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UVOD

Zadovoljstvo nam je da možemo predstaviti svakodnevni priručnik ,,Vademecum’’u kome je sažeto dato delovanje verskih humani-
tarnih organizacija u Srbiji i to: Caritasa Srbije, Čovekoljublja, EHO-a, Saveza Jevrejskih opština i Merhameta-muslimanske huma-
nitarne organizacije. U Vademecumu je dat kratak opis projekata koje sprovode verske humanitarne organizacije u Srbiji, tako da 
Vademecum predstavlja jednostavnu mapu resursa kojima raspolažu verske organizacije u Srbiji. 

Ovaj priručnik je namenjen na prvom mestu, pojedincima i institucijama koje se svakodnevno susreću sa ljudima u potrebi, kao 
i svima koji svakodnevno sarađuju sa Caritasom (na bilo kom nivou, zaposleni u Caritasu, crkvene institucije, župski uredi), kao i 
onima koji sarađuju sa ostalim verskim organizacijama kao sto su: Čovekoljublje, EHO, Savez Jevrejskih opština i Merhamet.

U Vademecumu možete naći osnovne informacije o nabrojanim verskim organizacijama, kratak opis svakog projekta/službe (vrste 
delovanja i korisnici) te kontakt informacije. Objavljeni podaci se odnose na aktuelno stanje u novembru 2011 kada se štampa 
Vademecum. 

Podatke su prikupili i obradili zaposleni u programu ,,Posmatranje siromaštva’’.

Beograd, 23 Novembra 2011 godine       O. Vladislav Varga
Direktor Caritasa Srbije 
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Caritas srbije

adresa: Višegradska 23, 11000 Beograd

telefon:
+381 11 36 16 940
+381 11 36 10 438

Fax: +381 11 36 16 941

e-mail: secretariat@caritas.rs

Website: www.caritas.rs

Predsednik: Msgr. Stanislav Hočevar

Direktor: Preč. Vladislav Varga

Nacionalni koordinator: Darko Tot

Msgr. Stanislav Hočevar 

Caritas Srbije je socio-pastoralna ustanova Katoličke crkve, 
osnovana radi promovisanja i svedočenja delotvorne hrišćan-
ske ljubavi u službi razvoja čoveka, ostvarenja socijalne pravde 
i mira i izgradnje civilnog društva. Osnovne temelje Caritasa i 
karitativnog delovanja uopšte nalazimo u Svetom pismu i soci-
jalnom učenju Katoličke crkve. 
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Danas je Caritas pravna osoba na crkvenom i civilnom po-
dručju, u skladu sa Zakonikom kanonskog prava i zakonima 
Republike Srbije, i u svom delovanju pruža konkretan odgovor 
na zapovest ljubavi prema bližnjem, koju je Stvoritelj upisao u 
ljudsku prirodu (Deus Caritas est, 31). 

Aktivnosti koje realizuje Caritas Srbije:
- Program Kućne nege koji se sprovodi u 20 gradova u 

Srbiji preko mreže dijecezanskih Caritasa. Usluge se pružaju 
siromašnim osobama starijim od 65 godina, osobama sa po-
sebnim potrebama, fizički hendikepiranim itd. Zahvaljujući 
donatorima sve usluge su besplatne. Timovi za pomoć su 
sastavljeni od medicinskih sestara i gerontodomaćica. 

- Program promocije mentalnog zdravlja u srbiji 
Caritas sprovodi u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, a u 
partnerstvu sa kancelarijom SZO u Srbiji, Ministarstvom za 
rad i socijalnu politiku. Svake godine se organizuju anti-sti-
gma kampanje za mentalno obolele osobe.

- Program Posmatranje siromaštva i resursa koje 
uočava Katolička crkva u srbiji, imao za cilj stvaranje 
instrumenta koji koristi lokalna Crkva kako bi se pomoglo lo-

kalnoj zajednici da na sistematski način prati one koje žive u 
siromaštvu, kako bi moglo da se analiziraju i razumeju uzro-
ci siromaštva, da se planiraju konkretni odgovori za borbu 
protiv siromašta i socijalne isključenosti na svim nivoima 
podizanjem svesti o realnosti u kojoj siromašni ljudi žive. 

– Program Razvoj ruralnog turizma i održive po-
ljoprivrede u Centralnoj Srbiji Kragujevac i Knić) 
se realizuje u okviru Programa ekonomske saradnje Srbije i 
Flandrije (Belgija) sa ciljem osnaživanja bilateralnih odnosu 
dveju država. 

– Program Mostovi  pomirenja – promocija rada sa mla-
dima. Projekt ima za cilj da doprinese izgradnji građanskog 
društva u multietničkim, multireligijskim sredinama kroz 
povezivanje i zajednički rad mladih koji pripadaju različi-
tim etničkim i drugim grupama. Projekt se realizuje na jugu 
Srbije u opštinama Bujanovac i Preševo a ostvaruje se kroz 
zajedničke radionice i medijsku promociju na temu zlou-
potrebe droge kod mladih. Projekt je namenjen mladima 
osnovnog i srednješkolskog uzrasta a realizuje se u saradnji 
sa opštinskim vlastima kao i sa izabranim osnovnim i sred-
njim školama u ove dve opštine.
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CaRitaS SubotičKe biSKuPije

adresa: Zmaj Jovina 20, 24000 Subotica

telefon/fax: +381 (0)24 55 91 39

e-mail: caritas@tippnet.rs

Web: www.caritas-su.org.rs

Direktor: Vlč. István Dobai

Koordinator: Gabor Ric

Caritas Subotičke biskupije je udruženje građana osno-
vano od strane gospodina biskupa, sveštenika i laika kao 
humanitarna i socio-pastoralna organizacija Katoličke Cr-
kve sa zadatkom da pomaže osobama u potrebi bez obzira 
na nacionalnu, versku ili rasnu pripadnost. 
Caritas je aktivan od početka devedesetih godina dvadesetog 
veka. U početku organizacija je preko velikog broja svojih vo-
lontera, delila humanitarnu pomoć a kasnije se sve više uklju-
čivala u pružanje socijalnih usluga. 24.12.2002. godine Caritas 
Subotičke biskupije je registriran kao udruženje građana i odpo-
čeo rad u svojstvu pravnog lica.

Shodno cilju osnivanja Caritas na teritoriji Subotičke biskupije 
svoje aktivnosti grupiše u tri grupe projekata:
1. Projekti usmereni prema starima. 
2. Projekti usmereni prema mladima. 
3. Aktivnosti usmereni prema siromašnima.
Danas u Subotičkoj biskupiji postoje tri jaka Caritas centra, or-
ganizovana kao udruženje građana: Caritas Subotica, Caritas 
Dekanata Novi Sad i Caritas Župe Sv Terezije u Senti. Pošto na 
osnovu novog Zakona o Crkvama i verskim zajednicama Su-
botička biskupija je dobila mogućnost, osnovala je novu orga-
nizaciju pod imenom, Caritas Subotičke biskupije, kao crkveno 
pravno lice, postojeće udruženje građana Caritas Subotičke bi-
skupije je početkom 2011. godine svoje ime promenio u Caritas 
Subotica. Caritas Subotica, Caritas Dekanata Novi Sad i Caritas 
Župe Sv Terezije u Senti deluju kao ogranci Caritasa Subotičke 
biskupije.
Caritas subotica pruža kućnu negu u Subotici, Senti, Malom 
Iđošu i Kanjiži. Zaposleni neguju približno 600 korisnika. Borbu 
protiv marginalizacije ostarelih vršimo preko Caritas Cluba, koji 
ima 400 članova. U Bečeju vodimo dnevni boravak za mlade sa 
posebnim potrebama. Izdajemo na korišćenje medicinska po-
magala i prevozimo ostarele u bolnicu, na rehabilitaciju i kod 
stomatologa. Za mlade organizujemo kurseve iz informatike i 
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razne akcije. Organizujemo edukaciju za borbu protiv bolesti za-
visnosti za učenike i za nastavnike razredne nastave. U Subotici 
imamo stalno sakupljanje i deljenje hrane, garderobe, obuće, 
nameštaja, ogreva i novca.
Caritas Novi sad ima službu pomoći i nege za ostarele u 
Novom Sadu, organizuje rad dnevnog centra za stare, montesori 
vrtića za romsku decu i volonterski susrete za osobe sa mental-
nim problemima.
Caritas senta je isto aktivan od početka devedesetih godi-
na. Caritas Senta vodi rad kuhinje za siromahe i svakodnevno 
podeli od 350 do 500 ručkova. Organizuje rad dnevnog centra 
za ostarele, daje na korišćenje medicinska pomagala, sakuplja 
i deli garederobu.

ŽuPna zajedniCa:
Sv. terezija avilska (Subotica)
telefon: +381 (0)24 70 38 89

Aktivnosti:
– Podela odeće

Odgovorna osoba: Ana Lijović
– Podela paketa za praznike

Odgovorna osoba: Msgr. Stjepan Beretić
– Pomoć ekonomsko siromašnima

Odgovorna osoba: Vlč. Šotanji Ferenc

ŽuPna zajedniCa:
uskrsnuće isusovo (Subotica)
telefon: +381 (0)25 52 44 96

Aktivnosti:
– Podela hrane, odeće, ogreva i paketa za praznike

Odgovorna osoba: Msgr. Bela Stantić

ŽuPna zajedniCa:
Sv. Rok (Subotica)
telefon: +381 (0)24 55 48 96

Aktivnosti:
– Podela paketa za praznike

Odgovorna osoba: Nikola Jaramazović
– Druženje i igra sa napuštenom decom

Odgovorna osoba: Ankica Mesaroš

ŽuPna zajedniCa:
Marija Majka Crkve (Subotica)
telefon: +381 (0)24 56 65 46

Aktivnosti:
– Pomoć deci i samohranim majkama

Odgovorna osoba: S. Eleonora Merković
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ŽuPna zajedniCa:
Sv. Petar i Pavao (bački Monoštor)
telefon: +381 (0)25 80 75 21

Aktivnosti:
– Podela hrane, odeće i igračaka

Odgovorna osoba: Stipan Periškić
– Druženje starih i bolesnih

Odgovorna osoba: Vlč. Goran Vilov

ŽuPna zajedniCa:
Sv. josip radnik (Đurđin)
telefon: +381 (0)24 76 85 97

Aktivnosti:
– Podela paketa za praznike

Odgovorna osoba: Etuška Gabrić

ŽuPna zajedniCa:
Presveto Srce isusovo (Futog)
telefon: +381 (0)21 89 52 62

Aktivnosti:
– Poseta starih osoba s potrebama

Odgovorna osoba: Vlč. Antun Kopilović

ŽuPna zajedniCa:
Presveto trojstvo (Sombor)
telefon: +381 (0)25 42 35 64

Aktivnosti:
– Podela paketa za praznike

Odgovorna osoba: Kata Hekli

ŽuPna zajedniCa:
Sv. Mala terezija (Senta)
telefon: +381 (0)24 82 14 40

Aktivnosti:
– Narodna kuhinja

Odgovorna osoba: Mucsi István
– Dnevni centar za stare

Odgovorna osoba: Jablonski Šandor
– Podela odeće

Odgovorna osoba: Szabó Erzsébet
– Kućna nega i pomoć u kući

Odgovorna osoba: Újhelyi Éva
– Pomoć deci

Odgovorna osoba: Szabó Erzsébet



7

ŽuPna zajedniCa:
Sv. Marko (Stari Žednik)
telefon: +381 (0)24 78 70 03

Aktivnosti:
– Podela hrane za praznike

Odgovorna osoba: Vlč. Željko Šipek

ŽuPna zajedniCa:
uznesenje Svetog Križa (Sombor)
telefon: +381 (0)25 42 35 64

Aktivnosti:
– Podela hrane, odeće i ogreva

Odgovorna osoba: Marica Mirkut

ŽuPna zajedniCa:
Presveto Srce isusovo (donji tavankut)
telefon: +381 (0)24 47 67 408

Aktivnosti:
– Podela dečijih paketa

Odgovorna osoba: Kristina Tokodi
– Podela ogreva, Odgovorna osoba: Antun Prćić

ŽuPna zajedniCa:
Sv. Marija (Subotica)
telefon: +381 (0)24 53 95 05

Aktivnosti:
– Psihosocialna pomoć, Odgovorna osoba: Vlč. Szungyi Károly
– Podela paketa za praznike

