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Писмо
донаторима
Поштовани донатори, чланови и пријатељи,
Током месеца септембра наставили са нашим
планираним хуманитарним активностима. Исплатили
смо последњу рату за куповину куће породици Дањек
из Равног Села код Врбаса што је пропраћено у
дневном листу Политка, чиме смо привели крају још
један у низу хуманитарних пројеката наше
организације. Крајем месеца спровели смо осму по
реду велику хуманитарну акцију на Косову и
Метохији у општини Штрпце, у сарадњи за још
неколико патриотских и хуманитарних удружења.
Поред тога, настављен је пројекат прикупљања
средстава за куповину трактора породици Екмечић из
Пребиловаца у Херцеговини, наши представници у
Републици Српској обезбедили су породици Крунић
да имају купатило и породици Михић дрва за зиму.
Почетком месеца успоставили смо сарадњу са
Хуманитарном Хришћанском заједницом Радости
моја из Штутгарта у Немачкој, коју чини млађа
српска популација окупљена око Српске Православне
Цркве у том граду. Пре тога, на хуманитарном
кошаркашком турниру у Новом Саду омогућено је
прикупљање донација за нашу акцију на Косову и
Метохији. Око терена су била постављена и два
велика банера наше организације.
Завршили смо велики пројекат куповине куће за
седмочлану породицу Дањек. Досадашњем власнику
куће у којој сад живе Дањекови смо предали
последњу рату у износу од 1.500 евра. Претходно смо
у јулу дали другу рату у истом износу, док је
породица Дањек сама исплатила једну рату. Кућа је
укупно плаћена 4500 евра. Тиме је Саша Дањек,
самохрани отац, коначно постао власник куће и
имања око куће. Целу акцију је испратио наш велики
пријатељ Петко Копривица, дугогодишњи еминентни
новинар ТВ Бачка и Дневног листа Политика. Прилог
о акцији емитован је на ТВ Бачка, а такође је изашао
текст у Политици 27.09. Пред Дањековима је сада
наставак животне борбе.

Представници наше организације у Републици
Српској били су у овом месецу веома активни. Најпре
смо организовали прикупљање средстава за опремање
купатила четворочланој породици Крунић. Друга
акција била је куповина дрва за зиму осмочланој
породици Михић из Источног Сарајева, која се налази
у трогодишњем пројекту сталне помоћи наше
организације. Такође, наставили смо прикупљање
средстава за куповину трактора осмочланој породици
Екмечић. На тренутно прикупљених 800 евра, у овом
месецу издвојили смо још 400 евра у посебан фонд
наше организације.
Осма
велика
хуманитарна
акција
наше
организације на Косову и Метохији је успешно
спроведена. За ову акцију је прикупљено 130.500 дин.
и 510 евра од продаје мајица „Још рађају мајке
Обилиће“. Помогли смо шест српских породица,
народну кухињу и основну школу Свети Сава у
вредности од 2.800 евра. Од тих пара обезбедили смо
7 кревета, 5 фрижидера, 2 веш машине, 1 ел. шпорет,
1 бојлер, основне животне потребштине, слаткише и
књиге православне, културне и историјске тематике.
У октобру планирамо низ хуманитарних
активности. Придружићемо се нашим пријатељима из
организације Немањићи Тићино у изградњи куће
породици Тришић из Републике Српске. Први пут до
сада помоћи ћемо српске породице из такозване
Старе Србије, БЈР Македоније. Акцију ћемо
спровести заједно са организацијом СПОНА.
Представници наше организације из Беча, помоћи ће
породицу породицу Жмирић у Крајини. Такође,
помоћи ћемо неколико породица из околине
Лесковца, Ниша и Шапца, као и породице Милић у
Црној Гори и Марјановић из Приједора. У плану је и
наставак прикупљања средстава за куповину трактора
породици Екмечић. Упућујемо још једном
захвалност свим нашим донаторима, без чијег
поверења и донација не би могла да буде
спроведена ниједна од ових акција.
С поштовањем,
Скупштина организације
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СЗС на светој
српској земљи
кревета и фрижидера који ће им привремено
олакшати свакодневне животне потребе.

