ХУМАНИТАРНА ПОМОЋ
ФОНДА ДИЈАСПОРА ЗА МАТИЦУ
У оквиру своје хуманитарне активности, којој од свог оснивања посвећује посебну
пажњу, Фонд дијаспора за матицу је и крајем ове године, одазивајући се молби појединих
организација, донео неколико одлука о додели новчане помоћи појединим корисницима.
Посебно напомињмо да је из средстава Фонда и у децембру месецу уплаћена
донација Народним кухињама на Косову и Метохији, у износу од 100.000 динара, за
куповину основних животних намирница за потребе њихових корисника. Ту активност,
која се редовно и успешно одвија последњих пет година, Управа фонда остварује у тесној
сарадњи са руководством Добротворне хуманитарне организације „Мајка девет
Југовића“, која ради под покровитељством Епархије Рашко-призренске. О значају
таквог ангажовања Фонда говоре и писма захвалности г-ђе Светлане Стевић,
председнице организације „Мајка девет Југовића“ и Епископа Рашко-призренског,
господина Теодосија. У писму г-ђе Стевић од 16. јануара 2020., речено је, поред
осталог „ Велика је захвалност коју осећамо, а мало је речи којима бисмо могли да је
искажемо. Помоћ коју нам већ годинама указујете од виталног је значаја за
неометани рад Народних кухиња на територији Косова и Метохије, а самим тим и за
остајање и опстајање српског народа“.
Епископ Теодосије, са своје стране, у писму од 15. јануара 2020. је истакао;
„Захваљујући Вашој донацији и редовним уплатама, благовремено смо успевали да
набављамо неопходне намирнице за наше кухиње, како ни у једном тренутку
припрема оброка не би била угрожена, на чему Вам осрајемо најискреније благодарни
Остали корисници помоћи су:
1. Друштво за церебралну и дечију парализу „Ана Антонијевић“, из
Крагујевца, којем је, поводом предстојеће Нове 2021. године, додељена новчана помоћ у
износу од 150.000 динара (словима: сто-педесет-хиљада-динара), за куповину
новогодишњих дечијих пакетића, за децу о којима се Друштво стара.
При доношењу одлуке о помоћи имало се у виду да се ради о Друштву које обавља
изузетну хуманитарну мисију, јер се стара о великом броју болесне деце и да није у
могућност да за њих обезбеди пригодне новогодишње пакетиће, с којима би их
обрадовао.
Додела пакетића за децу је обављена 26. децембра, у просторијама Друштва, којој
је, у име Управе Фонда, присуствовао господин Миролслав Млинар. Председница
Друштва, г-ђа Ана Антонијевић, уручила је том приликом посебну Захвалницу Фонду
дијаспора за матицу, за његову несебичну помоћ.
2. Фонд за дошколовавање младих пољопривредника „Борка Вучић“, из
Београда, којем је додељена новчана помоћ у износу од 1.000,00 евра (словима; хиљадуевра), у динарској противвредности на дан исплате. Одлука о помоћи је израз спремности
да се Фонду ,,Борка Вучић``помогне у превазилажењу финансијских тешкоћа, с којима се
суочава последњих година, у остваривању важних програмских активности, у корист
младих пољопривредника. Додела те помоћи је истовремено израз моралне подршке

организацији која носи име пок. Борке Вучић, која је имала велике заслуге за повраћај
главнице раније блокираних средстава Фонда и за настављање његовог рада.
3. Удружење жена са Косова и Метохије, са седиштем у Београду, којем је
додељено 70.000 динара, на име помоћи за реализацију планираног пројекта намењеног
образовању младих са Косова и Метохије, из области фризер/козметичари. Реализација
тог пројекта је планирана у тесној сарадњи са Удружењем фризера и козметичара, из
Београда, које ће обезбедити квалификованог едукатора за обуку заинтересованих
кандидата. Планирано је да реализација пројекта почне почетком јануара 2021., у
Општини Зубин Поток. Имају пријављених пет кандидата и настава за њих би трајала три
месеца. Средства додељена од стране Фонда су намењена за плаћање едукатора .
При доношењу одлуке о помоћи пошло се од оцене да се ради о пројекту од
посебног значаја, који је намењен стручном оспособљавању младих особа на Косову и
Метохији, како би њихов живот и живот њихових породица, уз стицање одговарајућег
занатског образовања, био успешнији и срећнији, а тиме истовремено пружена додатна
подршка за њихов останак на Косову и Метохији.
Удружење жена са Косова и Метохије основано је пре 14 година. Током свих
протеклих година првенствено је ангажовано у хуманитарној мисији пружања помоћи
преосталом српском народу на Косову и Метохији.
4. Црвеном крсту из Јагодине је додељена једнократна новчана помоћ, у
износу од 50.000 динара (словима: педсет-хиљада-динара), за набавку прехранбених
артикала за кориснике Народне кухиње. При додели ове помоћи пошло се од оцене да
услуге Народне кухиње користи 168 породица, са 450 чланова, да Црвени крст улаже
велике напоре, како би свакој породици, којој је то неопходно, пружио потребну помоћ у
исхрани, посебно у зимским условима.
Након уплате додењене помоћи, секретар Црвеног крста из Јагодине, г-ђа Татјана
Ристић, је упутила писмо захвалности, у којем је речено: „ У име Црвеног крста Јагодине
и у своје лично име, захваљујем се на веома значајној донацији. У овим хладним зимским
данима оброци које порипремамо за наше кориснике биће калоричнији. Велико хвала
свима који у овим тешким тгренуцима мисле и о другима``.

