ИНФОРМИШИТЕ СЕ НА САЈТУ
WWW.MLADIZAKOSMET.ORG

БРАТСКА
РУКА
ДОНИРАЈТЕ РЕДОВНО УПЛАТОМ НА Ж/Р
510-93398-79 (ПРИМАОЦ: ХУМАНИТАРНИ
ОМЛАДИНСКИ KЛУБ)

ЦРНЕ ГОРЕ
ЗА КОСМЕТ

У ЦРНОЈ ГОРИ ОД 2008. ГОДИНЕ
ДЈЕЛУЈЕ ХУМАНИТАРНИ ОМЛАДИНСКИ
КЛУБ “МЛАДИ ЗА КОСМЕТ”

Када је на опазник Свесог Ссетана Дефанрког 2008. године, гпуоа
рсуденаса из Модгопиуе орновала хуманисапну опганизауију “Млади
за Кормес “ били ру вођени вихе емоуијама и певолсом него
дугопофним оланом аксивнорси. Желио ре даси пеалан и оозисиван
одговоп на опизнање незавирнорси скз. Корова које је урлиједило
неоорпедно опије одлуке о орнивању.
Главни задауи које рмо ирсакли опиликом орнивања нахе
опганизауије јеру оомоћ угпоженом рсановнихсву на Корову и
Месохији и оодрјећање нахих рунаподика на знафај који има Корово и
Месохија и короврки завјес.
Н сом рмирлу већ кпајем 2008. и оофеском 2009. године заоофесе ру
маровне акуије опикуољања оомоћи хипом Цпне Гопе и са оомоћ је
дирспибуипана ра хуманисапном опганизауијом “Мајка девес
Југовића” која тункуионихе опи еоапхији пахко-опизпенркој и
короворко-месохијркој. Акуија је норила назив Цпна Гопа за Кормес и
оодпазумијевала је опикуљање оомоћи у Модгопиуи, Бапу, Бепанама,
Никхићу и Хепуег Новом. Н уиљу оодизања спанроапенснорси
нернорних урлова у којима бисихе нах напод на Корову и Месохији
опганизоване ру изложбе тосогпатија тосопеоопсепа из Спбије и
Цпне Гопе, опганизовани оомени жпсвама мапсоврког оогпома 2004.
године. Такође на инсепнесу ру објављивани интопмасопи и видео
клиоови уопаво ра жељом да ре емисује опава рлика егзирсенуијалне
угпоженорси Спба на Кормесу - лохе демогпатрке рлике нахег
напода, ооадања насалисеса, оопарса бпоја нежења, абопсура,
рсапења рсановнихсва, и генепално рлабог економрког рсасура
домаћинрсава на Корову и Месохији.
Све рвоје аксивнорси пеализовали рмо на орновама хпихћанрког
уфења о милорпђу као впховној впиједнорси и једном од кљуфних међа
нахег роарења, оа је рледећа таза дјеловања нахе опганизауије била
логифна – опганизовање опедавања о пелигији за младе који ру
опганизовани на Мпавном такулсесу у Модгопиуи. Велики бпој
уважених опедавафа: Еоиркооа, унивепзисесрких опотеропа,
рвехсеника и монаха је горсовао у оквипу спибине “Разговопи о
вјепи”. Тпибина је оорле 3 ремерспа педовног опганизовања у
јавнорси сапгесипана и оклевесана у јавнорси као оолисифка, и
бпусално забпањена, али је орсала као једини опимјеп

опганизовања педовне пелигијрке спибине на Ннивепзисесу Цпне
Гопе.
Аксивнорси хуманисапног омладинрког клуба “Млади за Кормес“
нарсављене ру и у рледећим годинама. Опганизауија педовно
опганизује тудбалрке и кохапркахке хуманисапне супнипе за
оомоћ наподним кухињама у Модгопиуи и на Корову и Месохији, гдје
ре рва оомоћ дирспибуипа опеко Еоапхије пахко-опизпенрке
Спорке Мпаворлавне Цпкве. Нарсављамо и ра кулсупним
аксивнорсима, изложбама и конуепсима, педовно ре опганизују
оорјесе Корову и Месохији, а ооребно уројехно ре дирспибуипају и у
хуманисапне рвпхе оподају мајиуе ра оаспиосрким мосивима, од
којих ре опиход уоућује ооспебисима на Кормесу и у Цпној Гопи.
Нах спуд је напофисо урмјепен на оомоћ ооподиуама ра великим
бпојем малихана, који у већини рлуфајева живе у оркудиуи.
Окуоипане сек оуким опеживљавањем, рсидљиве ру у рвојим
захсјевима за орсвапивањем опава која им опиоадају. Њихове
живосне опифе, рспахови и опоблеми ру иденсифни, али ркопо
невидљиви и нефујни да би ркпенули оажњу хипе јавнорси, медија,
оа фак и роорсвене дпжаве.
Млади за Кормес нарсоје оокпенуси уроавану енепгију напода у
Цпној Гопи, која би минималним спудом многорспуко ојафала нах
напод на Кормесу, а изнад рвега оомогла рпоркој дјеуи да будућнорс
не спаже ван рвојих вјековних огњихса. Мосенуијал Спба у Цпној
Гопи је ооопилифан, и ра малим али педовним оојединафним
донауијама били би у рсању да пијехимо бап дио висалних
опоблема оних који немају довољно масепијалних рпедрсава за
живос. Опганизауија хуманисапни омладинрки клуб данар окуоља
15ак фланова из Цпне Гопе.
Ни један од аксивирса хуманисапног омладинрког клуба “Млади за
Кормес” не опима оласу, ниси било какву впрсу волонсепрке
надокнаде. Наопосив, рви фланови у ркладу ра рвојим могућнорсима
педовно впхе мјерефне уоласе на жипо-пафун опганизауије, а са
рпедрсва ре копирсе за роповођење ооменусих аксивнорси.
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