НЕМА ПРЕДAЈЕ! Ово су за Косметске Србе две
веома велике и тешке речи. Tешко је било којим
речима и сликом описати како је тим људима и
колико снаге и воље је њима потребно да би се
држали ове пароле и опстали на својим огњиштима на
Космету. У заједничкој акцији Хуманитарне
организације Срби за Србе, Х.О. Срби за Србе из
САД ($1.000), Српске Православне Омладине
Инсбрук СПОЈИ из Аустрије (300€), Хуманитарне
Хришћанске заједнице Радости моја из Немачке
(620€), форума Српска Елита, Православне браће
из Русије и Грчке, и многих пријатеља организације
из Србије а у склопу наше осме посете на Космету
поново у општини Штрпце помогли шест српских
породица, народну кухињу и основну школу Свети
Сава у вредности од 2.800 евра.
Четири представника СЗС-а из Београда уз помоћ
наших великих пријатеља из организације ХО "Мајка
девет Југовића" кренули пут Штрпца и Шар планине
рано ујутру 25. септембра. Прва породица коју смо у
овој акцији посетили су брат и сестра Горан и
Љубичица Илић из села Борзане. У трошној кући у
којој сада живе сами и ако обоје болесни и без
икаквих примања примили су нас и покушали да нам
објасне како опстају и како преживљавају иако немају
ни динара било какве помоћи. Горану и Љубичици
смо обезбедили једнократну помоћ у виду једног
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Горан и Љубичица Илић испред своје породичне куће

Пут настављамо ка селу Врбештица где посећујемо
седмочлану породицу Милосављевић. Отац Душан
и мајка Планинка и њихових пет ћерки Милена (22),
Сања (21), Маја (18), Наташа (18) и Сандра (8) живе
без икаквих примања а засигурно највећи проблем им
представља набавка неопходних лекова за кћерку
Наташу
која
болује
од
епилепсије.
Милосављевићима смо као и Илићима обезбедили
помоћ куповином једног кревета и фрижидера.

Стефан Јечменица са Милосављевићима
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СЗС на светој
српској земљи
Село Беревце и породицу Антић са четворо деце Дарко (10), Марко (8), Стефан (6) и Виткор (4)
посећујемо трећу по реду. У дому Антића се мало
дуже задржавамо где у смо ушли у причу са оцем
који тренутно обрађује туђу земљу и тако зарађује за
живот. Отац Антића има и своју њиву на којој смо се
договорили да покуша да направи штале, а да ћемо
ми у некој нашој наредној акцији покушати да им
обезбедимо нешто од стоке како би сами могли да се
издржавају. До тада обезбеђујемо Антићима једну
веш машину и кревет.

