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Dragi prijatelji,
školska godina je za nama, a svaka godina vrtića ili školski razred veliko je 
iskustvo. Uloženi trud uvijek se pretvori u novo znanje ili vještinu koja će nam 
jednoga dana trebati. Ocjene uvijek mogu biti bolje, uvijek se može više, ali 
moramo cijeniti uloženi trud i želju, a ne samo konačni rezultat. Naša je velika 
želja, ali i naša dužnost, da djecu i mlade što bolje pripremimo za odgovoran i 
samostalan život. Zakoračiti u svijet odraslih, snaći se u bezbrojnim životnim 
izazovima koji ih očekuju, velika je i zahtjevna  zadaća. Zato ih želimo naučiti 
upornosti i odgovornosti,  pripremiti ih da razumiju svijet oko sebe kako bi sami 
pridonosili njegovu napretku. Školska godina kao i zasluženi praznici korak su 
u životnom učenju, sazrijevanju, korak na  putu samostalnosti.

Vesele nas vijesti da mladi SOS Dječjeg sela Hrvatska uspijevaju naći radno 
mjesto, što je preduvjet za bilo kakvo planiranje budućnosti.  Veseli nas i kada 
čujemo da su riješili svoje stambeno pitanje, i da mogu funkcionirati samostalno  
– da kao mladi ljudi osjete kako se učenje i rad ipak na koncu isplate. 

Poplave koje su zadesile našu Slavoniju i susjedne zemlje, a za koje se nadamo 
da se više nikada neće ponoviti, ostavile su mnoge ljude bez svega što su imali. 
Aktivno smo se uključili u pomoć nastradalima i planiramo u sljedeće tri godine 
sudjelovati u normaliziranju života na poplavljenu području. Trenutačno smo za 
djecu u Drenovcima, Račinovcima i Strošincima organizirali radionice kojima ih 
želimo ojačati nakon traumatskog iskustva poplave. Radionice su otvorene i za 
sve članove obitelji.  Svjesni smo da treba djelovati brzo, prije hladnih jesenskih 
dana. U teškim situacijama uvijek bljesne iskra ljudske solidarnosti i spremnost 
da se pomogne. 

Zahvaljujući osjećaju da treba pomoći onima kojima je najpotrebnije, SOS 
Dječje selo Hrvatska brine se o djeci i mladima koji su kod nas našli svoj novi 
dom. Uvjereni smo da svako dijete mora živjeti u mirnom okruženju, a naša je 
želja da „djeci osiguramo pravo na djetinjstvo i zdrav razvoj u obitelji“. 

Hvala svima vama koji nam pomažete u toj odgovornoj zadaći, a mi ćemo 
učiniti sve da uistinu budemo brižan dom za svako dijete.

S poštovanjem,

prof. dr. sc. Mariza Katavić
predsjednica Udruge



LOVAČKA PRIČA
Malo kazalište bajki SOS Dječjeg sela Lekenik 
oduševilo je mnogobrojnu publiku Šibenskog dje
čjeg festivala izvedbom predstve “Lovačka priča”. 
Predstava je izvedena na jednom od šibenskih trgo
va, a posebno je zanimljiva jer je riječ o interaktiv
noj predstavi. Publika razgovara s glumcima, a svi 
zajedno polažu zakletvu, držeći se desnom rukom 
za vrh nosa i pišu pismo svim odraslim ljudima 
svijeta i daju obećanje da će čuvati i voljeti sve 
životinje jer one imaju svoje roditelje i braću. 
Dijana, Petra, Marina, Đurđica, Martin, Va
lentino, Jan i Davor pokazali su svoje izvrsne 
glumačke sposobnosti i tako izmamili velik 
pljesak publike. 

Mladen i Rusmir

ZVONO zvoni
Sedmero djece iz SOS Dječjeg sela Ladimirevci 
krajem svibnja aktivno je sudjelovalo na Festivalu 
alternativnih oblika rehabilitacije „Zvoni zvono“ 
u Belišću. Cilj festivala je približiti i promovirati 
izvaninstitucionalne oblike odgoja i obrazovanja, 
različite oblike rehabilitacije kako bi korist za sudi
onike i zajednicu bila što je moguće veća. 
Lijepo smo se zabavili u prirodi, puno naučili, sreli 
drage prijatelje, a uživali smo u radionicama za izra
du finih kiflica i pereca i na kraju pojeli tradicionalni 
grah iz golemoga kotlića.

