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SretAn Uskrs!
Brižan dom za svako dijete

WWW.SOS-DSH.HR

Dragi prijatelji,
razveselile su nas prve proljetne zrake sunca, izvukle su nas nakon duge zime u
šetnje i potragu za proljetnicama i cvrkutom ptica. Vraćamo se našim omiljenim
igrama na otvorenom, a za duljih i sunčanih dana sve postaje lakše i ljepše.
Tijekom protekle godine u vrlo zahtjevnim uvjetima uspjeli smo osigurati bezbrižan i miran život djece u SOS Dječjem selu Hrvatska - od SOS Dječjeg sela
Lekenik i Ladimirevci, SOS Zajednica mladih gdje rastemo i učimo, pa do dva
mobilna tima te gradskih stanova u Zagrebu u kojima žive naši studenti i mladi
koji traže posao ili su ga našli. Sveukupno se brinemo za više od dvjesto djece
i mladih, živimo s njima, njihov smo dom, pomažemo im u svim životnim situacijama.
Dječji svijet sazdan je od spontanosti, razumijevanja, ljubavi i igre. To su vrijednosti koje treba njegovati i cijeniti na putu odrastanja. Nešto od toga dobro je
ponijeti u život kako bi bio kvalitetniji i sadržajniji. Ozbiljnost se ponekad brzo
istroši, dok kreativnost daje polet. Putovanje u budućnost nikada nije jednoznačno
određeno. Svaki početak traži mladenački osmijeh, samouvjerenost, odlučnost i
prihvatljivu dozu drskosti da se načini kvalitetan iskorak.
S druge strane za naš kontinent i domovinu često se u svjetskim razmjerima kaže
da usporava i pokazuje znakove „umora“. Možda bi cjelokupnu perspektivu trebalo okrenuti i odustati od ekonomskih pokazatelja i statističkih izvještaja. Zašto
zbivanja ne sagledati kroz prizmu održivosti i ponovnog pokretanja? Obnovljivost je snaga života koja pruža nadu da je budućnost pred nama. Možda je pravi
recept u dobru i uravnoteženu spoju spontanosti, obnovljivosti i odlučnosti.
Radost ponovnog buđenja života, koje se svake godine vraća s blagdanom Uskrsa,
suprotna je trendovima koji se, nažalost, oslikavaju u činjenici da prodaja oružja
u svijetu neprekidno raste, a tijekom 2014. godine porasla je za dodatnih 13%.
Mnoga su djeca izgubila djetinjstvo samo zbog sebičnosti odraslih. SOS dječja
sela diljem svijeta na jednostavan i iskren način pružaju djeci školovanje, miran
dom i mogućnost da jednoga dana postanu samostalni i odgovorni ljudi. Zahvalni
smo svima koji nam u tome pomažu i omogućuju da se brinemo o djeci i mladima.
Dragi prijatelji, darovatelji, draga djeco i svi vi koji nas podržavate i pomažete,
želim vam sretan i radostan Uskrs!
S poštovanjem,
prof. dr. sc. Mariza Katavić
predsjednica Udruge
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PROLJEĆE

P

KOZMO

roljeće je najbolje vrijeme jer tada se mogu igrati loptom,
jer se poželim poslije snijega igrati, a bolje je nego ljeti
kada bude vruće ili kada budu kiše u jesen. Proljeće je zdravo
jer ima puno zdravog povrća, a ljudi ga isto tako vole jer ne
moraju plaćati grijanje i kupovati kapute i čizme.
Proljeće je također dobro jer se u školi mnogi zaljube, a nije
dobro jer se mora puno učiti da se sve ocjene prije ljeta poprave.
Meni je proljeće najbolje jer me tada zubi ne bole.
Martin, 7. raz.

i mladi članovi organizacije IPMA Young Crew Croatia
uručili su donaciju SOS Dječjem selu
Hrvatska u vrijednosti od 112.444,00
kune. Humanitarna akcija provedena je
tijekom studenoga prošle godine kada
su kupci u KOZMU kupnjom simboličnih osmijeha donirali 5 kuna. Veseli
nas što su studenti osmislili akciju koja
je pomogla djeci. Zahvaljujemo svima
koji su nam darovali osmijeh i nadamo
se nastavku suradnje i tijekom 2015.
godine.

