима 2.део

Сестре Андријана и Валентина Стојановић
захваљују се донаторима широм света
У наставку вести се налази списак накнадно
помогнутих породица из Великих Црљена, уручена
помоћ, као и њена вредност:
1. Симић Ж. (фрижидер, замрзивач) – 55.980 динара
(2 деце)
2. Дробац Ж. (фрижидер) - 27.990 динара (2 деце)
3. Мијатовић Д. (сандучар) - 27.990 динара (2 деце)
4. Димитријевић Д. (фрижидер) - 27.990 динара
(2 деце)
5. Стојановић С. (веш машина, фрижидер) - 57.980
динара (3 деце)
6. Ђорђевић Ж. (веш машина, сандучар) - 57.980
динара (2 деце)

Комбиновани фрижидер за породицу Павловић
7. Павловић Б. (фрижидер) - 27.990 динара (3 деце)
8. Лукић М. (фрижидер, замрзивач) - 55.980 динара
(2 деце)
9. Максић С. (сандучар, фрижидер) - 55.980 динара
(2 деце)
10. Томић М. (веш машина) - 29.990 динара (2 деце)

Породици Максић су уручени комбиновани
фрижидер и замрзивач сандучар

Породици Ђорђевић наменили смо
замрзивач сандучар и веш машину
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Велика акција БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА се
наставља.Хуманитарна организација Срби за
Србе позива све братске организације, донаторе и
добре људе у Србији и широм света да се укључе
тако што ће уплатити средства у складу са својим
могућностима на неки од рачуна организације www.srbizasrbe.org/donacije.
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Помоћ од СЗС
у Црној Гори
њиховој ћерки Теодори (рођена 11.11.2003) која има
атрофију мишића. Узрок је што је рођена у 6 месецу,
значи три месеца пре времена, што је оставило
велике последице.
Додатно оптерећење за њу као и за саме родитеље је
то, што као држављани Србије немају никакво право
на било какву медицинску негу осим ако је сами не
исфинансирају, што у њиховом случају није могуће,
осим за интервентне потребе. Отац Мирко Булатовић
ради за дневницу шта год стигне, почев од радова у
пољопривреди до грађевине али и ту се жали да му
касне много са исплатама код људи где је радио, што
је за људе који нису пријављени и који нису
држављани Црне Горе чест проблем. Нажалост у
Црној Гори се често дешава да радници из Србије,
Македоније или БиХ остану неисплаћени!
Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ
обишла је 23. октобра и помогла две породице које
станују у избегличком кампу на Рибничким врелима
близу Подгорице у Црној Гори. Породици Милић
обезбеђен је комбиновани фрижидер, а породици
Булатовић справа за вежбање ћерци Теодори која
због превременог рођења болује од атрофије
мишића. Обе породице, иначе прогнане са Косова и
Метохије, помогнуте су и пакетима хране и
хигијене. Укупна вредност акције износила је
1.000 евра.

Посета Булатовићима је што се мене тиче била врло
емотивна јер се у очима тих људи могла видети она
најискренија захвалност, која је била помешана са
неверовањем да их је неко питао шта Вам треба а
камоли помогао, као што је то урадила Хуманитарна
организација Срби за Србе уз помоћ својих
племенитих донатора, којима се породица Булатовић
од свег срца захваљује!

Миладин Милић проводи већину дана уз
апарат за дисање

Теодора и Миљна Булатовић
Породицу Булатовић чине родитељи Мирко и
Светлана, ћерке Теодора и Миљана и баба
Драгица. Код ове породице, пружена је помоћ
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После Булатовића посетио сам осмочлану породицу
Милић и сликао затечене чланове и видео и даље
тужну и суморну слику, пре свега здравственог
стања код Миладина који је највећи део свог времена
прикључен на онај апарат који му омогућује да дише.
У разговору са Милићима и тражењу некаквог
решења за њихов статус, чуо сам да до краја године
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Помоћ од СЗС
у Црној Гори
организације УХНЦР и ХЕЛП донирају грађевински
материјал оним породицама које имају свој плац.

Породица Милић из Рибничких Врела код Подгорице

Нови комбиновани фрижидер за породицу Милић
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Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ наставља
акције помоћи српским породицама у Црној Гори
које живе у јако тешком социјално-економском
положају, којима је сваки вид братске подршке и
помоћи преко потребан.
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Окупљање
Срба у Њујорку
Управо је то друштво било једно од првих које је у
Њујорку, и САД уопште, покренуло пројекат
прикупљања донација за најугроженије породице
погођене поплавама у Србији и Републици Српској
овог лета.

