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Sretan Uskrs!

Jedino ulaganje 
sa sigurnim rastom!

Ulaganje u djecu.
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račun: 2402006-1100071558

Dragi prijatelji,
priča o dvadeset godina SOS Dječjeg sela Hrvatska, koje obilježavamo ove 
godine, priča je o djeci, odrastanju i želji da svijet svima bude mjesto dostoj-
nog življenja. Ako se još jednom vratimo na početak i prvo SOS Dječje selo, 
Hermann Gmeiner želio je djeci, u teškom vremenu, osigurati dom i ljubav 
kao sigurno i čvrsto mjesto iz kojega će krenuti u život. Taj početak, toliko 
jednostavan, a s druge strane prepun životne snage svih ovih godina, omogućio 
je djetinjstvo mnoge djece. U proteklim desetljećima proširile su se spoznaje 
o djeci i odrastanju. Djetinjstvo je skladan spoj sigurnosti, topline, ljubavi i 
obveza. Ukorak s njima i SOS dječja sela pratila su nova znanja. Primjenjivali 
smo ih svakodnevno kako bismo bili što bolji oslonac našoj djeci. SOS dječja 
sela prilika su za odrastanje, za djetinjstvo, igru, školovanje i život s braćom 
i sestrama u poticajnom okruženju vršnjaka.  
Na putu odrastanja, uz SOS mame, činimo sve da djeca postanu samostalni 
ljudi. Pokušavamo senzibilizirati javnost, one koji odlučuju, gospodarstvenike, 
da niti jedno dijete i mlada osoba ne smiju biti isključeni iz društva. Moramo se 
okrenuti oko sebe, da koga ne zaboravimo, i tako graditi društvo solidarnosti i 
razumijevanja kao temelj bolje budućnosti. To je put koji omogućuje toliko tra-
ženu ekonomsku efikasnost i gospodarski rast. Ako slavljenika darujete, nama 
je najveći dar kada vidimo da nas drugi razumiju i da su spremni pomoći djeci, 
jer sva djeca očekuju i zaslužuju jednake uvjete za svoje velikemale živote.
Kao našu malu zahvalu, s veseljem vas pozivam da u nedjelju 6. svibnja u 12 
sati dođete na naš rođendan u SOS Dječje selo Lekenik.   
Dragi prijatelji, darovatelji, članovi Udruge, SOS mame i svi vi koji živite s 
našom djecom, ovog Uskrsa kada zajedno slavimo blagdan vječnoga života, 
želim vam zahvaliti na pomoći i razumijevanju koje nam nesebično dajete 
svih ovih godina. 
Sretan Uskrs! 

S poštovanjem,

Prof. dr. sc. Mariza Katavić
predsjednica Udruge

Kavalir
Dobar dan želim svima!
Posebno pozdravljam sve 
djevojčice,
jer ja sam kavalir iz Pustodola 
kod Donje Stubice.
Meni je ovo prvo proljeće u 
Lekeniku,
Te vam želim sretnu školsku 
godinu i sretan Uskrs.

Matija,7. razred



Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović posjetio je  
SOS Dječje selo Ladimirevci 2. veljače 2012. Posjet je započeo 
kratkim sastankom na kojemu smo ga upoznali s konceptom i 
životom u SOS Dječjem selu Ladimirevci. 
Nakon upoznavanja, za Predsjednika i brojne goste djeca su pripremila priredbu. 
Na početku priredbe zbor malenih predškolaca – Lana, Viktorija, Valentina, Petra, 
Ema, Toni i Mijo predvođeni veselim Daliborom – prizvao je snijeg u naše krajeve 
pjesmom „Padaj, padaj, snježiću“. Nikolina, Tomislav i Novela posebno su za 
ovu prigodu recitirali pjesme o majci i domovini. Ipak su najveće oduševljenje 
predsjednika Josipovića i svih nazočnih izazvali Ivan, Lea, Martina i Dragana 
koji su recitirali pjesme koje su sami napisali.
Predsjednik Josipovića bio je i počasni gost Dječjeg parlamenta u kojemu je raz-
govarao s djecom. Djecu je najviše zanimalo koje su dužnosti koje obavlja, što 
se promijenilo u njegovu životu na novoj funkciji pa sve do pitanja o omiljenim 
predmetima u školi i sportovima koje je igrao dok je bio mlad. Predsjednika je 
pak zanimalo koji su im predmeti u školi najteži kao i tko je od njih najbolji 
nogometaš. Razgovarajući sa SOS 
mamama, pokazao je velik interes 
za njihov odnos s biološkim rodi-
teljima djece, za slobodno vrijeme 
kao i za njihovu brigu o djeci s po-
remećajima u ponašanju.
Predsjedniku Ivi Josipoviću da-
rovali smo sliku koju su oslikala 
djeca, a on je SOS Dječjem selu 
Ladimirevci u ime Humanih zvi-
jezda Hrvatske poklonio 14 LCD 
televizora, po jedan za svaku SOS 
kuću.

