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Dragi prijatelji,
nakon dugog i toplog ljeta vratili smo se svojim obvezama, malim i velikim ško-
lama, olovkama, papirima i rasporedima. Zahvaljujući našim donatorima uživali 
smo u čarima ljeta. Posjetite li bilo koju SOS kuću i porazgovarate li s djecom ili 
SOS mamama, još uvijek ćete osjetiti dah toplih dana. No ljetu je kraj i s počet-
kom škole stasali su novi prvašići. Tradicionalnom Kukuruzijadom ispratili smo 
iz SOS sela srednjoškolce i dočekali ih u SOS Zajednicama mladih. 
Ove godine, zahvaljujući našim prijateljima koji su odlučili na mjesečnoj razini 
pomagati SOS Dječjem selu Hrvatska, dobili smo još jedan izuzetno vrijedan 
oblik prikupljanja sredstava za svakodnevni život djece i mladih. Nesebičnost 
naših sugrađana dala nam je sigurnost i poticaj da budemo ustrajni u nastojanju 
da za svu djecu osiguramo djetinjstvo sa što boljim uvjetima. Hvala svima koji 
su prepoznali jednu dobru priču i zaista, u doslovnom smislu, sudjeluju svakod-
nevno u životu SOS obitelji. 
Ideja SOS Dječjih sela ugledala je svjetlo dana, slobodna sam to još jednom po-
noviti, u trenutku kada se svijet oporavljao od ratne kataklizme, kada su milijuni 
ljudi tražili svoje bližnje, kada su mnogi ljudi i djeca bili izbjeglice i morali su 
naći svoje domove. Danas, sedamdesetak godina kasnije, širom svijeta opet se 
sudbina na grub način poigrala s milijunima ljudi. Pretpostavlja se da je trenuta-
čan broj izbjeglica dosegnuo 60 milijuna. Njihove sudbine u našim su rukama. 
U vrijeme globalizacije, kakvo je ovo naše, vrlo je lako zaključiti da nitko ne 
može graditi svoju sreću, sigurnost i budućnost okrene li susjedu leđa. Na svi-
jetu ima dovoljno pametnih i mudrih ljudi koji ovom velikom problemu mogu 
pristupiti odgovorno i odlučno. Sigurna sam da iz života SOS Dječjih sela mogu 
nešto naučiti. Vjerujemo da će svijet kao i mnogo puta do sada naći načina da 
izbjeglicama osigura miran dom i dostojan život, a djeci djetinjstvo, školovanje 
i prijatelje. Patnja koju ovih dana u našoj blizini proživljavaju mnoga djeca na 
putu u nepoznato siguran je pokazatelj da su odrasli donijeli loše odluke i da je 
vrijeme za odlučne ali ispravne korake. 
Dragi prijatelji, hvala vam na pomoći koju nam pružate da bismo mogli biti si-
guran i topao dom za djecu i mlade.

S poštovanjem,

prof. dr. sc. Mariza Katavić
predsjednica Udruge

Orasi i jesen
Krasnu jesen gledam ja, 
jer je tako prelijepa.  
U moje selo jesen stiže,  
svako dijete nogu diže, 
da zdrobi  orah mastan, 
i pojede zalogaj slastan. 

Dragan Đurđević, 6. r.



Kišni četvrtak za djecu, mlade, SOS 
mame i sve djelatnike SOS Dječjeg 

sela Lekenik, kao i njihove drage goste, 
bio je pravi slavljenički dan. Unatoč ne-
umornoj kiši okupljeno se društvo zabav-
ljalo povodom 22. rođendana SOS Dječjeg 
sela Lekenik.
Kao i svake godine polaznici radionice 
Malog kazališta bajki oduševili su svojim 
glumačkim umijećem, dok su ih podržavali 
ostali djelatnici SOS Dječjeg sela Lekenik 
odjeveni u narodne nošnje. Najviše pažnje 
privukla je izložba dječjih fotografija čiji 
su autori, mali umjetnici, polaznici foto-
grafske grupe. 

RED GULAŠA, RED TORTE, RED  
VRHUNSKE ZABAVE = ROĐENDANSKA 
FEŠTA ZA PRSTE POLIZATI

MARTIN

ODLAZIMO IZ NAŠEG SOS DJEČJEG SELA,
KAO IGRAČKE DRAGE NOSIMO SVOJE USPOMENE,
NAPOKON SMO POSTALI ODRASLE OSOBE,
ČEKAJU NAS NOVE ŠKOLE, ČEKA NAS NOVO VRIJEME!

