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u godini u koju smo zakoračili sigurno 
ćemo razgovarati o mnoštvu zanimljivih 
pitanja i rješavati ih. Znat ćemo za mnoge 
planove, perspektive, financijske okvire. 
Podatke ćemo slati u oblake, analize će 
kružiti oko Zemlje. Ideje i teorije putovat će 
kao vjetrom nošene. 
Uz obale Sredozemnog mora, u našoj 
neposrednoj blizini, živi mnoštvo djece koja 
zapravo nisu djeca. Je li moguće djetinstvo 

bez škole, igrališta i ljuljačke, knjiga i 
prijatelja za igru i veselje životu? Podatci 
i informacije koje objavljuje organizacija 
UN-a za područja Zapadne Afrike govore 
da gotovo osam milijuna djece ne pohađa 
školu. Mogu li njihovi roditelji nadomjestiti 
taj nedostatak? Pretpostaviti je da su rodi-
telji opterećeni borbom za preživljavanje ili 
su uključeni u oružane sukobe. Kada si u 
školi, upoznaješ druge svjetove i mogućno-
sti, tada su prozori i vrata svijeta otvoreni. 
Škola daje nadu da se nešto može učiniti, 
poboljšati, promijeniti. Ne smijemo zabo-

raviti da u nekim zemljama ozbiljni oružani 
sukobi traju nevjerojatnih četrdeset godina. 
Koliko je to generacija djece koja su odrasla 
bez škole? Svakodnevno u zemljama s ko-
jima dijelimo zajedničko more u oružanim 
sukobima stradavaju djeca. Tako iz dana u 
dan, iz godine u godinu.
Možda bismo mogli ovu godinu koja je 
simetrična u svojim brojevima okrenuti na-
opačke i za promjenu - staviti djecu na prvo 
mjesto. Pitanja koja se iskazuju statističkim 
mjerilima ili ona s klimatskim predzna-
kom, obasjat će druga svjetlost ako svijet 
ugodimo prema dječjim cipelicama. Što o 
tome prije odlučimo, djetinjstvo će postati 
svakodnevica, a odrasli mogu očekivati više 
sigurnosti za sebe.
SOS Dječja sela diljem svijeta nastoje pru-
žiti miran dom za djecu bez odgovarajuće 
roditeljske skrbi i osnažiti ih za samostalan 
život. Najsretniji smo kada uspiju uhvatiti 
svoj život vlastitim rukama i donijeti odluke 
za vlastitu budućnost. Želimo biti brižan 
dom, ali širom otvoren za svijet koji nas 
okružuje. 
Dragi čitatelji, hvala vam na pomoći i po-
dršci koju nam pružate!

S osobitim poštovanjem,

prof. dr. sc. Mariza Katavić
predsjednica Udruge 

SOS Dječje selo Hrvatska    

Mogli bismo ovu godinu, koja je 
simetrična u brojevima okrenut 
naopačke i za promjenu staviti 
djecu na prvo mjesto



3www.sos-dsh.hrJedva čekamo 
da proljeće 
probudi prirodu  
i šumu oboja 
šarenilom, a 
nama podari 
nova sjećanja

Bez obzira na godišnje doba i vremenske uvjete, naši 
mališani iz SOS Dječjeg sela Ladimirevci s njihovim 
prijateljima iz PD-a Zanatlija Osijek, slobodno vrijeme 
provode planinareći i uživajući u svježem zraku.

Godinu 2019. ispratili su izletom 
na Krndiju gdje ni blato ni strme 
uzbrdice i nizbrdice nisu omele 

dobru zabavu, smijeh i sklapanje novih 
prijateljstava.
Prijatelji iz HGSS-a demonstrirali su djeci 
i mladim osobama kako obučavaju pse za 
potragu ljudi te su ih „počastili“ trikovima 
koje psi izvode bez ikakvih teškoća.
S novom godinom, 2020., planinarski izleti 

se nastavljaju pa su na jednom već i bili. Ti-
jekom toga su izleta, zahvaljujući radionici 
koju su održali volonteri Crvenoga križa, 
djeca i mladi učili kako pružiti prvu pomoć 
u slučaju nesvjestice, rana i lomova. 
Kako bi se avanture naših mališana 
bezbrižno nastavile i u 2020. godini 
možete pomoći i vi. Donirajte putem 
priložene uplatnice i pomognite u sretnom 
odrastanju djece u SOS Dječjim selima. 

U NOVU GODINU S NOVIM 
PLANINARSKIM AVANTURAMA
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ČAROBNI ZIMSKI PRAZNICI
I ove zimske praznike 
mališani iz SOS Dječjih 
sela proveli su aktivno, 
veselo i nezaboravno, te 
doživjeli čaroliju adventa u 
Zagrebu.

Praznici - riječ koja svoj djeci 
mami osmijeh na lica. Osim što 
su tada slobodni od školskih 

obveza, to je vrijeme kada SOS braća 
i sestre u Selu provode dane zajedno s 
onima od njih koji žive u SOS Zajed-
nicama mladih. Dio ih odlazi u svoje 
biološke obitelji dok drugi uživaju u 
prazničkim aktivnostima i kreativnim 
radionicama tijekom kojih nastaju rado-
vi inspirirani zimskim radostima. 
Netom prije ‘velike selidbe’, djeca iz 
SOS Dječjeg sela Ladimirevci i ove su 
godine uronila u bajku zagrebačkog ad-
venta. Šetnja pod brojnim lampicama i 
ukrasima izgledala im je doista čarobno. 
Uzbudljivo i posebno lijepo bilo je 
klizanje na Tomislavcu, a posjet Muzeju 
iluzija izazvao je veselje i oduševlje-
nje, ali i pitanja kako je to sve moguće. 
Nakon traganja za odgovorima koji bi 
objasnili viđene iluzije, ma-
lišani su uživali u kraljev-
skom tretmanu u Sundial 
Boutique hotelu, u kojemu 
su upoznali i jednog sasvim 
neobičnog recepcionera - 
papagaja Pabla. Gospodin 
Antonio Križić i zaposleni-
ci hotela upotpunili su dječ-
ji doživljaj organizacijom raspjevanog 
jutra u kojemu su sudjelovali glazbenici 
Marko Škugor, Mladen Burnać i Ivan 
Martić, a vrhunac doživljaja bio je 
posjet Djeda Božićnjaka. 

Mali zeleni 
Pablo kojeg 
krasi titula 
neobičnog 
recepcionera, 
brzo se 
sprijateljio s 
djecom
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Uz automobil koji su nam osigurali prošle 
godine, Poliklinika Bagatin, Odvjetnički ured 
‘Knezović & Partneri’ te udruga ‘Pomaganje 
je uvijek IN’ i ove su godine naš vozni 
park obogatili jednim vozilom - Škodom 
Octavijom Combi Style.

Ključevi automobila svečano su 
uručeni nacionalnoj direktorici 
SOS Dječjeg sela Hrvatska, Višnji 

Tuškan-Krupić, a ravnatelj Poliklinike 
Bagatin, Ognjen Bagatin, poručio je:  „Bo-
žić nas posebice poziva da pokažemo toplo 
srce, svatko od nas može biti heroj. I mali 
znak pažnje dovoljan je za promjenu.” Novi 
automobil uvelike će olakšati život u SOS 
Dječjim selima, te pomoći u obavljanju 
svakodnevnih obveza i aktivnosti. Veliko 
hvala našim partnerima što su nam uljepšali 
početak nove 2020. godine.

TRADICIJA 
DARIVANJA SE 
NASTAVLJA

Šetnja okićenim 
Zagrebom u 
adventsko 
vrijeme ne 
može proći 
bez obveznog 
fotografiranja na 
svakom kutku

Hvalevrijedna 
partnerstva čuvamo i 
njegujemo iz godine 
u godinu
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ZA DOBROBIT DJECE I ČISTO 
MORE JEDRE DO BRAZILA

Kada spojite snagu volje, uma 
i srca dobijete predivnu priču 
koja u sebi nosi zrno ludosti i 
pregršt ljudske dobrote

Beskrajno plavetnilo oceana, 
vjetar u jedrima i ruke na kor-
milu. Tako izgledaju dani naših 

hrabrih jedriličara - liječnika Dražena 
Grgića i Branimira Vlaje - koji su u 
sklopu akcije ‘Čisto more, čisto srce’ 
zaplovili od Hrvatske do Brazila ne bi li 
usmjerili pozornost javnosti na važnost 
čuvanja mora i oceana. 
Tijek plovidbe svojim pratiteljima 
objavljuju na društvenim mrežama i 
medijima, a veliku pažnju usmjerili 
su i prema djeci koja odrastaju u SOS 
Dječjim selima. Kako bi im pomogli 
osigurati sretno djetinjstvo, ti hrabri 
ljudi velikog srca javnost pozivaju na 
donaciju, i to putem humanitarnog tele-
fona 060 90 55.
Na put su krenuli početkom siječnja 
te su za mjesec dana prošli Mediteran.
Trenutačno jedrilica Sv. Mihovil plovi 
Atlantskim oceanom. Važno je naglasiti 

Od Hrvatske pa 
sve do Brazila, 
lomili su valove 
za čisto more, te 
sretno odrastanje, 
kakvo svako dijete 
zaslužuje

Dražen Grgić i 
Branimir Vlajo - 
dvojac čistog srca, 
koji se upustio u 
avanturu i sve nas 
podsjetio koliko je 
važno pomagati

da je dr. Grgić nakon prolaska Gibraltara 
plovidbu nastavio sam jer je, prema ranijem 
planu, g. Vlajo bio pomoć i podrška u plo-
vidbi preko Sredozemnoga mora. Zato im 
ovim putem od srca zahvaljujemo i želimo 
svu sreću na oceanu i morima sve do Brazi-
la i u povratku u Hrvatsku.
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NAŠI STRUČNJACI MEĐU 
NAJBOLJIMA U SVIJETU

Međunarodna krovna organizacija, SOS Children’s Villages 
International, svrstala je program SOS Dječjeg sela Hrvatska: 
Priprema za izlazak iz skrbi, među tri najbolja u svijetu. 

Dare4Care godišnja je nagrada koju 
dodjeljuje SOS Children’s Villages 
International nacionalnim organiza-

cijama iz 136 država u svijetu za inovativne 
ideje i programe koji život djece i obitelji 
čine boljim i kvalitetnijim. Titulu pobjedni-
ka 2019. godine odnio je program udomi-
teljskih obitelji SOS Dječjeg sela Etiopija.
SOS Dječje selo Hrvatska podijelilo je 
drugo mjesto sa SOS Dječjim selom Indija, 
koje je razvilo program uključivanja djece u 
SOS obitelj. 

Ponosni smo na naše stručnjake čiji su 
rezultati rada prepoznati u velikoj konkuren-
ciji nacionalnih organizacija iz 136 država. 
Mlade osobe, zahvaljujući Programu, struk-
turirano rade na ključnim kompetencijama 
koje su sami izdvojili kao najvažnije.

Održati obitelj 
na okupu želja 
je svakog 
roditelja, no 
ponekad je 
nekim obiteljima 
potrebna pomoć 
da bi u tome i 
uspjeli.

Ponos, sreća 
i neizmjerno 
zadovoljstvo 
obuzima nas kada 
stojimo uz bok 
najboljima.

‘Svako dijete zaslužuje 
odrastati u obitelji’ jedna je 
od naših glavnih misli vodilja, 
a na tom tragu ojačali smo 
napore prema prevenciji 
izdvajanja djece i podršci 
obiteljima u riziku.

Naši mobilni timovi stručnjaka na 
području Čakovca dijelit će stečena 
znanja i iskustva te pomagati u 

radu novoosnovanom mobilnom timu Grad-
skog društva Crvenog križa Čakovec, a koji 
će pružati podršku pripadnicima romske za-

ČUVAMO I JAČAMO OBITELJ

jednice u njihovim obiteljskim domovima. 
Projekt Romma support financira Mini-
starstvo za demografiju, obitelj, mlade 
i socijalnu politiku, a partneri su SOS 
Dječje selo Hrvatska, Hrvatski Crveni 
križ i CZSS Čakovec. 
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SOS Dječja sela brinu se za djecu bez roditelja i
roditeljske skrbi, bez obzira na rasnu, nacionalnu i
vjersku pripadnost, a pružaju im ljubav i sigurnost
u obiteljskom okruženju. Prvo SOS dječje selo
osnovao je Hermann Gmeiner (1919.-1986.) u
austrijskom gradiću Imstu 1949. godine. SOS
Kinderdorf International najveća je svjetska
nevladina humanitarna organizacija. Predsjednik
SOS Kinderdorf Internationala, organizacije koja
okuplja sve nacionalne SOS udruge, jest gospodin
Siddhartha Kaul. Udruga SOS Dječje selo Hrvatska
član je SOS Kinderdorf Internationala.

Ukoliko više ne želite primati promotivne materijale SOS Dječjeg sela Hrvatska, molimo vas da se obratite na mail klub.prijatelja@sos-dsh.hr


