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Dragi prijatelji,
Još se jedna godina približava svome kraju pod pahuljama snijega, u punoj brzini 
i zamahu. U mnoštvu zbivanja tijekom ove godine u sjećanju nam ostaje proslava 
naših privih 20. godina SOS Dječjeg sela Hrvatska. Na rođendanskoj proslavi, tog 
sunčanog dana u Lekeniku veselili smo se s našim gostima i prijateljima prisjeća-
jući se naših početaka i mnogih događanja koji su bili dio našeg učenja, odrastanja 
i sazrijevanja. Od prvih dana, vjerovali smo da ljubavlju SOS mama, predanošću 
svih u SOS dječjim selima i dobrom organizacijom možemo pružiti topao dom 
i sigurno djetinjstvo djeci koja su u jednom životnom trenutku ostala bez odgo-
varajuće roditeljske skrbi. Čvrsto vjerujemo da je razumijevanje i solidarnost 
jača od svih životnih problema. Niti u jednom trenutku nismo okrenuli glavu od 
problema kojih je bilo i u našoj zajednici, ali smo uporno učili i nastavljali dalje.
U lipnju na Godišnjoj skupštini naše federacije SOS Kinderdorf International, 
gospodin Helmut Kutin, otišao je sa svoje dužnosti, prepustivši svoje mjesto 
„mlađim snagama“, pa je naš novi predsjednik gospodin Siddhartha Kaul. 
Ovih dana, čitali smo i pozvali na čitanje sve koji vole istraživati, tragati i ma-
štati. U SOS Dječjem selu Lekenik i u Zagrebu čitali smo bajke 24 sata, a izdali 
smo i knjigu „Najljepše bajke svijeta“. Čitanje i bajke pružaju neopisivo snažan 
i ispunjavajući osjećaj postojanja drugačijih svjetova i nekih drugih priča. 
Na valu dinamične i uzbudljive 2012. godine, pred nama je nova 2013. u kojoj 

želimo djeci i mladima i ubuduće biti siguran i topao dom, u kojem će 
bezbrižno odrastati. Jedino izgradnjom društva suradnje, možemo 
očekivati napredak i sigurniju budućnost za nove naraštaje naše 
djece. U naša nastojanja želimo uključiti sve sudionike, od mi-
nistarstava do nevladinih udruga, u nastojanju da djeci i mladima 

omogućimo kvalitetno i aktivno odrastanje u zdravom okruženju 
i prosperitetnom društvu.

Svaka nova godina postavlja nove izazove, a svi mi, veliki i 
mali, djeca i odrasli, još ćemo jednom dobiti mogućnost 
da pokažemo što znamo i možemo. 
Draga djeco, dragi naši čitatelji, prijatelji, dragi darovate-

lji i na kraju iako ne manje važni, drage naše SOS mame i 
SOS tete i svi suradnici, vi koji pomažete i živite svim 
svojim bićem uz djecu SOS Dječjeg sela Hrvatska, 
svima vama želim sretan i blagoslovljen Božić i sretnu 
novu 2013. godinu! 

S poštovanjem,

Prof. dr. sc. Mariza Katavić
predsjednica Udruge

Bok, Djede!
Ove godine sam bila jako dobra i 
željela bih da mi doneseš nakit i 
prsten, naušnice, lančić s imenom 
Lara i narukvicu. Volim nositi ta-
jice pa bih htjela crne tajice i crnu 
majicu. I volim slušati glazbu pa 
može jedan mp3 i papuče s obli-
kom mačke. To je sve. Nadam ste 
da ste dobro i da ste zdravi.

Hvala, Ankica 



Generalna skupština Ujedinjenih naroda 20. studenog 1959. usvojila je Deklaraciju o pravima djeteta, a 1989. 
godine Konvenciju o pravima djeteta. Međunarodni dan djeteta obilježava se u svijetu od 20. studenog 1989. 
Obilježavanjem tog dana želi se podsjetiti na dječja prava jer su ona temelj izgradnje modernog, bogatog 
i naprednog društva. I mi smo kao i svake godine obilježili taj važan dan. Za djecu smo pripremili likovne 
radionice, pa su se dobro zabavili. Veselju i smijehu nije bilo kraja, a kad je sve bilo pri kraju, stigli su slat-
kiši, što je djecu dodatno razveselilo i izmamilo im osmijeh na lice.

