
SOS GLASNIK
TROMJESEČNIK SOS DJEČJEG SELA HRVATSKA

ZAGREB - SRPANJ 2012. - GOD. XVII - BR. 70

WWW.SOS-DSH.HR

20 godina 
SOS Dječjeg sela Hrvatska

Jedino ulaganje 
sa sigurnim rastom!
Ulaganje u djecu.
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Dragi prijatelji,
ove godine obilježavamo 20 godina postojanja SOS Dječjeg sela Hrvatska. 
Vrhunac ovogodišnjih događanja bila je naša rođendanska proslava održana u 
nedjelju 6. svibnja u SOS Dječjem selu Lekenik. SOS mame, djeca i mladi iz 
oba naša SOS dječja sela, Ladimirevaca i Lekenika, te mnogobrojni prijatelji, 
gosti i uzvanici uveličali su našu proslavu. Osobito nam je bilo drago što je 
s nama mogao biti posebno dragi gost, gospodin Helmut Kutin, predsjednik 
SOS Kinderdorf Internationala. Od Generalne skupštine održane 22. lipnja 
ove godine on više nije aktivni predsjednik naše međunarodne federacije SOS 
Kinderdorf International i ovo je bio njegov oproštajni posjet SOS Dječjem selu 
Hrvatska. Slaveći s nama naš 20. rođendan, zahvalio je svim SOS mama i svim 
suradnicima na ljubavi, pažnji, energiji, strpljenju i trudu koji su uložili i ulažu 
u rad s djecom, kao i svima ostalima koji su dio sebe darovali našoj udruzi, a 
za dobrobit i budućnost naše djece.
 Iskustvo i znanje koje smo stekli tijekom godina daje nam sigurnost, ali i snagu 
i vjeru, da možemo biti siguran i brižan dom djeci i mladima. SOS dječja sela 
mjesta su koja svakomu djetetu pružaju mogućnost da jednog dana bude spre-
mno za samostalan život. Sloboda ima svoj smisao samo ako je namijenjena i 
dostupna svim članovima društva. Želimo da školovanjem i zaposlenjem djeca 
budu u mogućnosti sebi kreirati zadovoljan i dostatan život. Naučili smo da je 
život prepun iznenađenja i nevjerojatnih raspleta. Za djecu i mlade činimo sve 
da se što lakše osamostale. SOS mame i svi koji žive s našom djecom, njiho-
va su obitelj koja će sve učiniti za njihovu dobrobit. Štitimo ih, savjetujemo, 
pomažemo im, ali i potičemo, upozoravamo na greške, tražimo više i bolje, 
zahtijevamo da donesu odluke i suoče se s posljedicama. Život u SOS dječjem 
selu, kao i roditeljstvo, beskrajna je avantura, ali oni su uvijek – naša djeca. 
„Osim što djeci trebaju pružiti sigurnost i ljubav, najvažniji cilj je roditeljstva 
prenijeti im osjećaj da i u nesigurnom svijetu mogu biti sretni – pružiti im nadu. 
To, dakako, možemo učiniti samo primjerom, a ne riječima.“ Ove riječi sažetak 
su životnoga i profesionalnog iskustva američkoga psihoterapeuta Gordona 
Livingstona. U velikoj mjeri to je i naša zadaća: biti životni „kišobran“, ali što 
je prije moguće pretvoriti se u „putokaz“. 
Dragi prijatelji, hvala vam za sve što ste učinili da SOS Dječje selo Hrvatska 
bude brižan dom za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Na početku ovih 
toplih dana želim vam ugodan odmor s pogledom na plavu boju mora ili zelenu 
boju livada i šuma, i da s početkom jeseni opet budemo zajedno.

S poštovanjem,

Prof. dr. sc. Mariza Katavić
predsjednica Udruge

Proljeće
Kad dođe proljeće, cvijeće cvate.
Leptiri lete od cvijeta do cvijeta.
Potok veselo žubori, rumori.
Sunce se smije, kiša se krije.
Svi se zaljubili u bubamaru,
a ja u jednu Laru.

Tompson, 5. raz.