Odgovorna osoba: Vlč. Szungyi Károly

ŽuPna zajedniCa:
Svi Sveti (bačko Petrovo Selo)
telefon: +381 (0)21 80 30 04

Aktivnosti:
– Podela paketa za praznike, Odgovorna osoba: Takács Nándor

ŽuPna zajedniCa:
Sv. josip radnik (Gornji breg)
telefon: +381 (0)24 84 30 93

Aktivnosti:
– Podela odeće i paketa za praznike

Odgovorna osoba: Varga Danica
– Posete starim i bolesnim osobama

Odgovorna osoba: Bollók Éva
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ŽuPna zajedniCa:
Sniježna Gospa (Horgoš)
telefon: +381 (0)24 79 27 04

Aktivnosti:
– Kućna nega i pomoć u kući

Odgovorna osoba: Lepár Györgyi
– Podela odeće

Odgovorna osoba: Börcsök Teréz
– Iznajmljivanje pomagala za stare

Odgovorna osoba: Lepár Györgyi
– Podela paketa za praznike

Odgovorna osoba: Csécsei Erzsébet
– Druženje sa decom s potrebama

Odgovorna osoba: Lepár Györgyi

ŽuPna zajedniCa:
Sv. ana (Kupusina)
telefon: +381 (0)25 78 66 21

Aktivnosti:
– Podela paketa za praznike

Odgovorna osoba: Vlč. Bunford Vilmoš

ŽuPna zajedniCa:
Sv. Rozalija (temerin)
telefon: +381 (0)21 84 40 01

Aktivnosti:
– Podela odeće i paketa za praznike

Odgovorna osoba: Mészáros Teréz

ŽuPna zajedniCa:
uznesenje blažene djevice Marije (bečej)
telefon: +381 (0)21 69 12 151

Aktivnosti:
– Dnevni centar za osobe sa posebnim potrebama

Odgovorna osoba: Tallós Boglárka
– Pružanje pomoći osobama s potrebama

Odgovorna osoba: Vlč. Fuderer László
– Podela odeće, obuće i paketa za praznike

Odgovorna osoba: Blaskovics Rozália

ŽuPna zajedniCa:
Sv. antun Padovanski (čantavir)
telefon: +381 (0)24 78 21 51
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Aktivnosti:
– Pružanje pomoći osobama s potrebama

Odgovorna osoba: Kiss Franciska

ŽuPna zajedniCa:
Sv. Stjepan kralj (Svilojevo)
telefon: +381 (0)25 79 70 80

Aktivnosti:
– Pomoć ekonomski siromašnima

Odgovorna osoba: László Mária
– Pomoć u učenju

Odgovorna osoba: Kővári Erzsébet

ŽuPna zajedniCa:
uzvišenje Svetog Križa (Srbobran)
telefon: +381 (0)21 73 03 56

Aktivnosti:
– Podela knjiga i školskog pribora

Odgovorna osoba: Vlč. Szarvas Péter

ŽuPna zajedniCa:
Razlaz Svetih apostola (Kelebija)
telefon: +381 (0)24 78 05 81

Aktivnosti:
– Posete starim i osobama sa zdravstvenim problemima

Odgovorna osoba: Vlč. Szungyi Károly

ŽuPna zajedniCa:
Sv. ana (Mali iđoš)
telefon: +381 (0)24 73 00 35

Aktivnosti:
– Kućna nega i pomoć u kući

Odgovorna osoba: Kocsis Margit

ŽuPna zajedniCa:
Kraljica Svete Krunice (telečka)
telefon: +381 (0)25 86 40 04

Aktivnosti:
– Podela hrane i ogreva 

Odgovorna osoba: Vlč. Pásztor Árpád
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ŽuPna zajedniCa:
Sv. Anđeli čuvari (Kanjiža)

telefon: +381 (0)24 87 78 23

Aktivnosti:
– Podela odeće

Odgovorna osoba: Rudinszki Ilona
– Kućna nega i pomoć u kući

Odgovorna osoba: Bajus Rus Crnka
– Posete i razgovori sa starim osobama

Odgovorna osoba: Kovács József

ŽuPna zajedniCa:
Sv. Juraj (Mol)

telefon: +381 (0)24 86 15 08

Aktivnosti:
– Podela paketa 

Odgovorna osoba: Kecskés Ibolya
– Radionica za decu s posebnim potrebama 

Odgovorna osoba: Meszáros Enikő

Caritas DeKaNata NOVi saD

telefon: +381 (0)21 67 41 420

Aktivnosti:
– Dnevni centar za stare sa otvorenom mrežom zaštite

Odgovorna osoba: Vlč. Ištvan Dobai
– Kućna nega i pomoć u kući

Odgovorna osoba: Vlč. Ištvan Dobai
– Dnevni centar za mentalno zdravlje

Odgovorna osoba: Vlč. Ištvan Dobai
– Montessori dečija kuća i predškolska priprema dece iz mar-

ginalizovanih socijanih grupa
Odgovorna osoba: Vlč. Ištvan Dobai
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CaRitaS zRenjaninSKe biSKuPije

adresa: Ljubljanska 15, 23000 Zrenjanin

telefon/fax: +381 (0)23 51 04 47 

e-mail: caritas.zr@open.telekom.rs

Direktor: Preč. Djuriš Laslo

Koordinator: Tibor Halmai

biskupijski Caritas zrenjanin je humanitarna organi-
zacija koju je osnovala katolička crkva 1994. godine. Član 
je nacionalnog Caritasa Srbije i Caritasove internacionalne 
mreže koja deluje u 190 država širom sveta. 
Caritas želi da pruža pomoć svakom čoveku, bez obzira na nacio-
nalnu, versku, ili bilo koju drugu pripadnost. Osnovni cilj Caritasa 
je da svaka osoba može da živi životom dostojna čoveka. U ratnim 
okolnostima i u slučajevima elementarnih nepogoda Caritas u Zre-
njaninu je realizovao urgentne programe, deljenjem porodičnih pa-
keta, hrane, higijene, stočne hrane, građevinskog materijala i ogreva.
2003. godine Biskupijski Caritas Zrenjanin je registrovan kao 
udruženje građana, kod Ministarstva za ljudska i manjinska 
prava, a od 2011. i u jedinstvenom APR registru. 

Predsednik Biskupijskog Caritasa Zrenjanin je biskup zrenjanin-
ski Msgr. Dr. Ladislav Nemet.

Saradnja sa drugim vladinim i nevladinim 
organizacijama:
– sa Upravom Grada Zrenjanina-sufinansijer projekta kućne 

nege i pomoći u kući
– sa Zdravstvenim centrom Dom Zdravlja „ Dr. Boško Vreba-

lov“ koji pokriva opštinu Zrenjanin sa 28 reonskih ambulan-
ti, sa patronažnom službom kućnog lečenja polivalentnom 
patronažnom službom, 

– sa Opštom Bolnicom „ Dr. Đorđe Joanović“ koji pokriva celu 
Zrenjaninsku Opštinu.

– sa Centrom za socijalni rad opštine Zrenjanin
– sa Opštom Bolnicom u Vršcu
– sa Domom Zdravlja Sečanj
– Gerontološkim centrom Zrenjanin
– Nacionalna služba za zapošljavanje filijale Zrenjanin
– sa Centrom za socijalni rad opštine Nova Crnja
– sa Domom zdravlja opštine Nova Crnja
– sa svim verskim zajednicama koji deluju na teritoriji op-

štine Zrenjanin(pravoslavnim, reformatorskim, evangelistič-
kim, jevrejskim, muslimanskim)
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Saradnja sa nevladinim organizacijama:
– Opštinsko Udruženje multiplex sklerotičara
– Opštinsko Udruženje paraplegičara
– Malteška Dobrotvorna Organizacija Srbije sa sedištem u 

Zrenjaninu
– Udruženje penzionera opštine Zrenjanin
– Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenih osoba 

Zrenjaninske opštine
– Udruženje distrofičara zrenjaninske opštine

Projekti koje realizuje Biskupijski Caritas 
Zrenjanin:

Počev od 2003. godine naša organizacija umesto urgentnih za-
počinje da realizuje dugoročne programe zbrinjavanja ostarelih 
i bolesnih osoba, kao i projekte za mlade.
1. Projekti za mlade koje smo realizovali ili su u toku 

realizacije:
– Prevencija bolesti zavisnosti. Inplementacija projekta u par-

tnerstvu sa Caritas Hungarica 
– Integracija omladine sa hendikepom
– Radionice i vanškolske aktivnosti dece i omladine sa poseb-

nim potrebama
2. Projekti zbrinjavanja ostarelih-bolesnih osoba su:
– Kućna nega i pomoć u kući za ostarela lica preko 65 

godina starosti. Ovaj program naša organizacija sprovodi ne-

prekidno od 01. 01. 2003. godine. U Caritasovoj kućnoj nezi 
i pomoći u kući trenutno je zaposleno 4 medicinske sestre i 
4 gerontodomaćice koordinator i administrator. Osoblje tre-
nutno zbrinjava 364 korisnika u zrenjaninu, Mužlji, 
Novoj Crnji i tobi.

– Dnevni centar za osobe koji žive u socijalnoj izolaciji ili 
su u bliskoj prošlosti doživeli neku stresnu situaciju( gubi-
tak bračnog druga ili neke druge bliske, voljene osobe). Broj 
korisnika dnevnog centraj e 50 osoba.

3. Centar za slušanje, nastoji da pomogne siromašnim 
osobama i licima u potrebi, pružajući im psihosocijalnu po-
dršku a prema potrebi i materijalnu pomoć.

4. Projekat smanjenja rizika od katastrofa i elemen-
tarnih nepogoda, sprovodi se na područjima gde su se do-
gađale poplave, klizišta, zemljotresi, kako bi se lokalno sta-
novništvo psihički i fizički pripremilo za takve situacije. Cilj 
ovog projekta je ublaživanje posledica katastrofa.

Aktivnosti u okviru ovih projekata realizuju pored 14 zaposle-
nih i 18 volontera. 
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ŽuPna zajedniCa:
Sveti ivan nepomuk (zrenjanin)
telefon:+381 (0)23 51 04 47

Aktivnosti:
– Kućna nega i pomoć u kući

Odgovorna osoba: Halmai Tibor
– Dnevni centar za stare

Odgovorna osoba: Halmai Tibor
– Radionica za decu i sa posebnim potrebama

Odgovorna osoba: Halmai Tibor
– Radionica za osobe sa mentalnim teškoćama

Odgovorna osoba: Dragica Bu
– Podela paketa: hrana, sredstava za higijenu i polovna odeća

Odgovorna osoba: Štoker Kečkemeti Hajnal

ŽuPna zajedniCa:
Snežna Gospa (Padej)
telefon:+381 (0)230 7 55 13

Aktivnosti:
– Dnevni centar za stare i siromašne

Odgovorna osoba: Vlč. Maša Tamaš

ŽuPna zajedniCa:
Sv. agata (nova Crnja)
telefon: +381 (0)23 81 50 06

Aktivnosti:
– Kućna nega i pomoć u kući

Odgovorna osoba: Valerija Nemet

ŽuPna zajedniCa:
Presveto trojstvo (toba)
telefon: +381 (0)23 81 00 40

Aktivnosti:
– Kućna nega i pomoć u kući

Odgovorna osoba: Valerija Nemet

ŽuPna zajedniCa:
Sv. ana (jermenovci)
telefon: +381 (0)13 86 60 91

Aktivnosti:
– Podela paketa za praznike

Odgovorna osoba: Šoš Valerija
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ŽuPna zajedniCa:
Pohod blažene djevice Marije (Velika Greda)
telefon: +381 (0)13 86 54 31

Aktivnosti:
– Podela paketa za praznike

Odgovorna osoba: Santo Janoš

ŽuPna zajedniCa:
Crkva Kraljica Svete Krunice (alibunar)
telefon: +381 (0)13 64 13 10

Aktivnosti:
– Podela paketa za praznike

Odgovorna osoba: Bukur Brahman Ana

ŽuPna zajedniCa:
Crkva Svete Krunice (Hajdučica)
telefon: +381 (0)13 86 41 95

Aktivnosti:
– Podela paketa za praznike

Odgovorna osoba: Barica Nandor

ŽuPna zajedniCa:
Crkva Svete Katarine (Markovićevo)
telefon: +381 (0)13 87 70 24

Aktivnosti:
– Podela paketa za praznike

Odgovorna osoba: Zambo Šandor

ŽuPna zajedniCa:
Sv. Franja asiški (Kikinda)
telefon: +381 (0)23 02 17 11

Aktivnosti:
– Podela paketa za praznike

Odgovorna osoba: Vlč. Pal Semeredi
– Letnji kamp za mlade:

Odgovorna osoba: Vlč. Pal Semeredi

ŽuPna zajedniCa:
Crkva Kraljica Svete Krunice (Plandište)
telefon: +381 (0)13 86 20 54

Aktivnosti:
– Podela paketa za praznike

Odgovorna osoba: Kovač Gizela
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ŽuPna zajedniCa:
Sveto ime Marijino (Mužlja)
telefon: +381 (0)23 54 98 14

Aktivnosti:
– Kućna nega i pomoć u kući

Odgovorna osoba: Halmai Tibor
– Druženje za stare osobe

Odgovorna osoba: Šomorai Aranka

ŽuPna zajedniCa:
Presveto trojstvo (čoka)
telefon: +381 (0)23 07 11 36

Aktivnosti:
– Dnevni centar za stare

Odgovorna osoba: Cender Marija

ŽuPna zajedniCa:
Sv. ana (bela Crkva)
telefon: +381 (0)13 85 30 01

Aktivnosti:
– Podela paketa za praznike

Odgovorna osoba: Vlč. Kiralj Tibor
– Druženje sa starim osobama

Odgovorna osoba: Vlč. Kiralj Tibor
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CaRitaS za SReM

adresa: Strosmajerova 20, 21131 Petrovaradin

telefon/fax: +381 (0)21 63 32 154

e-mail: car-srij@eunet.rs

Direktor: Preč. Jozo Duspara

Koordinator: Ivka Nađ

Caritas kao organizirani način karitativnog djelovanja, novina je u 
našoj mjesnoj Crkvi. Ovakav način služenja Crkve ljudima u potrebi 
jedna je od njezinih temeljnih dimenzija. Djelujući na takav način, 
odnosno iz vjere u Isusa Krista, Caritas se bitno razlikuje od svih dru-
gih organizacija koje iz humanih razloga pomažu najpotrebnijima.
Caritas Srijem je osnovan 1992.godine i djeluje na području 
Srijemske biskupije i u sastavu Caritasa Srbije. U predhodnom 
vremenu djelovao je u Đakovačko Srijemskoj biskupiji te je na-
sljednik je slavnih caritativnih aktivnost s početka prošlog stoljeća.
Nakon što je osnovan caritas se suočio s radom na urgentnim projekti-
ma sve do 2003 godine kada se počeo baviti projektom Kućne njege.
Svi projekti koje je caritas za Srijem vodio uz neposrednu po-
moć korisnicima imali su za cilj osnaženje i promociju Caritas.

Nastojao je djelovati u raznim pravcima.Ostvario je dobru su-
radnju s donatorima kao i s lokalnim institucijama.S mnogima 
su potpisani memorandumi o suradnji kao i o dobroj namjeri.
Posebno bih željeli naglasiti povezanost caritasa Srem s cari-
tasom Bolzzano-Bressanone koji su potpomogli više projekata 
caritasa Srem. U svojoj raznolikosti djelovanja posebno su bili 
fokusirani na rad sa starima, mladima, poljoprivrednicima, za-
natlijama kao i na razvoju caritasa za samostalno djelovanje.
Danas caritas Srijem pokušava odgovoriti na nove izazove koji 
su pred njim .On i danas djeluje u više gradova na vidljiv način 
kroz decentralizirane timove KN u St. Pazovi, Rumi i Šidu. Ta-
kođer caritas Srijem je nosioc ostvarenja projekta KN i Dnevnog 
centra u Sremskoj Mitrovici.
Njegove aktivnosti su posebno usmjerene u razvoj župskih ca-
ritasa te formiranju volonterskih zajednica po župama Srijema.
Svi naši župni caritasi su u svakom momentu spremni prihva-
titi i veće obaveze ako se procijeni da su one potrebne.
Da bismo Caritasu dali pastoralni značaj, našim radnicima i volon-
terima želimo pružiti što bolje informacije o Crkvi a njih same napa-
jati duhovnim vrijednostima. U tom kontekstu Caritas Srijem sva-
kih dva mjeseca organizira duhovnu obnovu za sve svoje radnike.
I dok djeluje urgentno, Caritas stvara bazu podataka koja je bitna za 
pisanje projekata i pravljenja analize. U isto vrijeme nastojimo razvija-
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ti strukturu neophodnu za današnje vrijeme kao i za budućnost tako 
da Caritas ima svoga predsjednika, ravnatelja, koordinatore projekata 
i tajnika. Sve ove dužnosti imaju za cilj Caritasu dobro utrti put za 
budućnost a u ovom momentu čuti vapaj onih koji su u potrebi.

ŽuPna zajedniCa:
Sv. dimitrije (Sremska Mitrovica)
telefon: +381 (0)22 62 69 42

Aktivnosti:
– Kućna nega i pomoć u kući

Odgovorna osoba: Kristina Miščević
– Dnevni centar za stare i nemoćne osobe

Odgovorna osoba: Kristina Miščević
– Pomoć osobama sa smetnjama u razvoju

Odgovorna osoba: Radovan Kekić

ŽuPna zajedniCa:
Sv. juraj (Golubinci)
telefon: +381 (0)22 38 13 05

Aktivnosti:
– Pomoć starima – razgovor i hrana

Odgovorna osoba: Milka Mačinković
– Pomoć deci – razgovor i učenje

Odgovorna osoba: Vlc. Željko Tovilo

– Kućna nega Stara Pazova
Odgovorna osoba: Tatjana Dutka

ŽuPna zajedniCa:
uznesenje blažene djevice Marije (zemun)
telefon: +381 (0)11 26 16 281

Aktivnosti:
– Podela odeće i hrane, Odgovorna osoba: Ivka Nađ
– Posete starim i nemoćnim osobama u župi

Odgovorna osoba: Ivka Nađ

ŽuPna zajedniCa:
uzvišenje Sv. Križa (Ruma)
telefon: +381 (0)22 47 42 66

Aktivnosti:
– Kućna neg, Odgovorna osoba: Zdenka Kolar

ŽuPna zajedniCa:
Presveto Srce isusovo (Šid)
telefon: +381 (0)22 71 24 10

Aktivnosti:
– Kućna nega

Odgovorna osoba: Eugenija Dančo
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Caritas beOgraDsKe NaDbisKUPije

adresa: Višegradska 23, 11000 Beograd
telefon/fax: +381 (0)11 30 65 459
Fax: +381 (0)11 30 65 460
e-mail: secretariat@caritas-beograd.org.rs
Direktor: Miloje Veljić
Koordinator: Miodrag Živković

Caritas Beogradske nadbiskupije formiran je 1988. godine kao hu-
manitarna organizacija Katoličke Crkve sa ciljem pružanja pomoći 
ugroženim kategorijama stanovništva Srbije. Pored podrške državnim 
institucijama koje su vodile brigu o bolesnim i ostarelim ljudima, cilj-
nu grupu korisnika sačinjavale su i brojne izbegle i interno raseljene 
osobe sa prostora bivše Jugoslavije koje su svoje utočište našle u Srbiji. 
Kao i slične humanitarne organizacije osnovane pod blagoslovom Ka-
toličke crkve, pri raspodeli pomoći i implementaciji projekata podrške 
ugroženim kategorijama stanovništva uvek smo se rukovodili nače-
lom ljudskih potreba, a ne nacionalnom ili verskom pripadnošću.
Caritas Beogradske nadbiskupije pored teritorije Beograda, imple-
mentira projekte i na području centralne Srbije preko svojih filijala:
– Caritas Aleksinac
– Caritas Niš
– Caritas Šabac
– Caritas Valjevo

Najčešće pružene usluge korisnicima u okviru projekata Carita-
sa Beogradske nadbiskupije su:
– kućna nega i pomoć u kući za ostarele, bolesne i hendikepi-

rane osobe
– razne vrste podrške, kroz slušanje, savete i pomoć u pristupu 

državnim socijalnim i zdravstvenim ustanovama 
– usluge pranja, sušenja i peglanja 
– kupanje i zdravstvene usluge dermatološkog pregleda i 

depidikulacije 
– nabavka dokumenata za lokalne marginalizovane grupe i 

pomoć u ostvarivanju njihovih prava u državnim instituci-
jama i ustanovama 

– podela garderobe i humanitarne pomoći 

Aktivnosti:
– Lična dokumenta i integracija Roma u društvo Srbije

Odgovorna osoba: Miloje Veljić
– Održivi razvoj kulture suživota i zaštite životne sredine na 

području Niša, Aleksinca i Leskovca
Odgovorna osoba: Miloje Veljić

– Mostovi pomirenja u južnoj Srbiji
Odgovorna osoba: Miloje Veljić
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Caritas ŠabaC

adresa: Vojvode Mišića 25, 15 000 Šabac

telefon/Fax: +381 (0)15 34 32 91

Aktivnosti:
– Volonterski centar

Odgovorna osoba: Ivana Korunić
– Centar za slušanje

Odgovorna osoba: Ivana Korunić
– Edukativni centar

Odgovorna osoba: Ivana Korunić
– Kućna nega starih

Odgovorna osoba: Bojana Janković
– Servis za pranje veša

Odgovorna osoba: Milka Simić

Caritas VaLjeVO

adresa: Braće Veličković 44, 14 000 Valjevo

telefon/Fax: + 381 (0)14 29 18 20

Aktivnosti:
– Kućne posete osobama sa mentalnim poremećajem

Odgovorna osoba: Radoslav Ljubičić
– Kućna nega starih

Odgovorna osoba: Tamara Dimitrijević
– Praćenje implementacije Kućnih poseta

Odgovorna osoba: Radoslav Ljubičić
– Servis za pranje veša

Odgovorna osoba: Radoslav Ljubičić
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Caritas aLeKsiNaC

adresa: Tihomira Đorđevića 20, 18220 Aleksinac

telefon/Fax: +381 18 80 44 03

Aktivnosti:
– Kućna nega starih

Odgovorna osoba: Jelena Milenković
– Pomoć školskoj deci u Aleksincu

Odgovorna osoba: Goran Žalac
– Pranje veša i kupanje

Odgovorna osoba: Danijela Stojanović
– Priprema Romske dece za polazak u školu

Odgovorna osoba: Goran Žalac

Caritas NiŠ

adresa: Jug Bogdanova 1, 18000 Niš

telefon/Fax: +381 18 42 53 374

Aktivnosti:
– Kućna nega starih

Odgovorna osoba: Darko Delija

ŽuPna zajedniCa:
Sv. Ćiril i Metodije (Beograd)

telefon: +381 (0)11 35 55 489, +381 (0)11 30 56 120

Aktivnosti:
– Poseta i nega bolesnih i starih

Odgovorna osoba: S. Danijela Šeme
– Poseta i razgovor

Odgovorna osoba: S.Vera Pjetri
– Podela osnovnih namirnica

Odgovorna osoba: S. Sofija Gjergji
– Podela gotovih obroka

Odgovorna osoba: S. Justa Stepani
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CaRitaS aPoStolSKoG eGzaRHata

adresa: Maršala Tita 64, 21466 Kucura

telefon/fax: +381 (0)21 72 83 13

e-mail: kucaras@ptt.rs

Caritas Apostolskog Egzarhata se inspiriše na svojim predhodnici-
ma savremenog organizovanog Caritasa.Tako mu je svetli primer 
paroha Ruskog Krstura,Janka Kopčaja koji je u godinama velike 
kolere,1836 sa svojim parohijanima pomagao bolnice u Novom 
Sadu i Somboru,te je dobio titulu počasnog građanina Sombora.
Druga osoba je bio sam vladika Dionizije koji 1918 pokreće ak-
ciju pomoći ratnoj siročadi, a sa monahinjama Vasilijankama 
1920 godine otvara prvo sirotište u Šidu.
Posle ateističkog perioda,godina 1990 je označena velikim an-
gažovanjem grkokatoličkih parohija u vezi pomoći sirotištima u 
Rumunjskoj a iste godine su nekoliko parohija u Bačkoj prihva-
tila 300-njak dece zahvaćene Černobiljskom radijacijom.
Caritas Apostolskog Egzarhata (tada kao Caritas za grkokato-
like u Jugoslaviji) je ustanovljen dekretom 1994 godine ,kada 
je i postao priključeni član Nacionalnog Karitasa Jugoslavije, i 
počeo je sa velikom distribucijom humanitarnih paketa koji su 
stizali iz Caritasove mreže iz Evrope.

