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Dragi prijatelji,
završila je još jedna školska godina tijekom koje smo se uvjerili da se učenjem, 
radom i vježbanjem postižu željeni rezultati. Osim škole, neizostavne su bile 
sportske i umjetničke aktivnosti. Svaka nacrtana slika, naučena pjesmica, po-
stignuti gol ili koš, osvojen bod na natjecanju vrijedan je poštovanja i divljenja. 
Ponosni smo na prvašiće koji kreću novim putem, na kojemu će uz prijatelje, 
učiteljice i učitelje upoznati posve novi svijet, svijet  znanja, priča i iznenađenja. 
Srednjoškolci imaju nešto ozbiljnije brige majstorskih i maturalnih ispita. 

Život nosi svoje, a na odraslima je da prepoznaju neizmjernu energiju koju do-
nose nove generacije, da im otvore sva vrata i omoguće da iskažu ono najbolje. 
Mladima treba omogućiti da „iskoče“ iz ustaljenih obrazaca, da potaknu toliko 
željeni napredak i ostvare korak naprijed.

U ovom vremenu kao da smo u vrtlogu slika i događaja iz naše neposredne bli-
zine, koji nas ostavljaju bez riječi. Potresne su slike djece izbjeglica koja sjede 
na željezničkim tračnicama ili ih spasioci iznose iz potpalublja na putu u neiz-
vjesnu budućnost. Ako želimo nešto uraditi sami za sebe, otvorimo oči i srušimo 
ograde u našim razmišljanjima i omogućimo djeci da žive u svojim domovima, 
uz braću i sestre, roditelje, djedove i bake, tamo gdje su njihove obitelji živjele 
godinama. SOS Dječje selo Hrvatska u svojim aktivnostima želi ojačati obitelj 
da ona bude u mogućnosti skrbiti o onima koji dolaze. Na svijetu ima dovoljno 
mjesta za sve, ako čuvamo dom drugoga i zajednicu u kojoj živi. SOS dječja sela 
djeluju u interesu djece i ako svi budu tako djelovali, neće biti razloga da djeca 
napuštaju sigurnost koju im jedino dom pruža.  

Naš rad i mnogobrojne aktivnosti  podržavaju mnogi pojedinci, poduzeća, udruge 
i institucije. Zahvalni smo svima koji nam pomažu jer jedino tako možemo skrbiti 
o djeci koja su kod nas našla novi dom.

S poštovanjem,

prof. dr. sc. Mariza Katavić
predsjednica Udruge

Put do sreće
Nađi put do sreće,
I prisjeti se kada dijete
Ti si bio,
I stalno se igrao.

Sreća je tu, tebi na dlanu,
Iskoristi je odmah,
Jer će nestati u prahu.
Sreća je imati tetu, tatu i mamu!

Kristina, 6. raz.



Dugogodišnji partner i velik prijatelj SOS Dječjeg sela Hrvatska, 
INA, ove se godine ‘okitila’ s čak dvije titule ‘Zlatnog donatora’. 
Svojim donacijama i volonterskim radom u dječjem okruženju 

postala je ‘Zlatni donator’ dviju SOS kuća – ‘Različak’ u SOS Dječjem 
selu Lekenik i ‘Trešnja’ u SOS Dječjem selu Ladimi-
revci. Na čelu s INA klubom volon-
tera, djelatnici INE proveli su dva 
prekrasna dana u Selima, družili se s 
djecom u sklopu kreativnih radionica 
i stvorili niz lijepih uspomena.

