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Brižan dom za svako dijete

WWW.SOS-DSH.HR

Dragi prijatelji,

Početak ili završetak? Pitat će se mnogi od nas tijekom blagdana koji su pred
nama. Bez obzira na to koliko teško bilo pitanje ili koliko se možda činilo nepotrebnim, odgovor je samo jedan. Želimo nastaviti skrbiti o djeci, pružiti im
mogućnost da, kako volimo reći, budu djeca.
Tijekom protekle godine nastavio se dinamičan život djece i mladih u SOS dječjim
selima. Uspjeli smo zaokružiti priču sastavljenu od mirne svakodnevice, igranja,
učenja, školovanja. Uspjeli smo nastaviti mnogobrojne aktivnosti, treninge omiljenih sportova, izlete i provesti nezaboravno ljetovanje. Jednako tako gledamo i
pratimo što se događa oko nas, upozoravamo na zbivanja kojima se ugrožavaju
dječja prava, zalažemo se za djetinjstvo svakoga djeteta. Aktivnosti SOS mobilnih
timova pokazale su se iznimno korisnima i potrebnima. Mnoge obitelji uspjeli smo
očvrsnuti i povezati konce njihove svakodnevice. Djeci treba omogućiti da budu
djeca i zaštititi ih od lažnih izgovora i igara odraslih. Danas je nužno, možda više
nego ikada, da se odrasli bolje brinu o djeci, ako su zainteresirani i zabrinuti za
budućnost svijeta. Očito je da su mnogobrojna svjetska zbivanja predaleko otišla i
da otkrivaju neuspješnost brojnih politika XX. stoljeća, jer ne donose rješenja već
gomilaju probleme. Zato je vrijeme da učinimo korak naprijed i počnemo se brinuti o djeci i svijetu u kojemu živimo kao o najljepšem vrtu koji nam je povjeren.
Život u SOS dječjim selima Lekenik i Ladimirevci moguć je zahvaljujući našim
sugrađanima, prijateljima i donatorima koji podržavaju djecu i prepoznaju da je
briga o djeci briga o budućnosti nas samih. Na kraju ove godine velika mi je želja
pozvati sve koji su nam pomogli u proteklom razdoblju, da nastave s nama i u novoj
godini, da nas posjete tijekom naših aktivnosti, kad igramo kazališnu predstavu,
bicikliramo, pečemo kukuruze, slavimo rođendane. Nova godina samo je prilika da
zastanemo, napunimo se novom snagom i krenemo u avanturu djetinjstva.
Dragoj djeci, prijateljima, donatorima, članovima Udruge i svima koji aktivno
sudjeluju i podržavaju naš rad želim miran Božić i sretnu novu 2016. godinu.
S osobitim poštovanjem,
prof. dr. sc. Mariza Katavić
predsjednica Udruge
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KONFERENCIJA SENATORA
U

druga SOS Dječje selo Hrvatska bila je domaćin Prve konferencije
senatora Kinderdorf International pod nazivom ‘1st SENATOR ALUMNI CONFERENCE’. Konferencija je održana od 23. do 26. listopada,
a nakon radnoga dijela senatori iz 14 zemalja upoznali su se s ljepotama
Hrvatskog zagorja i Zagreba. Konferenciji su nazočili prethodni i sadašnji
predsjednik SOS Kinderdorf Internationala, gosp. Helmut Kutin i gosp.
Siddhartha Kaul. Dragi gosti posjetili su dvorac Trakošćan, Muzej krapinskih neandertalaca, a osjetili su ritam i ozračje Zagreba. U SOS Dječjem
selu Lekenik upoznali su sos obitelj i pogledali predstavu Maloga kazališta
bajki „Cvrčak i mravi“. Na koncu, predivan dan začinio je vrhunski gulaš
koji smo za ručak ponudili našim gostima.

