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Повезивање људи широм света у хуманитарним, социјалним и филантропским 
пројектима како би се помогле и оснажиле угрожене заједнице

www.28jun.org
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је међународна хуманитарна организација

www.28jun.org

која делује на територији 27 земаља широм света. Доставили
смо хуманитарну, медицинску помоћ и помоћ подручјима
погођеним природним катастрофама укупне вредности и
количине:

$ 7,054,000   (200+ тона донација)
(цифре се свакодневно мењају, стање закључно с Новембром 2019) 

Једина смо српска хуманитарна организација са 
посебним консултативним статусом при економском и 
социјалном савету Уједињених нација (ECOSOC).

Такође смо прва хуманитарна организација која делује на 
подручју Западног Балкана која је верификована за 
сарадњу са Уједињеним Нацијама - DGC Civil Society Unit. 
(UNDGC CSO)

• Број људи директно и индиректно помогнутих нашим 
донацијама: 3.4 милиона

• Више од 500 чланова који су до сада уложили преко 
300.000 волонтерских сати

• Newsletter претплатници: 1,3 милиона
• Пратилаца на друштвеним мрежама: 500.000+

КО СМО МИ?
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28.Јун је прва хуманитарна 
организација са територије западног 
Балкана са посебним консултативним 
статусом при Уједињеним Нацијама.

Пионир
28.Јун је до сада доставио преко 200
тона хуманитарне, медицинске 
помоћи и помоћи подручјима 
погођеним природним катастрофама 
земљама западног Балкана укупне 
вредности од преко 7 милиона 
долара у периоду од 2012. године до 
данас.

Организација 28. Јун је предводила 
глобални покрет током поплава 
у југоисточној Европи 2014. године 
кроз донације које смо допремили 
авионским путем, а прикупили у 
трговачким ланцима као што су 
Walmart, Gatorade, Target.

Предводилац
28.Јун је до сада помогао преко 500
породица широм западног Балкана, и 
процена је да је више од 3,4 милиона 
људи директно и индиректно 
помогнуто кроз наше донације.

Хуманитарац Пријатељ Партнер

ВезаЗаштитникПомоћ

Преко 500 чланова 28.Јуна је одржало 
разне догађаје у 120 градова у 30
земаља широм света са укупно 
уложених преко 300.000 волонтерских 
радних сати.

28.Јун има преко 10.000 индивидуалних 
донатора, 1,3 милиона претплатника и 
преко 500.000 пратилаца на друштвеним
мрежама ( Facebook, Instagram, Twitter, 
YouTube)

28.Јун је предао петицију са 150.000
потписа у УНЕСКО како би се 
заштитило српско културно и верско 
наслеђе на Косову и Метохији.

28.Јун је оснивач Српског друштва за 
професионални развој које има за 
циљ да повезује Србе широм света 
кроз пословне, културне и академске 
догађаје.

УКРАТКО
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НАШ ГЛОБАЛНИ ПОКРЕТ

FACEBOOK

@28JUN
TWITTER

INSTAGRAM YOUTUBE

@28JUN

@28JUN @28JUN
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COVID-19

Наши волонтери су даноноћно радили на неколико пројеката:

• У року од 24 часа од свог објављивања, ми смо смо са енглеског на 
српски језик превели и дистрибуирали приручник за превенцију и 
лечење COVIDа-19, који потиче из болнице у Кини са упшеним 
излечењем и 0% стопе смртности. Скоро 300,000 медицинског особља је 
прочитало приручник од нашег објављивања. Приручник је доступан на: 
www.lecenjekorone.com

• Креирали смо својеврсну ‘базу података’ за Србе заглављене у 
иностранству поводом COVIDа-19 и поделили сву информацију са 
Српским Амбасадама широм света. Настављамо да пружамо ургентну 
помоћ људима заглављеним на удаљеним локацијама у виду 
медикамената, смештаја и слично. 

• Вредно радимо са ‘Агенцијом за Лекове и Медицинска Средства Србије’ 
на увозу преко 100,000 артикала санитетне опреме измедју осталог 
укључујући Н95 респираторне маске, болничке мантиле, рукавице и 
заштитне наочаре у циљу помоћи сузбијања пандемије. 

http://www.lecenjekorone.com/
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ПАРТНЕРИ
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КОНТАКТ

Пошаљите помоћ преко најефикасније хуманитарне организације на западном Балкану.

Пошаљите нам поруку на:
mariagrubor@28jun.org

Донирајте онлајн: 
https://www.28jun.org/#donate

Донирајте физички материјал 
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ХВАЛА ВАМ
НА ИЗДВОЈЕНОМ ВРЕМЕНУ
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