I EVO, NAKON DUGOG ZAJEDNIČKOG RAZMIŠLJANJA,
NAKON DANONOĆNOG PLANIRANJA I TISUĆU PITANJA,
MI OSMOŠKOLCI, KOJI U ZAGREB I GORICU ODLAZIMO –
SEBI SMO IZABRALI LIJEPA RAZLIČITA ZANIMANJA!

Nakon službenog dijela veselo je društvo uživalo u osebuj-
nom okusu već tradicionalnog gulaša za čije se namirnice 
pobrinuo naš veliki partner Lidl, a kao šlag na kraju stigla je 
velika torta dugogodišnjeg prijatelja i donatora SOS Dječjeg 
sela Hrvatska, Dr. Oetkera. 
Među brojnim prijateljima, partnerima i donatorima Sela naš-
lo se i jedno poznato i djeci uvijek drago lice – Luka Bulić. 
Iako je stigao u društvu svoje obitelji, nije zaboravio gitaru, 
a ona je pridonijela nezaboravnoj vedroj atmosferi. Djeca su 
se oduševila njegovim nastupom, a autogrami su “frcali” na 
sve strane. U veselom duhu završio je još jedan rođendan koji 
će se dugo pamtiti.



U sklopu svojeg programa društve-
ne odgovornosti, vjerni prijatelj i 
dugogodišnji partner SOS Dječjeg 
sela Hrvatska tvrtka Robert Bosch 
d.o.o. priuštila je djeci, mladima, 
SOS mamama i ostalim djelatnicima 
SOS Dječjeg sela Lekenik obiteljski 
dan za pamćenje. 
Boschevi zaposlenici uređivali su 
okoliš Sela - čistili prilazne puteve, 
bojili vrata kotlovnica, ograda kuća 
i pergola u Selu, dok su za djecu 
organizirane znanstvene radionice 
te zabavni program pod vodstvom 
popularnog zabavljača i voditelja 
Luke Bulića. Kao posebno iznena-
đenje, Boschevi djelatnici iz odjela 
električnih alata pokazali su djeci iz 
SOS Dječjeg sela kako se izrađuju 
drveni auti i kućice za lutke.
S obzirom na to da je sunce grija-
lo, veliki hit bili su “napuhanci” u 
kojima su djeca nemilice skakala i 
igrala se lopticama. Oni nešto kre-

ativniji uživali su na znanstvenim 
radionicama nakon kojih su postali 
“ludi znanstvenici” i primili diplo-
me, dok su veliki obožavatelji Luke 
Bulića konačno došli na svoje.
Naime, Luka je u SOS Dječje selo 
stigao kao moderator cijelog doga-
đanja na kraju kojeg je djecu poča-
stio s nekoliko svojih hitova iz bo-
gatog repertoara “Bulllhit”. Nakon 
druženja imao je pune ruke posla 
dajući autograme i obećao je da će 
ponovno doći i sa sobom povesti 
svoju obitelj.

DOK BOSCHEVI VOLONTERI 
RADE, DJECA UŽIVAJU U 
DRUŠTVU VELIKOG FANA

Robert Bosch d.o.o. tvrt-
ka je koja iznimno njeguje 
jednu od svojih temeljnih 
vrijednosti – društveno od-
govorno poslovanje. To je 
razlog što već drugu go-
dinu zaredom uspješno 
surađuje sa SOS Dječjim 
selom Hrvatska. Nakon 
vrijedne donacije u sklo-
pu koje su opremili kuhi-
nju i kupaonicu jedne SOS 
kuće, tvrtka Bosch ove je 
godine “posvojila” SOS 
obitelj iz SOS kuće Ruža 
u Lekeniku te podmirila 
njihove godišnje režijske 
troškove. Također, zapo-
slenici tvrtke Bosch cijele 
godine provode razne ak-
tivnosti za djecu iz SOS 
Dječjeg sela Lekenik.



