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Dragi prijatelji,
zakoračili smo u još jednu godinu i napokon su nas dočekale zrake sunca. Pro-

ljeće svima dobro dođe jer svakodnevica postaje slobodnija, prozračnija, lakša. 
Uživamo u trenutcima za koje nam je dostatna majica, raskopčana jakna i teni-
sice. Boje i mirisi prirode opet su tu, dolazi nam Uskrs, blagdan nade da život 
uvijek pobjeđuje.

Ovih dana, sasvim slučajno, dotaknula me priča djevojke Ive koja je sa seda-
mnaest mjeseci došla u SOS Dječje selo Lekenik. Danas je uspješna i savjesna 
studentica petogodišnjega zdravstvenog studija, sa životnim planovima, veselim 
i odgovornim pogledom u budućnost. Jednog dana ona će pomagati nama u ne-
koj od zdravstvenih ustanova. Već do sada, nekoliko godina starija Sanja, radila 
je sedam godina na dječjem odjelu kliničke bolnice, a s djecom nastavlja raditi 
i na novom radnomu mjestu. Možda bi se ove dvije priče ili neke sasvim druge 
mogle ubrojiti i pod svakodnevne događaje, ali raduju me jer pokazuju da mo-
žemo pomoći djeci i mladima koji nas trebaju. Pokazuju da se u svijetu odraslih 
mogu snaći i da mogu stvoriti svijet, vjerojatno za sebe. I nadalje će SOS Dječje 
selo Hrvatska nastojati pružiti siguran dom djeci bez odgovarajuće roditeljske 
skrbi. Prije koji mjesec k nama su došle sestrice u dobi od dvije do deset godina, 
pa gotovo bi se moglo reći da su jedna drugoj do uha. Pravi su mali anđelčići i 
želimo da ih od sada u životu prati više sreće. Vjerujemo da će i one, uz ljubav 
SOS mame Verice i našu pomoć, jednoga dana naći svoje mjesto pod suncem. 
To u nekoj mjeri ovisi i o svima nama.

Dragi prijatelji, briga o našoj zajedničkoj budućnosti počinje danas i na taj su 
put svi pozvani. Životni mozaik nekada je teško posložiti, ali jedino uz razumi-
jevanje, suradnju i poticanje moguće je doći do pozitivnih rezultata. U tome nas 
mogu nadahnuti i ohrabriti riječi suvremenog ekonomista i nobelovca J. Stiglitza 
koji jasno kaže: „Svrha rasta je pretvorba društva, poboljšanje životnih uvjeta 
siromašnih, davanje jednakih mogućnosti svima da ostvare uspjeh i zadovolje 
svoje zdravstvene i obrazovne potrebe”. Naši napori i tijek aktivnosti usmjereni 
su tome cilju, a s tim mislima i najboljim željama, djeci, mladima i svima koji 
sudjeluju i pomažu njihovo odrastanje želim sretan Uskrs.

S poštovanjem,

prof. dr. sc. Mariza Katavić
predsjednica Udruge



OkvirKO
Djeca i mladi koji nisu mogli odrasti u biološkoj obitelji jednog dana moraju izaći iz alternativnog oblika 
skrbi i započeti samostalan život. Osamostaljenje mlade osobe specifičan je proces, a za mnoge i trau-
matičan i rizičan. Programom OkvirKO, SOS Dječje selo Hrvatska, udruge Igra i Dječji dom „Maestral“ 
željeli su pomoći mladima da se što bolje pripreme za samostalan život. Iskustvo pokazuje da je svakod-
nevni život jako zahtjevan, mladi nepripremljeni, socijalne službe nepovezane, a mreža podrške izuzetno 
slaba. Ključna životna pitanju na kojima inzistira program OkvirKO jesu kako pronaći posao, raspolagati 
financijama, kako potražiti pomoć, informacije, gdje se educirati, čuvati zdravlje. Na izradi programa 
sudjelovalo je stotinjak stručnjaka iz socijalne skrbi, mladih i udomitelja.
Program OkvirKO možete naći na www.sos-dsh.hr ili http://udrugaigra.hr/

