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SOS Dječje selo Hrvatska živi uz djecu 
i pomaže im da što lakše nađu oslonce i 
podršku u životu. Put odrastanja je dug, 
izazovi su brojni, dani dinamični, a odrasli 
često nespremni i nepripremljeni za od-
govorno življenje. Nastojimo savjetovati, 
usmjeriti, pomoći sve „sudionike“ odra-
stanja. Onda kada nema drugog rješenja 
u obitelji, djeca u SOS selima žive mirno 
i sigurno djetinjstvo. Samo puno i rav-

nomjerno sudjelovanje svih koji se bave 
djecom, uz podršku cijelog društva, osigu-
rava uvjete za mirno djetinjstvo. 
Zahvalni smo za svaku donaciju, bilo da je 
riječ o igrački, knjizi, dječjim kolicima ili 
namještaju za mlade. Veseli nas svako pi-
smo, podrška, savjet ili volonterski sat koji 
nam darujete. Uvijek razmišljamo i tražimo 

radna mjesta koja našim mladima znače 
toliko željenu sigurnost i budućnost. 
Nadam se da oni ljudi koji odlučuju o 
svjetskom poretku mogu odgovorno 
razmišljati o budućnosti djece naše djece. 
Često nismo toga svjesni, ali broj djece 
izbjeglica i beskućnika postao je zabrinja-
vajući. Nadamo se da će djeca izbjeglice 
naći svoj novi dom. Ali djeca beskućnici, uz 
djetinjstvo i život na ulici? Znamo li gdje 
je njihova budućnost? Dani izvan vrtića, 
škole, bez odgovarajućeg obroka, da ne 
govorim o mogućnosti za igru, prijateljstvo, 
bespovratno su izgubljeni. Ako našoj djeci 
želimo osigurati budućnost, ona bi morala 
biti dostupna i drugoj djeci. O tome najbolje 
govori misao: „Jedini privilegij može biti da 
privilegija nema!“

Dragi prijatelji, hvala vam na 
podršci i pomoći koju pružate 
djeci i mladima SOS Dječjeg 
sela Hrvatska.

S osobitim poštovanjem,
prof. dr. sc. Mariza Katavić

predsjednica Udruge
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ZAJEDNO ZA 
BEZBRIŽNO
I SRETNO 
DJETINJSTVO

Čarobna riječ hvala nije samo pojam 
satkan od pet slova, on u sebi nosi 
pojam istinske zahvalnosti. Upravo 

onakav kakav mi vama, našim donatorima 
i velikim prijateljima djece iz SOS dječjih 
sela, želimo prenijeti. Naša misija stvaranja 
obitelji i pružanja sretnoga i bezbrižnog dje-
tinjstva ne bi bila moguća bez vas – naših 
prijatelja, partnera i donatora. Zahvaljujući 
brojnim dugoročnim partnerstvima, tijekom 
24 godine djelovanja stekli smo epitet 
pouzdana partnera na kojeg uvijek možete 
računati, a danas se s ponosom možemo po-
hvaliti velikim brojem članova ‘Kluba prija-
telja’. Osim zaista zavidnih rezultata, ono 
što nas još više nadahnjuje jest zadovoljstvo 
i ispunjena srca vas, naših donatora, koji su 
u sebi prepoznali ljepotu pomaganja i misi-
ju stvaranja obitelji za djecu bez roditelja i 

roditeljske skrbi koja u Hrvatskoj odrastaju 
u SOS dječjim selima. ‘Drago mi je da smo 
žena i ja članovi Kluba prijatelja. Koliko 
god možemo, uvijek volimo pomoći’, samo 
su neki od komentara naših donatora koji 
nas uvijek iznova raduju i daju nam snagu 
da i nadalje uspješno ostvarujemo svoju mi-
siju stvaranja sretnoga i bezbrižnog djetinj-
stva. U novoj kalendarskoj godini radujemo 
se nastavku naše suradnje i građenju još 
čvršćih prijateljskih odnosa jer, ne zaboravi-
te, djeca su najiskreniji prijatelji.
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Udruga SOS Dječje selo Hrvatska u dva sela, Lekeniku i 
Ladimirevcima, već se 24 godine brine za djecu bez roditelja 
i odgovarajuće roditeljske skrbi. Iz dana u dan, iz godine u 
godinu, zahvaljujući vjernim prijateljima, donatorima i partnerima 
uspješno ostvarujemo svoju misiju stvaranja obitelji i pružanja 
bezbrižnoga i sretnog djetinjstva. Tako je i protekla godina, 
2015., prošla u duhu humanih gesta, velikih srca i dobrih ljudi - 
svih vas koji ste u sebi prepoznali ljepotu pomaganja i usmjerili 
je na djecu iz naših SOS dječjih sela.