Ribolov u Ladimirevcima
Ja sam Matej, završio sam osmi razred i želio bih vam napisati ne-
što o ribolovu. Ovo će biti kratka priča, jer ako niste ribolovac, ja 
vam ne mogu opisati osjećaje koji me obuzimaju kad sam na rijeci 
sa štapom u ruci. Jednostavno, to je nešto što morate sami doživjeti.
Osnove ribolova naučio me naš majstor Drago u SOS Dječjem 
selu Ladimirevci, s kojim sam ovo proljeće često išao pecati. Osim 
pecanja, jako mi se sviđaju i uživam u miru i tišini te krasnoj pri-
rodi koja zajedno s vodom na mene djeluje opuštajuće i čarobno 
i pomaže mi da krenem dalje u borbu sa svakodnevnim životnim 
problemima.
Ribolov nije samo gledanje miče li se plovak kako to većina za-
mišlja, nego je on i u svojemu najjednostavnijem obliku velika 
životna škola, nadmudrivanje s ribom, snalaženje na različitim 
mjestima i terenima, u različitim životnim uvjetima, učenje str-
pljenju te stalno traganje za nečim novim. Kad dođete na rijeku, 
upoznate i nove prijatelje koji zajedno s vama traže mir. 
Zato ja jako volim ribolov. Matej

Život u SOS selu
Nestašan sam dječak ja,
to već svaka teta zna.
Volim igrat’ nogomet,
spreman sam za velik let.
Živim u Dječjem selu SOS,
volim ići na svaki ples,
volim ići pa sve stići.
Oko mene ružan san,
jedino sam lijep ja.
Rado pjevam kad ne zijevam.
Kad iz škole dođem ja,
spreman sam za ručak znaj.
Zadaće ja pišem,
pa gumicom brišem.
Užina je meni slasna,
volim jesti jela krasna.
Kad četiri sata prođe,
teta po mene u sobu dođe.
Nogomet mi zabava,
nikad ne mogu odustat ja.
Kada kući moram doć’,
sprema se već noć.
Tako žive djeca sva,
u SOS selu nek’ se zna. Patrik

SOS Dječje selo Ladimirevci prosla-
vilo je 25. svibnja svoj 15. rođendan. Kao što i priliči rođendanu, 
pjevalo se, recitiralo, izvodili smo skečeve i nasmijavali sve na-
zočne. Uza šarana na rašljama, specijalitet našega SOS sela, bilo je 
mnogih delicija, ali oduševljenje je izazvala šarena torta bez koje 
ne bi bilo pravoga slavlja. Druženje smo nastavili u kreativnom 
ili sportskom programu.

Generalna skupština SOS Kinderdorf Inter-
nationala održana je u Innsbrucku u lipnju ove godine. Uz odre-
đivanje smjernica za razdoblje do 2016. godine, izabran je i novi 
predsjednik krovne organizacije SOS dječjih sela. Nakon gospo-
dina Helmuta Kutina, novi predsjednik je gospodin Siddhartha 
Kaul. Gospodin Kaul rođen je u Indiji, a dugi niz godina vezan 
je uz SOS Dječje selo Azije. Zahvaljujući na izboru gospodin 
Kaul naglasio je da nova funkcija znači izuzetnu čast i traži ve-
liku odgovornost, jer naš je cilj pomoći djeci i mladima na putu 
osamostaljenja.



Naša priča…
Dvadeset godina SOS Dječjeg sela Hrvatska prilika je da se prisjetimo ljudi 
dobre volje koji su prepoznali važnost koncepta SOS dječjih sela i hrabro 
ga implementirali u Hrvatsku. Time su pokazali svoju odgovornost, zrelost i 
ozbiljnost, jer djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi pružaju obitelj, dom, 
djetinjstvo i školovanje. Na tom putu ostali smo svih ovih godina, preuzimajući 
na sebe veliku odgovornost koju ima svaka obitelj, u ravnoteži ljubavi, odgoja 
i školovanja. Svjesni smo svega što je sadržano u narodnoj izreci „postaviti 
nekoga na noge“, jer mi živimo s našom djecom i svaki njihov korak naprijed 
daje nam snagu za neku novu priču. Ipak, sve ovo nije samo naša priča, mi ju 
dijelimo sa svim ljudima koji nas razumiju i pomažu naš rad. Iskoristila bih 
ovu prigodu da zahvalim svima koji nam pomažu i tako stvaraju bolji svijet 
našoj djeci i sigurniju budućnost za sve nas.