У недељу, 19. октобра, на празник Светог Апостола
Томе (Томиндан), Срби у Њујорку су се окупили у
Храму Светог Саве на Менхетну. Истог дана
обележена је и слава Кола српских сестара, која већ
деценијама ради и помаже и у овом граду.

Служби је присуствовало стотинак верника, а
свечаном ручку у парохијском дому око седамдесет.
Међу њима, био је и члан Хуманитарне
организације СРБИ ЗА СРБЕ, Страхиња Матејић.
Страхиња је студент друге године престижног
Гринел колеџа у Ајови, а у Њујорку је провео јесењи
распуст. Циљ је био упознавање овог дела наше
дијаспоре са организацијом и подела годишњих
извештаја за 2013. годину. Разговор је организован уз
благослов оца Ђокана и осталог свештенства, којима
се овом приликом и захваљујемо.

Страхиња Матејић испред храма
Светог Саве на Менхетну
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Окупљање
Срба у Њујорку

Позивамо све донаторе, чланове, пријатеље и
симпатизере организације ''СРБИ ЗА СРБЕ'' да у
складу са својим могућностима учествују у акцији
БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА која има за циљ да
обезбеди неопходну хуманитарну помоћи за
поплављена подручја у Србији и Републици
Српској.

Договорена је и сарадња у погледу ширења
информација наше организације кроз веб-сајт цркве.
Такође, сви присутни изразили су жељу да помогну
рад Хумнаитарне организације СРБИ ЗС СРБЕ,
кроз месечне донације и остале акције које
организујемо а посебну захвалност изразили су
управо због транспарентности коју организација
толико истиче. Многи од присутних верника
пореклом су управо из крајева погођених поплавама
као и из крајева захваћеним ратом деведесетих
година, те су, видело се, пронашли прави начин да
помогну управо тамо где је то најпотребније.
Слична акција планирана је и за суботу, 8. новембра,
на празник Светог Великомученика Димитрија
(Митровдан), у Српској Православној Цркви у
Демојну, Ајова. На овај начин, Хуманитарна
организација СРБИ ЗА СРБЕ хтела је пре свега, да
своје донаторе обавести о раду у протеклој години и
планираним даљим пројектима као и да повеже
дијаспору са нашом организацијом, и помоћ
најугроженијима још више учврсти.
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Фолклоријада
у Немачкој

У суботу, 25. октобра чланови Хуманитарне
организације Срби за Србе из Немачке,
присуствовали су на смотри фолклора српског
културног удружења Инголштат.

Наступале су фолклорне групе из градова баварске
покрајине. Специјални гости су стигли из
аустријског града Инсбрук као и грчка фолклорна
група из Инголштата.
На штанду који су нам домаћини омогућили, делио
се инфо-материјал, реквизити, годишњи извештаји и
вршена је продаја мајица из нашег бутика.
У овој акцији скупљено је 270 евра.

Срдачно се захваљујемо свим донаторима који су
куповином мајица и донацијама помогли раду наше
организације.
СРБИ ЗА СРБЕ Немачка
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Донаторске
кутије
- Кафић Forte Caffe, Милутина Миланковића 11а
(Нови Београд)
- Кафе бар Горе доле,Милана Јовановића 14а

(Жарково)
- Продавница здраве хране СВЕТ ЗДРАВЉА
Булевар Зорана Ђинђића 44,лок. 20 (Н.Београд)
СУБОТИЦА
- SUINS SPED, Гранични терминалХОРГОШ
РУМА
- Златара GARUDA GOLD, Железничка 3
МЛАДЕНОВАЦ
- Кафе MERI POPINS, Koсмајска 11
- Бутик UNIQUE STORE, Kраља Петра I 214
- Апотека САНА, Војводе Путника 22
- Апотека САНА, Вука Караџић 44
- Апотека САНА, Краља Петра I 243

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

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
- Књижара MOJA KЊИГА, I српског устанка 130
......................................................................................