Sanja Pavanić

Predsjednik Josipović
u posjetu SOS Dječjem selu Ladimirevci

Mazda 
pomaže!
Već četvrtu godinu SOS 
Dječje selo Hrvatska i 
Mazda Hrvatska na-
stavljaju prijateljstvo 
koje je iz godine u go-
dinu sve jače i jače. 
Svake godine Mazda 
vjerno prati rad SOS 
Dječjeg sela Hrvatska 
donacijama koje olak-
šavaju ispunjavanje 
potreba SOS Dječjeg 
sela Lekenik, pa je na 
jednaki način započe-
la i ova godina. Mazda 
će tijekom 2012. godi-
ne podmiriti režijske 
troškove nekoliko SOS 
kuća u Selu. 
Povodom donaci je 
igrali smo se u snijegu 
i napravili velikog snje-
govića.



Najnestrpljiviji 
na svijetu
Jednoga dana bila sam u zemlji. Osjeća-
la sam se tužno zato što ne mogu vidjeti 
kakav je svijet oko mene. Što to pada po 
meni? upitala sam se. Godi mi, ali trebam 
zaštititi svoju sjemenku. Znam! Šćućurit 
ću se. Mislim da sam osjetila proljetnu 
kišu. Ipak, osjećam se dobro kada pada 
kiša. Kada je padala, ja sam rasla i bubrila. 
Da, stiže proljeće! Trava se razmekšala, 
čujem mali cvrkut ptica. Čujem cvjetiće 
kako izlaze iz zemlje. A kako ću ja iz ze-
mlje? Znam, počet ću se dizati, bubriti, 
rastegnuti se. Evo ga, i vani sam. Kako 
mi toplina godi. O, vidi cvjetiće! Idem im 
ispričati kako sam izašla. O, kako sam ne-
strpljiva! Upala sam im u riječ. Pupoljče, 
nemoj se kriviti. Čuli smo što si rekao. 
Imaš pravo ponekad biti nestrpljiv. 
A sad, reci što si nam htio kazati!

Kristina, 3. razred

Guslač na krovu
U prepunom je Društvenom centru SOS Dječ-
jeg sela Lekenik 22. veljače odigrana predstava 
„Guslač na krovu“. Uprizorili su je mali glum-
ci „Maloga kazališta bajki“ SOS Dječjeg sela 
Lekenik. Svi su oni s puno osjećaja izveli za-
htjevni tekst i doživjeli višeminutne ovacije za 
svoju izvedbu ozbiljnoga kazališnog komada. U 
predstavi glume Kristina, Petra, Diana, Marina, 
Martin i Nikola-Aleksandar, tekst je prilagodio 
književnik Rusmir Agačević, a scenografiju po-
stavila Neda Mrđan. „Guslač na krovu“ filmski 
je uprizoren 1971. godine, a nagrađen je s tri 
Oscara i pet Zlatnih globusa. Zanimljivo je da 
je film snimljen u Lekeniku i njegovoj okolici 
zahvaljujući Branku Lustigu. Radnja predstave i 
filma donosi toplu i sjetnu priču o siromašnomu 
židovskom mljekaru koji živi u carskoj Rusiji, 
kojemu su obiteljske tradicije poljuljane kad se 
njegove kćeri žele udati po svojoj volji, a op-
stanak je ugrožen nadolazećom revolucijom.
Predstavu su iz prvih redova podržali i glumci 
Goran Navojec, Leon Lučev i Kristijan Ugri-
na te filmski redatelj Silvije Petranović. „Super 
su klinci to napravili. Ozbiljno su shvatili temu 
predstave. Puno je bitnije da djeca odrastaju s 
umjetnošću i da im je umjetnost nešto normalno, 
da izvode predstave. To će ostaviti trag na njima 
bez obzira na to čime se poslije budu bavili. Zbog 
cijele ideje SOS dječjeg sela te ovog projekta do-
šao sam ih podržati“, komentirao je Leon Lučev. 
„Fascinantno je bilo vidjeti ove male glumce, 
bili su sjajni u svemu“, dodao je Goran Navojec.
Zbog velikog interesa odigrana je još jedna 
izvedba, a nadamo se i gostovanju u Zagrebu 
te sudjelovanju na Međunarodnomu dječjem 
festivalu u Šibeniku.

