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Ljeto nas je pomaknulo i poguralo u 
najboljem smjeru. Otvorilo je vrata sunca, 
topline i vjetra da odahnemo od svakod-
nevne rutine. Barem smo na trenutak 
zaplovili plavim i zelenim prostranstvima. 
Sada kada smo se vratili svojim domovi-
ma, dočekala nas je svakodnevica i sve 
ono što nosi sobom. Prije samog početak 
školske godine održala se i „kukuruzijada“, 
trenutak kada mladi iz SOS sela odlaze u 

SOS zajednice i počinju sa srednjoškol-
skim obrazovanjem. Emotivan trenutak, ali 
istodobno i korak naprijed, kojim promjena 
od djetinjstva prema mladenaštvu dobiva 
potvrdu u svakodevnu životu. 
SOS Dječja sela diljem svijeta nastoje 
olakšati i pomoći u svim teškim i neizvje-
snim životnim trenutcima. Izvještaji raznih 
svjetskih organizacija i udruga govore da je 
broj djece i mladih koji trebaju pomoć jako 

velik. Vrlo je lako zaključiti, bez obzira na 
to što se mnogi pokušavaju skrivati iza li-
jepih riječi, da su djeca ugrožena odlukama 
koje donose odrasli. Povećava se broj djece 
kojoj je otežan pristup osnovnim životnim 
uvjetima, školovanju, igranju, odrastanju u 
obitelji, a mladima pristup tržištu rada koje 
bi trebalo omogućiti samostalan život. Na 
svim kontinentima prisutna je opsjednutost 
idejom da će posjedovanje i aktiviranje 
oružja pridonijeti rješavanju različitih 
društvenih problema. Iskustvo nas uči da 
se na taj način problemi samo povećavaju 
i kompliciraju. Jesmo li zabrinuti što sve 
više i više djece živi na područjima više-
godišnjih ratnih sukoba? Nadamo li se da 
to neće utjecati na budućnost naše djece? 
SOS dječja sela kao oaze mira i sigurnosti 
djeluju upravo u suprotnom smjeru. Naši 
koraci su mali, pokušavamo „u tišini“ gra-
diti djetinjstvo i brižan dom. Kad uspijemo 
školovati i zaposliti i jedno dijete, osjeća-
mo da smo učinili veliku stvar.

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

predsjednica Udruge

Dragi prijatelji, u ozračju malih 
koraka, koji stvaraju mirnu budućnost, 
pozivam vas da podržite i pratite naše 
aktivnosti i rad. Sve što smo uspjeli 
moguće je samo zahvaljujući vašoj 
pomoći i razumijevanju!



3www.sos-dsh.hr

Među mnoštvom djece koja su 
odrasla u skrbi SOS dječjih sela, 
ima oni koji svojim načinom života 

i uspjesima koje su postigli postanu uzor 
svim mladima u svijetu. Upravo takva mlada 
djevojka, ponos i dika SOS Dječjeg sela 
Hrvatska, jest Daliborka Matanović.
Djevojka iz Bosne koja je s navršenih 12 go-
dina ostala bez roditelja te zajedno s mlađim 
bratom i sestrom doselila u SOS Dječje selo 
Lekenik, danas je uspješna mlada djevojka i 
skrbnica svojega brata i sestre. Njezina priča 
dirnula je brojna srca diljem svijeta, a njezinu 
savjesnost, odgovornost i radišnost prepozna-
la je i međunarodna Udruga SOS-Kinderdorf 
International koja joj je ove godine dodijelila 
prestižnu nagradu „Hermann Gmeiner“.
„Ne mogu riječima opisati kako se osje-
ćam. Izrazito sam počašćena što sam dobila 
nagradu koja nosi ime po posebnoj osobi: 
Hermannu Gmeineru. Hermann Gmeiner je 
simbol velike inspiracije i motivacije djeci 
koja žive u SOS Dječjem selu diljem svijeta. 
Puno mi znači biti ovogodišnja pobjednica. 
Također, osobito mi je drago što sam dio tako 
velike zajednice. SOS Dječje selo je imalo 