Локације на којима се налазе СЗС донаторске кутије:
БЕОГРАД
- Бутик БУНКЕР, Драгослава Јовановића 13
- Бутик THE STREET, Десанке Максимовић 4
- Клуб MOLOKINI, Париска 1а
- Бурегџиница ЖАРКОВО, Трговачка 7а
- Пицерија WALKER, Кнеза Вишеслава 63
(Тржни центар Видиковац)
- Занатска радња FANCY LAND,
Kнеза Вишеслава 63 (ТЦ Видиковац)
- Филолошки факултет, Студентски трг 3
(у холу факултета)
- Продавница САНИ, Запљањска 86а
(Браће Јерковић)
- Кафић РАГИНА ГЛАВА, Ратних војних
инвалида бб (Борча)
- Паб ПАБРДО, Пожешка 56 (Тржни центар)
- Фото студиоExpress,Пилота Михајла
Петровића 65 (Видиковац)
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ЧИКАГО
- BEOGRAD CAFÉ, 2937 West Irving Park Road,
Chicago, Illinois
- DANI'S DELI, 7316 West Lawrence Avenue,
Harwood Heights, Illinois
- BALKAN BAKERY, 541 South LaGrange Road,
LaGrange, Illinois
- COMPASS FUEL STATION, 8147 Joliet Road,
McCook, Illinois
- ST. NIKOLA CHURCH, 4301 Prairie Ave.,
Brookfield, Illinois
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Хуманитарни
СЗС бутик
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Списак СЗС
донатора
ПРЕГЛЕД ДОНАТОРА ЗА ОКТОБАР 2014.
1. Compass Fuel donation box /САД/ - $ 29
2. Balkan Bakery donation box /САД/ - $ 21
3. Beograd Café donation box /САД/ - $ 96
4. Nada's Deli & Bakery donation box /САД/ - $ 34
5. St. Nikola, Brookfield donation box /САД/ - $ 15
6. City Fresh Market donation box /САД/ - $ 10
7. Bubamara cafe donation box /САД/ - $ 10
8. Dan K. /САД/ - $ 25
9. Срђан Г. /САД/ - $ 25
(за Александра Филипа)
10. Uta L. /Немачка/ - 200 €
11. Невен П. - $ 100 CAD
(за Александра Филипа)
12. Ненад С. /Канада/ - 50 €
13. Смиљан Н. /Аустралија/- 50 €
(за Александра Филипа)
14. Нина К. /Француска/ - 30 €
(за Александра Филипа)
15. Милан М. /Шведска/ - 15 €
16. Војислав С. Агенција за израду база
података "Крупа" /Србија/ - 6.000 дин.
17. Трифун Т. /Србија/ - 1.000 дин.
18. Драган Б. /Србија/ - 500 дин.
19. Стево Б. /Реп. Српска/ - 30 KM
20. Бранко Т. /Немачка/ - 100 €
21. www.usaserbs.net /САД/ - $ 25
22. Игор В. /Шведска/ - 50 €
(за Александра Филипа)
23. Раде Б. /САД/ - 50 €
24. Мирослав Ч. /Шпанија/ - 10 €
25. Бојан Б. /Вел. Британија/ - 10 €
26. Philip A. /Норвешка/ - 20 €
27. DJ Mivu /Немачка/ - 10 €
28. Гордон Јончић /САД/ - 5 €
29. Предраг М. /Аустрија/ - 43,3 €
(за Александра Филипа)
30. Марко Г. /Аустрија/ - 20 €
31. Миодраг Н. /Аустрија/ - 10 €
32. Богдан Г. /Србија/ - 5.000 дин.
33. Весна П. /Србија/ - 2.000 дин.
34. Наташа П. /Ирска/ - 10 €
35. Владимир Б. /Канада/ - 25 €
36. Бојан А. /Србија/ - 15 €
37. Душко Ц. /Канада/ - 70,71 €
38. Станко Р. /Аустрија/ - 10 €
39. Павле /Србија/ - 3.000 дин.
40. Владимир М. /Србија/ - 1.000 дин.
41. Даниел Ђ. /Швајцарска/ - 100 CHF
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42. Маја Ј. /Швајцарска/ - 20 CHF
43. Никола М. /Швајцарска/ - 20 CHF
44. М.Г. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF
45. Габријела М. /Швајцарска/ - 30 CHF
46. А.Н.Е. 99 /Швајцарска/ - 40 CHF
47. А.П.Е. 99 /Швајцарска/ - 20 CHF
48. Стојан Ј. /Швајцарска/ - 40 CHF
49. М.П. /Швајцарска/ - 40 CHF
50. В. М. 99 /Швајцарска/ - 30 CHF
51. Никола М. /Швајцарска/ - 20 CHF
52. Соња Х. /Швајцарска/ - 20 CHF
53. Жељка Б. /САД/ - $ 25
54. Тихомир Б. /САД/ - $ 100
55. Милан Д. /САД/ - $ 15
56. Слав К. /САД/ - $ 25
57. Саша П. /Немачка/ - 10 €
58. Бојана В. /Израел/ - 15 €
59. Игор С. - 20 €
(за Александра Филипа)
60. Ирина Х. /Немачка/ - 100 €
61. Никола Р. /Шпанија/ - 20 €
62. Биљана Ц. /Канада/ - 10 €
63. Ђорђе Ј. /Аустралија/ - 25 €
64. Драшко К. /Шведска/ - 100 €
(за Александра Филипа)
65. Станислав Л. /САД/ - 20 €
66. Stan /Канада/ - 10 €
67. Слађана Ј. /Аустрија/ - 10 €
68. Младен В. /Србија/ - 90.000 дин.
69. Снежана Ј. /Холандија/ - 30 €
70. Зоран П. /Србија/ - 2.500 дин.
71. Радован Д. /Србија/ - 500 дин.
72. Марија М. /Србија/ - 390 дин.
73. Иван А. /САД/ - $ 25
74. Запослени из Bank of America /САД/ - $ 600
75. Friends Academy /САД/ - $ 300
76. Мирјана Х. /САД/ - $ 70
77. Драгана Ј. Н. /САД/ - $ 25
78. Анђелија М. /Канада/ - 50 €
79. Симке /САД/ - 15 €
80. Зорица С. /Аустрија/ - 10 €
81. Игор М. /Аустрија/ - 15 €
82. Биљана В. /Србија/ - 3.000 дин.
83. Александар П. /Србија/ - 1.200 дин.
84. Никола В. /Србија/ - 1.000 дин.
85. Милош Д. /Србија/ - 250 дин.
86. Frank A. /САД/ - $ 15
87. Миодраг В. /Србија/ - 100 €
88. Јелена М. /Србија/ - 10.000 дин.
89. Марко Б. /Србија/ - 2.000 дин.
90. Марко Б. /Србија/ - 1.500 дин.