Stupivši u bratimljenje sa italijanskom nadbiskupijom Udine, 
ovaj Karitas izgrađuje sa njihovom podrškom dva socijalna cen-
tra, u Kucuri i Ruskom Krsturu.
Izdradivši novi centar u Kucuri, započeo je projekat Dnevnog 
boravka i prva kučna nega, koja je obuhvatala Kucuru, Savino 
selo i Vrbas, a od 2006 godine se proširila i na Ruski Krstur.
Preko javnih radova ovaj Karitas je na pola godine zaposlio i po 
dve gerontodomaćice u Vrbasu i Đurjevu.
Tako preko različitih projekata ovog Karitasa, tokom jednog me-
seca između 580 i 610 osoba je primalo razne oblike socijalne 
pomoći.
Zahvaljujući Karitasu Udine, pre osam godina je započeo proje-
kat mikropozajmica za siromašne poljoprivrednike preko kojeg 
pomaže oko 300 porodica.
U saradnji sa Karitasom Španije u Kucuri je postavljen i plaste-
nik za proizvodnju svežeg povrća koje se deli štićenicima kučne 
nege i dnevnih centara.
U proteklih godina ovaj Karitas je uspostavio dobru saradnju sa 
lokalnim domovima zdravlja, opštinama, centrima za socijalni 
rad,gereontološkim centrima i mesnim zajednicama, Crvenim 
krstom, Rotari Klubom kao i sa svim Crkvama na teritoriji.
Sa smanjivanjem stranih donacija,ovaj Karitas je dobio odre-
đenu finansijsku podršku iz Opština Vrbas i Kula kao i mesnih 
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zajednica u Kucuri i Ruskom Krsturu, a njegov rad se razvija sve 
više na volonterskoj osnovi.
Za ovaj protekli period ovaj Karitas je razvio svest o nesebičnom 
darivanju i volonterskom služenju braći u potrebi kao suštini 
hriščanstva a koje je pored Katehizacije i Liturgije sastavni i 
nerazdvojni deo njegovog bića.
Zbog toga se puno ulagalo u razvoj volontera,koji sada broje oko 
70 kako starijih tako još više mlađih osoba koji su pravi nosioci 
i inicijatori karitativne službe u svojim parohijama.
U spomenutim karitasovim centrima, kao i većini parohija, vo-
lonteri sprovode brojne aktivnosti među kojima su sledeće:
– Dnevna okupljanja za starije osobe i organizovane proslave i 

društvene zabave, za starije osobe, obilazak starih i bolesnih 
po kućama, staračkim domovima i bolnicama,

– Radionice sa decom sa posebnim potrebama i mentalnim 
poteškoćama,

– U radu sa mladima i decom – angažovane su mlade porodi-
ce sa sportskim, plesnim i drugim radionicama 

– Radionice i klubovi antialkoholičara
– Radionice za mlade volontere, koji učestvuju na regional-

nim susretima mladih. 
U mnogim parohijama volonteri rade na prikupljanju odeće i 
obuće ,hrane za najugroženije, pomoć u knjigama za decu koji 
kreću u školu, pomoć mnogobrojnim porodicama ,akcije oko 
samofinansiranja preko projekta kao što su „prijatelji karitasa“, 
„porodica za porodicu“ Božičnih i Uskšnjih vašara itd.

Reč Božija, „Darom ste primili, darom dajte“ – postaje moto 
mnogobrojnih mladih i starih parohijana koji radost nalaze u 
iskrenom darivanju drugima i oživljavanju parohijske zajednice 
u kojoj je svaki član važan i nikog se ne zaboravlja.
O ovim aktivnostima se redovito izveštava javnost preko novina 
„Rusko Slovo“, „Dzvoni“, “Ridno slovo“,“TV. Novi Sad“, “Tv. Bačka“, 
i tako se senzibilizira samu Crkvu, ljude dobre volje i okolinu za 
nasušnom potrebom solidarnosti, koja je najveći izražaj prave 
ljudske i hriščanske ljubavi.

Direktor: Preč. Vladislav Varga
Koordinator: Elemir Džudžar

PaRoHijSKa zajedniCa:
Sv. nikola (Kucura)
telefon: +381 (0)21 72 83 13

Aktivnosti:
– Kućna nega i pomoć u kući, Odgovorna osoba: Elemir Džudžar
– Dnevni centar za stare, Odgovorna osoba: Serafina Makaji
– Podela odeće i obuće, Odgovorna osoba: Marija Buila
– Druženje sa osobama s posebnim potrebama

Odgovorna osoba: Margareta Farkaš
– Mikropozajmice za poljoprivrednike

Odgovorna osoba: Janko Salontaji
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PaRoHijSKa zajedniCa:
Preobraženja Gospodnjeg (Šid)
telefon: +381 (0)22 71 03 05

Aktivnosti:
– Kućna nega i pomoć u kući, Odgovorna osoba: Evgenija Dančo
– Druženje sa starim osobama

Odgovorna osoba: o. Režak Mihajlo

PaRoHijSKa zajedniCa:
Sv. josafat (Kula)
telefon: +381 (0)25 72 15 01

Aktivnosti:
– Podela odeće i obuće, Odgovorna osoba: o. Vitalij Lotockij
– Podela paketa za praznike, Odgovorna osoba: S. Gabriela

PaRoHijSKa zajedniCa:
Sv. arh. Mihaila (Gospođinci)
telefon: +381 (0)21 83 60 41

Aktivnosti:
– Mikropozajmice za poljoprivrednike

Odgovorna osoba: Vladimir Salonski

PaRoHijSKa zajedniCa:
Rođenja Pr. bogorodice (Đurđevo)
telefon: +381 (0)21 83 91 16

Aktivnosti:
– Podela humanitarnih paketa

Odgovorna osoba: Joakim M. Hološnjaj
– Mikropozajmice za poljoprivrednike

Odgovorna osoba: Amalija Hološnjaj

PaRoHijSKa zajedniCa:
uznesenja Gospodnjeg (Sremska Mitrovica)
telefon: +381 (0)22 62 19 72

Aktivnosti:
– Podela humanitarnih paketa, Odgovorna osoba: o. Zinovij Vovk
– Druženje sa osobama sa posebnim potrebama

Odgovorna osoba: o. Zinovij Vovk
– Susreti mladih, Odgovorna osoba: o. Zinovij Vovk

PaRoHijSKa zajedniCa:
Sv. arh. Mihaila (Subotica)
telefon: +381 (0)25 70 38 89

Aktivnosti:
– Podela humanitarnih paketa, Odgovorna osoba: Ivan Hardi
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PaRoHijSKa zajedniCa:
Sv. Petra i Pavla (novi Sad)
telefon: +381 (0)21 52 85 63

Aktivnosti:
– Podela odeće i obuće

Odgovorna osoba: S. Josafata 
– Poseta i druženje sa starim osobama

Odgovorna osoba: Vladimir Sakač
– Mikropozajmice za poljoprivrednike

Odgovorna osoba: Jovgen Ragaji

PaRoHijSKa zajedniCa:
Sv. Vladimira (Vrbas)
telefon: +381 (0)21 79 78 09

Aktivnosti:
– Podela odeće i obuće

Odgovorna osoba: o. Jaroslav Vovk

PaRoHijSKa zajedniCa:
Pokrova Pr. bogorodice (Vrbas)
telefon: +381 (0)21 79 03 13

Aktivnosti:
– Pomoć u kući starim osobama

Odgovorna osoba: o. Julijan Rac
– Mikropozajmice za poljoprivrednike

Odgovorna osoba: Velimir Čizmar

PaRoHijSKa zajedniCa:
Sv. nikola (Ruski Krstur)
telefon: +381 (0)25 70 38 36

Aktivnosti:
– Podela paketa za praznike

Odgovorna osoba: Miroslav Sovs
– Sakupljanje i distribucija hrane

Odgovorna osoba: Marija Striber
– Druženje sa starim osobama

Odgovorna osoba: Željko Kovač
– Edukacija dece kroz radionice

Odgovorna osoba: Sandra Nađ
– Dečija igraonica

Odgovorna osoba: Zvonimir Malacko
– Letnji kamp za mlade

Odgovorna osoba: Lidija Pašo
– Kućna nega i pomoć u kući

Odgovorna osoba: S.Faustina
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,,HoSana’’ – HuManitaRno  
teRaPijSKa zajedniCa za PoMoĆ oViSniCiMa

POVIJEST ZAJEDNICE HOSANA
U Starome Žedniku kod Subotice, od 07.07.2007. na adresi Be-
ogradski put 436. nalazi se Humanitarno-terapijska zajednica 
za pomoć ovisnicima – Hosana koja ima za cilj pomoći svima, 
osobito mladima, koji su iz bilo kojeg razloga upali u ovisnost 
(droga, alkohol, kocka...), ali i onima koji su izgubili smisao ži-
vota. Zajednica je smještena na salašu, dislocirana od samo-
ga naselja, a rad, molitva i razgovor su njen temelj. Mladi u 
njoj ostaju oko 3 (tri) godine do konačnog oporavka. Zajednica 
nema namjeru nikoga osuđivati, niti je zanima nacionalnost 
ovisnika. U Zajednici ima Hrvata, Srba, Mađara, Makedonaca, 
kao i drugih nacija, što znači da ima i raznih vjeroispovijesti 
(katolika, pravoslavaca, muslimana...), pa čak i nevjernika. Stalo 
se do spasa čovjeka, a ne do njegovih životnih opredjeljenja! 
Premda je program Zajednice katolička pobožnost, svaka druga 
vjeroispovijest nije zanemarena niti omalovažena. Vrijeđanje po 
nacionalnoj ili vjerskoj pripadnosti, strogo je zabranjeno. Nagla-
sak je na zajedničkome Bogu svih ljudi! 
Svoje prve korake Zajednica je učila hodati kao ogranak Zajed-
nice s istim ciljem Milosrdnoga Oca u Međugorju (BiH), kojoj 
su afilirane i Zajednica u Kiseljaku (BiH), te Zajednica Tau u 

Starome Trgu (SLO). Danas Hosana djeluje samostalno. U njoj 
se nalazi oko 15 mladića. Hosana po članstvu niti ne želi biti 
velika (masovna) zajednica, jer se u ovoj obiteljskoj atmosferi 
vidi prednost rješavanja ove problematike. Potreba za smještaj 
u Zajednici je svakim danom sve veća. Boravak u Zajednici je 
besplatan, te se Uprava i roditelji sami snalaze oko života ovih 
ljudi. Rad na njivi, koja se nalazi uz Zajednicu, na kojoj momci 
rade, također je pomoć koju sami sebi osiguravaju. 
Upravitelj Zajednice, kao i njen osnivač je vlč. dr Marinko Stan-
tić. Njegova je i duhovna briga ovih ljudi. Voditelj Hosane je Igor 
Tot-Horgoši, nekadašnji član Zajednice. On svakodnevno brine i 
organizira život štićenika. 
Proces odvikavanja od ovisnosti u Hosani nikako nije medicin-
skim putem! Svaki medikament u Zajednici je tretiran kao za-
mjena za drogu (osim onih namjenskih lijekova koji se uzimaju 
za druge vrste bolesti). Problematika ovisnosti krije se, smatraju 
u Hosani, unutar čovjeka, na duhovnom polju. U Zajednici se 
predlaže oporavak duše čovjeka, što će dovesti ovisnika do zdra-
vog životnog optimizma, smisla postojanja i radosti življenja. 
Stoga su glavni akteri za oporavak Bog i štićenik. “Svaki onaj 
štićenik koji ne uspostavi zdravu komunikaciju s Nadnaravnim, 
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ima velike šanse da se ponovno vrati svojoj ovisnosti! – ističe 
upravitelj Hosane, te dodaje – Nakon što štićenik završi pro-
gram Zajednice, nitko neće sklanjati preprodavače droge s ulica 
ispred njih, niti će oni dobiti alergiju na sve vrste droge. Neće im 
niti biti potpuno izbrisana privlačnost za ovom opakom mate-
rijom. U Zajednici se oni trebaju osposobiti živjeti pokraj dilera 
droge a drogu ne uzeti, ojačati karakter onim duhovno vrijed-
nostima koje će s Bogom, najjačom silom svijeta, biti kadro po-
bijediti svaku potrebu za istom.” 