Mali nogometaši iz SOS 
Dječjeg sela Lekenik
sudjelovali su na nogometnom 
turniru dječjih domova koji se 
svake godine održava u Zagre-
bu, u Dugavama. Nakon izvla-
čenja parova, naši nogometaši 
su se pomalo uplašeno pogle-
davali jer je grupa bila popri-

lično teška. Trebalo je ostvariti rezultat u srazu s ekipama iz Varaždina, Pule 
i, naravno, domaćina koji su uvijek favoriti. Velikim zalaganjem ipak je turnir 
uspješno završen s dvije pobjede, jednim neodlučnim rezultatom i jednim 
porazom. Treće mjesto proslavilo se roštiljadom i sokovima. Na povratku 
u kombiju čula se pjesma. Još jedan u mnoštvu osvojenih pehara u raznim 
sportovima krasi policu SOS Društvenog centra. Mladen Vipotnik

ZLATNI PRIJATELJI DJECE

Jednog dana tata i 
mama su me do-
veli u SOS Dječje 

selo. Znala sam da je to 
moj novi dom. Ušli smo 
u jednu od kuća. Gledala 
sam čudno u djecu koja 
su bila u kući. Čvrsto 
sam držala mamu i seku 
za ruke. U kući su bile 
dvije tete. 
Nakon razgovora i upo-
znavanja, došlo je vri-
jeme biranja posteljine 
i kreveta. Izabrala sam 
posteljinu s pesekima 
jer volim životinje. Jednoj 
djevojčici koja se zvala 
Ivana svidjela sam se i 
odmah me počela no-
sati. Došlo je vrijeme da 
tata i mama odu. Odlazili 
su, a ja ih nisam pušta-
la. Ipak su oni otišli, a 
ja sam plakala. Teta me 
tješila i govorila da će 
oni meni često dolaziti u 
posjet.
Moja nova prijateljica 
Ivana uzela me za ruku 
i odvela na dječje igrali-
šte koje mi se jako svi-
djelo. Najviše su mi se 
svidjele ljuljačke. Nakon 
nekoliko dana upozna-
la sam i drugu djecu. 
U školi sam upozna-
la nove prijatelje. Malo 
pomalo u selu mi je bilo 
ljepše. Danas sam vese-
la i imam puno prijatelja. 
Puno se smijem.

Lorena, 4. raz. 

OD  
SUZA  
DO  
SMIJEHA



SOS DJEČJE SELO LADIMIREVCI  

POSTALO PUNOLJETNO!
Jedan kišni ponedjeljak, 25. svibnja, za sve je Ladimirevčane postao najsunčaniji dan u godini. 
Unatoč kiši koja je lijevala kao iz kabla, SOS Dječje selo Ladimirevci proslavilo je svoju punoljetnost 
prigodnim programom i veselim radionicama. Uz radostan i neumoran smijeh 
djece uživali su prijatelji, partneri i poštovani gosti, a 
slavlje je potrajalo cijeli dan.

Dječji rođendani glase za najbolje zabave 
na kojima nikada ne nedostaje neumorne 
igre, pjesme, plesa i smijeha. Upravo iz tog 

razloga Hrvatska komora dentalne medici-
ne svoj je 20. rođendan odlučila proslaviti 
svečanom sjednicom na najljepši mogući 
način – u SOS Dječjem selu Lekenik. Taj 
vrući, ljetni petak, 12. lipnja, Selo je bilo 
‘pod opsadom’ veselih gostiju iz HKDM-
a koji su najmlađima poklonili edukativnu 
predstavu o dentalnoj higijeni ‘Mali Hlapić 
i strašni Bub’ u izvedbi Scene Gorica te im 
uručili korisne pakete koji će im pomoći u 
održavanju higijene zubića. Naravno, i djeca 
su mislila na svoje drage goste, samo za njih 
su odigrali predstavu ‘Crvenkapica iz Leke-
nika i vuk iz Siska’, dok su se oni najmlađi 
predstavili svojom izvedbom ‘Zubić vile’.

OVO JE PRIČA O 
MALIM PATULJCIMA - 
MAZDULJCIMA!
Da dječja mašta može svašta, još su jednom potvrdila 
djeca iz SOS Dječjeg sela Lekenik. Zahvaljujući pri-
jateljima iz Mazde Hrvatska, dobili su priliku oslikati 
novu ‘limenu ljepoticu’ – Mazdu 2. Svoju kreativnost 
izrazili su na ‘bijelom platnu’ - zavidnoj karoseriji 
te ‘profesionalke na četiri kotača’, te postigli da se 
za njom baš svi okreću. Remek-djelo malenih ruku 
prepoznali su prijatelji iz Mazde koji su novu ‘ljepo-
ticu’ iz linije gradskih automobila ustupili na korište-
nje Mobilnom timu SOS Dječjeg sela Hrvatska koji 
djeluje na području Sisačko-moslavačke županije. 