Хуманитарна организација Срби за Србе 45

Списак СЗС
донатора
91. Јосиф В. /Србија/ - 1.000 дин.
(за породицу Живковић)
92. Лазић - Кукољ /Реп. Српска/ - 20 €
93. Драгана Б. /Канада/ - $ 50
94. Милен Т. /САД/ - $ 25
95. Иван Р. /САД/ - $ 25
96. Горан П. /Велика Британија/ - 150 €
97. Милан Д. /Канада/ - 50 €
98. Саво Р. /Немачка/ - 20 €
99. Фрфе /Норвешка/ - 40 €
100. Небојша М. /Канада/ - 10 €
101. Горан П. /Немачка/ - 10 €
102. Иво В. /Канада/ - 20 €
103. Владимир П. /Србија/ - 10.000 дин.
104. Јелена С. /Србија/ - 2.000 дин.
105. Данило Р. /Србија/ - 1.500 дин.
106. Милица Р. /Србија/ - 500 дин.
107. Анонимно /Србија/ - 1.660 дин.
108. Анонимно /Србија/ - 700 дин.
109. Саша С. /САД/ - $ 30
110. Марина Б. /Русија/ - 3 €
(за породицу Шћепановић)
111. Јован Б. /Велика Британија/ - 30 €
112. Милован М. /Аустралија/ - 10 €
113. Недељко П. /САД/ - 20 €
114. Мinichotherm doo /Србија/ - 10.000 дин.
115. М. Мучибабић /Холандија/ - 25 €
116. Foto Studio Express /Србија/ - 2.200 дин.
(СЗС донаторска кутија)
117. Ирена Г. /САД/ - $ 25
118. Александар М. /САД/ - $ 15
119. Милан З. /САД/ - $ 25
120. Весна К. /САД/ - $ 25
121. Хелена У. /Канада/ - $ 15
122. Бранислав Л. /Канада/ - 10 €
123. Валентина С. /Канада/ - 35 €
124. Данијела С. /Канада/ - 20 €
125. Драган К. /Чешка Реп./ - 10 €
126. Од Срба из Јужне Африке за децу Србије
/Јужна Африка/ - 150 €
127. Драшко Г. /САД/ - 20 €
128. Драган С. /Аустралија/ - 30 €
129. Raphaela T. /Аустрија/ - 5 €
130. Владимир Д. /Србија/ - 300 дин.
131. Срђан Немачка /Немачка/ - 54 €
132. Марија Г. /Канада/ - $ 50 CAD
(за Александра Филипа)
133. Предраг К. Valley of the Sun United Way
/САД/ - $ 50
134. Александар Д. /Србија/ - 1.000 дин.
135. Никола М. /САД/ - $ 25
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136. Никола М. /САД/ - $ 15
137. Тања Ј. /САД/ - $ 25
138. Светлана О. - $ 20
139. Лана & Игор Г. - $ 50
140. Даниел П. /САД/ - $ 25
141. Ненад М. /Аустралија/ - $ 25
142. Б. Бојанић /САД/ - $ 15
143. Зоран С. - $ 20
144. Драган Н. - 30 €
145. Elizaveta I. /Норвешка/ - 50 €
146. Анонимно /Словенија/ - 50 €
147. Жељко Б. /Италија/ - 400 €
148. Слободан М. /Србија/ - 200 дин.
149. Гордон Јончић /САД/ - 10 €
150. Лазар Д. - 5 €
151. Б. С. /Аустрија/ - 30 €
152. Небојша С. /Србија/ - 2.000 дин.
153. Милош У. /Србија/ - 1.000 дин.
154. Биљана и Ратко Р. /Немачка/ - 50 €
(за породицу Живковић)
155. Биљана и Ратко Р. /Немачка/ - 50 €
(за породицу Шћепановић)
156. Биљана и Ратко Р. /Немачка/ - 50 €
(за Александра Филипа)
157. Драгана М. - $ 50
158. Бранислав К. - $ 50
159. Иван А. /САД/ - $ 25
160. Мирко Р. Б. /Перу/ - $ 25
161. Драгиша Ђ. /САД/ - $ 15
162. Теодора С. /Француска/ - 10 €
163. Игор И. /Аустралија/ - 20 €
164. Васка Т. - 10 €
165. Бабий Р. /Русија/ - 70 €
166. Евгений Г. /Русија/ - 50 €
167. Дарко С. /Србија/ - 30 €
168. Анонимно /Аустралија/ - 30 €
(за Александра Филипа)
169. Анонимно /Аустралија/ - 20 €
170. Божидар Ј. /Србија/ - 2.000 дин.
171. Милица и Сергеј Ц. /Србија/ - 1.000 дин.
172. Владан Ј. /Србија/ - 500 дин.
173. Сава С. /Србија/ - 500 дин.
174. Ленка М. /Србија/ - 50 €
175. Тамара Л. /Норвешка/ - 30 €
176. Александра и Бранко Б. /Словенија/ - 10 €
177. Наташа Л. /Немачка/ - 20 €
178. Симке /САД/ - 30 €
(за породицу Живковић)
179. Дарко С. /Аустрија/ - 30 €
180. Јован С. /Немачка/ - 40 €
181. Милован 99 /Швајцарска/ - 30 CHF
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Списак СЗС