KONTAKT 

adresa:  Zajednica „Hosana” 
Beogradski put 436 
24224 Stari Žednik 
Vojvodina-Srbija 

Kontakt telefoni:
+381/64-9841-678 – voditelj
+381/64-4616-394 – svećenik
+381/64-2862-401 – suradnik
+381/64-6550-015 – roditelj
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Верско добротВорно старатељстВо 
архиепископије београдско-карлоВачке

адреса: Француска 31, 11000 Београд

телефон/факс: +381 (0)11 2182 776

електронска пошта:
sekretar@vdsspc.com
info@vdsspc.com

адреса интернет презентације:
www.vdsspc.com

председник:
Његова Светост
Патријарх Српски Г. Иринеј

1. О нама
„За ширење верске црквене свести и хришћанског милосрђа, 
као и за друге послове унутрашње црквене мисије, постоји у 
свакој црквеној општини Верско добротворно старатељство“. 
(Устав Српске православне цркве чл. 178,1)

Његова Светост Патријарх Српски Г. Иринеј

председник Вдс-а је Његова Светост Патријарх срп-
ски Г. Иринеј који кроз скупштински рад ВДС-а врши над-
зор и лично оцењује свеукупну делатност ове установе. Даје 
одобрења и благослов за реализацију одлука донесених на 
седницама УО – а и Скупштине.
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секретаријат Вдс-а се налази у Француској улици бр. 31 
и ту се на једном месту могу добити различите врсте помоћи.
Целокупни рад је подељен у 7 ресора. На челу сваког ресора 
налази се организатор – предводник у раду који има своје 
чланове помоћнике (од 10 до 15 чланова).

ресор 1. Верска просВета
Проф. Невенка Мићић je вођа ресора Верске просвете 

1. Предавања на Православном народном 
универзитету при Патријаршији. 

Предавања држе наше уважене владике, професори Бого-
словског факултета и богословија, професори универзитета, 
парохијски свештеници, лекари, православни публицисти, 
мисионари и други стручни православни људи. сва пре-
давања се одржавају уторком од 18 часова у сали 
патријаршије 
Распоред се објављује: при свим храмовима Архиепископи-
је, на сајту ВДС-а – www.vdsspc.com на сајту СПЦ – www.spc.
rs у рубрици НАЈАВЕ

2. Бесплатни часови
а. курс енглеског језика се одвија у три групе са преко 
100 полазника 

- Почетни и Средњи, два часа недељно – води професорка 
Славица Стаменковић.
б. руски језик – 50 полазника
Два часа недељно – професор Зоран Буљугић.
в. Француски језик – 40 полазника
Два часа недељно – проф. Никола Поповић
г. припремни и допунски часови математике, физике, 
хемије и српског за основце и средњошколце се одржавају 
сваке суботе 9-11 ч. – проф. Растко Јефтовић, проф. Невенка 
Мићић
д. Учионица православљa и правоживљa за сту-
денте и омладину
Одржано годишње по 30 предавања са систематским тума-
чењем прича из јеванђеља. 

3. Секција за домаћу радиност 
Стари занати, вез, ткање, шивење

Двадесетак девојака и жена у новом термину се састају сва-
ког петка од 18-20 ч. Води Г-ђа Аника Марковић. 
два пута годишње се праве продајне изложбе њихо-
вих радова од чијег прихода се помаже потребитима.

4. Велики Концерти 
4.1. У Сава центру у Београду, одржао се 11. априла, по 
први пут Васкршњи концерт под покровитељством 
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Његове Светости Патријарха српског Господина Иринеја у 
организацији ВДС-а..
4. 2. На Великој сцени Народног позоришта у Београду одр-
жан је 3. маја 2011. г. други Васкршњи концерт под 
покровитељством Њ. Св. Патријарха српског Господина 
Иринеја у организацији ВДС-а..
4.3 У Патријаршији је 16. марта наступио и хор деце са по-
себним потребама „исон“ из Новог Сада диригента и вође 
хора господина Мише Близанца.

ресор 2. породица, брак и Васпитање
саветовалиште за породицу, брак и васпитање – 
води др Милијана Савић, педијатар 
Дежура са својим тимом лекара сваког понедељка. При-
ме око 60 случајева годишње.
Дужност саветовалишта да помогне људима да разреше 
проблеме у породици, браку и васпитању деце, што је један 
од најосетљивијих животних сегмената. Наши саветници 
често учествују у радио емисијама на ове теме. У рад су 
укључени: свештеник (духовник), лекар и социјални радник.

ресор 3. Мисионарско-Милосрдни рад
Василије Ковачевић je вођа Ресора

1. Велике акције прикупљања помоћи: 
1.1. Пострадале од поплава у Зајечару и Тимочкој Крајини 

– две тоне хране и санитарних средстава,велику коли-
чину гардеробе и помоћи у новцу од 372.500 динара.

1.2. Пострадале од земљотреса у Краљеву – око 
1.300.000 дин. 

1.3. прикупљена помоћ од београдских храмова 
за народне кухиње на киМ – 9.000 €

1.4. У септембру 2009. г. покренута акција за изградњу че-
тири темеља за куће избеглих и расељених са Косова 
и Метохије смештених у Гроцкој.

1.5 брига о центрима за избегле и расељене са Косова и 
Метохије у Реснику, Крњачи и Гроцкој.

2. Посете разним установама социјалне 
заштите града Београда: 

2.1. домовима за децу, старе и другим институцијама и 
болницама на територији Београда. Посете се врше 
једном недељно по договору и најави.

2.2. појединачни случајеви помоћи породицама 
на препоруку надлежног свештеника, преко 
60 случајева годишње. 

3. Кухиња – (доручак за сиромашне) 
80-100 корисника сваког дана од децембра 2010. г.
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4. Летовање за децу – 2009. г. на острву 
Корчула.

а) Од 31. јула-09. августа прва група, 20-оро деце из по-
родица избеглих и расељених са КиМ

б) од 07. до 16. августа друга група, 20-оро деце из по-
родица избеглих и расељених са КиМ

Летовање за децу – 2010. г. на острву 
Корчула.

а) Од 02.-11. јула 2010. г. прва група 20-оро деце из по-
родица које су настрадале у поплавама у Зајечару 

б) од 09.-18. јула 2010. г. друга група 20-оро деце са 
посебним потребама из хора’’Исон’’ 

ресор 4. праВни ресор
адвокат хаџи Милош стефановић, je вођа правног 
ресора 
праВно саВетоВалиШте – сваке среде
Пружа бесплатну правну помоћ, око разрешења свих спор-
них питања, брачних проблема, имовинских...
Адвокат Милош Стефановић годишње помоћ пружи у стоти-
нак разноврсних случајева. 

ресор 5. ЗдраВстВени ресор
Др сци мед Марија Поповић je вођа Здравственог ресора 
У оквиру Здравственог саветовалишта, у Француској 
бр. 31 свакодневно дежурају лекари специјалисти разних 
области и пружају бесплатну здравствену помоћ, савете и 
лекове. Према евиденцији књиге болести годишње обаве око 
300 специјалистичких прегледа.
Саветовалиште стотинама сиромашних, прогнаних и пре-
зрених болесника који болују од тешких физичких болести, 
који су депресивни или психички поремећени. 
– Неуропсихијатар – др Василије Поповић (ПОНЕДЕЉКОМ)
– Оптичар – Драгана и Југослав Матић (ПОНЕДЕЉКОМ)
– Педијатар – др Александар Софтић (ПОНЕДЕЉКОМ)
– Онколог – радиолог – др Ђорђе Шанко (УТОРКОМ)
– Дерматолог-венеролог – мр Милица Марковић 

(УТОРКОМ)
– Пулмолог – др Дејан Димић (УТОРКОМ)
– Неуропсихијатар, спец.епилептолог – др Марија Попо-

вић (СРЕДОМ)
– Специјалиста опште медицине – др Јованка Сокић и др 

Светлана Милетић (ЧЕТВРТКОМ)
– Физијатар и физиотерапеут – Зоран Јовановић 

(ЧЕТВРТКОМ)
– Стоматолог и зубни техничар – др Дејан Бобар и Иван 

Уљаревић (ПЕТКОМ)
– Кардиолог – ЕКГ прегледи – др Милан Марковић (ПЕТКОМ)

30
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– Логопед – мр Виолета Несторов и мр Стеван Несторов 
(ПЕТКОМ)

* прегледи су бесплатни и заказују се телефоном 
да би спречили настанак гужве

– Врло битна мисија наше Цркве и Њена свакодневна при-
сутност у болницама преко духовника новооснованих 
капела финансира се из фонда Верског добротворног 
старатељства.

ресор 6. За цркВенУ ШтаМпУ
г. Матеј арсенијевић , правосл. публициста, вођа 
je ресора за црвену штампу
иЗдања Вдс-а – црквени живот број 11. и 
број 12.
Лист има мисионарску намену. Редакцију чине већ дуже 
година познати православни публицисти а сарадници су и 
епископи, професори Богословског факултета, теолози, мо-
наси, вероучитељи, професори средњих школа... Главни и 
одговорни уредник је Г. Матеј Арсенијевић. Часопис је врло 
отворен а чврсто утемељен на светоотачком предању цркве. 
До сада је објављено дванаест бројева. Годишње излази у 
тиражу од 1.000 примерака.
књига ‘’Вера је божанска сила у човеку’’, протоје-
реј-ставрофора љубодрага петровића

дВд издања предавања у патријаршији – шест 
одабраних предавања је објављено у форми двд снимка у 
пал резолуцији. Тираж 1.000 ком. – мисионарске сврхе.

ресор 7. За координацијУ
Ресор ради и на контакту између свих пододбора при хра-
мовима у Архиепископији. Од оснивања се ради на успоста-
вљањуактивности пододбора ВДС-а у свим храмовима Ар-
хиепископије. За овај рад нарочито заинтересовани млади 
Хришћани, стваралачки надахнути, који у овоме виде прави 
начин за обнову живе Цркве Божије. Пример су Ново Саве-
товалиште при храму Св. Саве на Врачару – води психолог 
Г-ђа Загорка Ставровић и Фонд Св. Василије, при Студент-
ском граду. 

Учешће у раду радиjа ‘’Слово љубве’’
Верско добротворно старатељство активно учествује у не-
колико емисија на радију : ‘’Једини Човекољубац’’, ‘’Мала 
црква’’ а до сада су гостовања у радио емисијама имали 
скоро сви вође ресора у ВДС-у.
Свакога јутра на радију јутарњи програм започиње распоре-
дом рада Верског добротворног старатељства.

Генерални Секретар ВДС-а
јереј Владимир Марковић
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ЗеМља ЖиВих

са благослоВоМ његоВог преосВеШтенстВа 
епископа бачког, господина иринеја 
– организована је заједница ‘’Земља живих’’ која пред-

ставља пружену Божију руку свима онима који се осећају 
промашеним, неоствареним, уморним, разочараним, за-
висницима и независницима, тужним и сиромашним у 
срцу. Божији одговор онима који траже искрену радост 
и смисао у животу. Уверени да је зависник у егзистен-
цијалној кризи, створена је клима живота у духу једнос-
тавне хришћанске породице. Верујемо да хришћански 
живот, својом пуноћом, даје истински одговор на људски 
немир и да нико сем Бога Оца који је створио човека не 
може да оздрави његово рањено и повређено срце. 

– Зато предлажемо молитву, рад, искрено пријатељство, 
истину и одрицање. У нашим братствима се не пуши, 
нема алкохола, телевизије; човек се коцентрише на 
унутрашњост и тако упознаје своје слабости и врлине. 
Заједница подржава и помаже да се човек поправи и 
нађе мир. Послове у кући обављају момци у братству. 
Прављење хлеба, чишћење по кући, рад у столарији, ба-
шти, рад са животињама, као и уметничко стваралаштво, 

иконописање, резбарија, позориште, су неке од актив-
ностикоје имају искључиво васпитни карактер. Услов за 
улазак у заједницу само један: жеља за мењањем! 

