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Nekako je brzo proletjela ova godina. Možda 
zato što je bilo puno događaja ili možda samo 
zbog toga što je život s djecom i mladima 
uzbudljiv i brz. S njima nema stajanja, val nji-
hove žustrine i spontanosti velika je energija 
koju nastojimo njegovati i poticati da teče 
dalje. I u godini koja je pred nama sigurno će 
biti događaja iz kojih će životnost isijavati na 
sve strane. Protekla godina, koja je na samom 
kraju, bila je ispunjena igranjem, učenjem, 

odrastanjem. Kada se ispune školske obveze, 
opet na red dolazi bezbrižno druženje s 
prijateljima, treninzi i slobodne aktivnosti. 
Životom u SOS dječjim selima u prvom redu 
nastojimo uspostaviti ravnotežu svakodnevice 
i vidjeti osmijeh na licima djece, a njihovo 
djetinjstvo usmjeriti prema zadovoljnu i 
ispunjenom odrastanju. U toj beskrajnoj igri 
svaki pogled, topla riječ, razumijevanje i 
podrška imaju veliku važnost. Opet i opet 
samo strpljenje.
U ovo vrijeme pomalo smo zbunjeni i sa 
strepnjom gledamo mnoga zbivanjima koja 
nas okružuju. Podaci govore da u ekonomski 
najrazvijenijim zemljama svijeta raste broj 
obitelji i djece beskućnika. Mnoga djeca žive 

u privremenom smještaju, noći provode u 
skloništima, danju preživljavaju do nove noći. 
Jako je teško govoriti o njihovu školovanju, 
budućnosti i samostalnosti. Ako se svemu 
tome dodaju djeca koja diljem svijeta bježe 
od rata, brojevi postaju zabrinjavajući. Danas 
smo u svijetu došli do apsurdne situacije da 
se zapravo bojimo djece koja su izgubila svoj 
dom i lutaju. Traže ono na što imaju pravo 
i što bi svoj djeci trebalo biti omogućeno – 
mirno i sigurno djetinjstvo. Nužno je vratiti 
ravnotežu u živote svih zajednica i uspostaviti 
prihvatljive uvjete za odrastanje djece, a već 
je iskreno i pametno rečeno: „Otvorimo svoja 
srca prema onima koji pate“. Investiranje u 
čelične ili bjelokosne kule neće nam donijeti 
mirnu i skladnu budućnost.
U godini koja je pred nama želimo odigrati 
puno utakmica, ispisati velike i male poruke, 
listove papira, nacrtati mnoštvo crteža i 
riješiti puno zadataka, a na kraju, odmoriti 
se bezbrižno tijekom ljeta. Veselit ćemo se, 
ponekad ćemo i tugovati, ali sve u nadi da 
će se, kada se spotaknemo, naći ruka koja će 
nam pomoći i podržati nas. SOS Dječje selo 
Hrvatska zahvaljuje svima koji su tijekom 
ove godine gradili topao dom djeci. Dragoj 
djeci, svima koji žive s njima, svima koji ih u 
svakodnevnu životu podržavaju, želim puno 
sreće i zadovoljstva u novoj godini.

SOS Dječje selo Hrvatska 
zahvaljuje svima koji su 
tijekom ove godine živjeli i 
gradili topao dom djeci

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

predsjednica Udruge
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Jeste li već okitili bor, ukrasili dom, 
pripremili kolače i prigodne poklone? 
U užurbanim pripremama oko blagdan-

skog stola ne zaboravite učiniti i dobro djelo. 
Uljepšajte blagdane djeci bez roditelja i 
odgovarajuće roditeljske skrbi u SOS dječjim 
selima te putem priložene uplatnice dajte 
svoj doprinos.

Od sveg’ Vam srca 
hvala! Neka vam je 
miran i blagoslovljen 
Božić te sretna nova 
2017. godina!

NAPUNITE VREĆU DJEDA 
MRAZA DOBRIM ŽELJAMA

Svako 
je dijete 
skromno 
na svoj 
način, stoga 
darivanje 
uoči 
blagdana 
pruža 
poseban 
osjećaj 
ispunjenosti 
i sreće
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Ako nikada niste bili na 
koncertu u SOS Dječjem selu 
Lekenik, to svakako morate 
iskusiti. Zahvaljujući ljudima 
velikog srca, SOS Društveni 
centar je 24. studenog pjevao 
u sav glas.

