
ZAJEDNO ZA 
BEZBRIŽNO I SRETNO 

djetinjstvo u 2019.

Mali robotičari
SOS Dječjeg sela Lekenik 
postižu odlične rezultate 
u Croatian Makers ligi, 
postali su edukatori – 

djecu u SOS Dječjem selu 
Hinterbrühl, u Austriji, 
poučili su o korištenju 

microbitova i mBot 
robota, u radu su počeli 
upotrebljavati 3D pisače

ZA DJEČJA PRAVA
Vijeće za djecu

sudjelovanje naših stručnjaka 
i doprinos radu Vijeća s ciljem 

boljeg promicanja položaja 
djece u društvu

100%
zaposlenika SOS Dječjeg sela 

Hrvatska 
završilo je edukaciju o Politici 

zaštite djece

Analiza prava i skrbi za 
djecu 2011.-2018.

publikacija i nalazi analize 
predstavljeni na konferenciji 
Prepoznaj, brini, ponosi se!

SOS DJEČJE SELO HRVATSKA

NAŠI USPJESI

47
srednjoškolaca 
odrasta u SOS 

Zajednicama mladih u 
Zagrebu, Velikoj Gorici 

i Osijeku

350
djece, mladih i članova 

njihovih obitelji 
obuhvatila je podrška 
putem preventivnih 

programa i programa 
‘Jačanja obitelji’

European Social 
Services Award 2019

program  ‘Priprema 
za izlazak iz skrbi’ 

nagrađen je u kategoriji 
inovacija, a u njemu su 
sudjelovali stručnjaci 

SOS Dječjeg sela 
Hrvatska

810 
djece i mladih 

bilo je u skrbi i dobilo 
podršku putem usluga 

koje pružamo

157
djece

odrasta u Lekeniku 
i Ladimirevcima

29
mladih

uključeno je u Program 
polusamostalnog življenja

227
djece 

dobilo je više od 2000 sati 
logopedskih terapija

35
različitih aktivnosti, 

kreativnih i edukativnih 
radionica za djecu

4,0
prosječna ocjena 

djece učenika u SOS 
Dječjim selima u školskoj 

godini 2018./2019.

80%
stopa je zapošljivosti 

mladih

23
mladih 

aktivno sudjeluje u 
programu Pripreme za 

izlazak iz skrbi

400
stručnjaka 

bilo je uključeno u 
edukacije i supervizije

Mali planinari
SOS Dječjeg sela 

Ladimirevci sudjelovali su 
na 7 planinarskih izleta i 
osvojili vrh Obzova – 569 

m - na otoku Krku 

Povelja Republike 
Hrvatske

dodijeljena je SOS 
Dječjem selu Hrvatska 

za izniman dugogodišnji 
humanitarni rad i doprinos 

stvaranju obitelji za 
djecu bez odgovarajuće 

roditeljske skrbi



Međunarodna 
konferencija „Prepoznaj, brini, ponosi 

se!“ u organizaciji SOS Dječjeg 
sela Hrvatska, kojom smo obilježili 

70 godina djelovanja u svijetu, 
popraćena je s 25 medijskih objava i 
reportaža na 5 televizijskih kanala.

70 GODINA KIDERDORF INTERNATIONAL

136
Država 

4
milijuna djece 

bez odgovarajuće roditeljske 
dobilo je skrb i podršku 

tijekom 70 godina djelovanja

80%
djece živi sretnim životima, 
u socijalnom i emocionalnom 
blagostanju zahvaljujući skrbi 

SOS Dječjih sela

HVALA VAM ŠTO 
POMAŽETE U STVARANJU 

obitelji za svako dijete!

SOS Dječje selo 
Hrvatska

Zavrtnica 5, 10000 Zagreb
Tel. za građane: 01/4618206

Tel. za tvrtke: 01/ 4610066
e-mail za građane: 

klub.prijatelja@sos-dsh.hr
e-mail za tvrtke: 

partnerstva@sos-dsh.hr

ZAGREB 
° Nacionalni ured Udruge 

SOS Dječje selo Hrvatska
° SOS Zajednica mladih

VELIKA 
GORICA 
° SOS Zajednica 
mladih

LADIMIREVCI
° SOS Dječje selo Ladimirevci 
° Program jačanja obitelji 
° Usluge pomoći logopeda

OSIJEK 
° 2 SOS 

Zajednice mladih

LEKENIK 
° SOS Dječje selo Lekenik
° Program jačanja obitelji
° Usluge pomoći  logopeda

GLINA
° Program jačanja obitelji 
‘Obiteljski kutak’ 
° Usluge pomoći logopeda

JESTE LI ZNALI DA SMO U 2019. OBILJEŽILI 
70 GODINA DJELOVANJA U SVIJETU?