Višnja Tuškan Krupić, nacionalna direktorica

20 godina SOS Dječjeg sela Hrvatska
SOS Dječje selo Hrvatska obilježilo je 6. svibnja dvadeset godina 
postojanja. Rođendanska proslava održana je u SOS Dječjem 
selu Lekenik, a okupila su se djeca iz oba SOS sela i iz SOS 
zajednica mladih. Proslava je započela zajedničkom povorkom 
svih posjetitelja, predvođenih lekeničkim tamburašima. Središnji 
dio proslave bile su kreativne radionice glazbe, plesa, likovnih 
umjetnosti, arheologije i sporta. Glumačku radionicu vodio je 
Goran Grgić, rocku su nas podučavali Mile Kekin i Zoki iz Hlad-
nog piva. Blanka Vlašić oduševila je sve nazočne, a sudjelovala 
je na radionici sviranja violine. 

Rođendanskom slavlju u povodu obilježavanja dvadesetogo-
dišnjice SOS Dječjeg sela Hrvatska pribivao je i gospodin Hel-
mut Kutin, predsjednik SOS Kinderdorf Internationala, koji 
je bio i na otvaranju SOS dječjeg sela Lekenik i Ladimirevci. 
Ovom prilikom nagradio je SOS mame, simbolično im daruju-
ći zlatan prsten u znak zahvalnosti za njihov dugogodišnji rad. 
Rođendansko slavlje uveličala je i gospođa Tatjana Josipović, 
zanimajući se za koncept SOS dječjih sela i sudjelujući u krea-
tivnim radionicama. Proslava je završila zajedničkim ručkom, 
odličnim gulašem iz kotlića i rezanjem torte.



20 godina Zagrebačkih dječaka za 
20 godina SOS Dječjeg sela Hrvatska
Anđeoskim glasovima Zagrebačkih dječaka, koji su skladno 
odjekivali dvoranom Muzeja Mimara, proslavljena je dvade-
seta obljetnica postojanja tog dječjeg zbora. Okrugla obljetnica 
poklopila se i s obljetnicom SOS Dječjeg sela Hrvatska, a tim 
je povodom koncert, pod pokroviteljstvom predsjednika RH 
Ive Josipovića, imao humanitarni karakter.
Naime, sav prihod od ulaznica namijenjen je SOS Dječjem selu 
Hrvatska. Osim sadašnjih članova zbora Zagrebačkih dječaka, 
pod vodstvom dirigentice Jasenke Ostojić, predstavili su se i 
njegovi bivši članovi. Uz pratnju Diane Grubišić-Ćiković na 
harfi i Darijana Ivezića na glasoviru, premijerno je izvedena 
skladba “Put” skladateljice Sanje Drakulić na tekst Hariza Meš-
kovića – djelo inspirirano obljetnicom “Zagrebačkih dječaka”.

Branka Mihaljinec

SOS biciklijada po treći put 
vožena je krajem svibnja kroz lekeničke šume. 
Djeca SOS Dječjeg sela Lekenik i njihovi bici-
klistički gosti provezli su dvadesetak kilometara 
po šumskim putovima, do odmorišta nadomak 
rijeke Odre. Pratili su nas leptiri, razni kukci, pti-
ce, a pozdravio nas je i vlak. Ove godine nismo 
mogli do same rijeke jer su našu šumsku kući-
cu zaposjele pčele! Po povratku u SOS Dječje 
selo čekao nas je slastan ručak, kolači i utrka 
spretnosti na biciklističkom poligonu. Dogodine, 
vozimo opet!