Pravo, predblagdansko ozračje 
naši su donatori i veliki prijatelji 
iz tvrtke INA, donijeli u SOS 

Dječje selo Lekenik. Uz hvalevrijedne 
donacije, u goste oduševljenoj djeci i 
SOS mamama stigle su velike pjevačke 
zvijezde – Gibonni i Oliver.
Predsjednik Uprave Ine g. Zoltán Áldo-
tt uručio je donacijski ček od 150 tisuća 
kuna nacionalnoj direktorici SOS Dječ-
jeg sela Hrvatska Višnji Tuškan-Krupić, 
dok su se Gibonni i Oliver pridružili 
donacijom od 50 tisuća kuna koja je 
prikupljena humanitarnom prodajom 
albuma „Familija“ na Ininim malopro-
dajnim mjestima. 
U znak zahvalnosti djeca SOS Dječjeg 
sela Lekenik izvela su prigodni program 

Uvaženi gosti u 
našu SOS kuću 
u Lekeniku unijeli 
su posebno 
uzbuđenje, radost i 
veselje

UZ GIBU I OLIVERA 
‘VJERUJEMO U LJUBAV’
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koji su sama pripremila, a Gibonni i Oliver 
razveselili su ih kratkim koncertom koji će 
svima ostati u lijepoj uspomeni. 
Djeca su svojim nastupima oduševila na-
zočne goste. Osim dva isječka iz predstava 
Dramske skupine ‘Malo kazalište bajki’ 
i malih virtuoza na violinama, djevojke 
iz plesne skupine priredile su točku na 
pjesmu Olivera i Gibonnija s albuma 
‘Familija’. Ta je gesta posebno dirnula 
naše pjevačke zvijezde. Na taj je način u 
predblagdansko vrijeme još jednom obilje-
ženo dugogodišnje partnerstvo Ine i SOS 
Dječjeg sela Hrvatska.

Glazbene zvijezde, 
Oliver i Gibonni, još 
su jednom pokazali 
da su veliki ljudi te 
za sve okupljene 
priredili koncert
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DOMAĆE ZVIJEZDE POKAZALE 
SVOJE VELIKO SRCE

Unatoč pretrpanom radnom 
rasporedu, Andrea Andrassy i 
Ivan Zak pronašli su vremena 
za djecu u SOS Dječjem selu 
Lekenik, podučili su ih nekim 
novim stvarima i priuštili im tulum.

Naša se djeca uvijek razvesele 
posjetima u SOS dječjim selima, a 
njih pri kraju godine nikada ne ne-

dostaje. Tako se među posjetiteljima, uvijek 
dragim prijateljima i donatorima, našlo i 
poneko svima poznato lice.
Poznata kolumnistica i komičarka, Andrea 
Andrassy, kao zaštitno lice našega vjernog 
donatora Mazde, u SOS Dječjem selu Leke-
nik provela je radionicu zdrave prehrane za 
djecu viših razreda osnovne škole. Naši su 
osmaši na taj način iz prve ruke imali prili-
ku naučiti kako se u samo nekoliko minuta 
može pripremiti ukusan i zdrav zalogaj.
Posve drugačijega ali jednako veseloga, 
posjetitelja primila su djeca i SOS mame 
na Danu otvorenih vrata SOS Društvenog 
centra gdje je, glavom i bradom, koncert 
održao Ivan Zak. Taj poznati pjevač uljep-
šao je dan svima nazočnima, a njegove 
hitove djeca su pjevala u sav glas.

Direktor SOS Dječjeg sela Lekenik 
i voditeljica Društvenog centra s 
veseljem su ugostili Ivana Zaka

U znak zah-
vale Andrea 
je primila 
adventski 
vijenac - ruč-
ni rad naše 
djece
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ZA LADIMIREVČANE JE 
BOŽIĆNA BAJKA POČELA
Kako i priliči prvoj adventskoj 
nedjelji, božićni ugođaj se u 
Osijeku već naveliko počeo 
osjećati. Djeca iz SOS 
Dječjeg sela Ladimirevci 
imala su sreću sudjelovati 
na samom početku božićne 
bajke.

