КОЛО СРПСКИХ СЕСТАРА
„СВЕТА АНГЕЛИНА СРПСКА“
ЦРЊЕЛОВО

СЕДМОЧЛАНА ПОРОДИЦА ЈОСИПОВИЋ ИЗ ГОРЊЕГ ЦРЊЕЛОВА
УСЕЉЕНА ЈЕ У СВОЈ НОВИ ДОМ
Ова седмочлана породица живјела је у јако тешким, за данашњицу непојмљивим условима. Нико од
чланова породице није запослен. Милан Јосиповић, ратни војни инвалид ВРС, прије неколико година
почео је да зида породичну кућу у којој би својој дјеци обезбједио боље услове за живот, а својим
родитељима безбрижнију старост. Али, због недостатка новчаних средстава радови су стали. И оно
мало што је урађено већ је почело да пропада. Киша је непрестано плавила објекат, кров је пропао,
зидови попуцали. Милан Јосиповић са својом супругом и двоје малољетне дјеце живио је у малом,
трошном собичку. Једина жеља ове дјеце била је да имају дјетињство као и остала дјеца, да имају своју
собу, да имају гдје довести своје другаре. Миланови родитељи и брат живе у истом дворишту, у малој
трошној кућици.

Кућа коју су Јосиповићи почели градити и која је већ била почела пропадати.
Због тешке ситуације у којој се ова породица налази, Коло српских сестара „Света Ангелина Српска“ из
Црњелова, у 2014. години, уз сагласност и благослов ЦО Горње и Доње Црњелово, као и уз подршку
Центра за социјални рад из Бијељине, покренуло је акцију чији је циљ био пружити помоћ седмочланој
породици Јосиповић из Горњег Црњелова, и обезбједити им простор за становање, а самим тим и боље
услове за живот. Захваљујући прилозима добрих људи, средствима редовних приложника Кола,
прилозима родбине, пријатеља, мјештана Црњелова, за кратко вријеме је урађено много тога.
Прибављена је грађа, покривен стамбени објекат, омалтерисан и окречен ходник, омалтерисан, окречен
и опремљен дневни боравак, прибављен шпорет и нешто ствари, стављен ламинат, прикључена струја...
У току је и прикупљање прилога у школама које похађају дјеца из ове породице, а сљедеће што би
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требало урадити јесте: опремити купатило, омалтерисати и опремити двије дјечије собе, набавити
намјештај.
Ипак, први и најбитнији корак је направљен: Ова породица је добила кров над главом који не
прокишњава, тако да ће предстојећу зиму моћи да дочекају безбрижније него све претходне.

По први пут ова породица је имала гдје да прими госте који су дошли да заједно са њима прославе
њихову Крсну славу, њиховог Заштитника и Покровитеља, Светог Архангела Михајла, који је својим
Благословом украсио њихов нови дом.

По школама је настављена акција прикупљања прилога за помоћ породици Јосиповић. Од прилога
добрих другара, као и од осталих прилога наставиће се акција опремања купатила, те малтерисања и
опремања двије дјечије собе чији ће прозори гледати у љепшу и извјеснију будућност за ову породицу, а
њихови зидови ће бити обојени осмјесима и радошћу дјеце.
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