Redovita 21. Skupština udruge SOS Dječje 
selo Hrvatska održana je 27. svibnja 2012. godine u Zagrebu. 
Na Skupštini je imenovan novi član Predsjedništva Udruge i 
primljeni su novi članovi Udruge. Prihvaćeno je i revizorsko 
mišljenje za 2011. godinu koje kaže da „financijski izvještaji 
daju istinit i fer prikaz financijskog položaja SOS Dječjeg 
sela Hrvatska, rezultata njegovog poslovanja, sukladno Me-
đunarodnim standardima financijskog izvještavanja.“ 

INA-Industrija nafte
uručila je SOS Dječjem selu Hrvatska donaciju u izno-
su od 200 000 kuna. Navedena sredstva iskoristit će se 
za rad SOS Društvenog centra. U Centru svakodnevno 
djeluju mnoge kreativne radionice, održavaju se trenin-
zi TaeKwonDoa, igra se šah, djeluju računalne radio-
nice, tako da u mnogim sadržajima osim djece SOS 
Dječjeg sela Lekenik, sudjeluju i djeca iz Lekenika. 
Tijekom ljeta Društveni centar je u punom smislu riječi 
okupljalište djece, a tijekom zime život u SOS Dječ-
jem selu Lekenik nezamisliv je bez njegovih sadržaja.



Maturantice
U četvrtak, 14. lipnja, Valentina i Gabrijela iz SOS Zajednice mladih Osijek 
uspješno su maturirale i time završile svoje srednjoškolsko obrazovanje za 
cvjećara. Matura se sastojala od teorijskog dijela u okviru kojega su djevojke 
branile svoje završne radove iz strukovnog predmeta aranžiranje i praktične 
vježbe u kojoj su samostalno trebale osmisliti i izraditi bukete. Valentina je u 
svom radu „Stilovi buketa i njihova obilježja“ pronašla inspiraciju za spiralni 
buket koji je napravila od ružičastih ruža i bršljana, dok je Gabrijela obra-
đujući temu „Vjenčani buket u obliku kupole“ sve nazočne zadivila svojim 
buketom napravljenim od bijelih ruža, karanfila i liziantusa. Za-
hvaljujući trogodišnjem isku-
stvu prakse u cvjećarnici, ali i 
sudjelovanju na Županijskom 
natjecanju iz aranžiranja, dje-
vojke su opušteno, smireno i 
vrlo vješto izradile svoje završ-
ne bukete. Na jesen Valentina 
nastavlja obrazovanje upisujući 
četvrti razred, a Gabrijela će ra-
diti u cvjećarnici. 

Jasminka Perković

Moj 
život
Zovem se Ivana i trenu-

tačno živim u Osijeku. 
Idem u srednju obrtničku 
školu, po našem nazivu 
“Žuta gimnazija”. Imam 16 
godina. Najprije sam neko 
vrijeme živjela kod svoje 
obitelji, ali potom više ni-
sam jer je bilo svađa. I onda 
sam neko vrijeme živjela u 
Lipiku, no i od tamo sam 
otišla u selo koje se zove 
SOS Dječje selo Ladimirev-
ci. Tamo sam provela skoro 
10 godina i upoznala SOS 
mamu koja me je odgojila 
i othranila i zahvalna sam 
joj što mi je pomogla i kad 
mi je bilo najteže; također 
je rekla da ću shvatiti neke 
stvari kad budem veća; ona 
me je ispravljala kad sam 
pogriješila. I dandanas ju 
zovem mama jer me je tako 
i odgojila. 
Ona je zapravo predivna 
osoba koju sam upoznala i 
koja mi je pružila ruku kao 
pravi prijatelj. I zato mama: 

“Hvala ti na 
svemu!!!”

Ivana

SOS mama
Kad sam došao u SOS Dječje selo Ladimirevci imao 
sam nepunih šest godina. Bilo mi je jako teško, bio 
sam tužan. Moja SOS mama stalno me je tješila i bila 
uz mene. I sada mi pomaže oko učenja i pisanja doma-
će zadaće. Nekad se na nju naljutim, ali ona mi uvijek 
oprosti. Ja mojoj mami volim pomagati oko pripreme 
ručka i pospremiti kuhinju te iznijeti smeće. Kad se 
nečega bojim, ona mi govori i tješi me da se ne trebam 
bojati, da će sve biti u redu. Često me vodi u Valpovo 
u kupnju. Ja svoju SOS mamu jako volim i sretan sam 
što sam u ovoj kući. Toni, 6. raz.