SOS Zajednica mladih u 
novom ruhu “čarobnjakinje”  
Mirjane Mikulec 
Naši mladi iz SOS Zajednice mladih Velika 
Gorica dobili su priliku biti dijelom uređe-
nja svojeg novog prostora za boravak. Da bi 
vrijeme provodili u ugodnom i toplom am-
bijentu, pobrinula se, ni više ni manje, već 
naša poznata dizajnerica interijera Mirjana 
Mikulec. 
Uz podršku svojeg vrijednog i maštovitog 
tima Mirjana je uredila dnevni boravak SOS 
Zajednice mladih u Velikoj Gorici te oboga-
tila životni prostor naših mladih. “Jako mi je 
drago što sam bila dijelom ove akcije i što 
smo djeci omogućili ugodan i lijep zajednič-
ki prostor. Bio je to velik izazov, uključili 
su se mnogi partneri i iskreno se nadam da 
će im novi izgled prostorije uljepšati sva-
kodnevicu”, rekla je Mikulec koju su mladi 
objeručke dočekali. 
Uzbuđenja i nestrpljenja u iščekivanju konač- 
nog rezultata preuređenja nije nedostajalo, 
što se vidjelo na izrazima lica naših mladih 
kada su ugledali svoj novi boravak.

VJEROVALI ILI NE,
POSTOJE DJECA KOJA NIKADA 
NISU VIDJELA MORE
Postoje djeca koja nikada u životu nisu imala privilegiju okupa-
ti se u moru. Uz pomoć velikodušne donacije Turističke zajed-
nice Zadar osam obitelji uključenih u program SOS Mobilnog 
tima “Brižan dom za svako dijete” dobilo je tu mogućnost. 
Nema puno trenutaka koji su ljepši i čarobniji od onog kada 
djeca prvi put u životu ugledaju more. Zahvaljujući predivnoj 
gesti Turističkog ureda Petrčane, osam obitelji uključenih u 
program “Brižan dom za svako dijete”, u pratnji djelatnica 
SOS Mobilnog tima, punih je tjedan dana uživalo u ljetnoj 
avanturi u Petrčanima. 
Za većinu djece, a i neke roditelje to je bilo prvo obiteljsko 
ljetovanje na moru. Oduševljenje i iščekivanje prvog susreta 
s morem počelo je već u autobusu. Tijekom putovanja obi-
telji su se povezale, zajedno uživale, stvorile nova prijatelj-
stva i brinule se jedne o drugima. Iako je bio je već kraj ruj-
na, vrijeme je bilo sunčano pa djeca nisu izlazila iz mora. 
Obitelji su bile smještene u 
deset privatnih apartmana u 
vlasništvu mještana Petrčana 
koji su se dobrovoljno javili 
za donaciju smještaja. “Od-
lično! Možemo li ostati još? 
To je najveći poklon koji ste 
nam mogli dati!”, samo su 
neki od komentara rodite-
lja i djece koji su svi redom 
bili oduševljeni ovim ljeto-
vanjem.

Napisao: Marin, 6. razred



Prvog dana škole u Ladimirevcima nije se znalo tko je bio uzbu-
đeniji - SOS djeca ili njihove SOS mame. Nove šarene torbe prvi 
su se put “prošetale” SOS Dječjim selom Ladimirevci. Nadamo 

se da im neće biti preteške, a da će učiteljice u školi znati prepoznati 
sve mudrosti ovih malenih glava. Svi su prvašići prošle godine uspješno 
savladali “malu školu”, a sada je došlo vrijeme za onu veliku. “Škola je 
vaš drugi dom”, poruka je kojom su ravnatelji gotovo iz svih osnovnih 
škola pozdravili nove učenike. Hrabro i veselo naša su djeca zakoračila 
u novi životni početak.

VRIJEME JE ZA NOVI, 
NEODOLJIVI TIM SOS PAČIĆA  
IZ LADIMIREVACA
Zaposlene ručice javljaju vam se iz SOS Dječjeg sela 
Ladimirevci gdje je počela nova pedagoška godina u vr-
tiću. Nove avanture savladavat ćemo u čak dvije skupine, 
s najmlađima, trogodišnjacima i onima već velikima od 
četiri i pet godina. Program je osmišljen tako da kroz igru 
i ples učimo nove vještine, razvijamo motoriku i stječemo 
mnoga nova znanja. Inspirirani Montessori programom, 
organizirali smo svoj radni prostor čime smo djeci omo-
gućili i samostalno istraživanje, a poštujući i uvažavajući 
različitosti među djecom, osmišljen je program rada i iza-
zovi koji im se pružaju. 
Svakodnevna druženja ispunjena su smijehom i moramo 
se pohvaliti da ni prvi dan nije bilo suza, a najdraže su 
nam igre s brašnom, dok vodenim bojama već pravimo 
mala umjetnička djela.