I ove godine naši dragi donatori i 
prijatelji iz tvrtke GPP Osijek nisu 
zaboravili na djecu koja odrastaju 

u skrbi SOS Dječjeg sela Ladimirevci 
te su im osigurali vožnju tramvajem 
u kojemu se pričaju najljepše božićne 
bajke, a domaćin je – ‘glavom i bradom’ 
– Djed Božićnjak.
Veselo dječje društvo, zajedno sa SOS 
mamama, odgojiteljima i direktorom 
Sela, uživalo je u prvim božićnim slat-
kišima.

Nasmijana ekipa 
iz SOS kuće 
Iris u društvu 
nacionalne 
direktorice 
SOS Dječjeg 
sela Hrvatska 
i gospodina 
Hilmann Stefana Nema ljepšega nego kad vas razve-

sele uvijek dragi gosti. Veliki i 
mali članovi SOS obitelji iz SOS 

Dječjeg sela Lekenik objeručke su dočekali 
sponzore iz tvrtke Wollsdorf. Imati prijate-
lje na koje uvijek možeš računati pravo je 

U SOS KUĆI IRIS VEĆ SE 
OSJEĆA MIRIS BOŽIĆA

bogatstvo. Ako je suditi prema tome, SOS 
Dječje selo Hrvatska ima pravo bogatstvo 
kad je riječ o prijateljima i dugogodišnjim 
partnerima. Jedan od takvih je tvrtka Woll-
sdorf Components čiji su članovi i ove 
godine razveselili stanovnike SOS kuće Iris. 
Poput preuranjenog Djeda Božićnjaka ra-
zveselili su djecu i SOS mamu darovima te 
nastavili svoju tradiciju velikodušne dona-
cije u obliku pokrivanja godišnjih režijskih 
troškova SOS obitelji iz kuće Iris.
Uz slastice iz kuhinje SOS mame, naci-
onalna direktorica SOS Dječjeg sela 
Hrvatska, Višnja Tuškan-Krupić, primila 
je ček direktora Wollsdorf Components 
d.o.o., gospodina Hillmann Stefana.
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PREPOZNAJTE LJEPOTU 
OBITELJSKOG ZAJEDNIŠTVA 
I DONIRAJTE ZA SRETNO 
DJETINJSTVO

Podržite Božićnu kampanju SOS Dječjeg sela 
Hrvatska! Pozivom na HUMANITARNI TELEFON 060 
90 55, donirajte za djecu bez roditelja i odgovarajuće 
roditeljske skrbi.

Sestre blizanke, koje odrastaju u SOS 
Dječjem selu Lekenik, nemaju sreću 
živjeti s biološkim roditeljima, no 

zahvaljujući Udruzi SOS-Dječje selo Hr-
vatska, koja skrbi za djecu bez roditelja i 
odgovarajuće roditeljske skrbi, više od sve-
ga cijene obitelj i ljepotu življenja u njoj. 
Tako su skromne djevojčice ovoga Božića 
zaželjele samo jedno - da njihova SOS 
obitelj bude sretna!

Te su sestrice samo kap u moru djece 
koja odrastaju u obiteljskoj skrbi SOS 
Dječjeg sela Hrvatska. 
Dajte i vi svoj doprinos pozivom na 
broj HUMANITARNOG TELEFONA 
060 90 55 i uljepšajte blagdane djeci 
bez roditelja i odgovarajuće roditeljske 
skrbi.
HVALA VAM U IME DJECE IZ SOS 
DJEČJEG SELA HRVATSKA! 

I ovog Božića 
prepoznajte u sebi 
ljepotu pomaganja 
te donirajte za 
sretno djetinjstvo
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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.

 SOS Dječje selo 
 Hrvatska zahvaljuje: 

INA
Dr. Oetker

Robert Bosch
Zlatan Stipišić - Gibonni

Oliver Dragojević
Colgate - Palmolive Adria

SIEMENS
Wollsdorf Components

Erste & Steiermärkische S-Leasing
CRODUX DERIVATI DVA

CROZ
Namjestaj Mima

Lidl Hrvatska
CEWE

Scott Bader
Kamgrad

RSM Croatia
Pharmacol
Nabla plus
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