Sanja Pavanić

Na Badnjak kitimo bor i slušamo božićnu glazbu. Odemo spavati i 
nestrpljivo čekamo jutro, da vidimo darove. Ujutro svi brzo trčimo 
do bora i s velikim uzbuđenjem otvaramo svoje darove. Kad ih 
otvorimo, svi sretni jedni drugima čestitamo Božić. Doručak je 
oko pola deset i na stolu bude obilje svega. Poslije doručka igra-
mo se s onim što smo dobili ispod bora. Kad je odmor, pjevamo 
i plešemo. Svi smo jako sretni kad slavimo Božić.

Toni, 6. razred

Slatko
prijateljstvo

Naši prijatelji iz Dr. Oetke-
ra znaju da samo zajedno 
možemo uspješno graditi 
budućnost za našu djecu i 
mlade. Već treću godinu u 
potpunosti podmiruju go-
dišnje režijske troškove za 
jednu SOS obitelj u Ladi-
mirevcima i jednu u Leke-
niku. Uz ovu veliku novča-
nu pomoć, jednako nam je 
„slatka“ i ona u kolačima i 
tortama koje nam Dr. Oetker 
pošalje svaki put kada sla-
vimo u našim SOS selima. 
Njihovim se šećernim deli-
cijama sladimo i za ove bo-
žićne blagdane, a nastavlja-
mo i tijekom 2013. godine.

i ove je godine posjetio djecu u SOS Dječjem selu Ladimirevci. U kasnu zim-
sku noć, Sv. Nikola je djeci ispričao nekoliko zanimljivih priča, dao im poneki 
savjet i uputio ih da pomno očiste čizmice kako bi im noću mogao u njih staviti 
poklone koje su poželjeli. Djeca su ga pozorno slušala i obećala kako će biti 
dobri, marljivi, razigrani, a Sv. Nikola je podijelio djeci bombone. Krampus je i 
ove godine ostao izvan SOS Dječjeg sela jer je čuo da nema potrebe dolaziti jer 
u SOS Dječjem selu žive samo dobra djeca. Djeca su ga ipak nakon priredbe još 
dugo hrabro tražila, no neuspješno. Čini se da je sv. Nikola ipak bio u pravu jer 
su djeca ujutro u svojim prozorima pronašla željno čekane poklone.

Zoran Relić

SOS DJEÈJE SELO HRVATSKA



Jedno putovanje započelo je početkom rujna, još 
dok je ljetno sunce bilo visoko na nebu, pa sve do 
ovih dana kada su nas zatrpale bijele zimske pahu-

lje. Još ljetos djeca su izabrala bajke koje su željela da 
se nađu u knjizi „Najljepše dječje bajke“, a početkom 
rujna iz svih je krajeva Hrvatske i inozemstva pristiglo 
mnoštvo crteža za ilustracije u knjizi. Među više od 
700 crteža javnim smo glasovanjem izabrali trideset i 
dva crteža s najviše glasova, koja su se našla u upravo 
objavljenoj knjizi. Na Sv. Nikolu knjiga je svečano 
predstavljena u izložbenom prostoru Hrvatske pošte 
u Jurišićevoj ulici u Zagrebu. Promociju je uveličalo 
dječje kazalište „Tvornica lutaka“ predstavom „Šlam-
pavi Djed Mraz“. SOS Dječje selo Hrvatska zahvaljuje 
svima koji su pomogli u realizaciji knjige.