донатора
182. Небојша Ц. /Швајцарска/ - 200 CHF
183. ASSOCIATION CULTURELLE SERBE
/Швајцарска/ - 8.000 CHF
(за жртве поплава-пројекат Борба против поплава)
184. Радица Р. /Швајцарска/ - 100 CHF
185. Алекс К. Frends & Family /Швајцарска/ - 7.500 CHF
(за жртве поплава-пројекат Борба против поплава)
186. Момчило М. /Србија/ - 1.000 дин.
187. Жељко Н. /Србија/ - 1.000 дин.
188. Марта С. /Канада/ - $ 25
189. Марко/Атина /Словенија/ - 10 €
190. Миодраг В. /Швајцарска/ - 25 €
191. Марко М. /Србија/ - 10 €
192. Дејана Ч. /Немачка/ - 25 €
193. Мирослав С. /Немачка/ - 20 €
194. Give me a dollar /Србија/ - 58.500 дин.
195. Срђан М. /САД/ - $ 25
196. Младен М. - $ 10 (за Дијану Бијелић)
197. Ђорђе Н. /Аустрија/ - 10 €
198. Велибор М. /Србија/ - 2.000 дин.
199. Веселинка К. /Србија/ - 1.000 дин.
200. Јовановићи /Србија/ - 500 дин.
201. Susi S. /САД/ - $ 25
202. Озренко /Луксембург/ - 50 €
203. Љиљана Т. /САД/ - 500 €
204. Ђ. /Србија/ - 1.000 дин.
205. Драган Б. /Србија/ - 500 дин.
206. Светлана М. /Србија/ - 500 дин.
207. Марија М. /Србија/ - 424 дин.
208. Марина и Димитрије Лукашев
/Русија/- 1.300 € + 6.470 дин.
(за жртве поплава-пројекат Борба против поплава)
209. Властимир Д. - $ 27.79
210. Душанка П. /САД/ - 20 €
211. Анонимно - $ 150
212. Анкица Д. /САД/ - $ 25
213. Драгиша Ж. /Србија/ - $ 15
214. Маргарета Ч. /Канада/ - $ 30
215. Нина & Максим К. /САД/ - $ 50
216. Наташа Д. К. /САД/ - 15 €
217. Анонимно - 100 €
218. Борис С. /Швајцарска/ - 30 €
219. Борис В. /Немачка/ - 15 €
220. Горан К. /Црна Гора/ - 10 €
221. Мишо Н. - 15 €
222. Станислав Л. /САД/ - 25 €
223. Николина Б. /Аустралија/ - 30 €
224. Горан К. - 10 €
225. Лазар П. - 50 CHF
226. Роберт К. /Аустрија/ - 20 €
227. ABC Link multigroup project /Србија/ - 5.000 дин.
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228. Мирослав К. /Србија/ - 2.000 дин.
229. Бојан Ј. /САД/ - $ 25
230. Мирјана и Синиша П. /САД/ - $ 50
231. Живан М. /Аустрија/ - 50 €
232. Младен Р. /Норвешка/ - 15 €
233. Срђан Л. /Шведска/ - 50 €
234. Драган С. /Србија/ - 50 €
235. Синиша А. /Аустралија/ - 30 €
236. Лазар Г. /Велика Британија/ - 50 €
237. Јелена П. /Србија/ - 1.000 дин.
238. Драгана Б. /Србија/ - 1.000 дин.
239. Александар Ј. /Србија/ - 1.000 дин.
240. Паулина /Србија/ - 260 дин.
241. Срђана Т. /Велика Британија/ - 50 €
242. Миланка С. /Француска/ - 30 €
243. Банијац /Исланд/ - 15 €
244. Дејан П. /Србија/ - 12.000 дин.
245. Бранко Ш. /Србија/ - 2.000 дин.
246. Татјана М. /Србија/ - 1.000 дин.
247. Радмила Т. /Србија/ - 1.000 дин.
248. Андреја С. /САД/ - $ 100
249. Јованче Т. /Швајцарска/ - 50 €
250. Бојана П. /Канада/ - 25 €
251. Ацо П. /Србија/ - 1.000 дин.
252. Стево Б. /Реп. Српска/ - 30 KM
253. Немања М. /Реп. Српска/ - 20 KM
(за породицу Живковић)
254. Данијела Ш. /Канада/ - 20 €
255. Бранка Д. /Данска/ - 80 DKK
256. Никола М. /Швајцарска/ - 20 CHF
257. Габријела М. /Швајцарска/ - 30 CHF
258. Стојан Ј. /Швајцарска/ - 40 CHF
259. В.М. 99 /Швајцарска/ - 30 CHF
260. А.Н.Е. 99 /Швајцарска/ - 40 CHF
261. А.П.Е. /Швајцарска/ - 20 CHF
262. Никола М. /Швајцарска/ - 20 CHF
263. Даниел Ђ. /Швајцарска/ - 20 CHF
264. М. К. /Швајцарска/ - 50 CHF
265. Данко П. (Микрософт) - $ 6.24
266. Microsoft Matching Gift Program - $ 6.24
267. Александар Ј. (Микрософт) - $ 300
268. Microsoft Matching Gift Program - $ 300
269. Милан Т. (Микрософт) - $ 100
270. Александар Т. /Канада/ - $ 25

