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Писмо
донаторима
Поштовани донатори, чланови и
пријатељи,
Планиране и спроведене акције као и рекордна
прикупљена средства у месецу септембру
засигурно су улиле нову снагу и самопоуздање у
даљи рад и идеје наше хуманитарне организације
Срби за Србе. Ако су кроз историју народне
пословице веома често доказивале да ''смо сами
себи највећи непријатељи'', тако је досадашњи
рад СЗС-а показао и ону лепшу страну српског
народа а то је да можемо (и морамо) себи бити
највећи пријатељи, најближа браћа у Христу, јер
ћемо само нашим племенитим делима задобити
Царство Небеско и обезбедити дуготрајан, лепши
и квалитетнији живот будућим нараштајима.
Почетком месеца договорена је званична сарадња
између наше организације и првог студенског
фонда ''Осмех на дар'' коју воде студенти и декан
Правног факултета у Београду. ''Осмех на дар'' је
у неколико наврата организовао Божићне
поклоне деци на Косову и Метохији као и
финансијску помоћ за куповину прехрамбених
намирница и неопходних хируршких интевенција
код болесне деце.
У Бања Луци је такође почетком месеца
самохрана мајка седморо деце Милена Илић
преузела три пакета уџбеника за 3. 5. и 9. разред
њених основаца коју је финансирала наша
организација. Апсолутна свака помоћ породици
Илић је преко потребна због изузетно тешке
материјалне и животне ситуације у којој се
налазе.
Велика донација од 6 џакова хуманитарне
помоћи из Амстердама коју смо добили од наших
пријатеља прослеђена је породицама у Рашкој
области Јоксимовић и Коматина који очекују по
једну нову принову у њиховим домовима.

Представници СЗС из Републике Српске
посетили су породицу Тамбур у Српском
Сарајеву у склопу редовних обилазака и контакта
са породицама које помажемо.
Чланови,
пријатељи
и
донатори
наше
организације подржали су јавно и придружили се
акцији ''Породична шетња'' одржана 12.
Септембра. Након окупљања на платоу испред
Храма Светог Саве поворка од неколико хиљада
породица прошетала се централним градским
улицама.
Крајем месеца помогли смо и породицу
Милановић из Рашке области куповином нового
електричног шпорета и замрзивача. Иако смо
планирали куповину грађевинског материјала од
те намере смо тренутно одустали у договору са
родитељима.
Пут Косова и Метохије на пету по реду
хуманитарну акцију кренуло је четири
представника СЗС-а из Београда са прикупљених
4.000 евра. У овој акцији наше организације
помоћ је уручена за седам породица и отварање
четврте народне кухиње на Космету која би
требало да храни преко 200 људи у Поморављу.
У прикупљање рекордних донација у висини од
4.677 евра у септембру су се поред наших
редовних и нових донатора укључиле приватне
фирме, навијачке групе из Србије, ФК Бели
Орлови и Ултра Сербс из Канаде организовањем
међусобне фудбалске утакмице, Православна
Грчка браћа из Норвешке, ученици и професори
Математичке
гимназије,
српски
часопис
Дијаспора из Шведске, Срби из Чикага и други
пријатељи и добротвори широм света. У наше и
име свих породица и њихове деце шаљемо
велико ХВАЛА широм света!
С поштовањем,
Скупштина организације
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СЗС на светој
српској земљи
дечији додатак. Деца Славиша (18 год), Наташа
(10), Александра (22), Славица (20), Злата (15) са
мајком договорили су се да им је од свега
најпотребнија машина за веш и један кауч.

СЗС са породицом Станојевић из села Суви До

Представници Хуманитарне оргнаизације Срби
за Србе из Београда боравили су на Космету
током 26. и 27. септембра у склопу пете по реду
помоћи српском народу и деци и том приликом
помогли седам породица као и почетак рада
четврте народне кухиње у селу Кормињане
близу Косовке Каменице. У овој акцији
набављени су 4 машине за веш, 5 кревета, 2
шпорета на дрва и 2 електрична, као и дрва,
брашно, уље и друге намирнице за нову кухињу.
Пут почињемо у селу Доња Гуштерица-општина
Приштина где смо посетили породицу
Милановић. Радмила и Чедомир који је инче
психички болесник, имају сина Александра који
доноси једини приход овој кући, живе у веома
тешким условима, без воде, често и без струје.
Породицу смо помогли куповином шпорета на
дрва.
У селу Горња Гуштерица посећујемо породицу
Крстић са шесторо деце, били су веома
изненађени нашим доласком јер како кажу нико
их до сад није обилазио. Живе у малој али
уредној соби сви сем најстарије ћерке која је
удата. Од примања имају само минималац и
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Срби за Србе са Крстићима у Горњој Гуштерици