Михаило Макањић уручује поклоне малим Станојевићима

Милош Голић са малим Антићима
У кући Станојевић Голуба у селу Севце посећујемо
следећу породицу са петоро деце: Душан (13),
Николета (11),Вељко (8), Дејан (7) и Давид (3). Глава
породице није био код куће али смо у причи са
његовом супругом сазнали да отац по цео дан ради на
надницама, да они имају две краве и да су исто тако
без икаквих примања и пошто им је укинут дечији
додатак једва састављају крај са крајем и живе у
веома старој и трошној кући. Пошто у кући са њима
живе и родитељи Голуба Станојевића одлучујемо се
за куповину 2 кревета и фрижидера овој породици.
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Претпоследња
породица
у
селу
Вича,
Милосављевић броји 5 чланова од којих троје
деце: Милијана (23), Јелена (19) и Милош (18) и сво
троје добри ђаци. Најстарија Милијана завршила је
правну школу и хтела да настави школовање али за то
једноставно нема услова, а отац породице је већ 4
месеца у Београду где ради у једној приватној фирми,
али му нису дали плату већ 3 месеца. Одлучили смо
да ову породицу помогнемо куповином фрижидера
и веш машине.
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СЗС на светој
српској земљи
фрижидер за пекару у месту Прековце, као и ел.
шпорет и бојлер за О.Ш. Свети Сава у месту
Паралову.
За додатних 2.000 дин. које смо добили пред пут од
наших донаторки из Београда проф. Божовић и
госпође Макањић купљени су слаткиши за дечицу
коју смо посетили и обишли у овој акцији.
Укупна помоћ за породице:
7 кревета
2 веш машине
4 фрижидера
12.577 динара за намирнице
2.000 динара за слаткише
Милосављевићи у разговору са Милошем Марковићем
Најтежа прича која је све нас јако потресла и
оставила снажан утисак јесте прича породице
Миленковић из Сушића. Петоро браће Драгиша
(30), Радиша (29), Славиша (25), Ивица (22) и
Александар (19) живе сами. Отац им је преминуо, а
мајка се тренутно лечи у психијатријској болници и
да несрећа буде још већа пре пар месеци сестра им је
извршила самоубиство. Веома веома тешка ситуација
и мучна атмосфера у кући Миленковића који су нас
дочекали са сузама у очима никог не би могла да
остави равнодушним. Једва изговарајући речи
договарамо се са њима да им овај пут помогнемо
куповином два кревета. После напуштања њихове
куће одлучујемо се да их снабдемо основним
животним намирницама како би им ако је то
икако могуће бар на кратко олакшали живот.
У повратку из села Сушиће свраћамо до породице
Симaновић из Горње Битине којој је наша
организација у Божићној акцији ове године купила
краву. На наше одушевљење не само да је крава ту
него је ту и мало теле! Ова породица вредно ради и
прави су пример да је ова донација била пун погодак!
У повратку ка Грачаници, а у договору са
представницима Х.О. "Мајка девет Југовића"
одлучујемо да поред већ намењене помоћи купимо и
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За народну кухињу и школу:
1 фрижидер
1 ел. шпорет
1 бојлер
Укупно:
7 кревета
2 веш машине
5 фрижидера
1 ел. шпорет
1 бојлер
12.577 динара за намирнице
2.000 динара за слаткише
Нажалост, чини нам се да је ситуација у енклавама на
Косову и Метохији све гора! Дечији додаци и
социјална помоћ се укидају, расте број корисника
народних кухиња, шиптарске власти укидају Србима
сваки вид комуникације(завршна акција прекидања
телефонских линија се одиграва у тренутку писања
ових редова). Из дана у дан све је мање наде у
опстанак српског народа на Космету, док су у остатку
Србије тренутно прече неке друге изопачене
друштвене теме и догађаји. Надамо се да ће се
успавана и погрешно усмерена енергија српског
народа ускоро пробудити и тиме омогућити прост
биолошки опстанак српског народа.
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Крунићима
ново купатило
тражити донаторе који би нам помогли у материјалу.

Крунић Јован (8 година) и Јована (6 година) живе у
Касиндолу (Источна Илиџа) са оцем (Раде) који је
инвалид и братом Далибором (21 година). Мајка их је
напустила а брат Жарко (22 година) се давно одселио
код бабе и деде али више проводи вријеме у шуми
радећи на тешким пословима јер је то једино што
омладина ове државе успије да нађе као једини извор
прихода. Пошто Раде није способан да брине о њима
Далибор је једини на ког малишани могу рачунати
али пошто ни он нема сталног запослења јако тешко
успјева да их прехрани. Центар за социјални рад
Источна Илиџа често помаже али ни то није довољно
у породици гдје апсолутно никаквих примања нема
осим повремених дневница које Далибор успије
зарадити.

Свјесни чињенице да се рад мајсторима у сваком
случају мора платити међу колегама на послу сам
скупила 490 КМ. Овим путем се свима захваљујем
још једном поготово што су ти исти људи помогли
у акцији око породице Ћодо. Од тог новца за
мајсторе је потрошено 400 КМ а остало је отишло на
потрепштине које су недостајале. Радни колега са
супругом и својим пријатељем је умјесто новчане
донације купио бојлер. Нашој акцији се придружио
Локални црвени крст Источна Илиџа којег су колеге
из Министарства иностраних послова контактирале и
додијелио средства Далибору за каду.