Krešimir Makvić

MALI fOtOGrAfI
Već nekoliko mjeseci u SOS Dječjem selu Lekeniku radi 
fotogrupa. Vrijedna su to djeca – šetaju SOS selom i fot-
kaju što im se svidi. Poslije analiziramo fotografije jer že-
limo da budu što bolje. A fotografija ima raznih – ozbiljnih, 
smiješnih, umjetničkih, dokumentranih, opuštenih... već 
prema raspoloženju. Pojmovi kao što su kadar i brzina 
zatvarača ili trećine... usvajaju se brzinom svjetlosti. Svaki 
dobar fotograf mora baratati njima.
Zato, nemojte se iznenaditi kada pred vas, u bezbrižnoj 
šetnji selom, iskoči mladi fotograf i zabljesne blicem. 

Aleksandar Nađ

ZDRAVLJE JE 
BOGATSTVO
S prvim danom travnja Colgate je zapo-
čeo akciju u kojoj se kupnjom bilo koje 
Colgate zubne paste dio sredstava daruje 
SOS Dječjem selu Hrvatska i tako poma-
že provođenju zdravstvenih programa na-
mijenjenih djeci i mladima. U SOS selima 
zdravlju pridajemo veliku važnost, zato 
smo i na Svjetski dan obilježavanja oral-
ne higijene posjetili Stomatološki fakultet 
u Zagrebu. Samanta, Anton i Monika iz 
SOS Dječjeg sela Lekenik „pregledali“ su 
zube prisutnim studentima stomatologije, 
upoznali se sa zubarskim umijećem i nau-
čili još ponešto o važnosti oralne higijene.



DOČEK RODA
Ima jedna stara drvena kuća u Lekeniku koja ima lijepo 
dvorište. Svake godine na prvi dan proljeća idemo tamo 
i dajemo priredbu koja se zove „Dočekajmo rode“. To 
znači kako mi djeca iz našeg SOS Sela crtamo crteže 
roda i pišemo pjesmice o njima pa onda u tom dvorištu 
napravimo izložbu i recital.
A tu budu i djeca iz Osnovne škole, djeca iz Kultur-
no umjetničkog društva koja onda pjevaju i igraju li-
jepo kolo. Donesemo neke male košarice s hranom i 
ostavimo pred tom drvenom hižom. To znači kako smo 
radosni zato što se rode vraćaju u naše krajeve, i to je 
naša dobrodošlica. Svima nam bude lijepo i svi budemo 
veseli i nasmijani. To je lijep običaj. 

Đurđica, 7. raz.

MALI PRINc NA 
ZRINJEVcu!
Prije nekoliko smo dana našu predstavu Mali princ 
igrali u Zagrebu u parku Zrinjevac, u onomu ma-
lom okruglom paviljonu ispod drveća. Tamo je bila 
neka manifestacija* za odrasle i još je bilo nekih 
radionica u kojima su sudjelovali odrasli, a na kraju 
smo za njih igrali predstavu.
Mi smo bili gosti i bilo nam je drago što na tako 
lijepomu mjestu igramo. Kad je počela predstava, 
malo su nam smetali tramvaji i automobili koje smo 
čuli kako voze po ulici, pa onda neki odrasli koji 
su kao gledali predstavu a u stvari su međusobno 
glasno pričali ili razgovarali na mobitel, ali mi već 
imamo iskustva pa smo i mi bili malo glasniji, a 
onda smo dobili veliki pljesak od onih koji su nas 
stvarno gledali! Vidio sam dosta nasmiješenih lica, 
a kad ih vidimo, svima nam bude ljepše. Na kraju 
su nas mnogi došli pozdraviti i čestitati nam.
To je lijep doživljaj i zato jedva čekamo neku novu 
predstavu!

Petar, 8. raz.
* Svjetski dan socijalnog rada 18. ožujka



PETRA
Petra je moja starija sestra. Ima 14 godina. 
Jako je dobra i brižna prema svima. Zato ju svi 
i vole. Ona i ja se rijetko posvađamo. Jako voli 
kupovati odjeću. Ona je sretna i brzo pronalazi 
prijatelje.