Породица Станојевић из места Суви До била је
следећа коју смо посетили. Дејана и Синиша
имају петоро деце Тамара (10год.) Милош (8),
Лидија (7), Милан (4) и Исидора од само годину
дана. Троје деце болује од епилепсије, живе у
трошној собици и кажу да им је велика жеља да
добију бар још једну собу да деца могу нормално
да расту. Вредни су и радни али пошто је
ситуација на Космету таква обоје су незапослени
и живе само од минималца и дечијег додатка.
Пошто су у недостатку са одећеом за децу
помогли смо им овај пут куповином машине за
веш.
У селу Кузмин посећујемо две породице Јолић и
Димитријевић. Јолићи такође живе у веома
трошној кући, мајка има два сина, снају и два
унучета Андријану (5 год.) и Вељка (4). Једина
примања су им мајчина пензија и плата коју један
од сина доноси у кућу радећи у Грачаници али
како кажу и она је веома нередовна. После
разговора са мајком договорили смо куповину
електричног шпорета и једног кревета.
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СЗС на светој
српској земљи
само од минималца. Као и свим породицама
тешко им је било да се одлуче шта им је то
најпотребније па су уз нашу помоћ одабрали да
то буде шпорет на дрва и један кауч.
Максимовићи имају сина Данила (8 год.) а још
троје деце које су имали им је преминуло. Живе
од минималца а помогли смо их куповином
машине за веш и једног кауча.

СЗС у разговору са породицом Максимовић у Грачаници

Андријана Јолић у селу Кузмин са својом куцом

Маја Димитријевић има двоје деце Кристијана (3
год.) и Богдана годину дана, и живи у кући са још
два брата. Деца су била тренутно у Београду где
Мајин отац ради и тако помаже останак и
опстанак ове породице на Космету. Мајка је била
одушевљена нашим доласком, поприлично смо је
збунили и била је у неверици да је неко дошао да
јој помогне. Било јој је тешко да се одлучи шта
јој треба тако да смо ову породицу овога пута
највише помогли купивши веш машину, шпорет
и један кауч.
Пету по реду хуманитарну акцију овог пута
завршавамо у Грачаници где смо посетили
породице Алексић и Максимовић. Алексићи
имају сина Андрију (3 год.) али још 5 чланова
породице живи заједно са њима у кући. Вредни
су и радни али нико од њих није запослен и живе
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Куповину кауча и беле
обавили у продавницама
Грачаници и као и сваку
робу, па им и овај пут

технике поново смо
Кристал и Горење у
пут добили попуст на
захваљујемо од срца.

Од наше последње посете мало тога се
променило на Космету, људи и даље живе у
тешкој немаштини беспомоћни да било шта
промене. Посла нема нигде и немају могућност
да својим радом побољшају услове живота, све
породице су биле пре свега срећне кад им кажемо
да смо из Београда и да смо дошли да им колико
толико помогнемо јер им то улива и ту трунку
наде да неко на њих мисли и да нису остављени
на милост и немилост суровом животу какав је и
даље присутан свакодневно на Космету!
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СЗС на светој
српској земљи
Космета. Више информација о овој акцији у току
октобра.

Предраг са Димитријевићима испред њихове куће
Најстрији и најмлађи Алексићи у Грачаници

Од планираних 4.000 евра, 2.050 евра одвојили
смо за набавку 4 машине за веш, 5 креветакаучева, 2 шпорета на дрва и 2 електрична
шпорета, 950 евра смо наменили за куповину
брашна, уља, дрва и других неопходних
намирница за нову, четвру народну кухињу на
имању цркве Пресвете Богородице у селу
Кормињане, коју воде и одржавају хероји и наши
велики пријатељи из хуманитарне организације
''Мајка девет Југовића'' и Епархије РашкоПризренске којима и овог пута желимо да се
захвалимо и без чије помоћи ни ово путовање на
Космет и контакт са породицама не би био могућ.
Нова народна кухиња почеће са радом почетком
октобра и планирано је да се у њој дневно храни
преко 200 српских душа.
Преосталих 1.000 евра (уз додатне донације
пријатеља наше организације из Беча) биће
искоришћено за куповину куће у близини
Српско-Руског манастира Богородица Браинска
из 13. века који је тренутно у обнови и изградњи
у општини Медвеђа избегличкој породици са
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Овом приликом желимо да се захвалимо СВИМ
нашим донаторима који су нам се прикључили у
новој акцији наше организације за Космет. Ово је
свакако корак напред који смо са наше стране сви
постигли и искрено се надамо да ћемо у
будућности, тачније колико већ у периоду после
Божића имати прилике да помогнемо још више
породица, децу пре свега и да им пружимо то
мало охрабрења и подрше које им је преко
потребно у овим временима распећа наше свете
српске земље Косова и Метохије!

Космет је Србија - НЕМА ПРЕДАЈЕ!
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Помоћ за
Милановиће

Mилановићи са новим електричним шпоретом

Са новим замрзивачем у свом дому

У склопу планираних акција за месец септембар,
наставили смо помоћ породицама у Рашкој
области. Иако смо планирали да од 35.000 дин.
буде купљен материјал за довршетак изградње
куће породици Милановић који живе у селу
Постење, у договору са родитељима одустали
смо од првобитног плана па смо тим средствима
обезбедили њихов дом са новим електричним
шпоретом и замрзивачем. Милановићи очекују
принову крајем године, па стим у вези желимо да
искористимо прилику да поново јавно позовемо
грађевинске фирме да помогну завршетак овог
породичног дома у Рашкој.