Branka Mihaljinec

Dan žena
Međunarodni dan žena  
obilježen je 8. ožujka u SOS dječjim selima 
Lekenik i Ladimirevci. Na zajedničkom druženju 
u Ladimirevcima bile su sve zaposlenice, a 
veseli nas što nas je posjetila i SOS mama 
Đurđica, prva SOS mama koja je otišla u 

mirovinu. Ovom 
je prigodom 
s kolegicama 
podijelila iskustva 
umirovljeničkog 
života. U Lekeniku 
uz cvjetak i 
čokoladicu, SOS 
mame imale su 
mogućnost izabrati 
između prepuštanja 
masaži, manikuri i 
friziranju. Masažu i 
manikuru provodile 
su Kristina i Ljubica, 
djevojke iz SOS 
Zajednice mladih, 
koje ta znanja stječu 
u srednjoj školi.

Mladen Vipotnik



MASKENBAL
Za fašnik je održan maskenbal 
u malome selu Ladimirevci. Na 
zabavu su bili pozvani svi stanov-
nici, učenici, ali i svi oni koji se 
žele zabaviti. Kada sam kretala na 
maskenbal iz našeg SOS Dječjeg 
sela Ladimirevci, vidjela sam 
puno, puno maskirane djece; SOS 
mame su se stvarno potrudile. U 

dvorani sam srela našu tetu Sanju koja me je odmah 
slikala. Zabavu su pripremili učenici 7. razreda u koji 
idu i djeca SOS Dječjeg sela Ladimirevci. Lijepo su nas 
ugostili, ali i oprostili se od nas osmaša, kako se kaže: 
„Dobro nam došli, ali i o’šli.“

Lea, 8. razred

Poštovani darovatelji i čitatelji,
već dvadeset godina SOS Dječje selo Hrvatska brižan 
je dom djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi. 
U ovoj godini, kao i svih dosadašnjih, 
želimo s posebnom pažnjom prema raspoloživim sredstvima, 
pružiti najbolje djeci koja žive kod nas. 
Hvala vam na pomoći! Želim vam sretan i radostan Uskrs!

Višnja Tuškan-Krupić
nacionalna direktorica

Mladi i budućnost
Tijekom siječnja i veljače SOS Dječje selo orga-
niziralo je dva skupa koji su bili posvećeni mla-
dima i njihovu uključivanju u život. Na Danima 
mladih u Orahovici dvadest i jedna mlada osoba iz 
SOS zajednica mladih sudjelovala je na trodnev-
nim predavanjima i radionicama koje bi im trebale 
pomoći u osamostaljenju. Uputili smo ih na važ-
nost njihova mišljenja u odlučivanju o njihovim 
pravima i obvezama te o mogućnostima koje im 
se nude u budućnosti. Za mlade je jako važno da 
sami aktivno sudjeluju u odlukama koje se tiču 
njihova života. 
U Zagrebu je organiziran skup „Zapošljavanje 
mladih iz sustava socijalne skrbi“, koji su uz nas 
organizirali „Mreža mladih Hrvatske“ i Udruga 
Pragma. U zanimljivim izlaganjima iskristaliziralo 
se mišljenje da je zapošljavanje ključan element u 
životu mlade osobe, nužan za uključivanje u druš-
tvo kao njegova ravnopravnog člana. To je poseb-
no važno za mlade koji izlaze iz sustava skrbi jer 
najčešće nemaju potporu svojih bioloških obitelji. 
Stoga im je neophodno osigurati podršku svih dio-
nika u sustavu socijalne skrbi. Ovim stručnim sku-
pom željeli smo pokrenuti konstruktivni dijalog u 
smjeru osmišljavanja takve podrške.