Valentino

MLADI TEHNIČARI 
IZ LADIMIREVAcA
Svake godine djeca iz SOS Dječjeg sela Ladi-
mirevci uključuju se u radionice Doma tehnike 
Valpovo gdje uče različite praktične vještine i 
druže se s vršnjacima iz drugih škola. usvo-
jena znanja i vještine pokazuju na završnim 
natjecanjima mladih tehničara. Ove godine 
na školskom/klupskom natjecanju mladih teh-
ničara sudjelovali su Ivan, Jurica, Krešimir, 
Valentino, Antonija i Katarina. 
Ivan se kvalificirao na 56. županijsko natjeca-
nje mladih tehničara koje je održano u Osijeku 
i osvojio je odlično deveto mjesto među 131 
natjecateljem.

Višnja Matić

INA Industrija nafte d. d. 
krajem prošle godine uručila je SOS Dječjem selu 
Hrvatska donaciju od 300 000 kuna. Ta je donacija 
nastavak dugogodišnje suradnje i pomoći koju INA 
pruža djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Članovi 
kluba volontera INE izrađivali su s djecom ukrase za 
božićno drvce. Zahvalni smo INI na pomoći i nadamo 
se nastavku suradnje.  Mazda Motor Croatia već šest 

godina sudjeljuje u režijskim troškovima SOS kuća u 
SOS Dječjem selu Lekenik. Ove godine sudjelovat će 
s 50 000 kuna. Tijekom boravka njezini su zaposlenici 
vrijeme proveli u druženju i razgovoru s djecom  i u 
izradi origamija.    

Povodom obilježavanja 140. obljetnice 
Hrvatskoga liječničkog zbora i tradicio-
nalnoga humanitarnog Liječničkog bala, 

SOS Dječjem selu Lekenik uručena je dona-
cija od 20 000 kuna. Poticaj da donaciju pri-
mi SOS Dječje selo Lekenik je otvaranje SOS 
kuće mame Verice koja tamo živi i brine se o 
pet djevojčica koje su kod nas nekoliko mje-
seci. Najstarija među njima ide u treći razred 
osnovne škole.

Prije početka zime HERVIS je djeci SOS 
Dječjeg sela Hrvatska poklonio 350 pari zimskih cipela 
Kilimanjaro. Sada možemo reći da su nam cipele bile 
odlične i da su, kako reče naša socijalna radnica Maja 
Kapec, „Došle na prave noge“. 



U mome selu
Jednog su se dana vratile ptice selice.
Vratile su se i rode i lastavice. Naraslo je cvijeće. Vani je topli-
je. Ima puno cvijeća: tratinčica, visibaba, tulipana, maslačaka. 
U proljeće se bude životinje koje su spavale zimski san, a to 
su medvjedi, lisice, žabe, vjeverice.

Antonijo, 2. raz.

PROLJEćE
Proljeće nam vraća osmijeh na lice. Ptice 
cvrkuću, a djeca vesela skaču i raduju se 
lijepom sunčanom danu. Predivni su mi-
risi cvijeća. Priroda se probudila. Leptiri i 
pčele lete od cvijeta do cvijeta. uživamo 
u proljeću i u lijepom i sunčanom danu.

Ankica, 5. raz.

Proljeće
je toplo godišnje doba. Djeca se igraju i beru 
cvijeće. Zabavljaju se i vesele proljeću.
Martin, 1. raz.

VISIBABA
Na livadi velikoj

ugledah bijeli cvijet.

To je visibaba

kaže cijeli svijet.
Petra, 1. raz.

PROLJETNI DAN
Ovo je priča o mojem proljetnom danu koju 
ću vam ja ispričati. Bila sam vani i rolala se. 
Nakon rolanja otišla sam mamu pitati smi-
jem li se ići igrati kod svoje prijateljice Ni-
koline. Igrale smo se najboljih prijateljica, 
zatim smo išle brati cvijeće, a onda sam ja, 
nažalost, morala ići doma. Nakon što sam se 
vratila doma, mama je zamolila mene i moju 
sestru Mariju da zalijemo cvijeće.
Kada sam ušla u kuću, bilo je vrijeme večere; 
večerala sam i napisala zadaću. Malo sam 
gledala televiziju i otišla spavati. Eto, to je 
moj proljetni dan. Valentina, 2. raz.

Proljeće
usnulo drveće budi se.
Stidljivo pupa mlado lišće,
svježinom zelene boje.
Stiglo je proljeće.