УКУПНО У ОКТОБРУ: 24.842 €
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Финансијски
извештај
Преглед новчаних токова за октобар 2014. године
Србија
Почетно стање – 1. 10.
Примљене донације
Трошкови донација
Донирана средства
Помоћ породицама на Косову и Метохији
Помоћ поплављеним породицама, Обреновац, 2. део
Помоћ за поплављену предшколска установу Уб - казан и шпорет
Помоћ Народним кухињама на Косову и Метохији - наб. хладњача
Помоћ породицама на Косову и Метохији - бела техн,грађ.мат,дрва
Помоћ поплављеним породицама, Велики Црљени, 2. део
Помоћ за породицу Антић - мотокултиватор са прикључцима
Помоћ за породицу Вулић, Остружница - материјал за изградњу куће
Помоћ за породицу Станковић, Обреновац
Помоћ за Александра Филипа Вујновића - оперaција рака на бешици
Помоћ поплављеним породицама у Крупњу
Помоћ за породицу Мандић - кревети на спрат са душецима
Помоћ за породицу Стефановић - прехрам. производи
Помоћ за породицу Миладиновић, Крупањ - замрзивач
Помоћ за породицу Стоиљковић - набавка ормара,превоз грађ. мат.
Помоћ за породицу Костић, Краљево - шпорет на дрва
Помоћ за породицу Кнежевић, Ниш - храна и хигијена
Помоћ за породицу Вулић, Остружница - доградња куће (мајстори)
Помоћ за породицу Живковић, Реп. Српска
Помоћ за породицу Гасић, Реп. Српска
Помоћ за породицу Јокић, Лопаре, Реп. Српска
Помоћ за породицу Сиљеговић, Реп. Српска
Помоћ за породицу Ковачевић, Реп. Српска
Помоћ за породицу Јока, Крајина - шпорет на дрва
Помоћ у храни, Република Српска
Помоћ поплављеним породицама у Општини Лопаре, Реп. Српска
Помоћ за породицу Маријановић, Реп. Српска
Помоћ за породице Милиће и Булатовиће, Црна Гора
Помоћ за породицу Вукичевић, Крајина - ламинат
Помоћ за породицу Маљковић, Крајина - 250 ком. цигле
Oперативни трошкови
Трошкови пута у Реп. Српску (обилазак породица)
Трошкови набавке штанда за потребе турнира Тројка из Блока
Трошкови акције на Косову и Метохији
Трошкови пута у Текију
Трошкови пута у Бања Луку
Трошкови акције на Косову и Метохији
Трошкови пута у Обреновац (1. део)
Трошкови пута у Обреновац (2. део)
Трошкови акције у Крупњу
Трошкови пута у Кикинду
Трошкови пута до Гараша
Трошкови пута у Велике Црљене
ПП трошкови и трошкови одржавања рачуна
Трошкови плате запослених у Београду за октобар
Обавезни намети државе на плате запослених за октобар
Трошкови комуналија канцеларије у Београду за октобар
Трошкови књиговодства у Србији за октобар
Трошкови закупа канцеларије у Београду
Наканада за коришћење Вивеум платформе
Накнада за коришћење услуга Moneybookers-a
Административни трошкови организације у САД
Трошкови сервера за слање електронске поште
Трошкови маркетингшке кампање (10. део)
Интерни трансфери новца
Трансфер новца са девизног на динарски рачун
Трансфер новца из Србије и Републику Српску
Крајње стање – 31. 10.
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ЕУР
3.276
1.350
0
-200