Далибор се јако труди само да дјеца не оду у Дом али
често мора потражити помоћ јер је и он сам јако млад
и једноставно доста тога не зна. Пошто је кућа
недовршена они немају купатила тако да су дјеца
оболила од шуге што је натјерало Далибора да схвати
да не одржава дјеци адекватну хигијену и потражи
неког ко ће му помоћи да направи купатило. Тако је
директорица Центра дошла до нас са молбом да
помогнемо колико можемо.

Наши редовни донатори из Италије Гордана и
Анђело су даривали лавабо, wc шољу и чесму. Они
су
дјеци
спремили
и
гардеробице.
ДОО Станишић Пале (вл. Станишић Ацо) је
даривао водоинсталатерског материјала у износу од
50 КМ. ДОО Грађење (вл. Попић Зоран) је даривао
30 м2 зидних и подних плочица. Лијепило за плочице
смо добили од СТР Боје и лакови (вл. Југовић Ацо).
Захваљујући свим овим добрим људима малени Јован
и Јована више неће морати користити туту и коначно
ће и они моћи да се окупају када хоће као и њихови
вршњаци.

Како
су
предрачуни
приватних
радњи
специјализованих за купатила износили скоро 3.000
КМ одустали смо одмах на почетку од тога и кренули

Испред Организације се још једном захваљујем
свима и надам се да ће нам се многи придружити у
нашем раду за бољу будућност наше дјеце.
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Михићима
дрва за зиму
Приликом наше посјете смо затекли Марину са
дјецом како слажу тек добијена дрва. Сви су радо
помагали осим Милене која је била прва смјена у
школи. Посјета и редовно сликање се на крају
претворило у опште весеље јер ми никако није
успјевало да намјестим фотоапарат па су се дјеца
фино исмијала на мој рачун. Марина се још
једанпут свима захваљује на доброти и бризи али
морам издвојити дјечије захвале, по неколико
пута понављане, јер је очито било да су сви више
него свјесни да, на нас могу рачунати.
Извештаји из Р. Српске: Добрина Кусмук, председник

Ускоро се навршава година дана, од предвиђених три,
како редовно помажемо малене Михиће. До сада смо
углавном помагали у храни и гардеробици међутим
овај нас је пут мајка Марина замолила да им купимо
дрва. У временима каква јесу, у породицима са
петоро дјеце потребе су јако велике а за Марину
Михић која од примања има само дјечији доплатак те
потребе су још веће тако да јој је јако тешко одлучити
шта јој је дјеци неопходније.
Имала је Марина ових дана неколико медицинских
издатака за дјецу које није могла подмирити па нам се
обратила са молбом да им мање дрва купимо али да
те трошкове покријемо. Да не бисмо смањивали
ионако малу количину огрева Центар за социјални
рад Источно Сарајево је преузео те трошкове на себе
тако да смо ми на крају ипак купили 6 метара + врећу
дрва колико је могло изаћи за предвиђених 480 КМ.
Дио новца за ову акцији смо по први пут издвојили са
рачуна ХО Срби за Србе Република Српска и овим
путем се захваљујемо свим донаторима из РС на
указаном повјерењу.