Chevrolet
Hrvatska
Donacijom od 75.000 kuna Chevrolet nastavlja su-
radnju sa SOS Dječjim selom Hrvatska kao ponosni 
sponzor dvije SOS obitelji. Donirani iznos iskoristit 
će se za pokrivanje godišnjih režijskih troškova SOS 
kuća iz Lekenika i Ladimirevaca. 
Suradnja s organizacijom SOS Dječje selo započela 
je prošle godine na Chevroletov stoti rođendan, a 
nastavlja se i dalje. „SOS Dječja sela izuzetna su or-
ganizacija koja pruža pravu pomoć i podršku djeci. 
U Chevroletu smatramo da je svaki novi dan prili-
ka da se učini nešto izvanredno te smo ponosni što 
nastavljamo našu suradnju kroz sponzorstvo dvije 
SOS obitelji.“, izjavio je Jernej Kolbl, direktor Che-
vroleta za Hrvatsku, Sloveniju i BiH.

Milenijsko

SOS Dječje selo Lekenik već tradicionalno orga-
nizira Milenijsko čitanje bajki. Ove godine bajke 
smo počeli čitati 24. studenog u Lekeniku u 12 sati, 
a završnih 45 minuta čitanja odigralo se 25. stude-
nog na Trgu bana Jelačića u Zagrebu u 12:00 sati. 
Bajke su čitala djeca, a kako je noć postajala du-
blja, čitali su ih odrasli, dok su ujutro opet nastavila 
djeca. Čitalo se na hrvatskom, ruskom, hebrejskom, 
sanskrtu, kineskom, turskom, perzijskom, francu-
skom, rumunjskom, engleskom, makedonskom… 
osim djece i odraslih, čitali su glumci, producenti, 
redatelji, rocke-
ri, književnici, 
političari, novi-
nari… Zahva-
ljujemo svima 
koji su čitali 
bajke ili po-
mogli u orga-
nizaciji doga-
đanja.



SOS Kinderdorf International pokrenuo je međunarodnu kampanju 
„Brini se za mene!“, s ciljem da se podigne kvaliteta brige za ranjivu 
djecu, onu koja su u riziku od izdvajanja iz biološke obitelji, te djecu 
koja su već u nekom od oblika alternativne skrbi. 
U prvoj godini u kampanju se uključilo sedam zemalja, među kojima 
je i Hrvatska. Kampanji je prethodilo istraživanje o poštivanju prava 
djece u alternativnoj skrbi, ali i kako pomoći ugroženim obiteljima da 
se kvalitetno brinu o djeci, kako bi se preveniralo izdvajanje djece iz 
obitelji. Uočen je nedostatak koordinacije i provedbe svih mjera koje 
bi spriječile izdvajanje djeteta iz biološke obitelji, nedostatak stan-
dardiziranih alata i standarda procjene rizika u obitelji, te socijalnih 
usluga namijenjenih obiteljima u riziku. SOS Dječje selo Hrvatska će 
kroz zagovarački rad sa strateškim partnerima snažno utjecati na stva-
ranje koordiniranog sustava prevencije izdvajanja iz obitelji, uvođenje 
procjene rizika u obitelji i novih socijalnih usluga za djecu kako bismo 
i na taj način osigurali najbolju moguću skrb za svako ranjivo dijete 
u Hrvatskoj i time osigurali poštivanje njegovih prava po Konvenciji 
Ujedinjenih naroda o zaštiti prava djece. 

Krešimir Makvić
Davor, 4. raz.

Ove godine sam puno učio i dobio 
puno petica, ali nisam bio baš 
najbolji. Na tvoj dan volio bih 

dobiti auto na daljinski,velikog medvjeda 
da bude velik kao ja. Ako dobijem 
medvjeda napokon ću se moći igrati s 
nekim moje veličine. Nadam se da nisam 
pretjerao sa svojim željama, ali djeca 
uvijek imaju puno želja.

Husnija, 4.raz.



Jesen-zima
Tek je jesen. Nisam ni pomišljao da će biti tako hladno. Pao je već 
prvi snijeg. Svi su se igrali. Međutim, snijeg se brzo otopio. Ja, osob-
no, ne volim zimu. Jako je hladno. Ove godine došla je prije no što 
sam mislio. Već je -5. Ne mogu ni pomišljati kako će biti u srcu zime. 
Jedino čemu se veselim ove zime su Božić i Nova godina. Ne znam 
hoće li biti snijega za Božić ove godine, ali sigurno znam da će biti 
hladno. Brrr… Ne želim ni pomišljati. Mislim da ću ostatak jeseni i 
zimu provesti u kući, na toplome.