– Боравак у заједници се не плаћа, а свака породица чије је 
дете у заједници сарађује и помаже колико може. Од људи 
који желе да приступе заједници се очекује да прођу не-
колико састанака (‘’колоквијума’’) на којима се упознају са 
начином живота у заједници. Породица такође учествује 
на припремним састанцима. То је период где уочавамо 
вољу и жељу за променом. Након неколико припремних 
разговора добијају позив за долазак у кућу на тзв. рад-
не дане који трају од јутра до вечери, све у циљу бољег 
упознавања са животом у заједници. Потом их, уколико 
желе, заједница прима у братство. Програм који предла-
жемо траје од једне до три године, у зависности од личне 
историје појединаца, навика, способности, као и од тога у 
којој мери прихватио заједницу и нови начин живота. 

– Земља живих су куће које се налазе у оазама околине 
Новог Сада. Земља живих жели да буде светло у тами, 
нада за оне који су је изгубили, живо сведочанство да 
дрога нема последњу реч. 
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Браћо и сестре, 
Црква је отворена за све, раширених руку прихвата сваког 
онаквим какав он јесте, на да би га критиковала и осуђива-
ла, него да би га човекољубивао тешила, лечила и без обзи-
ра на дубину пада, указивала сваком човеку на могућност 
преображаја и узрастања ка савршенству. Наркоманија от-
крива неутољиву и неугасиву матафи-зичку жеђ човекову 
за смислом и љубављу. Једино Бог може да задовољи ову 
потребу. Без Бога, код наркомана се више него код других 
види осећај усамљенoсти и празнине. Дрога је свакако је-
дан од најпогубнијих и најварљивијих сурогата, Стога, кад 
неко постане наркоман, то је видљив знак да он нема само 
психолошки, него и дубоки духовни проблем. Нажалост, ис-
крено говорећи, наркоманима се код нас мало ко озбиљно и 
с љубављу бави. Они су углавном презрени. Једини начин 
да им се помогне јесте спремност да се с великом пажњом 
и саосећањем ослушкују њихове душе, егзистенцијални бо-
лови и дубоки вапај за смислом, а то значи да им се пружи 
безусловна, јеванђеоска, христолика љубав. 

Његово Преосвештенство 

Господин Порфирије Епископ јегарски, 
игуман манастира Ковиљ

не бој се, саМо ВерУј

Контакт са заједницом 
Канцеларија заједнице Земља живих 

Змај Јовина 4 (у пасажу)
21000 Нови Сад, Србија 

+381 21 544 708 
021 544 708 
Радно време: 17-21 ч.

Радни дани: понедељак, среда и петак 
spc.zemljazivih@gmail.com

Жарко, васпитач
+381 64 641 65 29 
064 641 65 29

дејан, васпитач
+381 064 641 65 28 
064 641 65 28

Марина, васпитачица
+381 64 851 56 59 
064 851 56 59
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праВослаВни пастирско саВетодаВни  
центар архиепископије  
београдско карлоВачке

Масарикова 5-12, 11000 Београд

контакт:
директор центра: протојереј ставрофор петар лу-
кић и старешина саборне цркве 
београд: телефон:+381 11 36 13 855
телефон/факс:+381 11 26 86 048
ел. пошта: psc@eunet.rs
Website: www.pastirskicentar.com

Православни пастирско саветодавни центар Архиепископи-
је београдско-карловачке званично је отворен на Цвети, 14. 
априла 1997 године у присуству и са благословом Његове 
Светости Патријарха Српског Г. Павла и одобрењем Светог 
Синода Српске Православне Цркве.

Активности центра су:
1. Духовно саветовање и пастирска психотерапија
2. Школа за Православне основе саветодавног рада
3. Мисија и јавни рад

1) Духовно саветовање и пастирска 
психотерапија

Пастирско саветовање и психотерапија сједињују исцели-
тељне изворе савремене психологије и вере у проналажењу 
вредносних одговора на данашње човекове животне тешкоће 
и проблеме. Уз физичку и емоционалну, човек ј еобогаћен и 
духовном димензијом. Имајући то у виду, у Центру се пру-
жа алтернатива световном психолошком разумаевању чо-
векових вредности, потреба, односа и тешкоћа.
Сарадници центра су високо образовани академски 
стручњаци из области теологије, психологије, психијатрије и 
социологије са дугогодишњим искуством у својим научним 
областима, што им омогућава широку основу и познавање 
саветодавног рада, који укључује:
– Индивидулано саветовање и терапију
– Групна терапија за младе
– Духовно саветовање
– Предбрачно, брачно и породично саветовање
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– Психијатријску евалуацију и психотерапију
– Злопупотреба дрога и алкохола
– Савеотовање за младе
– Проблеме секти
– Психолошке проблеме у старости
– Живот у новој средини и посттрауматски синдром

2) Школа за Православне основе 
саветодавног рада:

Школа је била једина установа у Србији где будући стручња-
ци у областима саветодавних ‘’помажућих’’ професија, су 
имали могућности да на академском нивоу стекну позна-
вање Хришћанских норми и вредности, као и основна знања 
из Пастирске психологије и терапије. Школа због недостатка 
метеријалних средстава тренутно не ради.

3) Мисија и јавни рад:
Захваљујући првенствено 900 година дугом постојању Пра-
вославља у Србији, верујемо да кроз ове облике рада успе-
вамо да узмемо активног учешћа у решавању неких најо-
збиљнијих проблема у садашњем, духовно опустошеном 
друштву, као и у процесу интеграције Цркве у развоју бољих 
друштвених односа. 
На основу досадађњег искуства можемо са сигурношћу рећи 
да смо стекли поверење оних којима треба да служимо.

У оквиру тога центар је у сарадњи са Здужбином Илије М. 
Коларца, у циљу популаризације рада са циљем што бољег 
укључивања Цркве у световни живот са успехом реализује 
предавања.
Теме бира школски од-
бор Центра а предста-
вљају одраз интересо-
вања и актуелног тре-
нутка у Земљи. Учествује 
по 3-4 учесника поред 
једног представника из 
Цркве, два из других 
професија које су у вези 
са темом предавања. 
Предавања се одржа-
вају једном месечно од 
новембра до јуна наред-
не године, сваке године 
уназад седам година. О 
темама и времену одр-
жавања више на сајту 
Центра.
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о чоВекољУбљУ

човекољубље је добротворни фонд Српске Православне 
Цркве, регистрован у Републици Србији као локални неп-
рофитни фонд, чија је основна сврха спровођење хумани-
тарних активности. Седиште је у Београду а постоји и седам 
Епархијских одбора-канцеларија које се налазе у Крагује-
вцу, Краљеву, Нишу, Врању, Подгорици (Република Црна 
Гора), Книну (Република Хрватска) и Бањалуци (Република 
Српска, Босна и Херцеговина). 

Визија Човекољубља:
Човекољубље види друштво као заједницу у којој људи, љу-
бећи као Бог, помажу ближњима.
Рад Човекољубља заснован је на основним хришћанским 
вредностима као и на највишим стандардима водећих 
међународних хуманитарних организација. Основни прин-
цип у раду је поштовање људског права на достојанствен 
живот, односно пружање помоћи свима онима којима је 
потребна, без обзира на њихово расно, полно, национално 
или верско опредељење. Фонд је основан 1991. године као 
одговор Српске Православне Цркве на социјално-економску 
ситуацију у тадашњој Југославији. Одговарајући на ове пот-
ребе, дистрибуција хуманитарне помоћи била је доминатна 

активност Фонда 90-тих година. Нова 
фаза у развоју Добротворног Фонда Чо-
векољубље почиње 2000. године креи-
рањем развојних програма и чвршће 
организационе структуре. Човекољубље 
данас делује путем активности које реа-
лизује особље запослено у осам канцеларија. Осим београд-
ске канцеларије, у којој се руководи целокупним програмом 
Фонда, постоји и седам Епархијских одбора-канцеларија 
које се налазе у Крагујевцу, Краљеву, Нишу, Врању, Подго-
рици (Република Црна Гора), Книну (Република Хрватска) и 
Бањалуци (Република Српска, Босна и Херцеговина). 

Контакт
човекољубље
добротворни фонд српске православне цркве
др. иве поповића Ђанија 4, 11040 београд
београд: тел/факс: 011/3672 970, 011/3672 971
ел. пошта:  beograd@covekoljublje.org:  

оsi@covekoljublje.org: ppc@covekoljublje.org
ниш: тел: 018/ 512 144
Ел. пошта: nis@covekoljublje.org
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крагујевац: тел/факс: 034/371 176, 371 178
Ел. пошта: kragujevac@covekoljublje.org 
краљево: тел: 036/234 547
Ел. пошта: kraljevo@covekoljublje.org 
Врање: тел/факс 017/414 919
Ел. пошта: vranje@covekoljublje.org 

актиВности које се тренУтно реалиЗУјУ сУ:

пројекат „светосавска учионица“
Пројекат „Светосавска учионица“ реализује се у оквиру про-
грама подршке деци без родитељског старања у Београду, 
Бања Луци и Нишу. Основна циљна група су деца и млади 
без родитељског старања који живе у установама социјалне 
заштите. Ове институције баве се збрињавањем деце без ро-
дитељског старања, децe жртaва породичног насиља, небри-
ге и друге деце и младих који долазе из нефункционалних 
породица. Многа од ове деце су васпитно запуштена, немају 
довољно предзнања за школовање, а значајан број деце има 
проблема у учењу, развоју и социјализацији. 

Пројекат Мобилна медицинска кућна 
служба – Момекс 
Пројекат се спроводи у оквиру програма бриге о старијим 
особама и особама са инвалидитетом у Београду и Крагује-

вцу. У оквиру овог програма, реализују се различите актив-
ности које имају за циљ унапређење здравственог и пси-
хосоцијалног стања најугроженијих старијих особа, особа 
са инвалидитетом и терминално оболелих особа. Мобилна 
медицинска кућна служба омогућава додатну здравствену 
помоћ и негу за око 100 корисника на територији Крагује-
вца и за око 50 корисника на територији Београда. 

„психосоцијална подршка људима који 
живе са хиВ/сидом“
Пројекат се реализује у Београду од 2004. године. Основни 
циљеви пројекта су смањење социјалне изолације и дис-
криминације особа које живе са ХИВ-ом, као и развијање 
волонтерског рада и свесности о ХИВ/сиди код различитих 
друштвених група. У току 2005. године, посебно је рађено 
на едукацији за превенцију сиде и то са вероучитељима и 
стручним радницима који раде у установама за децу без 
родитељског старања у Београду. 

„позиционирање Уније организација 
србије која се бави заштитом особа које 
живе са хиВ/сидом (Усоп) на сцену 
цивилног друштва србије“ 
Општи циљ пројекта је да омогући позиционирање УСОП-а 
и њихове циљне групе као релевантног социјалног партнера 
у националном одговору на дискриминацију и стигматиза-
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цију особа које живе са ХИВ/сидом. Овај пројекат се реа-
лизује кроз следеће групе активности: изградњу капаците-
та УСОП-а, оснаживање особа које живе са ХИВ/сидом, као 
најважније базе УСОП-а, иницијативе јавног заговарања у 
борби против дискриминације особа које живе са ХИВ/си-
дом и промотивне активности

пројекат „доступна права – одговорна 
заједница“ 
Пројекат има за циљ подизање свести јавности о правима 
две најугроженије групе у Србији – људи који живе са ХИВ/
сидом и деце/омладине са инвалидитетом, и да им пружи 
подршку у остваривању припадајућих права. 
За целокупан период реализације пројекта до новембра 
2013.године, планирано је да буде обухваћено 480 породи-
ца које имају децу или младе чланове са инвалидитетом у 
Београду, Крагујевцу, Краљеву, Нишу и Врању и 70 особа 
које живе са ХИВ/сидом у Београду. Породице које имају 
децу или младе са било којом врстом инвалидитета по-
сећују волонтери Човекољубља, пружају све потребне ин-
формације везане за права и услуге, подршку у процесима 
њиховог остваривања као и различите врсте практичне по-
моћи, чиме заједнички са породицама активно учествују у 
налажењу начина за побољшање њихових живота. Пројекат 
такође предвиђа и развијање четири предлога практичних 
политика намењених заговарању за људска права ове две 

групе, које креира Програмски савет састављен од стручња-
ка из области права, социјалне и здравствене заштите.

пројекат „јачање друштвене 
укључености рањивих група“ 
Циљ програма је побољшања актуелног положаја у друштву 
најугроженијег сеоског и градског становништва у Србији, 
повећањем запошљивости и успостављањем локалног со-
цијалног партнерства у области социјалне заштите. Специ-
фични циљеви пројекта су:
– Подизање свести сеоског становништва о доступности 

социјалне заштите
– Развијање и јачање социјалног партнерства у области 

социјалне заштите у сеоским срединама
– Повећање запошљивости угроженог градског 

становништва.
Главне активности усмерене су на изградњу капацитета ло-
калних невладиних организација или неформалних група 
и практиковање остваривања права из области социјалне 
заштите за угрожене породице. 