MARSOVCI

Kod nas svi govore kako se
rode vraćaju zato što će uskoro
proljeće. A ja vas pitam, što ako se
pojave Marsovci umjesto ptica?
To nitko ne govori, a svi vide da
su poplave i da ništa nije u redu
na Zemlji, ali svi samo govore o
rodama i cvijeću zato što ne čitaju
knjige o svemiru i ništa ne znaju.
Marsovci su među ljudima samo
što mi njih ne vidimo jer oni mogu
biti nevidljivi, a ima ih i vidljivih
koji izgledaju kao neke zgrade ili
autobusi i transporteri pa ih i ne
zapažamo.
Ima još nekih bića koja su rođaci
Marsovcima, ali ona žive u nekim
jezerima i jednom će se pojaviti
– kada pojedu sve ribe i školjke i
alge. Zato se ljudi moraju uozbiljiti,
a ne samo pričati o rodama i
proljeću.
Dubravko, 6. raz.

Proljeće u srcu!
Proljeće je stiglo, budi se sve,
Čak i medo ustaje.
U zraku osjećamo miris cvijeća,
Priroda je puna boja.
Samo treba znati,
U proljeće ustati.
Veronika, 7. raz.

Televizijsko
dijete

Bok! Ja sam Josipa. Prije sam
bila televizijsko dijete. Stalno
sam gledala televiziju. Sada
više nisam. Prije se nisam
igrala s prijateljicama. Sada
puštam zmajeve, igram se
skrivača i lovice. Sretnija sam.
Josipa, 5. raz.

Burns Night svečana je večera koja se održava po-

sljednjih 200 godina u čast škotskog pjesnika Roberta Burnsa
(1759. – 1796.). Burns je jedan od najvećih škotskih pjesnika, a
pisao je na škotskom i engleskom jeziku. Iznimno ga cijene Škoti
i ljubitelji poezije u cijelom svijetu. Svečana večera nadahnuta je
Burnsovim porukama kojima se nastoji prenijeti duh zajedništva
i prijateljstva. Ove godine sredstva od prodaje karata za svečanu
večeru i tombolu darovana su SOS Dječjem selu Hrvatska.

Lidl Hrvatska donirao je dje-

ci SOS Dječjeg sela Ladimirevci odjeću,
obuću, školski i likovni pribor, igračke,
kišobrane, bilježnice, čizmice svih vrsta i
materijala, majice kojekakve… bojice, kabanice, vjetrovke…, a sve će nam to dobro
doći u danima koji su pred nama. Ukupna
vrijednost donacije veća je od 70.000 kuna.
Ta je donacija jedna u nizu koje nam je uputio Lidl, a omogućuje da pružimo miran i
topao dom mališanima bez odgovarajuće
roditeljske skrbi.

Predsjednik Republike
Hrvatske Ivo Josipović za

svoj je posljednji službeni posjet 13. veljače izabrao
SOS Dječje selo Ladimirevce. Predsjednik se družio
s djecom, članovima Dječjeg parlamenta, a posjetio
je SOS obitelj mame Valentine u kući Trešnja. Uz
Predsjednika u posjetu su bili i članovi nogometne
selekcije “Humanih zvijezda Hrvatske“. Djeca su uz
slatkiše dobila lopte, ali i med iz košnica postavljenih u vrtu predsjedničke rezidencije. Predsjedniku
smo darovali čarobnu kutiju s veselim crtežima.

Priča
Tableti
šarenog
ekoliko tableta stiglo je u Društveni centar SOS Dječjeg sela Lekenik.
N
da djeca više ne moraju sjediti pred monitorom računala već
strašila moguTonaznači
bilo kojemu mjestu u Centru slušati svoje omiljene pjevače, pje-
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ednoga dana djeca su se
igrala i sjetila se da naprave strašilo. Dječak
se sjetio da mu da ime. Nazvao ga je Pero. Vrijeme je
bilo vjetrovito. Vjetar je tako
puhao da mu je odnio šešir.
Strašilo je bilo tužno. Dječak
mu je došao i stavio mu svoju
kapu. Strašilo se obradovalo.
Strašilo je ptice u polju.

Rosana, 3. raz.

vačice i grupe. Ne nedostaje ni fotografiranja i nezaobilaznog dopisivanja
s prijateljima na facebooku. Ipak, igrice i dalje ne može ništa zamijeniti.

Neobična lektira
Na inicijativu nekoliko učenika 6. razreda jednoga je dana u školi
održan neobičan sat lektire. Umjesto da su lektiru napisali, oni su
uprizorili djelo Ivane Brlić Mažuranić „Jagor“, na opće oduševljenje
njihovih školskih prijatelja iz razreda. Igrokaz je doživio ovacije.
Dubravko, Aleksandra, Ria, Davor i Frane od svoje su učiteljice
hrvatskoga jezika zasluženo dobili čiste petice u imenik.

Klizanje

K

ao i svakih zimskih školskih praznika do
sada, i ove zime mališani SOS Dječjeg sela
Lekenik uključili su se u program „Odmorko“ i
svakodnevno odlazili na klizalište Zagrebačkog
velesajma. Neki su izvodili bravure i piruete jer
su proteklih godina usvojili sve tehnike na ledu,
a poneki su, držeći se uz bandu, pokušavali napraviti prve korake na klizaljkama.
Mladen Vipotnik

Jedan dan s
Mobilnim timom

S

vaki je dan Mobilnog tima i savjetovališta za
djecu, mlade i obitelj drugačiji i poseban jer
su sve naše obitelji u jednu ruku slične, a opet
svaka različita na svoj način. Aktivnosti tima su raznolike i provode se na nekoliko mjesta u Sisačkomoslavačkoj županiji. Tjedno napravimo otprilike
500 kilometara!
Mobilni tim posjećuje obitelji gdje s djecom i roditeljima razgovaramo o njihovim problemima. Usmjeravamo ih kako riješiti probleme, dajemo im savjete
i pružamo podršku. Svaki susret donosi nove teme
i nove informacije te nas izrazito veseli kad uočimo napredak i promjenu u obiteljskim odnosima.
Kontaktiramo sa školama, razrednicama, nevladinim
organizacijama i centrima za socijalnu skrb.
Dok je dio tima na terenu, drugi dio u Društvenom
centaru SOS Dječjeg sela Lekenik pomaže djeci
kojoj je teško samostalno svladati školsko gradivo.
Petkom mobilno savjetovalište odlazi u Novsku gdje
provodi Školu za roditelje. Posebno je veselje rad s
djecom u 4. razredu u cilju povećanja samopoštovanja, komunikacijskih i socijalnih vještina.
Posla je puno i raznolik je, a zajednički nazivnik mu
je želja da pomognemo djeci i njihovim roditeljima
u svakodnevnim životnim aktivnostima.
Asja Zenko

Djeca u
alternativnoj
skrbi

SOS Kinderdorf International i Vijeće Europe provode
projekt u osam zemalja EU-a, uključujući i Hrvatsku, s
ciljem što bolje primjene prava djeteta. U razgovoru sa
stručnjacima koji rade s djecom zaključeno je da je nužno
razvijati praktične vještine kako bi se dječja prava koristila u svakodnevnom radu.
Tijekom dvije godine trajanja projekta, u svakoj državi
partneru educirat će se stotinjak stručnjaka koji rade s djecom i mladima u alternativnoj skrbi. Na temelju iskustva
sudionika edukacija, zagovarat će se pozitivne promjene u
sustavu na međunarodnoj i nacionalnoj razini. Vjerujemo
da će se kontinuirana briga o edukaciji stručnjaka izravno
odraziti na kvalitetu rada s djecom i mladima i osigurati
poštivanje njihovih prava.
Krešimir Makvić

Sunčane oči
Stiglo je proljeće. Životinje pjevaju, drveće
šušti, cvijeće raste, ljudi se odmaraju. Nikad
nisam čula da životinje pjevaju. Raduju se
jer je stiglo proljeće. Ja se veselim jer priroda
cvjeta i pjeva i sunce se smije.

Dabrov život
Jedan dabar u šumi živio i svojim zubima drvo
pilio. Ljuto drvo na rep mu je palo i jadnoga
dabra u krevet pospremilo. Sada više drvo ne
pili nego se u krevetu odmara i cvili.
Rosana, 3. raz.

Program doniranja
SOS Dječjeg sela Hrvatska

„Prijatelj je
uvijek uz mene”
„Prijatelj je uvijek uz mene“, program
je SOS Dječjeg sela Hrvatska koji
potiče i poziva građane da djeci
pomognu darivanjem određene svote
svakoga mjeseca putem trajnoga
naloga i kreditnih kartica, a provodi se
u Zagrebu, Varaždinu, Splitu, Osijeku i
Virovitici.
SOS Dječje selo Hrvatska prikuplja donacije
građana putem programa „Prijatelj je uvijek uz
mene“, i to kanalom „licem u lice“. SOS predstavnici u neposrednom su kontaktu s građanima,
u njihovim domovima, na ulici i u trgovačkim centrima, šire glas o životu u SOS dječjim selima i
brizi o djeci i mladima. Otvorite vrata svog srca te
im pružite priliku da vas ukratko upoznaju s načinom na koji i vi možete pomoći djeci u Hrvatskoj.
SOS predstavnici prepoznatljivi su po narančastim

prslucima i majicama s logom SOS Dječjeg sela Hrvatska te
nazivom „Prijatelj je uvijek uz mene“ i, naravno, po osmijehu!
Građani mogu postati članovi Kluba prijatelja potpisivanjem
zahtjeva za otvaranje trajnog naloga koje će im ponuditi SOS
predstavnici. Članovi Kluba prijatelja redoviti su donatori,
građani, koji jednom mjesečno na račun SOS Dječjeg sela
Hrvatska uplaćuju donacije u iznosu koji sami odaberu. Prikupljen novac omogućuje pružanje brižnog doma za djecu koja
žive u SOS dječjim selima Lekenik ili Ladimirevci.
Vjerujemo da će razgovor sa SOS predstavnicima, kao i prilika za pridruživanje programu „Prijatelj je uvijek uz mene“,
ispuniti srca građana i dati im iskren osjećaj ljepote pomaganja. Također, želimo istaknuti da SOS predstavnici ne primaju
novac na licu mjesta ili neki drugi oblik materijalne pomoći.

Zahvaljujemo sadašnjim članovima Kluba prijatelja,
sretni smo da vas pet tisuća redovito donira SOS dječja sela.
Želite li primati obavijesti o našim aktivnostima putem e-maila,
molimo vas da nas kontaktirate na navedene kontakte.

Pridružite se i Vi Klubu prijatelja, kontaktirajte nas na:
tel. +385 1 4618206
e-mail: klub.prijatelja@sos-dsh.hr

SOS Dječje selo Hrvatska zahvaljuje:
KOZMO
LIDL
Mazda Motor Croatia
Sanofi-Aventis Croatia
CHROMECO
Hrvatski telekom
HBOR
Merkur osiguranje
PETROKOV
Rotary klub Zagreb Dora
Tetra Pak
SANCTA DOMENICA
Japanski centar
Saints Hills
CALISTO
SHOPPING CENTER
Kaufland k.d.
INTEGRALOG
Hrvatski ured za osiguranje
ENCONET
INTEA
Naranđa transport
Društvo prijatelja Ujedinjenoga Kraljevstva
Lions club Kaptol
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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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