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Brižan dom za svako dijete

WWW.SOS-DSH.HR

Dragi prijatelji,
pri kraju godine prelistavam slike i sjećanja na naše početke, na vrijeme kada
smo tek počinjali graditi brižan dom za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi.
Sjećam se lekeničke ledine dok smo na njoj planirali izgraditi prvo SOS Dječje
selo u Hrvatskoj i prve djece koja su došla u SOS Selo. U veljači sljedeće godine
navršava se 20 godina od osnutka SOS Dječjeg sela Hrvatska. Puno smo naučili
od tada, i danas možemo reći da smo siguran i topao dom za djecu i mlade.
Ponosni smo na našu djecu i mlade, na naša SOS dječja sela u Lekeniku i Ladimirevcima, SOS zajednice mladih. Ponosni smo jer pružamo našoj djeci i mladima siguran most prema svijetu odraslih. Vjerujemo da nitko ne smije biti isključen iz nastojanja da dostojno živi.
Danas je svijet na još jednoj velikoj prekretnici i prepun je pitanja. Ekonomisti,
a i nobelovci među njima, zaključuju i savjetuju da veća umjerenost, ravnopravnost i jednakost pogoduje ekonomskim aktivnostima. Napredak društva moguć
je samo uz međusobno povjerenje i stabilnost. U tom svjetlu svoje djelovanje
započeo je i Hermann Gmeiner 1949. godine kad je krenuo u „avanturu“ izgradnje prvog SOS Dječjeg sela. Vjerovao je da smo svi odgovorni za život zajednice i ako se svi uključimo kako bismo učinili dobru stvar, ona mora uspjeti. Od
tada do danas SOS dječja sela diljem svijeta, zahvaljujući razumijevanju mnogih pojedinaca i organizacija, siguran su dom djeci i mladima.
Dragi prijatelji, kad od Božića do Nove godine zasvijetli bezbroj lampica i svjećica, kada vatromet osvijetli zimsko nebo i označi još jedan novi početak, početak
2012. godine za koju kažu da će biti teža od svih dosadašnjih, možemo bez straha gledati u dane koji dolaze, jer naša budućnost i sigurnost je u vašim rukama.
Sve ove godine bili ste uz nas, podržavali naš rad, niste nas iznevjerili i napustili,
i čvrsto vjerujem da će tako biti i ubuduće, na čemu vam od srca zahvaljujem.
Dragi naši čitatelji, darovatelji, članovi Udruge, draga djeco, SOS mame i SOS
tete i svi djelatnici SOS Dječjeg sela Hrvatska, želim vam vesele i sretne blagdane, da ostvarite i živite svoje snove u godini koja dolazi.
S poštovanjem,

Jesen
Jesen je.
Jutra siva, maglovita.
Hladno je.
Pada lišće jesensko.
Šumi, šušti.
Idemo u školu.
Još sneni, nerazbuđeni.
Sanjarimo.
O toplim ljetnim danima.
Marino, 6. raz.
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Prof. dr. sc. Mariza Katavić
predsjednica Udruge

CHEVROLET
daruje

U povodu stogodišnjice
svoga postojanja Chevrolet
je poklonio 100 automobila
SOS dječjim selima diljem
Europe. U Hrvatskoj je
rođendan proslavljen u
SOS Dječjem selu Lekenik,
kojemu je Chevrolet
donirao automobile – veliki
bijeli Orlando i Aveo. Od
proizvodnje prvog Chevroleta
prošlo je 100 godina, a dva
nova automobila pomoći
će u svakodnevnom životu
djece. Uz rođendansku
tortu, sokove, igre, balone
i mađioničarske trikove, na
primljenom daru u ime djece
zahvalila je predsjednica
Udruge gđa Mariza Katavić.

24 sata bajki
Dragi sv. Nikola!
Pišem ti ovo pismo da saznaš nešto o
meni. Zovem se Novela i idem u treći
razred. Živim u Dječjem selu Ladimirevci.
Tu mi je lijepo. Moja najbolja prijateljica je
Katarina, jako je dobra i draga. Kada sam
tužna, ona me tješi i ja se brzo umirim.
Volim ići u školu i učiti. Dobra sam učenica,
vrlo marljiva. Želim da znaš da ne tražim
poklone od tebe, već da primiš ovo pismo
i saznaš nešto o meni. Kakva sam ja
djevojčica i što me veseli. Ako želiš, mogu
biti i tvoja prijateljica, ja znam da ti jako
voliš djecu. Osobno bih te voljela vidjeti i
upoznati te ako trebaš, pružiti ti ljubav. Ja
imam malo srce, ali je puno ljubavi za sve
ljude. Ja svima želim pomoći i biti dobra
i iskrena prijateljica. Dragi sveti Nikola,
želim Ti sretan Božić i Novu godinu.