39

eKuMenSKa HuManitaRna  
oRGanizaCija (eHo)

adresa: Ćirila i Metodija 21
telefon: (021) 469-616, (021) 466-911
e-mail: office@ehons.org
internet: http://www.ehons.org
radno vreme: 08:00-15:00

Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) je humanitarna 
organizacija, koju su osnovale: Slovačka evangelička crkva a.v. u 
Srbiji, Reformatska hrišćanska crkva u Srbiji, Evangelička me-
todistička crkva u Srbiji, Apostolski egzarhat za grkokatolike u 
Srbiji i Crnoj Gori (Grkokatolička crkva) i Evangelička hrišćan-
ska crkva a.v. u Srbiji-Vojvodini.
EHO je dijakonijsko, nevladino, neprofitno udruženje koje dopri-
nosi razvoju civilnog društva, dijakonijskih socijalnih usluga i 
ekumenske saradnje putem javnog zastupanja, dijaloga i osna-
živanja ugroženih grupa u Srbiji.

Delatnosti EHO su podeljene po programima:
– Program razvoja civilnog društva
– Program razvoja dijakonijskih socijalnih usluga
– Program ekumenske saradnje

aKtiVNOsti, treNUtNO aKtUeLNi PrOgraMi 
eHo-a:

Resursni centar za osobe sa invaliditetom
Aktivnosti Resursnog centra za osobe sa invaliditetom se obav-
ljaju u prostorijama u ulici Bate Brkića 12 u Novom Sadu. Pro-
jektom su obuhvaćene osobe sa invaliditetom, članovi porodica 
osoba sa invaliditetom i osobe koje podržavaju, pomažu ili rade 
sa osobama sa invaliditetom. Opšti cilj projekta je samostalniji 
i samoodređeniji život osoba sa invaliditetom (OSI) u Vojvodini 
kao i bolje integracione mogućnosti za OSI te razvijanje i veće 
poštovanje prava OSI.
Tel: 021/400-204; 021/479-00-72; 021/479-00-73.
Link ka web stranici Resursnog centra:
http://resursnicentar.ehons.org 

Centar „Crvena linija“
U projekat su uključene osobe inficirane HIV infekcijom, osobe 
inficirane hepatitis C infekcijom i opšta populacija, pogotovo 
mladi. Osnovni ciljevi projekta su poboljšanje kvaliteta života 
HIV inficiranih osoba i članova njihovih porodica, edukacija 
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opšte populacije vezano za HIV, seksualno prenosive infekcije, 
hepatitise i reproduktivno zdravlje.
link ka web stranici Centra „Crvena linija“:
www.crvenalinija.org

romski resursni centar
Cilj Romskog resursnog centra je poboljšanje kvaliteta života i 
izgradnja kapaciteta Roma i raseljenih lica putem podmirivanja 
njihovih obrazovnih, razvojnih i socijalnih potreba, kao i pospe-
šivanje društvene integracije interno raseljene dece sa Kosova i 
romske dece promovisanjem vrednosti tolerancije i razumevanja.

druženje mladih – bez granica
Druženje mladih – Bez granica je jedinstveni projekat u regionu 
koji za cilj ima uspostavljanje regionalne saradnje, podizanje ni-
voa svesti o potrebi za mirnim suživotom, učenje o susednim ze-
mljama, kao i uklanjanje prepreka, predrasuda i nepoverenja u ze-
mljama bivše Jugoslavije. Aktivnosti podrazumevaju organizova-
nje troipodnevnih druženja dece uzrasta od 10-14 godina iz SCG 
i Hrvatske ili BiH priprema, štampanje i podela dnevnika projekta 
„Bez granica”, štampanje majica projekta, kao i rad na promovi-
sanju vrednosti druženja u medijima, školama i organizacijama 
učesnicama, kao i lokalnim zajednicama iz kojih učesnici dolaze.

Rakinfo – služba podrške obolelima od raka
Projektom je godišnje obuhvaceno oko 300 osoba, starosna 

struktura nije ujednačena i kreće se od 25 do 85 godina. Najza-
stupljenija starosna struktura je od 55 do 75 godina.
Ovaj volonterski projekat pruža sledeće usluge:
1. telefonska linija / lična poseta našem centru za informacije 

i emocionalnu podršku obolelima od raka, članovima njiho-
vih porodica i prijateljima

2. besplatne edukativne brošure i lifleti o raznim vrstama raka
3. besplatne edukativne brošure, lifleti i nalepnice za prevenci-

ju i rano otkrivanje raka
4. direktna pomoć korisnicima u vidu perike
5.  predavanja po Vojvodini o prevenciji i ranom otkrivanju raka
Link ka web stranici rakinfo-a: rakinfo.ehons.org

„dame u zelenom“ (pomoć volontera 
na institutu za onkologiju u sremskoj 
Kamenici)
„Dame u zelenom“ je projekat koji podrazumeva pružanje emo-
tivne podrške bolesnicima na Institutu za onkologiju. To je vo-
lonterski projekat, koji predstavlja rad prve volonterske grupe u 
bolničkoj ustanovi, što je pionirski projekat EHO-a, i jedini takve 
vrste na ovim prostorima. Ciljevi projekta su emotivna podrška 
pacijentima, poboljšanje kvaliteta boravka pacijenata u bolničkoj 
ustanovi, čime se podiže ugled ustanove, promocija volonterskog 
rada u zdravstvenim ustanovama i društveno koristan rad za 
kojim imaju potrebu volonteri. Ako ste sprečeni da posetite svog 
bolesnika, nazovite 064/244-7325 i mi ćemo ga obići i zbrinuti. 
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Dijakonijski centar
Osnovni cilj ovog centra jeste razvoj građanskog društva i po-
većanje lokalnog kapaciteta EHO po pitanju mogućnosti reša-
vanja osnovnih socijalnih i ekonomskih problema tokom prvih 
godina tranzicije u Vojvodini.
U okviru Dijakonijskog centra funkcionišu:
a) Dijakonijske grupe – razvijaju dijakonijski (socijalni) rad i 

kapacitete EHO-a za regrutovanje volontera i obezbeđivanje 
resursa iz crkvenih i grupa u lokalnoj zajednici putem pru-
žanja podrške u vidu malih grantova i obuke.

b Centar „Marta“ – pomaganje lokalnim socijalno ugroženim 
društvenim grupama da poboljšaju kvalitet života putem: 
obezbeđivanja usluga besplatne vešernice, podele polovne 
odeće i obuće, i putem vođenja dnevnog centra za stare i 
usamljene usmerenog ka njihovoj socijalizaciji. 

c) Duga – Most među generacijama – poboljšanje kvaliteta 
života starih, izolovanih i osoba sa invaliditetom kroz orga-
nizovanu volontersku pomoć mladih nezaposlenih ljudi.

Dijakonijski centar pruža usluge za poboljšanje života starih 
lica i marginalizovanih kategorija stanovništva. To su:
•	 Kućna nega i pomoć u kući, koja funkcioniše u Novom Sadu, 

Kisaču, Pivnicama i Staroj Pazovi
 Informacije o kućnoj nezi možete dobiti na tel.: 021/466-

588, lok. 121, 115 i 109 ili na e-mail: kucnanega@ehons.org
•	 Socijalno-humanitarne usluge:

– Vešernica – usluge pranja veša

– Podela polovne garderobe i sitnog pokućstva
 služba radi svaki dan od 8 do 15 časova
 tel: 021/466588, lok. 218

•	 Klub za seniore
– Usluge zdravstvenog savetovališta i merenje krvnog pri-

tiska i šećera u krvi
– Fizioterapeutske vežbe i aktivnosti
– Psihološko i pastoralno savetovanje
– Frizerske usluge
– Pedikirske i manikirske usluge
– Radno-okupacione aktivnosti
– Domaćica Kluba u saradnji sa volonterima svakodnev-

no organizuje razne kreativne radionice kao i kulturno-
zabavne aktivnosti. Postoji i mogućnost odlaska na ek-
skurzije i letovanja...

– Svakog radnog dana od 8 do 15 časova, kontakt telefon: 
021/469-683 

Škola ekumenizma
Osnovni cilj projekta je bolje razumevanje pozicija crkava i ver-
skih zajednice, za razvoj dijaloga i tolerancije među pripadnici-
ma raznih naroda i narodnosti u regionu.
U pripremi je i projekat Hospis (engl. Hospice) koji podrazume-
va pružanje pomoći i emotivne podrške osobama koje boluju 
od uznapredovalih malignih bolest, posebno onih kod kojih su 
iscrpljene mogućnosti specifičnog.
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Hleb ŽiVota

adresa:
Prote Mateje 41
11000 Beograd
Srbija

tel/faks1: +381-11-244-35-40

tel/faks2: +381-11-243-81-22

Web: www.breadoflife.org.rs

e-mail: office@breadoflife.org.rs

Misija „Hleba života“ (HŽ) je da obezbedi i podrži programe 
za brigu o starijima i siromašnimima, i doprinese razvoju dece i 
omladine kroz izgradnju mira. 

CiLjNe grUPe: STARIJI, ROMSKA DECA, BIVŠI ZAVISNICI

PRoGRaMi „Hleba ŽiVota“ 2011 – 2013 

1) Program za brigu o STARIJIMA 
(razvojni projekat koji se sprovidi kontinuirano od 2004.)
Zadatak u našem radu sa starijim je povećati sposobnost ugro-
ženih starijih da ostvare raspoložive socijalne usluge, da pobolj-
šaju svoje skadnevne funkcionalne aktivnosti i da žive samo-
stalnije koliko je to moguće. 
Kroz projekte za starije „Hleb života“ sprovodi sledeće aktivnosti: 
1. Pružanje usluga pomoći u kući, (sitni kućni poslovi, 

pomoć za sitne popravke, nabavka namirnica, plaćanje ra-
čuna, priprema obroka), pružanje besplatnih usluga kućnog 
majstora (razne sitne popravke, krečenje), medicinska po-
moć (merenje pritiska, šećera u krvi, saveti lekara), razgovori;

2. zastupanje i saveti u ostvarivanju prava korisni-
ka u cilju boljeg pristupa sistemu podrške u lokalnoj zajed-
nici – posredovanje kod medicinskih ustanova, centara za 
socijalni rad, drugih specijalizovanih ustanova, kod drugih 
OCD;
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3. integracija i socijalizacija kroz aktivnosti Dnevnog 
Kluba za seniore na opštini Vračar, kao i dva Kluba u Žele-
zniku i Obrenovcu 
– aktivnosti: međusobna pomoć, Kreativne radionice (izra-

da čestitki, etno proizvoda, stolnjaka, ukrasni predmeti), 
Kultura i Rekreacija (pozorište, koncerti, proslave, izleti, 
sprotske aktivnosti i dr), Eduktivne (časovi kompjutera, 
tribine); 

– saradnja sa drugim Gerentološkim klubovima u Beogadu; 
4. obezbeđivanje i distribucija materijalne pomoći 

za starije siromašne (hrana, higijena, lekovi, odeća, obuća, 
ogrev za zimu i sl.); 

Rad sa oko 400 starijih lica kroz navedene vidove pomoći 
se odvija na sledećim opštinama: Zvezdara, Vračar, Stari grad, 
Rakovica, Palilula, Novi Beograd, Zemun, Čukarica, Voždovac, 
Obrenovac, Pančevo. 
Kontakt osobe: Snežana Šarić (Pomoć u kući i zastupanje), 
Milica Marković (medicinska pomoćž), Gordana Prodanović 
(Klubovi)

2) Program podrške obrazovanju  
ROMSKE DECE
(razvojni projekat koji se sprovidi kontinuirano od 2004.)
Zadatak je obezbediti programe koji će omogućiti romskoj deci, 
mladima i odraslima da završe osnovnu školu i to kroz 
sledeće 

Aktivnosti:
1. Deca predškolskog i školskog uzrasta

– (Podrška deci predškolskog uzrasta ;
– Svakodnevna pomoć u učenju za decu od 1 do 8 razreda;
– vanškolske aktivnosti, (kreativne radionice, izleti)

2. Odrasli: 
– rad sa roditeljima romske dece, 
– Romske žene (radionice za osnaživanje) 
– podrška odraslim da se upišu/završe osnovnu školu edu-

kacija osoblja uključenih u rad. 
3. Saradnja sa školama (2 osnovne škole u Beogradu – ”22. 