Отац Вујица Милановић 38 и мајка хероина
Вукомирка Миловановић 44 тренутно имају
петоро деце: најстарија Славица има 26 година и
удата је, затим Бистрица 21, Слободан 16,
Николина 5, Валентина 4 године и шесто дете је
на путу.
Вујица, отац и домаћин породице је у радном
односу при ЈКП Чистоћа међутим плате су мале и
нередовне, док је Вукомирка домаћица и није
запослена. Кућа коју су започели са градњом још
пре четири године немају услове да заврше.
Село Постење је удаљено од Новог Пазара 6 км и
деца пешаче до школе око 1 км. У разговору са
Вујицом предочио ми је да им је преко потребан
материјал за кућу како би је коначно довршили.
Милош Тиосављевић, члан Скупштине

Признаница послатог новца предстванику СЗС
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Акције, вести,
догађаји СЗС
У пакетима се између осталог налазе и
постељина, фротири, прекривачи, јастуци, завесе,
вентилатори, сапуни, каладонти, четкице за зубе,
змиска и летња одећа за децу и одрасле, играчке,
обућа,....

У петак 4. септембра самохрана мајка Милена
Илић преузела је три пакета уџбеника за своје
најмлађе школарце (3. 5. и 9. разред) у
Бањалучкој књижари Култура. Укупна вредност
уџбеника и школског прибора била је 406 КМ
или 205 евра колико смо и послали путем
девизног рачуна из нашег огранка из Беча.
----------------------------------------------------------------

Пакети су уручени породицама Јоксимовић и
Коматина из Рашке области.
----------------------------------------------------------------

6 великих велики пакета хуманитарне помоћи
стигле су нам из Амстердама од пријатеља наше
организације којима се овим путем још једном
захваљујемо.
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На величанственом народном скупу Породична
шетња пред око 3,000 посетилаца у суботу је на
платоу испред Храма Светог Саве истакнут
значај традиционалних породичних вредности у
Српском народу и борби против беле куге. Скуп
су подржале многе јавне личности и уметници.
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Акције, вести,
догађаји СЗС
Крајем месеца августа
представници
наше
организације
из
Београда одржали су
неколико састанака на
којем је договорена
даља и конкретнија сарадња са првим
студенским фондом са Правног факултета
''Осмех на дар'' како би пронашли најбољи начин
да помогнемо и колико је у нашој могућности
усрећимо што више малишана широм Србије.
---------------------------------------------------------------Једанаесточлана породица Станојковић из села
Сушиће са Косова и Метохије је крајем
септембра постала дванаесточлана! Нови члан
породице јее девојчица којој до објављивања овог
извештаја нисмо успели да сазнамо име
име. Испред
свих чланова, донатора и представника СЗС
организације ЧЕСТИТАМО!!!
----------------------------------------------------------------

Представник
редставник наше организације из Београда
Милош Голић посетио је један од најсветијих
православних манастира у Грчкој на острву
Егина у Јонском мору где се чувају мошти Св.
Нектарија чудотворца Егинског. Св. Нектарије
основао
новао је женски манастир који је и данас дом
једном броју монахиња које чувају и одржавају
тај јединствен манастирски комплекс.
комплекс Сам
манастир је познат по многобројним Божијим
чудима и исцељењима која се често дешавају.
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Породицу Тамбур смо посјетили у марту када
смо им од једнократне помоћи у износу од 250
еура купили, између осталог и прасе. Нова
посјета је обављена почетком септембра у оквиру
нашег програма обиласка породица које смо до
сада помогли.

Хуманитарна организација Срби за Србе
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Финансијски
извшетај
Хуманитарна организација Срби за Србе - донације у 2009.
€5.000,0

Септембар; 4677

€4.500,0
€4.000,0
€3.500,0
€3.000,0
€2.500,0

Јун; 1891

€2.000,0
€1.500,0
€1.000,0

Јули; 2256

Април; 2127

Март; 1326
Јануар; 1202
Фебруар; 1002

Мај; 1297

Август; 1136

€500,0
€0,0
Јануар 1 - Децембар 31, 2009

Хуманитарна организација Срби за Србе - број донатора у 2009.
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Септембар; 63
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60
50
40

Фебруар; 41Март; 39 Април; 40
Јануар; 38
Мај; 36

Јули; 36 Август; 38

30
20
10
0
Јануар 1 - Децембар 31, 2009

Месечни извештај за септембар 2009.
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Чувај се, мој роде, својих странпутица,
Јер пут неизвесни увек је пут вражији.
Не бој се јастреба него кукавица,
Не бој се лажова негоо њине лажи.
Знај, само из крви хероја се рађа
Звезда путовођа за далеке путе.
Ветром неба иде мученичка лађа,
Сузе су невиних до неба дигнуте.
Јован Дучић, Вечној Србији

Хуманитарна организација Срби за Србе

http://www.srbizasrbe.org

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!

Месечни извештај за септембар 2009.
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