NAVIJAČI
Počelo je počelo – nogometno ludilo. U pro-
storu Društvenoga centra mali navijači SOS 
Dječjeg sela Lekenik zdušno su bodrili hrvat-
sku nogometnu reprezentaciju na otvaranju 
Svjetskoga nogometnog prvenstva u Brazilu. 
Utakmica se pratila na velikom platnu. Navijači 
su se oboružali navijačkim rekvizitima – majica-
ma, kapama, šalovima i zastavama. Eksplozija 
oduševljenja dogodila se kad je naša reprezen-
tacija zabila gol. Razočaranje je bilo kada smo 
primili izjednačujući gol, a nakon utakmice neki 
su bili razočarani, a većina zadovoljna jer smo 
svi zajedno odgledali utakmicu u tako kasne 
sate i primjereno bodrili naše dečke.



17. rođendan SOS Dječjeg sela Ladimirevci 
proslavilo je 25. svibnja. Pripreme za proslavu bile su u punom 
jeku kada je Posavinu zadesila poplava. Zbog dramatičnih doga-
đaja otkazali smo proslavu, a toga dana rođendan smo proslavili 
skromno s našim prijateljima iz SOS Dječjeg sela Lekenik.  
Za njih su naši mali glumci izveli pripremljeni igrokaz, dok su nas 
plesačice i dva plesača oduševili svojom koreografijom. Druženje 
djece nastavilo se na igralištima, a sunčan dan nije nas zaobišao niti ove godine. 

POMAžEMO 
DJEcI I OBITELJIMA 
vratiti siguran 
Dom

POPLAVE 
SOS Dječje selo Hrvatska od prvog trenutka poplava u Posavini i 
Pounju pomaže odjećom, obućom, hranom i vozilima. SOS Dječje 
selo Ladimirevci primilo je četveročlanu obitelj i dvoje stanovnika 
poplavljenih Račinovaca koji su kod nas dobili krov nad glavom 
tijekom kritičnih dana. 
Osnovali smo psihosocijalni tim, koji je ovih dana počeo s radom 
i pomaže da djeca i odrasli što lakše prebrode vrijeme do potpune 
normalizacije života. Na ugroženom području naš tim djelovat će 
tijekom sljedeće tri godine. 

VELIKI 
za male
Druge nedjelje mjeseca svibnja SOS 
Dječje selo Ladimirevci bilo je oku
pano suncem i dječjim smijehom. Pri
jatelji iz građanske inicijative „Veliki 
za Male“ iz Osijeka učinili su sve da 
njihov posjet bude prava atrakcija za 
djecu; naime, organizirali su dolazak 
motoklubova iz okolice i oldtimer 
kluba Valpovo. U SOS selu bio je 
postavljen trampolin, a posađeno je i 
nekoliko stotina sadnica cvijeća. Uz 
to, nekoliko vrijednih osječkih frizera 
i frizerki ošišalo je i uredilo mnoge 
male glavice, a posebnu su pozornost 
poklonili djevojčicama koje su dobile 
i specijalne uvojke kako bi zablistale 
na proslavi svojih rođendana. 
Dobili smo tri nova i petnaest rablje
nih bicikala, a popravljeno je više od 
trideset bicikala za ljetnu sezonu vo
žnje.
Svima od srca velika hvala na pomo
ći!  

Zoran Relić, direktor



LORENA
Ja se zovem Lorena. Kako se vi zovete? Ja sam ovo na-
pisala. Ja znam sva slova. Ja sam ovdje i ovdje živim. I 
vi meni napišite nešto.
Ako vi znate neka slova napišite, a ja sam Lorena.

Lorena, 1. raz.

RONjENjE
Djeca SOS Dječjeg sela Lekenik jedva 
čekaju nedjelju da se upute u Sisak na 
početni tečaj ronjenja. Bez obzira na to 
što se ne skače u bazen neposredno na
kon dolaska, već se uči  teorijski dio, ni
kome nije dosadno. Svi slušaju predava
nje, odgovaraju na pitanja i upijaju svaku 
riječ voditelja škole, stričeka Mladena. 
Nakon toga navlače se peraje, stavljaju 
maske, disalice i kreće se primjenjivati 
znanje stečeno u učionici. Potom slijedi 
podvodni hokej i žestoka borba za svaki 
gol. Vrijeme brzo proleti i jedva se čeka 
sljedeća nedjelja. 