Tvoja Novela

SOS Dječje selo Lekenik i ove je godine bilo bajkovito mjesto, jer
se u njemu održala književna manifestacija Milenijsko čitanje bajki. Od subote 19. studenog u podne do nedjelje u podne više od
500 čitača, djece i odraslih, svih zvanja i zanimanja, neprekidno je
čitalo bajke.
Prijatelji SOS Sela i zaljubljenici u pisanu riječ koji nisu mogli
doći u Lekenik, slali su svoje snimke, a uživo putem interneta u
Milenijskom čitanju bajki sudjelovali su i čitači iz ostalih dijelova
Hrvatske, iz Makedonije, Rumunjske, Bugarske, Bosne i Hercegovine, Njemačke, Austrije, Slovačke, Albanije i daleke Kine. Odmah
nakon svečanog otvaranja, puštene su i prve videosnimke, od čega
su najatraktivnije bile dvije djevojčice iz Kine koje su čitale bajku
na Kineskom zidu. Riječ je o kćeri veleposlanika Bosne i Hercegovine u Kini i njezinoj prijateljici. Dječak Marko koji živi u Kini,
čiji su djed i baka iz Hrvatske, čitao je na mongolskom jeziku bajku o dinosaurima, kao i djevojčica iz Koreje koje se školuje u Kini.
Veliko hvala svima koji su omogućili ovogodišnje Milenijsko čitanje bajki i sudjelovali u njemu, a dogodine – opet čitamo.

Nešto ispod bora
staviti se mora!
U SOS Dječjem selu Lekenik krajem studenoga
svirali su Mali violinisti SOS Dječjeg sela Lekenik
i proslavljena hrvatska violončelistica Ana Rucner.
Malim koncertom svečano je predstavljena
humanitarna akcija Hrvatske lutrije Nešto ispod bora
staviti se mora.
Humanitarnom akcijom Hrvatska lutrija, već petu
godinu za redom, organizira božićno darivanje djece
i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Ta će
humanitarna akcija razveseliti ukupno 1500 djece
diljem Hrvatske, jer će si sami izabrati božićni dar.
Osim toga, Hrvatska lutrija daruje i božićna drvca,
da darovi dočekaju Božić na pravomu mjestu.

SOS obitelj
u iščekivanju blagdana
U iščekivanju nadolazećih blagdana djeca u SOS
obiteljima SOS Dječjeg sela Ladimirevci već
su uredila svoje domove prigodnim božićnim i
novogodišnjim ukrasima. U veseloj SOS kući
Marelica osjeća se pravi božićni duh koji mogu
doživjeti i svi koji prošetaju pokraj kuće čija su
terasa i vrt ukrašeni raznobojnim svjetiljkama,
kuglama i vrpcama. Za to su zaslužni Thomson,
Antonija, Novela i njihova SOS mama Ankica, a
svi oni s nestrpljenjem očekuju božićne praznike
i prve pahulje snijega koje će njihovim ukrasima
dati poseban izgled. Ne sumnjamo da će jednako
lijep i topao ugođaj stvoriti i kada se svi zajedno
okupe oko božićne jelke.
Zoran Relić

Božićna radost
Za blagdane svi se veselimo. Djeca se druže
i igraju zajedno. Ako ima snijega, pravimo
snjegovića. S mamama radimo slatke, fine
kolačiće. Ispod bora uvijek nas dočekaju šareni
poklončići. Tada našoj sreći nema kraja.
Antonija, 5. raz.

Sveti Nikola

Čizmica je crvena,
na mom prozoru stajala.
Sveti Niko došao je
i čizmicu darovima napunio.
Puno sreće i veselja
donio je sveti Niko.
Kada je dan prošao,
sveti Niko kući je
presretan došao,
jer je djecu diljem svijeta
darovima razveselio.
Dragana, 8. raz.

Djed Božićnjak
Dok pahulje padaju,
djeca sva pravila grudanja svladaju.
Jedan dječak čekajući svoj poklon drijema
i kroz snove shvaća da poklona nema.
Mislio je da Djed nije vidio njegovu zloću,
jer kanio je okrenuti novu ploču.
Drugo jutro poklon je stigao,
a dječak se veselo iz kreveta digao.
Lea, 8. raz.

Zašto da me posjeti sveti Nikola
Živim u SOS Dječjem selu Ladimirevci. U kući s petero SOS braće i
sestara. Ponekad pomažem mojoj SOS mami Mihaeli. Počistim stol,
iznesem smeće. Pomažem i počistiti kuću.
Idem u šesti razred. Dobra sam i poslušna djevojčica. Imam dobre
ocjene. Idem na dramsku, likovnu i plivanje. Ponekad sam i malo
zločesta. Posvađam se s prijateljicama. Ali ipak sam zavrijedila
poklon. Donesi mi ga, dobri sveti Nikola.
Voli te Zdenka R.

