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Поштовани, 

 

 

 

 

замолиле бисмо Вас на почетку да прочитате наше писмо и посветите нам један 

свој тренутак. 

Ми представљамо Хуманитарну организацију Una Serbica за помоћ српским 

избеглицама у Републици Србији и Србима повратницима на територије одакле је 

наш народ протеран (Република Хрватска и Федерација БиХ). 

Наш тим чине жене, нове генерације - високо образоване, остварене, које нису 

биле нити су чланице ниједне политичке странке. Ми смо патриотски 

оријентисане, родољубиве, храбре и хумане - жене какве су одржале и пронеле 

српско име кроз сва наша страдања. 

Љубав према свом роду, унеле смо у свој циљ, да стигнемо до сваке наше 

породице овде и у суседним државама. Желимо да им кажемо да нису сами и да 

има млађих који хоће да их чују и помогну им. 

Циљ нам је да се повежемо као народ и као људи, у невољама које за нас изгледа 

никако да стану, како ратне тако и оне које природа носи. 

Све наше животе чине људи и њихове судбине. Наших људи, само без крова над 

главом има 17.000 у Србији - остали проблеми су немерљиви: од имовинско -

стамбених проблема у Републици Србији, обнове порушених кућа у Републици 

Хрватској и БиХ где се наш народ вратио на своја огњишта, а где су услови 

живота изузетно лоши. Проблеми избегличких насеља, проблеми имовинско -

правне природе као што су немогућности уписа имовине у катастар 

непокретности, преко лоше комуникације са јавно - комуналним предузећима до 

свих других инфраструктурних и социјалних проблема. Сви ови проблеми чине 

отежаном интеграцију нашег народа на територији Републике Србије и у 

повратничке средине. 

Циљ нам је повезивање српског народа из дијаспоре и свих оних који се тако 

осећају са сународницима којима је наша помоћ потребна, кроз хуманитарни, 

економски, социјални, научни, образовни и културни потенцијал. Да и наша деца, 

одакле год била и где год се налазила, добију шансу да се школују и живе као 

грађани света поносни на своје порекло. 

Израз патриотизма је најпре култура сећања. У будућност гледамо, прошлост не 

заборављамо, да кроз повезивање, од заборава сачувамо све знамените Србе који 
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су пореклом из региона. Да сачувамо наш језик, културу, обичаје и свест о 

пореклу. 

У време промена и наших страдања, позивамо вас да се заједно удружимо, да 

једни друге пригрлимо и помогнемо јер ми немамо никог осим нас. 

 

 

Наш начин организовања је можда исти и већ виђен, али будите уверени да ми не 

личимо ни на једну организацију за коју сте чули. 

Изненадићемо вас својим непосредним приступом, посвећеношћу нашем, а 

надамо се и вашем циљу. 

Заједно смо јачи, заједно отварамо нова врата, а на стара куцамо поново док нам 

се не отворе. 

Упорност да помогнемо је наша снага, родољубље је наше надахнуће, да они који 

могу и хоће изборе боље и више за оне који не могу и немају. 

Да заједно, удружени, учинимо за своје људе оно што многи сумњају да можемо. 

Ми хоћемо и желимо, помозите нам да успемо. 

 

За њих, за вас, за све наше људе. 

 

 

 

 

Хуманитарна организација 

                                                                                               Una Serbica 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