Danas se SOS Dječja sela u Le-
keniku i Ladimirevcima mogu 
pohvaliti s 32 SOS obitelji 

u kojima odrasta 160-ero djece. Uz 
osnovnu skrb, neizmjernu majčinsku 
ljubav i uspješno odrađivane školske 
aktivnosti, djeca su uspješna i u svojim 
slobodnim aktivnostima. Tako se SOS 
Dječje selo Lekenik može pohvaliti s 
15 radionica i 1.500 dramskih sati koji 
su u protekloj godini održani u Društve-
nom centru Hermann Gmeiner. Osim 
toga, naši glumci iz ‘Maloga kazališta 
bajki’ odradili su 420 proba te odigrali 
predstave pred više od 2.500 gledatelja. 
I dok se Lekenik diči svojim glumcima, 
Ladimirevci se mogu pohvaliti vrije-
dim likovnjacima i novinarima koji 
svoje vještine ‘bruse’ na edukativnim 

SOS DJEČJE SELO HRVATSKA

radionicama u Selu. Također, u SOS Dječ-
jem selu Ladimirevci najmlađi, ‘vrtićanci’ 
predškolske dobi, zabavljaju se i educiraju u 
‘školici’, dok se na prevenciji međuvršnjač-
kog nasilja radi putem radionica medijacija. 
Kako bismo naše mališane naučili životu 
i donekle pripremili na ono što ih čeka u 
budućnosti, u oba Sela provode se radionice 
pod nazivom ‘Mala škola za život’ u kojima 
se u 2015. godini više od 110 osnovnoško-
laca pripremalo za budući život.

Uspješni 
osnovnoškolci 
ponos su i dika 
naših Sela i ono 
što nas uvijek gura 
naprijed.
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JAČANJE OBITELJI

Nakon završene osnovne 
škole budući srednjoškolci 
odlaze iz Sela u kojemu 
su odrasli. Opraštaju se od 
SOS mame, braće i sestara 
te okreću novu stranicu u 
svojim životima.

I dalje pod skrbi SOS Dječjeg sela Hr-
vatska, sele u SOS Zajednice mladih 
gdje uz 24-ero satnu brigu odgojite-

lja i podršku vršnjaka pohađaju srednju 
škole i uče o samostalnom životu. Danas 
je u SOS Zajednicama mladih u Zagre-
bu, Velikoj Gorici i Osijeku smješteno 
80-ero srednjoškolaca. Da bi njihov 
život bio što ugodniji, u 2015. godini su 
svoj doprinos dali brojni donatori koji su 
potpomogli uređenje interijera i svakod-
nevicu im učinili ljepšom.

SOS ZAJEDNICE MLADIH

Koliko ste puta u medijima naišli na 
tužnu priču nesretnog roditelja koji 
nije u stanju uzdržavati vlastito i 

iznad svega voljeno dijete. Kako bi takvih, 
zaista tužnih, priča bilo sve manje, Udruga 
SOS Dječje selo Hrvatska pokrenula je pro-
gram pod nazivom ‘Brižan dom za svako 
dijete’. S ciljem izdvajanja djece iz socijal-
no ugroženih obitelji osnovan je ‘Mobilni 
tim’ koji na području Sisačko- moslavačke 
županije pomaže socijalno ugroženim obi-

teljima. Tijekom 2015. naš je Mobilni tim 
proveo 120 sati grupnog rada, 568 tretmana 
logopedske pomoći i 350 obilazaka obitelji 
na čak 35 lokacija, a od početka djelova-
nja, 2014. godine, prijeđeno je impresivnih 
28.000 kilometara za obitelj.

Obitelj je stup društva koji pruža 
osjećaj pripadnosti. Da bi to 
zaista bilo tako brine i SOS 
Dječje selo Hrvatska.

Naši mladi sudjeluju u obavljanju 
kućanskih poslova i tako se osamostaljuju.

Neka djeca iz programa 
‚Jačanja obitelji‘ 2015. godine 
prvi su put vidjela more.
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KRIZNE SITUACIJE

Kaže se, prijatelj se poznaje 
u nevolji. Upravo s tom 
tezom Udruga SOS Dječje 
selo Hrvatska reagira u 
kriznim situacijama te pruža 
pomoć onima kojima je 
najpotrebnija. Prije tri godine 
velika elementarna katastrofa 
pogodila je istočnu Slavoniju, 
a posljedice se i dan-danas 
osjećaju.

