
Назив организације  
  Хришћанско хуманитарно удружење “ХЛЕБ 
ЖИВОТА”                       

Врста организације   Хуманитарна организација 

Поље дјеловања 
Социјална помоћ, Помоћ избјеглом и расељеном становништву и 
повратницима, Развојни пројекти, Развој села и производња 
здраве хране, Запошљавање и приход, Едукација" 

Подручје дјеловања         
СЗ БиХ (општине Приједор, Сански Мост, Б. Крупа, Крупа на Уни, 
Нови Град, Кључ, Б. Петровац, Дрвар, Б. Грахово, Купрес, Бугојно, 
Бихаћ...) 

 Адреса   Бранислава Нушића 40, Приједор  

 Град, Општина, поштански 
број 

  Приједор, 79000 

 Телефон   052 243 270 

 Фаx   052 243 271 

 Е-маил    bolpd@teol.net 

 Wеб   www.breadoflifesite.com 

Датум, број и мјесто 
регистрације 

  19.03.1997.г. у Основном суду у Бањалуци  под бројем Рг-51/97 

Визија 
  Друштво побожних људи који живе у духовном и материјалном 
благостању 

 Мисија 

  Хлеб Живота је Хришћанско Хуманитарно Удружење са 
сједиштем у Приједору а које дјелује на простору Босне и 
Херцеговине. Кроз помоћ социјално угроженима и подршку 
развојним и образовним програмима промовишемо хришћанске 
вриједности доприносећи економској стабилности појединца и 
заједнице. 

 Циљне групе 
Социјално угрожено становништво, Избјеглице, Повратници, 
Породице са више   дјеце (4+), Незапослени 

Вриједности рада 
Удружења               

• Дијелимо  заједничко  убјеђење  да  смо  позвани  и  посвећени  
томе  да  се  старамо  за  људе  у  контексту  њихових  
породица,  заједница  и  окружења, с  освртом  на  њихову  
духовну, физичку, психичку, социјалну  и  емоционалну  
добробит. 

• Желимо  да  се  будемо  препознатњиви  као  хришћани, 
признајући  Исуса  Христа  и  слиједећи  Његов  примјер  
пожртвоване  љубави  и  служења  људима  у  потреби. 

• Ријеч  Божија  је  основа  за  наше  заједништво  са  Богом – 
Оцем, Сином  и  Светим  Духом – и  све  што  радимо. 

• Молитва  одликује  све  што  радимо; посвећени  смо  томе  да  
продубљујемо  своје  познање  Бога  и  Његове  воље  и  да  
пред  Њега  доносимо  потребе  свијета  и  цркве. 

• Одговорни  смо  Богу  за  то  како  користимо  своје  вријеме  и  
средства. Одговорни  смо  и  својим  партнерима  и  
донаторима  да  у  свему  што  радимо  будемо  искрени  и  
поштени. Посвећени  смо  томе  да  све  што  радимо  буде  
доследно  ономе  што  говоримо. 

Актуелно  

  У 2010. години су актуелни следеци пројекти: 
 

• ЗАПОШЉАВАЊЕ И ПРИХОД у општини Крупа на Уни, 

• Програм самоиздржавања повратника (Приједор, С. Мост, Б. 
Крупа), 

• Пластеници (хидропонија) у Приједору, 

• Програм Материјалне помоћи (храна, одјећа, помагала за 



инвалиде..), 

• Центар за обуку (курсеви Енглеског и Информатике), 

• Програм Божићних пакетића, 

• Изградња капацитета организације, 

• Остале једнократне донације (Изградња куће за Божану 
Алексић ") 

 

� До сада смо реализовали пројекте у вриједности од око 15 
милиона КМ 

 

 