Senatori Kinderdorf Internationala

Predsjednik SOS Kinderdorf Internationala,
gospodin Siddarhta Kaul

Sveti Nikola evo ti pišem ovo pismo,
iako nekako sumnjam da ti postojiš,
ali kad svi pišu i ja ću, pa se možda iznenadim nekako.
Uglavnom ti ne bih pisao kada bih sam sebi mogao
kupiti dres original
od Barcelone, ili trenirku, ili pravu pravcatu
nogometnu loptu .
Puno ti hvala ako postojiš i ako mi ovo doneseš.
Davor - 13 god

DR. OETKER – TO SLATKO,
DJEČJE VESELJE

Da je djetinjstvo naše djece bezbrižno, sretno i puno smijeha
brinu se naši vjerni prijatelji, donatori i partneri. Jedan od naših
najvećih prijatelja i ‘glavni krivac’ za svu ‘slatkoću’ koja se širi
SOS Dječjim selom Hrvatska jest – Dr.Oetker. Bez njega nijedno slavlje ne bi bilo ono pravo. Više od pet godina dobra srca čelnih ljudi toga velikog obiteljskog poduzeća
brinu se da svaki nama važan dan okrune ukusnom tortom, kolačima i drugim finim slasticama. Kao mnoga
kućanstva, i 32 SOS kuće u SOS dječjim selima Lekenik i Ladimirevci ne mogu zamisliti božićne blagdane bez
mirisa vrućih kolača. Da bi nam i ovaj Božić, kao i svaki dosad, bio ukusan i mirisan, pomogao nam je vjerni
partner – Dr.Oetker.

Dragi Sveti Nikola
meni je Lorena rekla
da prošle godine nisi
bio u našem Selu
nego je to bio striček
Mladen, a ja mislim
da nije tako jer u
njega je glava veća i
glas mu je tanak. Ako
budeš dolazio meni
donesi jedan đip na
daljinsko, a ako to
nemaš može i 100
kuna pa ću ja sebi
kupiti jer znam gdje
ima. I ako imaš još
malo bonbona .

Mićo – 8 godina

TETA IVANA I PETRA

SU ZAKON!

K

oliko djeca vole i cijene rad odgojitelja, pedagoga, psihologa i inih stručnjaka koji im
svakodnevno posvećuju pozornost, pokazuju pisma djevojčica koje pohađaju ciklus radionica
‘Mala grupa za velike stvari’. Te radionice djeluju u
sklopu Programa SOS Dječjeg sela Hrvatska ‘Brižan dom za svako dijete’, a održavaju se u grupama od po 11 učenika koji pohađaju četvrti razred
Osnovne škole Sela.
„Kroz ciklus od deset radionica želja nam je da
učenici razviju svoje socijalne i komunikacijske
vještine, uza zanimljive aktivnosti nauče o sebi i drugima, a usput se i zabave.
Ciklus radionica provode stručne suradnice na Programu: psihologinja i socijalna radnica, a koliko su se
djeci svidjele, svjedoče pjesmice koje je sastavila djevojčica koja pohađa grupe“, rekla je Asja Zenko voditeljica SOS Mobilnog tima.

PRIJATELJSTVO OBOJENO
U LJUBIČASTO

K

ad jedna obiteljska tvrtka prepozna ljepotu pomaganja i važnost odrastanja u obitelji
kakvu SOS Dječje selo Hrvatska pruža djeci bez roditelja i roditeljske skrbi, nastaje
prijateljstvo čvrsto kao stijena. Jedna od rijetkih manufakturnih obiteljskih radionica
u Hrvatskoj – Rekord-tim iz Oriovca, djelovanje i rad SOS udruge prepoznala je kao plodno
tlo za suradnju iz koje će obje strane izaći s osmijehom na licu. U 40 godina postojanja
Rekord-tim d.o.o. narastao je u prvoga i najvećeg proizvođača
spužvi za kućanstvo na našim
prostorima. Svojim primjerom upornosti
i neraskidive obiteljske veze odlučili su
potaknuti svoje potrošače na humano
djelo. U okviru marketinga pokrenuli
su za opće dobro akciju prikupljanja
sredstava za bolju budućnost djece i
mladih iz SOS Dječjeg sela Hrvatska.
Izbacili su posebnu liniju proizvoda u
ljubičastoj boji te od svakoga kupljenog
artikla donirali dio prihoda za pomoć
djeci bez roditelja i roditeljske skrbi.
Tom su akcijom prikupili hvalevrijednu
svotu za našu djecu te ‘opskrbili’ mnoga
kućanstva novim, ljubičastim krpicama i
spužvicama.