ZUBIĆ VILA  
U SLAVLJENIČKOM 
RUHU



24. skupština udruge SOS Dječje selo Hrvatska održana je 11. lipnja u Zagrebu. Na Skup-
štini članovi Udruge prihvatili su izvješće o radu Predsjedništva Udruge, te izvješća o radu SOS Dječjih 
sela Lekenik i Ladimirevci. Izvješća su slikovito prikazala nastojanja svih zaposlenih da SOS Dječje selo 
Hrvatska bude topao i brižan dom za svako dijete. Donesen je i novi Statut Udruge koji je usklađen s novim 
Zakonom o udrugama.
Skupština je prihvatila i revizorsko mišljenje neovisnog revizora Mazars Cinotti Audit, koje zaključuje da: 
„Financijski izvještaji fer prezentiraju, u svim značajnim odrednicama, financijski položaj Društva te njegovu 
financijsku uspješnost za tada završenu godinu.“ 

Strani jezici
Jednog lijepog prijepodneva SOS Dječje selo 
Lekenik posjetila je O.Š. “Matija Gubec – Inter-
national“. Organizirali su djeci vrlo zanimljive i 
poučne radionice stranih jezika. U dvorani Druš-
tvenog centra moglo se čuti kako djeca upijaju 
znanje i izgovaraju za njih neobične riječi i re-
čenice na japanskom, talijanskom, mađarskom 
i perzijskom. U radionicama su sudjelovali mali 
stanovnici SOS Dječjeg sela Lekenik, ali i mali 
školarci O.Š. Mladost, Lekenik. Na kraju svi su 
bili oduševljeni što su naučili ponešto od svakog 
jezika koji je za njih bio nešto sasvim novo. Za-
jedničkim druženjem i igrom na igralištu okončan 
je taj vrlo zabavan i poučan susret.

S početkom proljeća zaputili smo se prema Domu Crve-
nog križa u Orahovici kako bismo i ove godine obilježili 
Dan mladih. U trodnevnom druženju, obilježenu radom, 
zabavom i smijehom, sudjelovali su mladi iz četiri SOS 
Zajednice mladih i njihovi odgojitelji kao i mladi iz oba 
SOS Dječja sela.
Osim međusobnoga boljeg upoznavanja, druženja i zabave 
kroz razne kreativne radionice, igranje društvenih igara i 
sportske aktivnosti, mladi su dobili priliku procijeniti do 
koje im mjere programi i ponude SOS Dječjeg sela poma-
žu da postanu samostalne odrasle osobe. Odgojitelji imaju 
priliku procijeniti vlastiti rad u smislu podrške mladima. 
Stavovi i mišljenja mladih ozbiljno se shvaćaju i vidimo 
ih kao poticaj za promjene i prilagodbe kako bismo se 
što bolje brinuli o mladima. Između aktivnosti, mladi su 
snimili svoje poruke te montirali kratki videouradak pod 
nazivom „Neka se i naš glas čuje“.

Valentina Popović

DAN MLADIH U ORAHOVICI

PISMO SOS MAMI
Svoju sam SOS mamu upoznao 2010. godi-
ne, kad sam prvi put došao u ovo selo. Od 
nje sam saznao što je SOS mama, shvatio 
sam da je to osoba koja voli djecu i spremna 
je brinuti se za njih 24 sata dnevno. Htio bih 
joj zahvaliti što se brine o meni i mojoj braći 
i sestrama, odvaja vrijeme od svoje obitelji 
i posvećuje ga nama, kuha, čisti, sprema i 
uvijek kaže da smo joj mi poput prave obite-
lji.  S njom možemo razgovarati o bilo čemu 
i bilo kad. Uvijek je dobra prema nama, pa 
i ako pogriješimo,  ne ljuti se na nas, već nas 
upozori da to nije u redu. Hvala ti što si tako 
dobra prema nama i što se o nama brineš!
  Tomislav, 8. raz.