Krešimir Makvić

Svijet po tvom
Želim svijet bez rata, mržnje i političara,
svijet u kojem dijete ima glavnu riječ,
svijet u kojem nema alkohola, cigareta i droge.
Baš zato što si dijete dobio bi popust
na kolače, igrice i crtiće.
U našem svijetu ne bi bilo glupih odijela niti mode,
mogao bi nositi i najnespojive boje.
Srušili bismo sve tvornice i zagađivače,
kuće i ulice obojili u cvijeće,
spalili novčanike i kreditne kartice,
zbog nas djece, sve bi se plaćalo iskrenim osmijehom.
Vidiš, prijatelju, to bi bio svijet po tvom.

Lea, 8. razred
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MAMA 
RODA
Na jednom stupu od 
svjetla, živi jedna Roda 
koja je mama, s njom 
uvijek bude njena beba, 
i ona nikad nije sama.

To je njihova kuća u zra-
ku, i one tu stanuju i po 
danu i po mraku!

Nemaju ni stepenice,
nemaju ni vrata, tu one 
žive i nekada dođe
i veliki Rodan tata.

Aleksandra, 3. razred

Život SOS mame
Grozdana je SOS mama već 
17 godina. Sada je jedina SOS 
mama u Dječjem selu Ladimirev-
ci koja je tamo od prvoga dana 
njegova rada. „Tek sam na pola 
puta“, rečenica je koju Grozdana 
zna reći s velikim smiješkom na 
licu. U njezinoj SOS kući svoj je 
topli dom i bezuvjetnu ljubav do 
sada pronašlo dvanaestero djece. 
Trenutačno je u kući s petero dje-
ce, a jedna je djevojka u SOS Zajednici mladih. Obiteljska svakodne-
vica SOS obitelji u SOS kući poprilično je dinamična: od ispunjavanja 
dnevnih obveza, preko igre i interakcije između svih ukućana, redovitih 
zajedničkih objeda, pomoći u učenju i ispunjavanju školskih obveza do 
večernjeg opuštanja uz omiljene TV serije. Uza sve navedeno, tu su i 
neizostavni individualni razgovori s djecom, kojima im Grozdana pruža 
podršku i oslonac u odrastanju i svemu dobrom i lošem što ono nosi. 
„Možda vam se sada to što govorim čini neshvatljivo, ali jednog dana 
će vam biti jasnije što sam vam pokušavala reći.“  Tu rečenicu Grozdana 
često rabi u razgovorima s djecom, no jednako tako te se rečenice jako 
dobro sjećaju danas odrasle osobe koje su djetinjstvo provele u SOS kući. 
Svojim razumijevanjem, trudom i zalaganjem Grozdana iz dana u dan uči 
djecu kako uspješno prevladavati teškoće na koje nailaze na svom putu 
odrastanja. Iako je, kako i sama kaže, „za to potrebno mnogo energije 
i strpljenja“, na kraju svakog dana, uz poljubac za laku noć koji dobije 
od svakog djeteta, Grozdana dobije i potvrdu da svoju svakodnevicu ne 
bi mijenjala ni za bilo koju drugu.

Zoran Relić

Oriflame Kozmetika 
ove je godine donirala 
namještaj za opre-
manje dječjih soba 
u SOS Dječjem selu 
Lekenik. Nakon više-
godišnjega korištenja, 
bilo je nužno obnoviti 
namještaj, stoga za-
hvaljujemo Oriflameu 
na pomoći. 

VALENTINOVO 
Za Valentinovo igrali smo se u našoj „Kristalnoj ledenoj dvorani 
hotela Bundeva“ i natjecali u šiz frizuri, tko će bolje prošetati 
modnom pistom te tko je najfotogeničniji. Na natjecanje se pri-
javilo puno djece. Svi smo se dobro zabavili, a kako to biva na 
svakom natjecanju, i mi smo dobili nagrade. To su bili raznovrsni 
i najtraženiji slatkiši.

Lea,  8. razred
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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.

SOS GLASNIK namijenjen je djeci, djelatnicima, suradnicima i prijateljima 
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