DRAGI ČLANOVI
KLUBA PRIJATELJA,
Vaša nam je pomoć i nadalje potrebna. Donatori
SOS Dječjeg sela Hrvatska pružaju nam dugoročnu podršku. Redovite donacije tijekom godine našoj djeci osiguravaju bezbrižno i sretno
djetinjstvo i na tome vam od srca hvala!
Iskoristili bismo priliku i pozvali vas da nam se pridružite za blagdanskim stolom. Jednokratnom donacijom našoj djeci i SOS mamama poželite sretne
blagdane. Sve vaše donacije nužne su za dugotrajnu
brigu o 240-ero naše djece i mladih.
Kada su SOS djeca u pitanju, velikodušnost naših sugrađana nema granica. Mnogi od njih, iako ponekad i
sami u teškoj financijskoj situaciji, redovito doniraju,
prepoznaju SOS djecu kao svoju djecu, a stanovnike
SOS dječjih sela kao svoje sugrađane i prijatelje.
Klub prijatelja SOS Dječjeg sela Hrvatska i njegovi članovi, potpisnici trajnih naloga i donatori putem uplatnica, za primjer su Europi i svijetu. Vaša je pomoć poticaj

djelatnicima Sela da nastave s radom, a SOS mamama da
našoj djeci pružaju bezuvjetnu ljubav 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, 365 dana u godini. Također, primjer ste
i drugim asocijacijama naše Udruge, u 135 zemalja, da i oni
mogu računati na pomoć svojih sugrađana.

Upoznajte najmlađe
stanovnike SOS sela

Nakon što su bili spremni za izlazak iz inkubatora i napuštanje bolnice, Marko i njegov brat blizanac Ivan stigli su u SOS dječje selo. Imali su nepuna tri mjeseca i priliku
za sretno i bezbrižno djetinjstvo. U SOS
kući pronašli su toplinu doma i obiteljsko
okruženje. Osim SOS mame koja ih je
objeručke prigrlila i pružila im svu ljubav
i toplinu, male stanovnike Sela s veseljem
su dočekala SOS braća i sestre. U samo
mjesec dana Marko i Ivan su se savršeno
uklopili u toplu, obiteljsku sredinu koja im
pruža sretno i bezbrižno djetinjstvo.

DONIRAJTE OPĆOM UPLATNICOM
SOS DJEČJE SELO HRVATSKA
ZAVRTNICA 5, 10000 ZAGREB
OIB: 40473432889
IBAN:HR5624020061100071558
* donirati možete sa podacima prema uplatnici
iz privitka ovog glasnika

SOS Dječje selo Hrvatska zahvaljuje:
Auto salon Toš
Auto Krešo trgovina
Abbott Laboratories
Dialog komunikacije
Erste Osiguranje Vienna Insurance Group
Grundig Intermedia GmbH, Podružnica Hrvatska

Mirjana Mikulec Interijeri, Domus Nobilis d.o.o.
Prostoria d.o.o.
Pevec d.d.
Rekord TIM
Siemens
Veleposlanstvo SR Brazil
Vanna

arić

Mladen Š

Tatjana Jurić

#SjetiSe SOS Dječjeg sela Hrvatska
Sjeti se kako je divno imati bezbrižno djetinjstvo pa podijeli svoju sreću s djecom bez roditelja i
roditeljske skrbi. Posjeti www.sjetise.hr, uploadaj svoje fotke i preuzmi animaciju iznenađenja.
I, naravno, sjeti se nazvati…

HUMANITARNI TELEFON

060 90 55

Cijena poziva iz ﬁksne i mobilne linije iznosi 6,25 kn / poziv
Operator usluga: IT jedan d.o.o, Selska cesta 90a, 10 000 Zagreb, MB: 01945084
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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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