Месечни извештај за септембар 2010.
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Дањековима
купљена кућа!
У току суботњег преподнева, представници
Организације отишли су заједно са нашим великим
пријатељем Петком Копривицом, дугогодишњим
еминентним новинарем ТВ Бачка и Дневног листа
Политика, да исплате последњу планирану рату у
висни од 1.500 евра за куповине куће продавцу
Лазару Јакшићу такође из Равног села. Након
потписане потврде о пријему новца долазимо у дом
породице Дањек као први гости у сада званично
њиховој новој кући! Додуше, иако је сама кућа
изграђена пре више од 80 година, она је засигурно
нова нада и нов почетак за ову животно намучену
српску породицу и пре свега главе породице Саше
Дањека.
На дан усековања главе Светог Јована Крститеља 11.
септембра, из Београда је кренула четворочлана екипа
ХО Срби за Србе у правцу Равног Села (општина
Врбас) где је успешно окончан још један велики
пројекат
Организације
планиран
за
текућу
2010.годину. Седмочлана породица Дањек добила
је данас у трајно власништво стару бачку кућу у
Равном Селу у којем се полако враћа вера у
спокојан и нормалан живот. Кућа и имање плаћени
су укупно 4.500 евра, од којих је наша организација
обезбедила 3.000 евра. И овог пута, највећа
захвалност иде нашим донаторима широм света који
су подржали још један у низу успешних
хуманитарних пројеката!
Видно обрадована дечица су нас са нестрпљењем
сачекала испред куће, заједно са родитељима Сашом
и Смиљком и баком Јелисавком. Деци смо поделили
скромне поклоне у виду слаткиша. Саша нас је, као и
увек до сада, веома срдачно и домаћински дочекао. У
пријатељском разговору, Дањекови су нам се више
пута захваљивали због наше помоћи. Нажалост, бака
Јелисавка је морала да напусти лечење рака у Новом
Саду како би могла да чува децу док Саша ради. Да
потсетимо, Саша са својих непуних 20 година одлази
из мирног бачког села на прву борбену линију у
Херцеговину одакле се у наредних четири године
несебично бори и жртвује на скоро свим фронтовима
за одбрану српског народа.

Месечни извештај за септембар 2010.
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Дањековима
купљена кућа!

Када су почели напади шиптарских терориста на
Косову и Метохији, Саша је похитао да поново стане
на пут светске неправде и учествује у одбрани свог
народа у немилим Отаџбинским ратовима које су
задесили српски народ на напаћеној светој српској
земљи. Само десет година касније, та иста држава и
велика већина српског народа окреће леђа Саши и
његовој породици када је њима била потребна
заштита, помоћ и братска рука. Али,нисмо ми!
Пред сам крај нашег дружења Дањекови су нам
изнели молбу коју нисмо могли да одбијемо. Наиме,
они су инсистирали да наша организација буде кум
приликом крштења деце. Кумство смо са
задовољством прихватили! Након кратких изјава за
ТВ Бачка опраштамо се са Дањековима и крећемо ка
Београду.

Месечни извештај за септембар 2010.

Пред Дањековима је сада наставак животне борбе.
Општина је обећала да ће им обезбедити средства за
опремање шупе, штале, купатила, инсталација,
прављење мокрог чвора, кречење. Део ових средстава
је већ обезбеђен, а надамо се да ће бити и остатак, као
што је обећано. Такође, Саша планира да среди
комплетно двориште и земљиште на коме се могу
узгајати разни видови житарица, воћа и поврћа.
Светло се на крају тунела назире, за разлику од
периода пре годину дана. Наша организација је
обећала да ће Дањековима обезбедити и животиње за
узгој када се за то стекну услови.
У повратку за Београд, свраћамо у манастир Ковиљ,
задужбину Светог Саве из 13. века. Подигнут је у
славу и част светим Архангелима Михаилу и
Гаврилу. Садашња манастирска црква грађена је у
српско-византијском стилу. Након паљења свећа,
наставаљмо пут ка Београду још мотивисанији за
помоћ угроженим српским породицама и даље
буђење српског народа, како у нашем комшилуку
тако и широм света.

С вером у Бога,
Стефан Јечменица
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СЗС У ЈУЖНОЈ
СРБИЈИ!

Прва велика хуманитарна акција у Јужној Србији
за помоћ многочланим српским породицама
План одласка: 15.10.2010
Предвиђена средства: 1.500 евра
Број породица: 7-8
Акцију спроводимо у сарадњи са
Културно-информативним центром
Срба у БЈР Македонији СПОНА

Финансијски
извештај
Хуманитарна организација Срби за Србе - донације у 20
2010.
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Хуманитарна организација Срби за Србе - број донатора у 20
2010.
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Не чини издају!
Помози сваком Србину!
Чувај српске завете!
Учи од својих великана!
Не дај да отимају србиново!
Славу не остављај!
Само слога Србина спасава!
СЕДАМ СРПСКИХ ЗАПОВЕСТИ

Хуманитарна организација Срби за Србе

http://www.srbizasrbe.org
Charity organization Serbs for Serbs
http://www.serbsforserbs.org

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!

Месечни извештај за септембар 2010.
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