
                   УДРУЖЕЊЕ „ФОНД ДИЈАСПОРА ЗА МАТИЦУ“ 

                          ОКВИРНИ ПЛАН РАДА ЗА 2019/2020. 

 

На 21. Скупштини Удружења „Фонд дијаспора за матицу“, одржанoj 14. септембра 

2019. године, у Београду, изнети су основни правци и дати корисни предлози за будућу 

активност Фонда. На основу тога, редигован је овај Оквирни план рада Фонда дијаспора за 

матицу за 2019/20. годину. 

- Наставити активности на јачању веза између матице и расејања и  унапређивања 

сарадње са државним органима, локалном самоуправом, Српском православном црквом и 

другима, у решавању хуманитарних проблема и очувању националног, културног и 

дзховног идентитета српског народа; 

- Средства Фонда усмеравати на најпрече хуманитарне потребе, с тим да у  врху 

приоритета остаје настављање помоћи Србима на Косову и Метохији, избеглим и 

расељеним породицама са малолетном децом; 

- Наставити са редовним пружањем помоћи Народним кухињама на Косову и 

Метохији, на исти начин и у обиму како је то чињено претходних пет година. Из средстава 

Фонда сваког месеца обезбеђивати донацију у износу од 100.000 динара (словима: сто-

хиљада-динара), за куповину основних животних намирница које ће добављачи 

испоручивати хуманитарној организацији ,,Мајка девет Југовића``, која ради под 

покровитељством Епархије Рашко-призренске; 

- Пружати помоћ у решавању најтежих хуманитарних проблема у друштву, у 

складу са могућностима Фонда и утврђеним критеријумима; 

- Охрабривати заједничко учешће Фонда, државних органа, локалних самоуправа, 

фирми, као и других хуманитарних организација, у заједничком решавању хуманитарних 

проблема, при чему средства Фонда треба да имају улогу иницијалних; 

- Наставити са иницијативом за ослобађање хуманитарне помоћи Фонда од 

плаћања пореза и царине, у износу од 20%, што води смањивању средстава која су 

донатори из дијаспоре наменили за хуманитарну помоћ. Указивати на то да је заједнички 

циљ повећавање средстава за хуманитарне потребе, а не њихово смањивање 

опорезивањем; 

- Обновити захтеве надлежним државним органима за повраћај невраћених 

средстава Фонда дијаспора за матицу и средстава Фондације за младе таленте ,,Сања 

Миленковић``, на начин како је својевремено враћен највећи део главнице Фонда; 

- Обновити захтев надлежним органима за добијање одговарајућих просторија за 

смештај (седиште) Фонда дијаспора за матицу, Фондације за стипендирање талената из 

математике и техничких наука ,,Сања Миленковић`` као и за Библиотеку српског 

расејања, у неком од слободних објеката у власништву државе, до решавања питања  

Српског дома, као трајног решења; 

- Обновити напоре за реализацију пројекта Српског дома у Београду, као места 

сусретања матице и расејања у областима културе, образовања, медија, духовности, 

бизниса; за подизање Меморијала свим српским жртвама  геноцида у 20. веку, као 
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моралног дуга савремених генерација, и као одговора на покушаје ревизије историје, 

оживљавање фашизма, нацизма и усташтва;   

- подржати припрему и издавање Србослова – књиге са најважнијим чињеницама о 

историји Србије и српског народа, достигнућима у култури, науци и развоју; о природним, 

економским и људским потенцијалима. Србослов би био намењен млађим генерацијама 

српске дијаспоре;  

- подржати штампање јединственог буквара српског језика за прваке у Србији, 

Републици Српској, за школе на српском језику у региону и дијаспори; 

- Захтевати од Владе поновно успостављање Министарства за дијаспору, с тим  да 

то не сме да буде формалан, већ суштински заокрет ка стратешком, свеобухватном и 

дугорочном повезивању матице и расејања у свим областима од значаја за очување 

националног, културног и духовног идентитета, и за ефикаснију одбрани права 

припадника српског народа где год се они налазили; 

- Наставити активности на даљем јачању информативне делатности према 

медијима, у циљу што потпунијег и благовременог информисања јавности о раду и 

резултатима свих активности Фонда; 

- Залагати се за остваривање права свих протераних Срба за слободан, безбедан и 

достојанствен повратак у своје домове и на имања са којих су протерани, посебно за 

слободан, безбедан и достојанствен повратак 250.000 Срба и других неалбанаца у своје 

домове и на своја имања у Покрајини Косово и Метохија; 

- Наставити са залагањем да се питање Косова и Метохије може решити 

принципијелно, праведно и на одржив начин само уз поштовање основних принципа 

међународног права, Повеље УН, Завршног документа ОЕБС-а, Резолуције СБ УН 1244 и 

Устава Србије. То је битна предпоставка за праведно решење српског националног питања 

на Балкану. Борити се против наметања са стране било којег решења на штету Србије и 

српског народа.  

- Залагати се, у оквиру својих надлежности и могућности, за очување ћириличног 

писма, српског језика, националног, културног и духовног идентитета српског народа; 

- Пружити активну подршку свим напорима којима је циљ изградња јединственог 

српског културног и духовног простора. 

 

Београд, 25. 11. 2019.                  

 