GLASNICE SRETNOG 
DJETINJSTVA PROSLAVILE 
PRVI ROĐENDAN

Svaki se roditelj barem jednom u životu našao u 
situaciji da preispituje svoje postupke u odgoju 
vlastite djece. Sigurno je bilo i onih koji su se 

nebrojeno puta našli u naizgled bezizlaznoj situaciji i 
poželjeli da se, nekim čudom, kraj njih stvori anđeo 
koji će im dati odgovore na najteža pitanja. Vjerovali 
ili ne, anđeli postoje. U našem slučaju, u ženskom su 
obliku i uvijek su spremne pomoći onim obiteljima ko-
jima je to najpotrebnije. One su članice SOS Mobilnog 
tima i djeluju na području Sisačko-moslavačke župa-
nije s ciljem stvaranja ‚Brižnog doma za svako dijete‘, 
što je ujedno i projekt SOS Dječjeg sela Hrvatska u 
sklopu kojeg djeluju. U godinu dana, koliko postoje, 
prešle su 17.000 kilometara za obitelj te, uz pomoć 
Savjetovališta za djecu, mlade i obitelj, podigle razinu 
i kvalitetu socijalnih usluga u Sisačko-moslavačkoj 
županiji čime su pridonijele smanjenju broja djece koja 
se izdvajaju iz obiteljskog okruženja te unaprijedile 
razinu kvalitete skrbi o djeci u biološkim obiteljima i 
obiteljima udomitelja. Želimo im još puno kilometara 
i veselih proslava rođendana. Asja Zenko

Reforma područja brige o djeci, ponekad zvana i deinstitucionalizacija, pokazala je potrebu da se posebno 
pazi na razvoj odnosa između stručnjaka i djece u procesu njihove skrbi. Studija koju je provelo SOS Dječje 
selo u nekoliko zemalja otkriva važnu ulogu stručnjaka koji rade u alternativnoj skrbi na razvijanju sposob-
nosti, vještina i znanja djece i mladih, s ciljem poboljšavanja kvalitete života za vrijeme i poslije boravka 
u alternativnoj skrbi. Ukratko rečeno, riječ je o tome da se putem edukacije stručnjacima iz alternativne 
skrbi omogući da što više primjenjuju dječja prava. Nadamo se potaknuti donosioce odluka da postave nove 
standarde i na taj način podignu kvalitetu života djece i mladih. 
Program je rezultat suradnje između SOS Kinderdorf Internationala, Vijeća Europe, Eurochilda i partnera 
iz Bugarske, Hrvatske, Estonije, Francuske, Mađarske, Italije, Latvije i Rumunjske. Rezultati projekta ana-
lizirat će se do kraja 2016. godine.  Krešimir Makvić

Upoznajte najbolje  
od najboljih
Možemo sa sigurnošću reći da su mali glumci iz SOS 
Dječjeg sela Lekenik postali pravi profesionalci. Već 
četvrtu godinu zaredom nastupaju na Međunarodnomu 
dječjem festivalu u Šibeniku, a ove su godine poseb-
no počašćeni jer opravdavaju slogan 55. Festivala – 
‘Samo najbolji od najboljih’. „Ovo je još jedna potvrda 
kako trud i ljubav prema kazalištu daju lijepe rezultate. 
Malo kazalište bajki SOS dječjeg sela Lekenik već če-
tvrtu godinu u kontinuitetu, odlukama selektora, igra 
na jednom od najznačajnijih dječjih festivala u ovom 
dijelu Europe. Hvala svima koji pružate podršku Ma-
lom kazalištu bajki SOS Dječjeg sela Lekenik“, rekao 
je Rusmir Agačević, umjetnički voditelj.