NEKA OVE GLAVICE  
BEZ PUNO MUKE DOĐU  
DO NAUKE



KLUB PRIJATELJA – REDOVITE  
DONACIJE ZA DUGOTRAJNU SKRB

Anina karta želja
Ana živi u SOS Zajednici mladih Velika Gorica. Kra-
jem ljeta sudjelovala je na Europskom forumu u au-
strijskom gradiću Alpbachu, kako bi zajedno s mla-
dima iz drugih SOS organizacija Europe specijalnoj 
savjetnici glavnog tajnika Ujedinjenih naroda Amini 
J. Mohammed predala kartu Europe sa željama mla-
dih iz alternativne skrbi za pozitivnim promjenama 
u njihovim zemljama. U razgovoru sa specijalnom 
savjetnicom Ana je govorila o problemima mladih 
koji odrastaju u alternativnoj skrbi te predložila po-
zitivne promjene koje se mogu pokrenuti na najvišim 
razinama političkog odlučivanja. “Željeli smo ljudi-
ma na vrhu sustava reći kako mogu promijeniti naše 
živote, našu budućnost. Moramo se zauzeti za naše 
generacije i za sve one poslije nas. Mi želimo biti 
mladi i snažni ljudi s pravom perspektivom. Znamo 
što nam je potrebno, znamo što trebamo. A ako mi 
ne pokažemo da smo svjesni toga, tko će nam ikad 
pomoći?”, govori Ana iz srca, jer je govorila u ime 
mladih iz cijele Europe. 

Krešimir Makvić

Marija je odrasla u trošnoj kućici u Međimurju gdje je sobu 
dijelila s još petero braće i sestara. Njihovi su roditelji živjeli 
na rubu egzistencije, a kako je Marija bila najstarija, većinu je 

brige o mlađoj braći i sestrama preuzela na sebe. Tako je sa samo deset 
godina znala kako presvući, nahraniti i uspavati bebu. Pranje posuđa i 
kuhanje ručka za nju su bili svakodnevica, a za igru nije ni znala. Jedno-
stavno, nije imala vremena biti dijete. Kada su njezini roditelji shvatili 
da se ne mogu brinuti o ovako velikoj obitelji, Marija se preselila u SOS 
Dječje selo Ladimirevci zajedno sa svojom braćom i sestrama. Tamo 
su pronašli topli dom, ljubav i brigu SOS mame te naučili što znači biti 
dijete. Danas Marija ima 14 godina, pohađa srednju školu, a njezina je 
polica u sobi prepuna medalja i priznanja s natjecanja u džudu. Marija 
nije jedino dijete koje treba priliku za sretno djetinjstvo i brižan dom 
kakvog SOS Dječje selo Hrvatska pruža već 23 godine. Da bismo u 
svojoj misiji pružanja obiteljskog oblika skrbi djeci bez roditelja i dalje 
bili ustrajni, pomažu nam članovi Kluba prijatelja. Vlasta iz Pule jedna 
od je 12.500 članova ovog počasnog kluba te redoviti donator SOS 
Dječjeg sela Hrvatska koja na mjesečnoj razini uspijeva iz svog budžeta 
izdvojiti sredstva djeci bez roditelja i roditeljske skrbi. 
“Izdvojiti mjesečno malu donaciju za ovu prekrasnu dječicu za mene 
znači mnogo. Ispunjava moje srce, a osjećaj zadovoljstva koji me 
preplavi kada ugledam njihova nasmijana lica ne može se riječima 
opisati. Tako je malo potrebno – porazgovarajte i vi sa SOS predstav-
nicima u svojem gradu i počnite prijateljstvo koje zlata vrijedi”, rekla 
je naša donatorica Vlasta.
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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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Dr. Oetker d.o.o.
Colgate - Palmolive Adria
Medtronic BV
Xellia d.o.o.
Udruga pomoraca Hrvatske
dm-drogerie markt d.o.o.
Macan i Mračić d.o.o. odvjetničko društvo
Vaillant d.o.o.
Scott Bader d.o.o.
Centar za vozila Hrvatske d.d.

Tako dobro d.o.o.
M san grupa
Kaufland k.d.
Mexpo d.o.o.
g. Pero Pekas
AGB Nielsen Istraživanje medija d.o.o.
Dental Centar Bago i Božić
Ljekarna Damaška
Končar D&ST
Ameropa žitni terminal d.o.o.

SOS Dječje selo Hrvatska zahvaljuje:


