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Brižan dom za svako dijete
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DRAGI PRIJATELJI,
protekla godina koju smo živjeli s djecom u
SOS Dječjim selima Lekenik i Ladimirevci
mogla bi se prikazati u brojevima, kilometrima ili neprospavanim noćima. Možda bi
je bilo bolje prikazati putem razgovora o
djeci i s djecom, putem položenih testova,
napisanih zadaća ili rastrčanih sati po obližnjim livadama. Pokazali smo da možemo
i znamo glumiti, pjevati, voziti bicikl i strasno se boriti na sportskim igralištima. Staze

Zajedničkim snagama neprimjetno
smo došli i do 100. broja SOS
Glasnika, kojim prenosimo kako
živimo i čemu težimo.
Papuka, Velebita i morsko plavetnilo odmorilo nas je i osnažilo da se lakše suočimo sa
zahtjevima svakodnevice. Jednom riječju,
u godini koja je na izmaku u SOS Dječjim
selima živjelo se punim plućima.
Tijekom ove godine odrasli koji donose
odluke još jednom su pokazali da zaboravljaju što znači djelovati u najboljem interesu
djece. Lako je govoriti, obećavati, odgađati… Ono što danas učinimo za dobrobit
djece, u budućnosti će nam se višestruko
vratiti. Razumjeti, podržati, uputiti - put je
kojim želimo ići. To je naša svakodnevica,
od jutra i prvoga koraka u danu pa sve do
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večeri kada se ipak na kraju svjetla moraju
ugasiti. No već ujutro pale se s novim osmijesima, željama i osjećajem da djeca, i mi
uz djecu istražujemo i veselimo se svakomu
novom danu.
Dragi prijatelji, hvala vam na pomoći
koju nam pružate! Zajedničkim snagama
nastojimo djeci osigurati mirnu svakodnevicu i otvoriti vrata u budućnost. Tako smo
polako i pomalo neprimjetno došli i do 100.
broja SOS Glasnika, kojim prenosimo kako
živimo i čemu težimo. Šarene i nasmiješene
stranice samo su dio dinamičnoga dnevnog
života koji nas okružuje. A što nas tek čeka
u sljedećim tjednima? Blagdani koji su pred
nama zasjat će u tisućama lampica, želja i
nadanja za godinu koja je na pomolu. Ako
ih se samo dio ostvari, a to bismo najviše
voljeli, djeca diljem svijeta živjet će barem
malo sretnije djetinjstvo. S tim mislima i u
mirisu blagdanskih kolača želim vam puno
sreće i zadovoljstva u sljedećoj godini.
S osobitim poštovanjem,

prof. dr. sc. Mariza Katavić
predsjednica Udruge
SOS Dječje selo Hrvatska
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DONIRAJ APLIKACIJOM

KEKS PAY

1

Otvori KEKS Pay aplikaciju

2

Odaberi + i zatim "Plati / Doniraj"

3

Skeniraj QR kod, upiši iznos i doniraj

UZ NOVU APLIKACIJU POMOĆI JE LAKO
Blagdani donose mir i blagostanje, a nama su donijeli i novu suradnju s
Erste bankom – ponosni smo što smo postali dio KEKS Pay aplikacije

S

igurno ste već čuli za aplikaciju kojom
možete brzo, sigurno i besplatno poslati
i primiti novce, KEKS Pay aplikaciju.
Sretni smo i zahvalni što je ekipa iz KEKS
Paya u ovo vrijeme mislila i na naše mališane.
Dakle, svi korisnici ove aplikacije, uz brzo i
jednostavno slanje i primanje novca, sad mogu

brzo i jednostavno donirati. Slikanjem QR-codea Keks Payom, automatski se otvara prozor u
kojem korisnik Keksa upiše željeni iznos donacije
i ona je već na putu. Stoga, pomoći nikad nije
bilo jednostavnije jer KEKS Pay aplikaciju mogu
besplatno preuzeti i koristiti svi građani neovisno
o tome u kojoj banci imaju otvoren račun.
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BLAGDANSKA ČAROLIJA
U LEKENIKU

Najveće uzbuđenje među mališanima
zavlada kad imaju priliku pokazati plesne,
pjevačke i dramske točke koje su marljivo
pripremali tijekom godine. Tradicionalna
božićna priredba pravo je mjesto za to,
a zabave i smijeha nikad ne nedostaje.

U

ovogodišnju priredbu uveo nas je
KUD Kolovrat. Nakon zagrijavanja
i sjajne izvedbe božićnih pjesama,
na pozornicu su kročili oni najmlađi, najslađi mališani. Članovi naše Male igraonice u
duhu Božića otpjevali su pjesmu „Na Božić
ispuni nas svjetlom“ i cijelu dvoranu ispunili gromoglasnim pljeskom.
U ime udruge SOS Dječje selo Hrvatska
pozdravni govor održala je dr. Lea Sokolić,
članica Predsjedništva udruge SOS DSH, a
sretne i vesele blagdane svim uzvanicima

www.sos-dsh.hr

Mnoštvo naših
prijatelja i partnera
uživalo je u
programu koji su
pripremili naši
mališani.