JAČANJE KAPACITETA STRUČNJAKA  
U PODRUČJU ALTERNATIVNE SKRBI



Program doniranja SOS Dječjeg sela Hrvatska pod nazivom ‘Prijatelj je uvijek 
uz mene’ može se pohvaliti zavidnom brojkom od čak 10.000 članova koji 
su redoviti donatori. Upravo ti građani odlučili su pomoći djeci te svakoga 

mjeseca putem trajnog naloga ili kreditnih kartica daruju određenu svotu novaca.  
Ovaj hvale vrijedan projekt naišao je na izvrstan odaziv građana i trenutačno se 
provodi u osam gradova diljem Lijepe naše: Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku, Puli, 
Đakovu, Varaždinu i Čakovcu. Predstavnike Kluba prijatelja, koji su prepoznatljivi 
po narančastim prslucima, majicama s logom SOS Dječjeg sela Hrvatska i sloganom 
‘Prijatelj je uvijek uz mene’, možete susresti na svakom koraku – u trgovačkim cen-
trima, supermarketima, ali i na gradskim trgovima. Prepoznat ćete ih po osmijehu, 
pričljivosti i iznimnoj sposobnosti da vam u tek nekoliko rečenica objasne na koji 
način i vi možete postati član Kluba prijatelja.
Zahvaljujući profesionalnosti naših predstavnika i izvrsnom odazivu građana, SOS 
Dječje selo Hrvatska ima 10.000 članova Kluba prijatelja, a na sam uspjeh ponosan 
je i fundraiser SOS Dječjeg sela Hrvatska, Mislav Ohnjec: ‘Naši sugrađani neće 
nas iznevjeriti. Naprotiv, vjerujemo da će nam pomoći u samofinanciranju koje smo 
obvezni ostvariti do 2020. godine“. Voditeljica projekta Marinka Šenjug je naglasi-
la: “10. 000 članova Kluba prijatelja omogućuje sretno i sigurno djetinjstvo djeci i 
mladima. Mjesečnim donacijama svakodnevno se skrbi za 240 djece i mladih koji 
su svoj dom pronašli u SOS Dječjim selima, a to je moguće samo uz potporu građa-
na koji velikodušno pomažu. Veliko vam hvala, uz vašu podršku djeca odrastaju u 
odgovorne i samostalne osobe koje grade vlastiti dom i obitelj.” 
Kažu da se nijedno prijateljstvo ne događa slučajno. Tako i mi vjerujemo da se 10.000 
članova u Klubu prijatelja našlo s itekako dobrim razlogom – da pomognu onima 
kojima je to najpotrebnije. Ako i vi želite biti redoviti donator koji pomaže djeci bez 
odgovarajuće roditeljske skrbi, izdvojite malo vremena za ‘narančaste prijatelje’, 
otvorite svoja srca i ispunite ih izvrsnim osjećajem pomaganja.  Neža Šiptar

10.000 
ČLANOVA KLUBA 

PRIJATELJA

Postanite članom Kluba prijatelja i obogatite sebe!

Zahvaljujemo 
dosadašnjim članovima 
Kluba prijatelja i iznimno 
smo sretni što vas 
10.000 redovito donira 
SOS Dječjim selima. 
Želite li i vi postati dio 
Kluba prijatelja i primati 
obavijesti o našim 
aktivnostima putem 
e-maila, kontaktirajte 
nas:
tel. +385 1 4618206
e-mail:  
klub.prijatelja@sos-dsh.hr

Naše HVALA! dobivaju: 
Lidl, Billa, Kaufland, 
Garden Mall, POINT 
Shopping center, 
Importanne centri, City 
centri, West Gate, Hoto 
centar, Emmezeta 
centri; gradovi: Zagreb, 
Rijeka, Split, Varaždin, 
Osijek, Čakovec, Zabok, 
Ivanec, Krapina.

Hvala svima na 
besplatno ustupljenim 
prostorima za doniranje!
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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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