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МИР БОЖИЈИ, ХРИСТОС СЕ РОДИ
Поштовани чланови организације Срби За Србе,
Драги Донатори,
Поздрављамо Вас пред најрадоснији Хришћански празник у нади да ћемо и у
наредној години наставити нашу заједничку борбу за Српски народ, породице и
њихову децу пре свега. Да ли ће наш рад бити успешан показаће време пред
нама а сведочиће историја.
Кроз наше досадашње и будуће активности желели смо да вратимо веру да
заједничким радом можемо остварити велике ствари за Српски народ. Такође,
тиме што помажемо породицама далеко од нас можемо помоћи себи, развијајћи
контакте кроз нашу организацију, познанства, везе и пријатељства.
“Морамо оставити Српство иза себе бољим него што смо га затекли.”
Година иза нас донела је много искушења, успона и падова за нашу
организацију. Успехом можемо сматрати да смо од прикупљених 4.400 еура
поделили 15 породица (са преко 100 деце). На жалост, већ у месецу априлу смо
били принуђени да затворимо Pay Pal рачун и тиме онемогућимо наше донаторе
да донације шаљу електронским путем. У међувремену смо регистровали
организацију у Србији што нам је омогућило да кроз девизни и динарски рачун
наставимо са прикупљањем помоћи. Крајем године смо ушли у пројекат
регистровања електронског рачуна при Moneybookers компанији која ће нам
омогућити поновно интернет пословање и прикупљање донација. У децембру
смо прикупили преко 20.000 дин. које смо расподелили на четири породице (по
5.000 дин.) у избегличком кампу Радинац код Смедерева. Жеља нам је била да
колико смо тренутно у могућности породицама Крстић, Недељковић, Перић и
Живковић учинимо Божић лепим и пристојним. Неке породице из Радинца желе
да се врате на Косово и Метохију, друге желе да поштено раде и себи и својој
деци приуште основне потребе. Наша организација ће у својим могућностима
покушати да породицама помогне у оном најважнијем циљу – осамостаљивање!
Хуманитарна организација Срби за Србе и у наредној години вредно наставља
са својим радом. Хвала Вам на досадашњој подршци!
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