Iako je većina stanovnika ponovno iz-
gradila svoje poplavom uništene do-
move, ožiljci na srcu teško zacjeljuju. 

Kako bi posljedice, posebno u najmlađih, 
bile što manje, brinu se naše djevojke iz 
‘Mobilnih timova’, koje u sklopu progra-
ma ‘Pomažemo djeci i obiteljima vratiti 
siguran dom’, djeluju na području istočne 
Slavonije. Tako su u protekloj godini 
pružili humanitarnu i psihosocijalnu 
pomoć za 800 djece u 70 obitelji na 8 
lokacija poplavama ugroženog područja. 
Još jedan projekt koji je u 2015. godini 
pokrenut iz potrebe pomoći migrantima 
koji su u Hrvatsku pridošli zbog ratnog 
stanja u Siriji, jest pružanje humanitarne 
pomoći u izbjegličkom kampu. U svrhu 
pomoći majkama i djeci podijelili smo 
2.000 ruksaka koji su sadržajem namirili 
osnovne higijenske potrebe majki i djece 
po dobi te, uz prigodnu igračku, razve-
selili svako dijete. Osmijeh na njihovim 
licima ispunio je naša srca i još jednom 
nam dao potvrdu da je čovjek čovjeku 
najbolji prijatelj.

Naši predstvanici 
u izbjegličkom 
kampu, u Slavon-
skom Brodu, raz-
veselili su umorne 
migrante.

Dječji osmijeh iz kojeg pršti sva 
zahvalnost ovog svijeta neprocijenjiv je.
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ZA DJEČJA PRAVA I JAČANJE 
KAPACITETA STRUČNJAKA

Djeca su naša budućnost koju treba zaštititi i dati im prava. Iz 
tog razloga Udruga SOS Dječje selo Hrvatska svakodnevno se 
angažira i zalaže za dječja prava. Tako smo tijekom protekle 
godine sudjelovali u 2 projekta s 10 organizacija te bili pozvani 
na 25 konferencija i 5 okruglih stolova s ciljem zalaganja za 
zaštitu prava djece i mladih u alternativnoj skrbi.

Raditi s djecom jedan je od zahtjevni-
jih, ali i iznimno cijenjenih poslova. 
Stoga je važno da stručnjaci koji 

su u svakodnevnom doticaju s djecom u 
alternativnoj skrbi rade na svojemu znanju 
i vještinama. Kako bi to zaista bilo tako, a 
stručnjaci maksimalno obrazovani, pobrinu-
la se Udruga SOS Dječje selo Hrvatska koja 
je u dijelu pedagoškog rada i zagovaranja 
tijekom 2015. godine održala 126 stalnih 
edukacija za zaposlenike od kojih devede-
settroje radi neposredno s djecom. S ciljem 
regrutacije novih i mladih ljudi kroz našu je 
Udrugu prošlo sedam polaznika za struč-
no osposobljavanje, a odrađeno je i 1.400 
volonterskih sati.

Djeca su krhki 
cvjetići koje od 
samog rođenja 
treba zalijevati 
pažnjom i 
ljubavlju, zaštiti ih i 
dati im prava.
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organizacija i tako se zalagali za zaštitu 
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1.400 volonterskih sati 
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dramskih, likovnih i informatičkih radionica 
održano je u Društvenom centru Hermann 
Gmeiner

420 proba 'Maloga kazališta bajki' čije su 
predstave odigrane pred više od 2.500 
gledatelja
110 osnovnoškolaca pripremalo se za 
budući život u programu 'Mala škola za život'
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djetinjstvo u
 2015.
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80-ero srednjoškolaca

120 sati grupnog rada, 568 tretmana 
logopedske pomoći  i 350 obilazaka 
obitelji na 35 lokacija odrađeno je u 
sklopu programa 'Brižan dom za svako dijete'
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za 550-ero djece i 150 roditelja pružena je 
psihosocijalna pomoć
28.000 kilometara prijeđeno je za obiteljiKRIZNE SITUACIJE

za 800 djece u 70 obitelji na 
8 lokacija poplavama ugroženog 
područja Slavonije pružena je 
humanitarna i psihosocijalna pomoć

2.000 ruksaka namijenjenih majkama 
i djeci migrantima podijeljeni su u 
izbjegličkom kampu
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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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