ANĐELI
približavanjem Božića u našoj SOS Zajednici mladih pojavili su se

S

anđeli! Pogledajte kako su prekrasni, a nešto i poručuju: smiješite
se, budite nježni, povezujte se, unosite svjetlost u svoj život, budite
tolerantni, lijepi ste, vjerujte, pozitivno razmišljajte, budite mudri, učite,
veselite se malim stvarima, sanjajte, budite iskreni i suosjećajni i volite
sebe i druge!!!
Anđele su stvorili naši mladi svojom kreativnošću i maštom, a inspiracija
im je bila želja da dragim osobama nešto poklone i nešto poruče.
Ljubica Košćak

SOS mama u mirovini

N

akon 16 godina života u SOS Dječjem selu Ladimirevci, SOS
mama Đurđica Bizomec otišla je početkom rujna u mirovinu.
Đurđica je među prvima došla u SOS selo i ostala je punih
šesnaest godina. Na noge je podigla šesnaestero djece, kojima je do
danas jednostavno mama i s kojom se duboko emocionalno vezala.
Sva ta djeca, koja su već krenula svojim putem, i danas ju često zovu
i posjećuju. S velikim ponosom Đurđica naglašava da su joj dvije
SOS kćeri već udane te da je s njima dobila i dva SOS zeta i četvero
SOS unučadi! Biti SOS mama izuzetan je poziv, jer samo oni koji
se osjećaju pozvani mogu živjeti s djecom. “SOS mama mora biti
svjesna da je ona djeci dolaskom u SOS kuću postala sve i da se
sada mora brinuti i o njihovu zdravlju, školovanju, slobodnom vremenu i da će imati
vrlo malo vremena za sebe. U tom okruženju i ritmu godine su mi gotovo proletjele. Vjerujem da je upravo tolika
zahtjevnost ovog posla glavni razlog što mnoge mlade žene danas nisu spremne preuzeti odgovornost i postati SOS
mame”, kaže Đurđica. U mirovini, vratit će se svojoj obitelji gdje ju čekaju dvije kćeri, unučad i njihove obitelji.
Kroz smijeh kaže da se u SOS Dječje selo Ladimirevce uvijek može vratiti kao SOS baka!
Zoran Relić
Hvala, Đurđice, i sretno!

Kraft Foods u Lekeniku!
Sredinom listopada SOS Dječje selo Lekenik posjetili su zaposlenici Kraft Foods Zagreb, koji su zajedno s djecom koja pohađaju domaćinstvo pripremili
obrok koji se sastojao od predjela, glavnog jela i deserta. Svoj djeci SOS Sela darovali su kutiju Milka
čokolada, Barni biskvita i bojanke.
Taj dan jedna je naša djevojčica slavila 15. rođendan
pa su joj svi zajedno napravili tortu i zapjevali. Goste
smo proveli kroz SOS Selo, upoznali s jednom SOS
obitelji i Društvenim centrom i aktivnostima koje se
u njemu održavaju. Bili su impresionirani viđenim.

Jelena Kalinić

Dragi
sveti Nikola!
Ove godine ne želim ništa
posebno. Moja želja je da
blagdane provedem kod obitelji.
To me jako veseli, tamo bih
željela biti i na dočeku Nove
godine. Želim da u svijetu ne
bude gladne i bolesne djece, da
nema ratova i da se svi dobro
slažu te se brinu o svoj djeci
svijeta. Jedna mala želja samo
za mene je plišani medvjedić.
Voli te i očekuje Martina!

Jesen i zvijezde

Jesen je stigla i zvijezde su veće.
Žute, svijetle.
Ja ih gledam i blistam od sreće.
Očekujem ih svako veče.
Na prozoru svoje sobe.
Josip, 2. raz.

MALA IGRAONICA

O

d ove školske godine u SOS Dječjem selu Lekenik
započela je s radom „Mala igraonica“. Namijenjena je
djeci u dobi od tri do pet i pol godina. Trenutačno „Malu
igraonicu“ pohađaju Monika, Mićo, Daša, Josip, Ena, Simon i
Stjepan. Svako jutro kad se okupe, naši se maleni razgibavaju
– od vrata pa sve do nožnih prstića. Nakon vježbanja, okupljaju
se na tepihu zajedno s tetom Mirjanom te pričom, pjesmom ili
razgovorom uvode u ono što će taj dan raditi. Svaki dan uče
nešto novo, ali da netko dođe u posjet, ne bi ni znao da se tu
uči. Rekao bi da se tu samo igra. Imamo razne „kutiće za igru“:
kutić liječnika, kutić građenja, kutić kuhanja, a odnedavno i kutić jeseni koji djeca ukrašavaju plodinama
prikupljenim u prirodi. Kada se malo umore od učenja, vrijeme je za užinu, a zatim nastavljaju s radom.
Druženje završava tjelesnom aktivnošću ili šetnjom.
Jelena Kalinić