Zazeleni meki tepih 
travnati.
Trešnja u dvorištu
obuče se.
Nježnom, bijelom svilom 
ogrne
proljetne haljine.

Proljeće je,
budi se sve.
Žuti jaglac i bijela visibaba,
i toplo sunce jače grije.
I ljubav cvate kao prije.

SOS mama Branka



FOOD ELIMINATOR
Svake godine, otprilike u isto, karnevalsko doba, veoma je ne-
mirno u Kući za mlade. Ima odgojitelja koji, a posebno neki, 
inzistiraju na sudjelovanju u fašničkim zbivanjima, oduševljeni 
potencijalom izvedbe grupne maske. I ima mladih, nezaintere-
siranih, bez inicijative i angažmana za društvena događanja 
tradicionalnih vrijednosti i karaktera. Nismo, tako, ni ove go-
dine sudjelovali u maskenbalskim manifestacijama. Odlučili 
smo onda fašnik obilježiti bosanskim humorom. I zajedno smo 
otišli na predstavu „Food Eliminatora“ u Tvornicu kulture. 
Članovi Udruženje dramskih umjetnika Altteatar iz Sara-
jeva oduševili su nas i nasmijali do suza. Predstava prati 
sudbinu simpatičnoga  „Food Eliminatora” i njegove obi-
telji, a komične situacije u koje upada samo su dio njego-
vih nevjerojatnih životnih putova, od gubitnika do ispunjenja životnog sna. 
U predstavi upoznajemo njegove roditelje, oca Mehmeda, majku Šidu i sestru Dinu čiju bizarnu 
svakodnevicu prekida vijest da se njihov dragi sin i brat „Food Eliminator”, kako ga od milja zovu, ženi djevoj-
kom svojih snova koju je upoznao na privremenom radu u Brazilu. I onda kreće ludilo koje nas kroz muzičke 
brojeve i plesne točke dovodi do potpuno neočekivanoga kraja. Karakteri i likovi koje utjelovljuju glumci iz 
predstave „Food Eliminator” na sebi svojstven način i originalno, dočaravaju karaktere i likove s kojima se 
susrećemo u svakodnevnom životu.
U SOS Zajednicu mladih vratili smo se osvježeni, s odlukom da se u korizmi odričemo nemara i nerada kako 
bismo bili što djelatniji na putu prema svom snu.

Mladi i odgojitelji 

Ljubavna
Ti si ljubav moja,
Ti si ljubav moja 
jedina.
Kada ti kažem  
da te volim,
Ja ti ne lažem.
Ti si moj san, ti si 
stvarno moj san,
Kao jedan proljetni 
dan.

Učenik 5. raz.

Korisnici Amis 
Telekoma
darivali su od prosinca 
2013. do kraja siječnja 
2014. djecu koja žive u 
SOS Dječjem selu Leke-
nik. Prikupljeno je gotovo 
35 000 kuna koje ćemo 
utrošiti na pokrivanje 
režijskih troškova SOS 
kuće Đurđica. Zahvalju-
jemo donatorima i Amis 
Telekomu na pomoći! 

ZAGREPČANKA  
512
Ako možda još ne znate, Zagrepčanka 512 je utrka po 512 stuba koje 
vode do 25. kata i vrha poslovne zgrade Zagrepčanka. Sredinom prosinca 
na utrci je nastupio i Matteo iz SOS Zajednice mladih Velika Gorica. Do 
vrha mu je trebalo 4,23 minute. Matteo je trčao i Zg cener, a to je utrka u 
duljini od 10 km koja se trči centrom grada. u svojoj kategoriji natjecatelja 
do 18 godina osvojio je 2. mjesto.
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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 dd
CEMEX BETON
Mazda Motor Croatia
BONARTES
Hrvatska pošta d.d.
HRVATSKA LUTRIJA
LIDL Hrvatska
Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Sanofi-Aventis Croatia
Udruga Umijeće življenja
gosp. Ante Markulin
IMG-ZAGREB
Merkur osiguranje
Tetra Pak
Zaklada Adris
PSA Financial
Daikin ACE
Rotary klub Zagreb Dora
Medical Intertrade
Hrvatski liječnički zbor
ENCONET doo
KONČAR-MES D.D.
Hrvatski ured za osiguranje
Namještaj Mima
CALISTO
Medical Intertrade