РСД
16.665.836
323.093
0
-6.457.139
-1.912.000
-1.633.190
-762.980
-564.000
-556.000
-425.850
-150.000
-134.638
-68.000
-50.000
-49.980
-37.300
-30.945
-29.990
-26.180
-19.890
-6.196

Република
Аустрија и САД и
Швајцарска Немачка
Српска
остале земље Канада
КМ
ЦХФ
ЕУР
ЕУР
УСД
323.191
50.199
40
7.670 12.164
119
16.500
145
4.151
3.445
0
0
0
-113
-51
-46.899
-4.531
0
-1.310
0

-200
-20.000
-13.112
-7.673
-2.594
-2.500
-819
-200
-3.000
-1.531

-710
-300
-110
-100

-214.274

-15.540
-12.400
-12.000
-9.000
-7.000
-5.750
-2.500
-2.000
-2.000
-4.519
-75.000
-45.469
-12.696
-8.400

-54

-32

-54

-32

0

-1.000
-210
-100
-562

-25

-18

-200
-24
-20
-15
-10
-600
-600
3.116

41.576
69.300
-27.724
10.359.091

486

0

0

-500
0

0

486
276.844

62.137

185

9.836

15.532
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Финансијски
извештај
Примљене донације из света (број донација
ција у %)

В. Британија
1.9%

Канада
7.4%

Aустрија
4.8%
Аустралија
3.7%

Непознате државе
3.0%
Остале државе
17.4%

Србија
23.7%

Немачка
5.6%

САД
21.9%

Швајцарска
10.7%

Број примљених донација из света (више од 5 донација)
дона
ДРЖАВА
Србија
Сједињене Америчке Државе
Остале државе
Швајцарска

БРОЈ
ДОНА
ДОНАЦИЈА
64
59
47
29

Месечни извештај за октобар 20144.