Humanitarni turnir
Početkom travnja u Borovu naselju održan je humanitar-
ni braniteljski turnir “Memorijal Zorana Nojića 2014” za 
djecu SOS Dječjeg sela Lekenik, Udrugu roditelja djece 
s teškoćama u razvoju “Vukovarski leptirići” i centar za 
rehabilitaciju Sloboština.
Organizirala ga je Udruga branitelja Gradske plinare Za-
greb u suradnji s distributerima plina iz cijele Hrvatske. 
Od prikupljenih 50 000 kuna, SOS Dječjem selu Lekenik 
donirano je 10 000 kuna.  

Skupština Udruge 
SOS Dječje selo Hrvatska održalo je 27. iz
bornu skupštinu Udruge 10. lipnja ove godi
ne. Predstavljena su i jednoglasno prihvaće
na izvješća nacionalne direktorice i direktora 
SOS Dječjih sela Lekenik i Ladimirevci. 
SOS Dječje selo kao obiteljski način skrbi o 
djeci i nadalje će se brinuti o djeci bez odgo
varajuće roditeljske skrbi. Nakon provedene 
revizije poslovanja Udruge u 2013. godini, 
nezavisni revizor dao je ovo mišljenje: „Fi
nancijski izvještaji daju istinit i fer prikaz 
financijskog položaja SOS Dječjeg sela Hr
vatska na 31. prosinca 2013. godine suklad
no međunarodnim standardima financijskog 
izvještavanja.” Skupština je u članstvo Udru
ge primila prof. dr. Tatjanu Josipović, Bornu 
Lulića i Olgu ŠarlogBavoljak.

Druženje, rad na obiteljskome gospodar
stvu u obližnjem Letovaniću – na koji 

se odlazi jednom tjedno – oduševljava djecu 
SOS Dječjeg sela Lekenik. Sva djeca tada 
hrane turopoljske svinje, ovce i zečeve. Čisti 
se staja za konje, pumpa se voda za pojenje 
konja, diže se sijeno na tavan hambara. Naj
veće zadovoljstvo čini timarenje konja i igra 
s malim trotjednim ždrijebetom.
Nakon napornog rada, slijedi mali odmor uza 
sok i razgovor.

ObItELjSKO 
POLJOPRIVREDNO 
GOSPODARSTVO



ŠAH
Djeca SOS Dječjeg sela Lekenik aktivno igraju šah 
u ŠK Lekenik i sudjeluju u šahovskoj ligi centar za 
kadete. U zadnja tri susreta osvojili su 2 1/2 boda , što 
je veliki uspjeh. Zbog proljetnih praznika nismo mogli 
računati na tri ponajbolja igrača, i to se odrazilo na re
zultat. Na kraju nitko od igrača nije bio nezadovoljan 
jer je naš moto „Važno je sudjelovati, a ne pobijedi
ti.” Uostalom, proveli smo vrlo lijepi proljetni dan u 
Varaždinskim Toplicama gdje smo posjetili i rimske 
iskopine Forum i arheološki muzej.

Mladen Vipotnik

LOVcI na zmaJeve
Ja, moj brat Ronaldo i moj brat Zvone pripremamo 
predstavu za koju sami pišemo tekst, a malo nam po
maže naš voditelj dramske grupe. Predstava je o tajan
stvenim, zafrknutim i opasnim lovcima na zmajeve.
A to smo nas trojica braće koji učimo tekst i želimo 
biti glumci. Samo, to nije baš lagano jer trebamo imati 
najmanje 40 proba i naučiti sav tekst, da ti nitko ne 
šapće. Malo me nervira što na probama moramo biti 
mirni i dolaziti točno na vrijeme, ali to je neko pravilo 
iako mi se baš ne sviđa.
Kad budemo sve naučili, onda će biti premijera i svi 
će vidjeti tu našu smiješnu predstavu, i malo ćemo se 
pogostiti. Vedran, 7. raz.

Na jubilarnim 15. sportskim susretima održanim u 
zagrebačkim Dugavama, momčad SOS Dječjeg 
sela Lekenik osvojila je vrijedno drugo mjesto u 
malom nogometu. Zvonimir, Nikola, Marko, Leon, 
Ivan, Darko i Petar u šest  su utakmica zabilježili 
četiri pobjede, jedan neriješen rezultat i samo jed-
nu izgubljenu utakmicu pa su zasluženo podigli 

pehar za osvojeno drugo mjesto. Treba reći da 
je do prvoga mjesta nedostajao samo jedan gol 
u završnoj utakmici, dakako, koji je trebalo zabi-
ti. Uz pjesmu, smijeh i pošalice drugo je mjesto 
veselo proslavljeno. Naravno, na kraju sok i ne-
zaobilazan roštilj i druženje učinili su tu subotu 
još ljepšom.

LEKENIČKI NOGOMETAŠI



Trud i zalaganje je nagrađeno! Sestre Daliborka i Danijela te njihov brat 
Dalibor, poslije puno uložena truda, učenja i studiranja, dočekali su da im 
se ostvari životni san – useljenje u vlastiti  dom. Nakon godina studiranja, 
provedenih u brojnim unajmljenim stanovima, obitelj je konačno dobila i 
svoj dom. Osmijesi na licima, puno veselja, pozitivnih emocija, suza rado
snica i zahvalnost zavladali su u domu mladih ljudi koji su odrastali i kretali 
u život u SOS Dječjem selu u Lekeniku i SOS Zajednici mladih u Zagrebu. 
Stan su dobili zahvaljujući uloženu velikom trudu u školi i na fakultetu, 
vlastitom ušteđevinom, uz  financijsku pomoć SOS Dječjeg sela Hrvatska i 
mjerodavnog Ministarstva.
„Hvala SOSu, bez čije pomoći danas ne bismo bili u vlastitu stanu. Još ne 
možemo vjerovati da više ne moramo misliti na vlasnike stanova u kojima 
smo boravili i ponekad njihovo zanovijetanje i nepotrebne primjedbe i za
htjeve”. Sve je to s puno uzbuđenja izjavljivalo troje mladih ljudi koji kreću 
u sasvim novo poglavlje svojih života.
„Sjećam se sada s koliko sam strepnje i nade čekala na ovaj trenutak i u pa
nici učila da dobijem visoke ocjene i zadovoljim kriterije za dobivanje ovoga 
stana” – ushićeno je izgovarala Daliborka.
„Napravit ćemo tulum sa svojim prijateljima da ovo proslavimo. Jedva če
kam da s njima podijelimo svoju sreću. Susjede upoznajemo i za sada su svi 
prema nama susretljivi i dobri” –  kaže Danijela. „Stan je na sedmom katu 
ali imamo lift. Valjda se neće često kvariti. Ipak je ovo novogradnja” – kro
za smijeh dodaje Daliborka. Brat i sestre sami su odradili veći dio poslova 
uređenja svojega novog doma.
„Sami smo lijepili pločice, sve smo sami i okrečili. Nedostaje nam stolica,  
a planiramo još postaviti  priručni stol na rasklapanje” – govorili su svi na
izmjenično. 
Potvrdili su da se trud i zalaganje itekako isplati!

StAN KAO SAN
Osmijeh 
je radost i sreća koju 
treba koristiti.

Osmijeh 
je „oružje“ sreće koju 
treba svaki čovjek imati.

Osmijeh 
je srce sreće koje kuca 
svaki dan.

Ronaldo, 5. raz.

Osmijeh 
je mama koju imaju svi 
ljudi na svijetu.

Osmijeh 
imaju svi ali ga neki ne 
pokazuju zbog tuge i 
samoće.

Zvonimir, 8. raz.

Osmijeh 
je mojih 15 godina.

Leona, 8. 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 
Siddhartha Kaul. Udruga SOS Dječje selo Hrvatska član je SOS 
Kinderdorf Internationala.
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SOS Dječje selo Hrvatska zahvaljuje:
colgate Palmolive Adria

MEDTRONIc BV
Zaklada Adris

INEL Medicinska tehnika
KONČAR D&ST

Ljekarna Damaška
Hrvatske autoceste

Valamar hoteli i ljetovališta
Veliki za Male

Udruga branitelja Domovinskog rata
Gradske plinare

Billa
gosp. Sanjin Maradin

Mondelez Hrvatska
Flora Nova

Lions klub “Kune”
Bike shop T.Č.T.

Bike shop Vukovar
BK Weekend Warriors