Nogometna groznica 
u našim SOS selima započela je u SOS Dječjem selu 
Ladimirevci, kada smo početkom lipnja posjetili Osijek 
u organizaciji Veleposlanstva Poljske i osječkog Avennue 
Malla. Pratili smo nogometni turnir, pogledali smo film 
Pirati, pojeli pizzu, a na kraju izleta dobili smo službenu 
loptu EURA 2012. 

Krajem lipnja 
tri dječaka iz 
SOS Dječjeg 
sela Lekenik 
sudjelovala su 
na nogomet-
nom Kampu Barcelone u Zagrebu. Pod stručnim vodstvom tre-
nera Barcelone, kamp je trajao pet dana. Lijepo je bilo vidjeti dva 
puna nogometna igrališta dječaka koji vole nogomet. Osmjesi na 
njihovim licima kazivali su sve.

Mladen: Kad si se i kako odlučio postati mali glumac?

Martin: Čim sam došao u SOS Selo vidio sam djecu kako 
glume i recitiraju u Društvenom centru, i onda sam se i ja 
prijavio, pa je tako počelo. A išao sam i u literarnu radionicu 
i počeo sam pisati male tekstove za glumu u kojima će igrati 
moj brat Ivan i moja SOS braća Danijel i Mateo. Budući da 
smo nas četvorica iz Zagorja, mi smo i govorili onako po 
zagorski, i to je svima bilo malo smiješno i svima se sviđalo.

Mladen: Jesi li imao nekih problema na sceni kad si tek 
počeo glumiti?

Martin: Meni nije problem naučiti tekst, i gledam kako nam 
naš voditelj pokazuje kako treba glumiti i onda njega malo 
oponašam, ali mi je bio problem u izgovoru nekih slova pa 
sam onda krenuo kod naše tete logopedice jer sam želio i to 
popraviti, i sada sam puno bolji ...

Mladen: Što ti se najviše sviđa u tvom Malom kazalištu 
bajki?

Martin: Pa, lijepo je kad ti plješću odrasle osobe a i djeca, 
i kad vidiš kako si nekako drugačiji jer si kao glumac, i svi 
ti govore kako je to lijepo jer je teško naučiti puno teksta i 
glumiti pred puno publike...

Mladen: Predstava „Guslač na krovu“ je predstava i za odra-
sle i u njoj je bilo puno posla za glumce. Jesi li se umorio?

Martin: Ma, nisam! Ja bih sada svaki dan glumio i nešto 
učio... Meni je baš lijepo, svi se kao ekipa dobro slažemo, 
i starije osobe u SOS Selu nas također poštuju, tako je i u 
našoj školi, svi nas hvale...

Mladen: Što sada najviše želiš?

Martin: Volio bih da nekamo otputujemo i da igramo pred-
stavu u nekom gradu, pa da tamo ostanemo i spavamo u 
nekom hotelu... I volio bih da opet igram u nekoj predstavi 
ako budemo radili, pa da tu igra i moj brat Ivan...

razgovarao Mladen Vipotnik  

Martin je glumac
Martin je učenik petog razreda, živi u SOS 
Dječjem selu Lekenik, uključio se u rad 
kreativnih radionica, a posebno se isti-
če u Malom kazalištu bajki. Razgovarao 
sam s njim nekoliko dana nakon premijere 
predstave „Guslač na krovu“. Predstava je 
izvedena već nekoliko puta, a ovoga lje-
ta gostuje na „Međunarodnomu dječjem 
festivalu“ u Šibeniku, a na jesen odigrat 
ćemo je i u Puli.
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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.
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SOS Dječje selo Hrvatska zahvaljuje:

INA - Industrija nafte
Rotary Club Zagreb Dora
Studio Moderna – Dormeo
Medtronic BV
BKS Bank
Scott Bader
Arheološki muzej Zagreb
Gđa Vesna Matišin
Gđa Zrinka Šulak
Bazilika Srca Isusova – Zagreb
Auto Krešo
Croatia Lloyd
Gradska plinara Zagreb
Končar D&ST 
RaiffeisenBank Austria

Posebno zahvaljujemo partnerima, 
donatorima, medijskim pokroviteljima 
i svima koji su sudjelovali 
i pomogli u organiziranju proslave 
20 godina SOS Dječjeg sela Hrvatska. 