U ime udruge
SOS Dječje
selo Hrvatska
pozdravni govor
održala je dr. Lea
Sokolić, članica
Predsjedništva
udruge SOS
Dječje selo
Hrvatska.

zaželio je i načelnik općine Lekenik, gospodin Ivica Perović.
Naši mali glumci uvijek oduševe, ovog puta
Malo kazalište bajki predstavilo je izvadak
iz svima dobro poznate bajke Mali princ, a
dramska grupa objasnila nam je kako „Bez
alata nema zanata“. Sve je dodatno začinio
njihov dramski voditelj, zaslužan za sve
glumačke uspjehe naših mališana, književnik Rusmir Agačević, izrecitiravši pjesmu
“Božić u Lekeniku”.
Svi znamo da je za dobre tulume potrebna i

glazba pa je svima već dobro poznata Jana
Pelikan uz pratnju klavirskog trija zabavila
nazočne. A kad su na pozornicu stupili naši
rockeri, band SOS Dječjeg sela Lekenik
Glazbeni sanjari, plesni podij osvojili su i
stari i mladi.
Mnoštvo uzvanika, prijatelja, brojnih
partnera i suradnika uživalo je u raznovrsnu
glazbenom i dramskom programu, a na
kraju druženja jedni smo drugima poželjeli
blagoslovljen Božić i sretnu, zdravu i veselu
2020. godinu.
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Volimo blagdane
Ovo je doba godine našim
mališanima najljepše.
Osim praznika, poklona,
blagdanskih pjesama i
kolača, ono što im ipak
najviše napuni srca posjeti
su starije SOS braće i
sestara.

U

našim SOS Dječjim selima od
početka prosinca vlada veselo
raspoloženje. Praznici počinju,
SOS mame naveliko pripremaju omiljene slastice, a pisma Djedu Božićnjaku
napisana su odavno. Blagdanski duh
budi posebnu inspiraciju u njima, a
pomisao na božićne jelke i veselo okupljanje oko blagdanskog stola izaziva
veliko nestrpljenje. Trebate znati da bez
obzira na sve poklone, naši skromni
mališani najviše se vesele posjetu SOS
braće i sestara koji su upisom u srednju
školu preselili u SOS Zajednice mladih.
Nerijetko pak, baš za blagdane, u posjet
svojoj SOS obitelji dođu mladići i
djevojke koji su davno napustili SOS
Dječje selo i već zasnovali vlastite obitelji. Tad i njihovi mališani jedva čekaju
kušati blagdanske delicije jer naše SOS
mame peku doista najbolje kolače!
I vi možete sudjelovati u blagdanskom
veselju. Uplatom putem priložene
uplatnice uljepšajte blagdane djeci u
SOS Dječjim selima.

Ja mislim da je Božić najvažniji
blagdan jer se cijelo Selo lijepo
uredi i svi čestitaju jedni drugima i
obuku nešto novo.
Ja bih najviše voljela da moja
mama bude zdrava kao i sva djeca
koju znam.
Volim kad navečer svijetle lampice
po borovima kao da smo u
nekom filmu.

Karolina, 11 god.
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Božić mi je najbolji blagdan u
godini zbog darova.
A isto i zbog oprosta kojeg dobijem
za sve ono što sam učinio.
A dobar je i zbog toga što su
tada svi sretni.
Volio bih da na Božić padne puno
snijega i da se dogodi polarna
svjetlost.

Tin, 13 god.

Još jedan Božić
na prozore moje sobe kuca,
još jedan Božić
traži put do moga srca!
Ponekad sklopim oči,
i u svoju Istru odletim,
volim ovaj Lekenik,
a ponekad se i svoga mora sjetim!

Mara, 12 god.

Ja volim zimu zbog radosti.
Ali mi baš nekad nije dobro kada
je prehladno.
Ali zato postoji topla obuća.
Zimi bude zabave ali nekad
bude i zimskih poslova.
Ali meni je dobro jer mrak brzo
dođe pa se onda prije i večera.

Marko, 9 god.

AGB Nielsen Istraživanje
medija d.o.o.

JIM-TRANSPORTI d.o.o.

PERLIS d.o.o.

Američka gospodarska komora
u Hrvatskoj

Karcher d.o.o.

Poliklinika Bagatin

LUX ULAGANJA d.d.

Pomaganje je uvijek IN

MARSHALLING d.o.o.

PSC Zagreb d.o.o.

Medical Intertrade

Reklamatik d.o.o.

AUTOSALON TOŠ
BLITZ d.o.o.

Megatrend poslovna rješenja d.o.o. Robert Bosch d.o.o.

BONARTES
CALISTO d.o.o.
Croatia Deutsche Bank AG
DATALAB HR d.o.o.
Dr. Oetker

Merkur osiguranje d.o.o.

SPEKTAR-PUTOVANJA

MICROTEAM TRGOVINA I
USLUGE

STRABAG

Mlinar

Udruga izviđača “Drava” Osijek

MV LAB d.o.o.

Dräger Medical Croatia d.o.o.

Nexus d.o.o.

Erste & Steiermärkische bank d.d.

Opereta d.o.o.

GRACOM DEVELOPMENT d.o.o.

Pago
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Termostroj d.o.o.
Unikomerc-automobili d.o.o.
VIRO d.o.o.
VOLVO GROUP CROATIA d.o.o.
Wollsdorf Components d.o.o.
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