mladi

Dan mladih obilježit će se početkom siječnja 2012. u Domu Crvenog križa u Orahovici i okupit će dvadesetak mladih iz četiri SOS zajednice mladih – iz Zagreba, Velike Gorice i Osijeka – njihove odgojitelje te predavače koji će nam pričati o
iskustvima sudjelovanja u programima Europske unije namijenjenih mladima. Tema ovogodišnjeg Dana
mladih bit će priprema mladih za samostalni život i rješavanje teškoća koje on nosi. Kroz otvorene diskusije dotaknut ćemo se zapošljavanja, stanovanja i aktivnog uključivanja u život lokalne zajednice. Uz
to ćemo se svi zajedno informirati o mogućnostima sudjelovanja mladih u programima Europske unije,
kroz razmjenu mladih, Europsku volontersku službu ili daljnje obrazovanje izvan granica Hrvatske. Radit
ćemo u tematskim i interaktivnim radionicama, a u stankama uživat ćemo na svježem zraku ili ćemo se
brčkati u bazenu. Nadamo se vratiti svojim kućama osvježeni i oboružani novim idejama i smjernicama
kako poboljšati uvjete života mladih iz alternativne skrbi koji ulaze u samostalan život, kako bi te ideje
bile temelj naših daljnjih aktivnosti u SOS Dječjem selu Hrvatska.
Krešimir Makvić

Zahvaljujemo na podršci u božićnoj kampanji 2011. godine
Glas Slavonije - Slavonski Brod
Kvarnerski radio
Otvoreni radio
Petrinjski radio
Radio 101
Radio Aktiv
Radio Dalmacija
Radio Drava
Radio Drniš
Radio Glas Podravine
Radio Ilok
Radio Istra
Radio Jadranka
Radio Labin
Radio Martin
Radio 047 - Trend radio
Radio Plus
Radio Rijeka
Radio Riva
Radio Soundset Terezija
Radio Stubica
Radio Varaždin
Radio Zlatar
Soundset Ragusa
Totalni FM - Zagrebački radio
Radio 1 Čakovec
Radio Sjeverozapad Varaždin
Radio BNM

Radio Vrbovec
Radio Slavonija
Radio Daruvar
Radio Studio M
Radio Borovo
Radio Megaton - Palnex
Croatian Music Channel
HRT
Nova TV
RTL
TV4R televizija Karlovac
Z1 TELEVIZIJA
antenazagreb.hr
biologija.com.hr
coolinarika.hr
centarzdravlja.net
dobbin.hr
danas.hr
gripa.hr
Klinfo.hr
limun.hr
Lukin portal - neolit.hr
maminamaza.com
moj-posao.net
net.hr
njuskalo.hr
Parentium.com
port.hr

poslovnjak.net
posao.hr
radio101.hr
roda.hr
seebiz.eu
spona.com.hr
sportnet.hr
sretnodijete.hr
Teklic.hr
trend.com.hr
tportal.hr
vecernji.hr
zagrebinfo.net
zena.hr
zenskikutak.hr
bug.hr
sensaklub.hr
vjesnik.hr
hr.seebiz.eu
24 sata
www.business.hr
Večernji list
Novi list
Glas Slavonije
Jutarnji list
ESAVA.hr
Naturala.hr
Birčić Interijeri

Božić u mojoj obitelji!
Božić u mojoj obitelji se svake godine svečano slavi.
Probudim se ujutro, obučem se i dođem na doručak. Za doručak jedemo
ukusne kolače. Svake godine na Božić imamo okićenu kuću raznim
ukrasima i bor s lampicama. Ispod bora svake godine budu pokloni.
Otvorimo poklone i svatko dobije lijepe stvari. Jako sam sretan što
dobijem vrlo lijep poklon. Kada se poigramo sa svim poklonima,
idemo van igrati se na snijegu.
Nakon toga ručamo i poslije idemo učiti. Ja učim na praznicima jako
puno jer imam vremena za igru i za učenje. Poslije napornog učenja idem
se odmoriti i još se malo poigrati na snijegu. Kad mi dosadi dođem kući, teta
mi skuha topli čaj i idem večerati. Brzo pojedemo, a nakon toga idemo gledati
filmove sve dok ne bude vrijeme za polazak u crkvu. Nakon mise idemo natrag
kući, opet pogledamo filmove i nakon filmova idemo spavati.
Meni je Božić najljepši blagdan. Uvijek ću pamtiti Božić u mojoj obitelji.
Karlo, 6. raz.
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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 Helmut Kutin. Udruga SOS Dječje selo
Hrvatska član je SOS Kinderdorf Internationala.
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