velik utjecaj na mene. Pružili su mi sigur-
nu okolinu u kojoj sam se mogla razvijati. 
Hvala vam na tome“, rekla je uzbuđena Da-
liborka koja je otputovala u Innsbruck na 
generalnu skupštinu SOS-Kinderdorf Interna-
tionala kako bi primila nagradu. Predsjednik 
SOS-Kinderdorf Internationala, gospodin 
Siddharta Kaul, osobno je Daliborki uručio 
nagradu i čestitao na velikom uspjehu.
Velika podrška toga dana Daliborki su bile 
i predsjednica Udruge SOS Dječjeg sela 
Hrvatska, profesorica Mariza Katavić te naci-
onalna direktorica Višnja Tuškan-Krupić.
„Iznimno smo ponosni na našu Daliborku. 
Prava je čast stajati danas uz nju i dijeliti 
svu radost i ponos njezina uspjeha. Bilo je 
divno pratiti Daliborku u odrastanju i zato joj 
velika hvala što nam je dopustila da budemo 
dio njezine iznimne, životne priče“, rekla je 
Višnja Tuškan-Krupić, nacionalna direktorica 
Udruge SOS Dječje selo Hrvatska.

Na ovogodišnjoj Generalnoj skupštini SOS- 
Kinderdorf Internationala glavna je zvijezda bila  
Daliborka Matanović, iznimna djevojka koja je 
odrasla u skrbi SOS Dječjeg sela Lekenik

SNAŽNA, POSEBNA I UZOR 
SVIMA - NAŠA DALIBORKA

Predsjednica Udruge 
prof. Mariza Katavić i 
nacionalna direktorica 
Višnja Tuškan-Krupić 
ponosne su na Daliborku

Daliborka u 
prestižnom 
društvu čelnih 
ljudi SOS KDI 
Siddharte Kaul 
a i Helmuta 
Kutina
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Jesen donosi nove početke i za mnoge 
velike korake. Prvi susret s vrtićem, školskom 
klupom ili pak velikom odlukom u vezi s 
upisom u srednju školu. Velike korake 
početkom ove jeseni učinili su i mališani iz 
naših SOS dječjih sela.

Tako su se mnoge SOS mame 
našle pred emotivnim trenutkom. 
Neke su otpratile svoje prvašiće u 

novu životnu avanturu dok su se druge 
pak oprostile od novopečenih srednjoš-
kolaca koji su napustili SOS Dječje selo 
i preselili u SOS zajednicu mladih. Kao 
svaki početak i ovaj je bio težak, emo-
tivan, ali uzbudljiv i prepun očekivanja. 
Osim pozitivnih misli, puno nade, po-
drške i vjerovanja, djeci u SOS dječjim 
selima za nove je početke potrebna i 
nova topla odjeća, školski pribor i torbe. 
U tome im možete pomoći i vi. 
Simboličnom donacijom koju možete 
uplatiti putem priložene uplatnice, i vi 
možete djetetu donijeti osmijeh na lice.

USPOMENE NA DUGO, TOPLO LJETOVANJE
Ljetne radosti su nešto što svako 
dijete tijekom cijele godine s 
nestrpljenjem očekuje. No, nisu 
sva djeca te sreće da školske 
praznike provedu na moru.

Djeca iz SOS dječjih sela Hrvatska 
pravi su sretnici jer imaju prijatelje 
koji uvijek misle na njih. Tako su 

se dobri ljudi velikog srca pridružili Udruzi 
Ponte iz Tisnog i našim mališanima osigura-
li ljetovanje iz snova. Zahvaljujući člano-
vima Udruge, koji su iznajmljivači dobrog 
srca, djeca iz Ladimirevaca u pratnji svojih 
SOS mama i teta provela su nezaboravnih 
tjedan dana u Omišlju i Tisnom. Osim odlič-
nog smještaja i neumornog uživanja u suncu 
i morskim radostima, djeca su imala prilike, 
baš poput svih turista, ‘guštati’ u ukusnoj pi-
zzi i sladoledu. Jedna od glavnih osoba 
zaslužnih za ovo ljetovanje jest predsjednica 
Udruge Ponte, gospođa Aida Paladin. 
„U ovoj godini smo smjestili djecu i SOS 
mame iz dvije SOS obitelji iz Ladimireva-
ca. Jedni su ljetovali u Omišlju, a drugi u 
Tisnom. Djeca su imala priliku vidjeti kako 

Ni kiša, koja je 
lijevala kao iz 
kabla, nije našim 
mališanima 
pokvarila prvi dan 
škole

SPREMNI ZA 
NOVE AVANTURE

PRIJATELJSTVO KOJE CVATE: 
REKORD-TIM OB ITELJ ZA SOS OBITELJ
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USPOMENE NA DUGO, TOPLO LJETOVANJE