SRETAN VAM BOŽIĆ I NOVA GODINA!
Petar-Gabriel, 7. raz.

U Bizovcu smo 29. studenog posjetili „Osma slavonska dječja 
sijela“. U programu su sudjelovala vrtićka djeca iz Bizovca i 
Belišća. Djeca su kroz tradicionalne dječje igre, pjesme i ple-
sove prikazala dio narodnih običaja toga kraja. Plesove, igre 
i pjesme izvodili su uz pratnju tradicionalnih instrumenata.
Na sijelu su pjevala, plesala i naša djeca. Bila su jako vesela, 
ponosna i lijepa u prekrasnim, bogatim, šarenim slavonskim 
nošnjama.

PISMO SVETOM 
NIKOLI
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naziv je skupa koji se 27. studenog 2012. održao u Hrvatskom saboru u namjeri da prikaže ključne odrednice 
politike prema djeci u Europskoj uniji. Sudionicima su se obratili: pravobraniteljica za djecu gđa Mila Jelavić, 
zamjenik predsjednika Hrvatskog sabora gosp. Nenad Stazić, šef Delegacije Europske unije u Hrvatskoj Paul 
Vandoren. Predstavnici udruga za djecu iznijeli su viđenje skrbi o djeci iz perspektive nevladina sektora. 
Namjera organizatora toga skupa bila je potaknuti i usmjeriti pozornost javnosti na važnost kreiranja strategija i 
politika prema djeci, kao i mehanizama kojima će se zacrtani standardi zaštite dječjih prava doista oživotvoriti 
u praksi, u svakodnevnom životu djece u Hrvatskoj.
 Četiri najvažnija cilja, na koje upozorava Vijeće Europe, jesu: uklanjanje svih oblika nasilja nad djecom, zaštita 
prava ranjivih skupina, olakšan pristup djece sustavima i službama za zaštitu njihovih prava te aktivno sudjelo-
vanje djece u društvu. Krešimir Makvić

Nagrada volonteru
Početkom prosinca djeca iz 
SOS Dječjeg sela Ladimirevci 
posjetila su Arheološki muzej u 
Osijeku u kojemu se održava-
la dodjela godišnje volonterske 
nagrade koju već sedmu godi-
nu za redom dodjeljuje Volon-
terski centar Osijek. Jedan od 
dobitnika nagrade bio je i naš 
volonter Franjo Houra koji dje-
ci redovito daje instrukcije iz 
matematike, fizike i kemije. U 
znak podrške i zahvalnosti na 
dodjeli su bila nazočna i djeca 
kojoj volonter Franjo redovito 
pomaže u svladavanju školsko-
ga gradiva, a neposredno ih uči 
i važnim pozitivnim životnim 
vrijednostima.

Zoran Relić

U SOS Zajednici mladih Velika Gorica održana je radionicu “Mladi na dje-
lu”. Cilj je radionice bio osnažiti mlade u SOS Zajednici mladih da preuzmu 
inicijativu u kreiranju vlastite budućnosti, postanu aktivni građani, osposobe 
se za neformalno učenje, jačanje mobilnosti i zauzimanje za vlastitih ideje.
U okviru radionice mladi su dobili informacije o mogućnostima raznih pro-
grama: Europskoj volonterskoj službi, razmjeni mladih, raznim projektima 
vezanim za inicijative mladih i kulturnim razmjenama te, ono najvažnije, 
dobro su se zabavili i kroz neformalno učenje puno toga usvojili. Izradili 
su i nekoliko zanimljivih postera. Također, rođene su neke nove ideje koje 
ćemo, nadamo se svi, u budućnosti i realizirati.

Anamarija Adamek

Politika prema djeci
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