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Позив за учешће у добротворној акцији-стипендирање ђака са Косова и Метохије 

 

Србско сабрање Баштионик, уз благослов епископа бањалучког г. Јефрема и 
рашко-призренског г. Теодосија организовано ради на пружању помоћи останку и 
опстанку Срба на својим огњиштима на југу Косова и Метохије. 
Један од облика помоћи јесте и стипендирање дјеце-ђака из сиромашних српских 
породица које живе у енклавама, дјецe кoja се истичу својим трудом и успјехом у 
учењу, креативним вјештинамa, спорту... 
Од добротворне организације „Мајка девет Југовића“ чији је оснивач Рашко-
призренска епархија, која на терену води бригу, храни и организује живот за преко 
2000 Срба косовског поморавља и Метохије, добијамо сталне молбе за помоћ у 
школовању дјеце, попут ове: 
 
 „У повратничко село Србобран, општина Ђураковац, пре 5 година се вратила 
петочлана породица Симоновић. Породица је убрзо доживела трагедију, мајка је 
умрла. Оставила је два сина, Милана (18) који је четврта година средње школе и 
Богдана (13) који похађа осми разред. O дјеци води бригу отац, баба Слободанка  
(72 ), а помаже их и парохијски свештеник. Дечаци су добри и вредни, баве се 
спортом и механиком, а старији је постао првак у каратеу на покрајинском 
такмичењу.  
Молимо вас да у складу са вашим могућностима помогнете школовање ове дјеце“. 

 
Ваше уплате (у КМ) можете вршити на наш жиро рачун отворен у Сбербанци ад 
Бањалука број: 
 
          567 2412 7000 282 31 
          Сврха: стипендирање ђака са КиМ 
 
Ми ћемо преко епархије Рашко-призренске организовати даљи трансфер до 
породица. Сви трансфери ће бити документовани изводима и признаницама, а 
обезбиједићемо и извјештај о уручењу стипендије и успјеху дјеце. 
 
Захваљујемо вам на помоћи и подршци у нашим досадашњим акцијама. 
                                                                                
 

                                                                                                                 за Баштионик 

          Бањалука, 14.3.2018. љ.Г.                                                       Предраг Адамовић 

 