Koliko je obitelj važna za sretno 
i bezbrižno djetinjstvo svakoga 
djeteta, posebno znaju oni ljudi 

koji upravo to i imaju. Iz tog je razloga 
jedan od naših najvećih prijatelja i donatora 
obiteljska tvrtka Rekord-tim. Vrijedni ljudi 
velikog srca, koji su sve stekli vlastitim 
rukama, u sebi su prepoznali ljepotu poma-

PRIJATELJSTVO KOJE CVATE: 
REKORD-TIM OB ITELJ ZA SOS OBITELJ

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

ganja i odlučili je pretočiti na djecu bez 
roditelja koja su u skrbi SOS Dječjeg 
sela Hrvatska. Njihova srca osvojili su 
mališani iz Dječjeg sela u Ladimirevci-
ma za koju su u proteklih godinu dana 
prikupili hvalevrijednu donaciju. Zahva-
ljujući izvrsnoj ideji i odličnoj surad-
nji, Rekord-tim je kod svojih potrošača 
podigao svijest o pomaganju onima 
kojima je to najpotrebnije te prikupio 
donaciju koja pokriva godišnje režij-
ske troškove jedne SOS obitelji u SOS 
Dječjem selu Ladimirevci. Na tome im 
od srca hvala.

se pričaju priče u knjižnici u Tisnom, kako 
izgleda muzej brodogradnje u Betini, koliko 
je prekrasan otok Murter i kako se igraju 
djeca u igraonici u udruzi ‘Argonauta’. 
Posebno veselje za njih je bilo imati svog 
osobnog trenera plivanja i vaterpola. „Do-
maćinima je to bio prelijep osjećaj, a mi se 
nadamo da su djeca uživala u provedenom 
ljetovanju“, rekla je gospođa Paladin.

Naša djeca u 
društvu gospođe 
koja ih je ugostila u 
svom apartmanu u 
Tisnom

U knjižnici Tisno 
mališani su uživali 
u pričanju i slušanju 
popularnih bajki
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NEISTRAŽENE MORSKE DUBINE NA DLANU
Često nismo ni svjesni ljepote kojom 
smo okruženi. Jedna od njih je plavetno 
prostranstvo morskih dubina koje je za mnoge 
ljude još uvijek neistraženo. No ne i za naše 
djevojke iz SOS zajednica mladih.

Kako bi im pomogli u toj teškoj 
odluci, dugogodišnji partneri SOS 
Dječjeg sela Hrvatska, farmaceutska 

tvrtka Xellia, ugostila je naše mališane u 
svojemu laboratoriju. 
U sklopu programa „Mala škola za život“ 
osnovnoškolci iz SOS Dječjeg sela Hrvatska 
proveli su jedno poslijepodne u društvu za-
poslenika farmaceutske kuće Xellia. Odmah 

KAD NARASTEM BIT ĆU...

Četiri sretnice – Ana, Martina, Kri-
stina i Eleonora – dobile su jedin-
stvenu priliku: upoznati podmor-

je našega lijepog Jadrana. Zahvaljujući 
ronilačkom klubu „Roniti se mora“, naše 
su djevojke u kolovozu ove godine za-
počele s edukacijom. Predsjednik kluba 
Damir Zurub, inače dugogodišnji prija-
telj i donator SOS Dječjeg sela Hrvatska, 
pokrenuo je akciju pod nazivom „Plavo 
ronilačko srce za SOS“. Tako su sredi-
nom kolovoza započeli s edukacijom 
zarona na predivnim lokacijama Jadrana, 
otocima oko Sv. Filipa i Jakova. 
„Djevojke su se odlično snašle. U počet-
ku je najveći izazov bio kompletiranje 
opreme i spremanje za zaron, a također i 
određene vježbe koje su nužne za ronio-
ca. Početni strah je bio prisutan, budući 
da se cure nisu još nikada našle u toj po-
ziciji, a kasnije su se malo preplašile i du-
bine od 18 metara do koje smo išli kako 

Glumica, pjevačica, nogometaš, astronaut ili 
pak znanstvenik? Što će biti kad odrastu – 
najteže je pitanje koje muči osnovnoškolce.