Канада
Немачка
Аустрија
Аустралија
Непознате државе
Велика Британија
Британи

20
15
13
10
8
5

Хуманитарна организација Срби за Србе 49

Финансијски
извештај
вештај
Прикупљене донације у 2014. години
335.595 €

350000. €

Јануар

300000. €

Фебруар
Март

250000. €

Април
200000. €

Мај

150000. €

Јун
97.419 €

100000. €
50000. €

Јули

70.674 €
28.064 €
19.361 € 24.842 €

13.025 €
9.040 € 8.020 €
12.528 €

.€

Август
Септембар
Октобар

1. јануар - 31. децембар 2014.

Број примљених донација у 2014. години
4500

4.182

Јануар

4000

Фебруар

3500

Март

3000

Април

2500

Мај

2000

Јун
Јул

1500

Август

1000
500

262

Септембар

472

328

277

212

287

225

242

270

Октобар

0
1. јануар - 31. децембар 2014.
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Финансијски
извештај
Прикупљене донације за октобар од 2006. – 2014. године
14000. €

13.180 €

Октобар 2006.

12000. €

Октобар 2007.

10000. €

Октобар 2008.
Октобар 2009.

7.258 €

8000. €

6.843 €
Октобар 2010.

6.140 €

6000. €

Октобар 2011.
4000. €

2.891 €

Октобар 2012.

2.319 €
2000. €
584 € 305 €

Октобар 2013.

1.068 €

Октобар 2014.

.€
Октобар 2006. - Октобар 2014.

Број примљених дона
донација за октобар од 2006. – 2014. године
300
270
237

250

Октобар 2006.
Октобар 2007.
Октобар 2008.

200
137

150

123

100

Октобар 2009.
Октобар 2010.
Октобар 2011.

78
62

50

Октобар 2012.

34

25
5

Октобар 2013.

0
Октобар 2006. - Октобар 2014.
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Октобар 2014.
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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. Moneybookers: c3c.org@gmail.com
4. Динарски рачун у Србији:
Бр. рачуна: 160-279491-71
BancaIntesa, Београд
5. Девизни рачун у Србији:
IBAN:RS35160005080002381269
SWIFT: DBDBRSBG
Customer: SRBI ZA SRBE
Banca Intesa, M.Popovica 7b,
11070 Novi Beograd, Serbia
6. Рачун у Швајцарској:
Swiss post, Konto: 61-335679-5
BIC: 9000
IBAN: CH57 0900 0000 6133 5679 5
SWIFT: POFICHBEXXX
Customer: Organisation für humanitäre hilfe und
Integration Srbi za Srbe Swiss

7. Рачун у Аустрији:
Account: 10364339
BLZ: 32000
Post code: 1030
City: Wien
Country: Austria
IBAN: АT973200000010364339
SWIFT: RLNWATWW
Customer: Org. F. Hum. Hilfe – Srbi za Srbe
8. Рачун у Републици Српској:
КМ рачун: 5688061340001652,
Банка Српске, Бања Лука
9. Девизни рачун у Републици Српској:
IBAN: BA395688061200002134
SWIFT: BАLVBA22
Customer: Srbi za Srbe
Bank: Banka Srpske,
Aleja Svetog Save 61, 78000 Banja Luka
10. Рачун у Немачкој:
VR Bank, Konto: 2751992 BLZ: 760 606 18
IBAN: DE84 7606 0618 00027 5199 2
BIC: GENODEF1N02
Customer: Serben für Serben e.v.
11. Путем Western Union - c3c.org@gmail.com
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Мара Ђорђевић - Чаглавчанке све девојке
Чаглавчанке све девојке, јадна ја, јадна ја,
жито носе, траву косе, јадна ја, јадна ја,
платно ткају у разбоје, јадна ја, јадна ја,
платно ткају у разбоје, јадна ја, јадна ја.
А Липљанке варошанке, јадна ја, јадна ја,
цел д'н спију, нит се мију, јадна ја, јадна ја,
оро воде усо горе, јадна ја, јадна ја,
оро воде усо горе, јадна ја, јадна ја.
Чаглавчанке момци просе, јадна ја, јадна ја,
Чаглавчанке момци просе, јадна ја, јадна ја,
а Липљанке дома седе, јадна ја, јадна ја,
а Липљанке дома седе, јадна ја, јадна ја.

Хуманитарна организација

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

CharityorganizationSerbsforSerbs
www.serbsforserbs.org
CHILDREN ARE OUR FUTURE!

Organisation für humanitäre Hilfe – Srbi za Srbe
www.serbenfuerserben.org
KINDER SIND UNSERE ZUKUNFT!
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