Oktobar”, “Sutjeska”), 
4. Saradnja sa lokalnom samoupravom;
5. Zastupanje u lokalnoj zajednici; 
6. Humanitarna pomoć (školski pribor, odeća, obuća, hrana, 

higijena)

Ovim programom je obuhvaćeno preko 500 dece. 

Rad na obrazovanju se odvija u dva Romska naselja: Bački Ilo-
vik (Zemun) i Romsko naselje u Surčinu. 

Humanitarna pomoć se pruža, prema zahtevima i u drugim si-
romašnim Romskim naseljima. 

Kontakt osoba: Slavica Stanković (Rukovidilac Programa)
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3) Projekat resocijalizacije BIVŠIH 
ZAVISNIKA

Korisnici projekta su osobe koje su se lečile od bolesti zavisno-
sti u Rehabilitacionim centrima za pomoć zavisnicima ”Reto” i 
”Remar” koji su se nakon uspešno zavšenog lečenja, koje traje 
od 2 do 3 godine, ponovo vratili u svoje porodice. Ovaj projekat 
se sprovodi u saradnji sa organizacijom za borbu protiv nar-
komanije ”IZLAZAK” www.organizacijaizlazak.org , Facebook: 
http://sr-rs.facebook.com/izlazakiznarkomanije

Podška bivšim zavisnicima se sastoji u tome da:
– ponovo uspostave konstruktivne odnose sa članovima nji-

hove porodice
– se prijave se na biro
– pronađu posao
– pohađaju kurseve i završavaju školovanje koji bi im pomogli 

u obogaćivanju svog CV-a

– volontiraju na poslovima od njihovog interesovanja
– dobiju podršku od onih koji su već prošli kroz program
– emotivno se stabilizuju
– duhovno se obogate i uzrastu
Ovaj projekat koji je počeo 2010 se podržava kroz profitnu ak-
tivnost ”Hleba života” – Prodavnica polovne robe za koju je 
HŽ registrovan u julu 2010. 
Ovim programom je obuhvaćeno između 10 do 25 bivših 
zavisnika.
Sprovodi se u Beogradu. 

Kontakt osobe: Desanka Varga kao Rukovodilac Projekta i Alek-
sandar Žugić, koordinator „Izlaska“

Kontakt osobe ispred Organizacije HŽ: Desanka Varga, Gene-
ralni Sekretar i jasmina tošić, Predsednik UO 
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SaVez jeVRejSKiH zajedniCa

adresa:
Kralja Petra 71a/III, 11000 Beograd
Poštanski pregradak 30
telefon:
+381 (0)11 2621 837
+381 (0)11 2624 359
+381 (0)11 2621 544
+381 (0)11 2623 234
generalni sekretar:
Danijela Danon
Poslovni sekretar:
Miroslav Grinvald

adReSaR jeVRejSKiH oPŠtina  
rePUbLiKa srbija

11.000 BEOGRAD
Prof. Dr Jovan Elazar, predsednik
Kralja Petra I, 71-a/II
Tel/Fax: 011-2624-289
Nina Atijas (socijala): 011-2622-449
E-mail: jcb@ikomline.net

11.080 ZEMUN
Nenad Fogel, predsednik
Dubrovačka 21
Tel/fax:011/2195-626
E-mail: јоzemun@eunet.rs
www.joz.rs

21.000 NOVI SAD
Dr. Ana Frenkel, predsednik
Jevrejska ulica 11
Tel: 021-423-882
Fax.021-6615-750

E-mail; jonovisad@neobee.net
E-mail: jonovisad@sbb.rs

24.000 SUBOTICA
Tomislav Halbrohr, predsednik
Dimitrija Tucovića 13
Tel: 024-670-970
Fax: 024-670-971
E-mail: jewcomsu@gmail.com

23.000 ZRENJANIN
Ljiljana Popov, predsednik
Trg JNA 1
Tel/Fax:023-524-474
E-mail: jozrenjanin@open.telekom.rs

18.000 NIŠ
Jasna Ćirić, predsednik
c/o Čairska 28/II
Tel/Fax:018/252-164
E-mail: jasnacir@eunet.rs

HuManitaRni Rad SaVeza 
jeVRejSKiH oPŠtina SRbije
Godine 1993. osnovana je Jevrejska hu-
manitarna organizacija „Magen David“, 
sa ciljem pružanja pomoći prvo izbegli-
cama iz Bosne i Hrvatske, a potom, 1999. 
godine, i raseljenim licima sa Kosova. 
Godine 2010, u okviru SJO Srbije, osnovan 
je Jevrejski humanitarni fond „CEDAKA“. 
Tokom ratnih godina i teške ekonomske 
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situacije u zemlji, Savez jevrejskih opština Srbije je u saradnji 
sa jevrejskim humanitarnim organizacijama AJJDC iz Njujorka i 
World Jewish Relief iz Londona, pokrenuo pitanje humanitarne 
pomoći u hrani, odeći, obući, lekovima, sanitarnom materijalu, 
invalidskim pomagalima, higijenskim sredstvima, itd.
Humanitarna pomoć, namenjena Savezu jevrejskih opština 
stizala je svake godine kontejnerima, direktno iz Njujorka i 
Londona. 
Ona je dostavljana prvenstveno matičnim Jevrejskim opština-
ma, za članove jevrejskih zajednica u Srbiji, pri čemu su obu-
hvaćene i izbeglice iz Bosne, Hrvatske i sa Kosova. 
Imajući u vidu tešku situaciju u zemlji, SJO Srbije je deo pomo-
ći upućivao nejevrejskim ustanovama na celoj teritoriji Srbije. 
Prema našoj evidenciji, pomoć je upućena socijalnim ustanova-
ma (njih preko 50), izbegličkim kampovima na teritoriji Srbije, 
deci ometenoj u razvoju, romskoj populaciji, socijalnim usta-
novama sa posebnim potrebama, ustanovama za beskućnike, 
decu bez roditelja, bolnicama, kao i domovima penzionera. U 
znak zahvalnosti, Savez je od velikog broja nejevrejskih ustano-
va primio zahvalnice i priznanja.

Vrednost pomoći koju je Savez primio od JOINTA i WJR proce-
njena je na nekoliko miliona dolara.

Aktivnosti:
– Redovna i povremena socijalna pomoć za socijalno ugrože-

ne članove zajednice.
– Distribucija pomoći u vidu vaučera za hranu svim socijalno 

ugroženim porodicama u zajednici, kao i posebne pomoći 
deci iz socijalno ugroženih porodica

– Progam zdravstvene zaštite, kućne nege i program hitne 
intervencije i pomoć za članove zajednice koji su preživeli 
Holokaust.

Projekti zdravstvene zaštite obuhvataju refundacije dela troš-
kova za: zdravstvene usluge, nabavku lekova i pomoći za kućnu 
negu.

Deo programa koji se odnosi na refundaciju troškova za plaćene 
zdravstvene usluge obuhvata refundacije troškova za laborato-
rijska ispitivanja, dijagnostiku, specijalisticke preglede, stoma-
tološke , ortopedske usluge, operativno lečenje kao i troškove 
rehabilitacije i prevencije tj. obezbeđivanje vakcina protiv gripa 
i refundaciju troškova za nabavku traka za merenje šećera krvi. 
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MeRHaMet – MuSliManSKo  
HuManitaRno dRuŠtVo

Muslimansko Humanitarno Društvo “Merhamet – Sandžak” 
osnovano je 1991 godine kao nevladina, nestranačka, neprofit-
na, humanitarno-dobrotvorna, organizacija sa sedištem u No-
vom Pazaru.

Kontakti:
merhamet@verat.net
tel/fax: 020/331-960
web: www.merhamet-sandzak.org
predsednik: Ismet Suljović
065/800-64-71

Organizacija se zalaže za pružanje pomoći svakom čoveku bez 
obzira na veru, naciju, rasu i pol.
Svoju dobrotvornu misiju Organizacija zasniva na sledećim 
vrednostima: pravdi, miru, toleranciji, dijalogu i jednakosti ljudi.

Vizija: Razvijeno građansko društvo u kome su sve socijalne 
grupe zbrinute na zadovoljavajući način.
Misija: Unapređenje kvaliteta života marginalizovanih grupa 
gradskog i seoskog područija, putem edukacije za razvijanje 

navika i veština i otvaranje mogućnosti za iskazivanje indivi-
dualnih potecijala. 

Principi i vrednosti
Vrednosti našeg programskog rada zasnivaju se na poštovanju 
različitosti, principima iskrenosti i odgovornosti i osećaju hu-
manosti i solidarnosti. 

Ciljevi oganizacije
– Humanitarna, socijalna, zdrastvena pomoć nezbrinutim, ne-

moćnim i napuštenim licima.
– Stručno i radno osposobljavanje đaka, studenata i nezapo-

slenih lica preko obuke na računarima, tečajevima stranih 
jezika i putem seminara i savetovalšta.

– Podizanje svesti građana o bolestima zavisnosti (alkoholi-
zam, narkomanija i sl.) kao i borba za jednakost polova (bor-
ba protiv nasilja u porodici, protiv trafikinga ljudima)

– Obnova stočnog fonda na području Sandžaka zatim edukaci-
ja putem konsutacija, savetovanje i seminara, udruživanjem 
zadruga i udruženja.
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Usluge koje Merhamet danas pruža na područiju na kom deluje 
(Novi Pazar, Sjenica, Tutin) u cilju smanjenja siromaštva su sledeće: 
1. Distribucija hrane, odeće, obuće, higijenskih sredstava kao i 

ortopedskih pomagala za pomoć osobama sa invaliditetom. 
 Odgovorna osoba: Sinan Suljović – 020/331-960, 

065/800-64-76
2. Poboljšanje ovčarstva na pešterskoj visoravni putem distri-

bucije ovaca, koza i vođenje matično – evidicione službe. 
Razvoj poljoprivrede koja je nazadovala posle rata, pokušati 
zadržati rualnu populaciju kako bi se integrisala u poljopri-
vrednu politiku EU. Farmeri dobijaju stado od 30 ovaca od-
nosno 20 koza na tri godine, nakon čega vraćaju istih broj 
ovaca, koza koje se daju drugom farmeru. 

 Odgovorna osoba Almir Ćosović – 020/331-960, 
065/800-64-74

3. Projekti rodne-ravnopravnosti uljučuje su savetovalište za 
žrtve porodičnog nasilja. U savetovolištu su dežuraju ek-
sperti različitih profila. 

 Odogovorna osoba: Hankija Bahović 020/331-960
4. Teledoma – infocentar. Teledom prostorija je oprimljena ra-

čunarskom opremom (15 računara), koje omladina koristi 
da bi se edukovala i informisala. Projekat teledoma je uk-
ljučuje i edukativne kurseve računara i engleskog jezika. Na 
kraju kurseva dodeljuju se sertifikati. 

 Odgovorna osoba: Albina Ujkanović, 020/331-960, 
065/800-64-70

5. Klub za stare – Otvoreni klub za stare gde se realiziju razne 
aktivnosti, druženja starih, organizovanje izleta, takmičenja 
i sl.

 Odgovorna osoba: Denisa Ćosović, – 020/331-960, 
065/800-64-78

– Fizioterapeutske vežbe i aktivnosti
– Psihološko i pastoralno savetovanje
– Frizerske usluge
– Pedikirske i manikirske usluge
– Radno-okupacione aktivnosti
– Domaćica Kluba u saradnji sa volonterima svakodnevno 

organizuje razne kreativne radionice kao i kulturno-zabav-
ne aktivnosti. Postoji i mogućnost odlaska na ekskurzije i 
letovanja...

Svakog radnog dana od 8 do 15 časova, kontakt telefon: 
021/469-683 

Škola ekumenizma
Osnovni cilj projekta je bolje razumevanje pozicija crkava i ver-
skih zajednice, za razvoj dijaloga i tolerancije među pripadnici-
ma raznih naroda i narodnosti u regionu.
U pripremi je i projekat Hospis (engl. Hospice) koji podrazume-
va pružanje pomoći i emotivne podrške osobama koje boluju 
od uznapredovalih malignih bolest, posebno onih kod kojih su 
iscrpljene mogućnosti specifičnog