Dobra priprema je pola 
uspješno odrađenog 
pokusa

bi položile prvi stupanj. I same su, gledajući 
se tjedan dana kasnije, bile iznenađene i 
sretne što su se opustile i što im sve bolje ide. 
Nakon dvadesetak zarona bile su opuštenije 
i sve više uživale u ronjenju“, rekao je Damir, 
ističući kako su najveće razočaranje doživjele 
kada su se morale vratiti kući. 
„Nakon Sv. Filipa i Jakova slijede vi-
kend-klupska ronjenja, kako bi sakupile što 

Ljepota morskih dubina očarala 
je naše mlade djevojke
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NEISTRAŽENE MORSKE DUBINE NA DLANU

SAČUVAJTE 
USPOMENE I POMOZITE 
DJECI SOS DJEČJEG 
SELA HRVATSKA

Kada ste zadnji put izradili fotografije? Ove 
godine proveli ste nezaboravno ljeto koje 
svakako morate sačuvati za uspomenu. Sada 
to možete učiniti brzo i povoljno te, što je 
najvažnije, pritom učiniti dobro djelo.

Zahvaljujući zajedničkoj surad-
nji partnera SOS Dječjeg sela 
Hrvatska, Cewe fotoknjizi i 

trgovačkog lanca Kaufland, možete 
sačuvati svoje uspomene i pomoći djeci 
bez roditelja i odgovarajuće roditeljske 
skrbi. Tijekom rujna i listopada u četiri 
Kauflandove poslovnice: Slobošti-
na, Maksimir, Sesvete i Studentski grad, 
možete izraditi fotografije odmah po 
cijeni od 2,50 kune. Ono što cijelu priču 
čini još ljepšom i bogatijom jest činjeni-
ca da sav prihod od izrađenih fotografija 
ide SOS Dječjem selu Hrvatska. 
Stoga, ne dvojite ni sekunde, već 
svi: pravac Kaufland. Sačuvajte svoje 
uspomene i pomozite da zajedno djeci 
stvorimo bezbrižno i sretno djetinjstvo.

po dolasku domaćini su ih počastili ukusnim 
ručkom, kako bi imali energije za znanstve-
ne aktivnosti. Za one najmlađe, djecu od 
prvoga do četvrtog razreda, organizirali su 
edukativni crtani film, dok su učenici viših 
razreda osnovne škole nazočili pokusima 
u formulacijskom laboratoriju. Nakon 
dobivene dobre doze znanja, svi su mališani 
imali priliku primijeniti stečeno znanje na 
znanstvenoj radionici gdje su sami eksperi-
mentirali. Zadovoljni i bogatiji za još jedno 
iskustvo vratili su se u Lekenik i s puno 
entuzijazma krenuli u novu školsku godinu.

više iskustva i omogućile si da krenu na višu 
fazu. Također osim ronjenja, potrebno je 
odabrati i nekoliko specijalnosti koje će im 
omogućiti vještine i iskustvo potrebno da 
postanu što bolji ronioci“, zaključuje Zurub 
koji je uz pomoć vjernih partnera ronilač-
koga kluba osigurao vrijednu donaciju i ne-
procjenjivo životno iskustvo našim mladim 
djevojkama. 



SOS GLASNIK namijenjen je djeci, djelatnicima, suradnicima i prijateljima SOS Dječjeg sela Hrvatska. Tiska se na
hrvatskom jeziku i nema komercijalnu namjenu. Izdaje: SOS DJEČJE SELO HRVATSKA, Zagreb, Zavrtnica 5
Glavna i odgovorna urednica: Višnja Tuškan-Krupić Urednici: Ivan Jergović, Neža Šiptar
Suradnici: djeca i mladi SOS Dječjeg sela Lekenik i Ladimirevci, F. Floršić, K. Ilievska, V. Matić,
S. Pavanić, A. Nađ, M. Šenjug, M. Vipotnik, Lj. Varga, D. Virag, A. Zdjelar Paunović
Fotografije: Arhiva udruge SOS Dječje selo Hrvatska;
Naklada: 5 000, ISSN 1330-7762 • SOS Glasnik prijavljen je kao javno glasilo Vladi Republike Hrvatske.
Temeljem Zakona o PDV-u, čl. 11., udruga SOS Dječje selo Hrvatska nije u sustavu PDV-a.

10000 Zagreb, Zavrtnica 5, tel. 385/1/461 00 66
e-mail: info@sos-dsh.hr, www.sos-dsh.hr, 
www.dop.sos-dsh.hr
račun: HR5624020061100071558, OIB: 40473432889

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.

 SOS Dječje selo 
 Hrvatska zahvaljuje: 

Astellas d.o.o.
 GlaxoSmithKline 

 Kaufland 
 Lapor d.o.o. 

 Medtronic BV 
 Namještaj Mima 

 Rekord-tim 
 Sanofi-Aventis Croatia 

 Tiens 
 Udruga Ponte 


