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1.1 SAŽETAK RADA UDRUGE SOS DJEČJE
SELO HRVATSKA U 2018.
Ekonomska situacija u zemlji i nadalje je nepovoljna. Indeks siromaštva u 2018. godini iznosio je
20%. Stopa nezaposlenosti iznosila je 9,4%, a od 153.542 nezaposlenih u prosincu 2018., 21,4%
su osobe u dobi do 25 godina. Padu postotka nezaposlenosti pridonosi odlazak velikog broja radno
sposobnog stanovništva, koji su napustili Hrvatsku radi zaposlenja i preselili u zemlje EU. Neslužbeno se procjenjuje da je od 2013.g. od kada smo članica EU, Hrvatsku napustilo više od 200.000
stanovnika.
U tablici dajemo pregled najvažnijih ekonomskih kretanja u 2018. godini
u usporedbi s 2017.
Ekonomska kretanja*
BDP
Izvoz
Uvoz
Cijene energije i prometa
Cijene industrijskih proizvoda
Troškovi prehrane
Ukupno inflacija
Stopa nezaposlenosti
Ukupno broj nezaposlenih u prosincu
Prosječna bruto plaća
Prosječna neto plaća
Indeks siromaštva

2017
+3,0%
+3,7%
+4,7%
+4,4%
+7,0%
+0,9%
+1,3%
12,2%
193.967
+2,8%
+4,3%
23,4%

2018
+2,7%
+4,4%
+6,6%
+3,4%
+0,5%
+0,5%
+1,3%
9,4%
153.542
+3,3%
+2,9%
20,0%

* Izvor: Računovodstvo, revizija i financije, br. 2, 2018.

Usprkos svemu SOS-Dječje selo Hrvatska uspjelo je osigurati normalan život za našu djecu i mlade, te ispuniti sve obveze prema svojim zaposlenicima.   
Troškovi u 2018. godini u usporedbi s onima u 2017. manji su za 0,55% zbog optimizacije troškova
F2F aktivnosti u odjelu donacija i komunikacije, dok su lokalni prihodi porasli za 9,18%.
Utrošak proračuna za 2018. realiziran je u iznosu od 96%. Investicije u 2018. realizirane su u iznosu od 149,89%, radi dodatnih izvora i potreba.
Lokalni prihodi od donacija - fundraisinga iznose 106,88% od planiranih, radi rasta opsega F2F aktivnosti, te realizacije F2F in-house organizacije rada.
Na tragu svih ovih odličnih rezultata, vjerujemo da ćemo ispuniti našu Strategiju „Održivog puta“
(Sustainable Path Strategy), te u 2019. godini biti samofinancirajući. Tomu pridonosi javljanje na
javne natječaje, a u 2018. godini dobili smo podosta natječaja na koje smo se javili i to prvenstveno
za projekte naših mobilnih timova na lokacijama SOS-Dječje selo Lekenik i Ladimirevci.
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Predsjedništvo je održalo tri sjednice tijekom 2018.g. i to s ustaljenim dnevnim redom kao što je financiranje, pedagoški rad, SOS mame, zaštita dječjih prava itd. U lipnju mjesecu je održana 27.
redovna Skupština Udruge SOS-Dječje selo Hrvatska.
NMT, ili nacionalni upravni tim od 7 članova, održao je četiri redovita godišnja sastanka na kojima se
raspravljalo o tekućim događanjima i aktivnostima po lokacijama, bilo da se radi o radu Sela – Family
Based Care ili mobilnih timova – Family Strenghthening Program. Pomno se pratilo i analiziralo financijsko poslovanje Udruge, kako prihoda tako i rashoda. Zahvaljujući profesionalizmu i posvećenom radu svih nas, i u 2018. smo osigurali sve uvjete za normalan život i odrastanje naše djece i
mladih, te ispunjenju svih obveza prema našim djelatnicama, djelatnicima i vanjskim suradnicima.
U 2018. godini smo obilježili smo 25. godišnjicu rada SOS-Dječjeg sela Lekenik i to 29. rujna 2018.g.,
na veseo i pravi dječji način. U proteklih 25. godina SOS-Dječje selo Lekenik pružilo je brižan dom
za 291 dijete zahvaljujući odanom radu svih od SOS mama, teta, stručnih suradnica i suradnika, od
psihologa, pedagoga, socijalnih radnika, administrativnih suradnica, domaćice, seoskih majstora i
naravno direktora SOS-Dječjeg sela Lekenik gospodina Maria Čovića.
GDPR (General Data Protection Regulation) zahtijevao je od nas usklađivanje naših poslovnih procesa s Uredbom EU 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća, a odnosi se prvenstveno na zaštitu
osobnih podataka ne samo naše djece i djelatnika, nego i naših donatora kao i svih procesa u našem poslovanju. Uz pomoć savjetnika uspjeli smo uskladiti naše poslovanje s Uredbom EU, iako
smo oduvijek radili u skladu s Poveljom o zaštiti dječjih prava, a danas radimo i u skladu s Child
Safeguarding Policy SOS Children‘s Villages International tj. politike zaštite djece.
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Proslava 25. rođendana SOS Dječjeg sela Lekenik, s lijeva na desno su
direktor SOS Dječjeg sela Ladimirevci Zoran Relić, nacionalna direktorica Višnja Tuškan-Krupić
i direktor SOS Dječjeg sela Lekenik Mario Čović.

Dobrobit djece i mladih je imperativ u našem radu i ne samo djece i mladih smještene kod nas u
SOS-Dječjim selima Lekenik i Ladimirevci, nego i sve djece, mladih i obitelji koje su u potrebi za
stručnom pomoći kako ne bi došlo do izuzimanja djece iz njihovih bioloških obitelji.
Mi i dalje ustrajemo na našoj viziji:

„Naša vizija je i nadalje biti pružatelj socijalnih usluga
visokog standarda kvalitete za djecu, mlade i svih obitelji
unutar socijalne mreže u Republici Hrvatskoj.“
Višnja Tuškan-Krupić
nacionalna direktorica
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ONE CHILD
JEDNO DIJETE
PROGRAMSKI ODJEL
Izvještaj o radu odjela za razvoj programa tijekom 2018-te godine započinjemo konstatacijom „Bila
je to zahtjevna, ali plodonosna godina!“. Godina u kojoj je naš rad nagrađen godišnjom nagradu
Hrvatske udruge socijalnih radnika „Jakov Kudrić“ za posebne zasluge i doprinos stručnom radu
u području skrbi za djecu i mlade!
Na razini svih programskih lokacija i u okviru svih programa radilo se punim opsegom, motivirano i
kreativno, što je rezultiralo realizacijom planiranih ciljeva i zadržavanjem visoke kvalitete stručnog
rada. Dominantna i sadržajno bogata područja našeg rada tijekom 2018. odnosila su se na:
• praćenje događanja vezano za proces de-institucionalizacije i transformacije domova u sustavu socijalne skrbi RH
• r ealizaciju postavljenih strateških ciljeva
• osiguranje uvjeta za kvalitetnu i sveobuhvatnu brigu o našoj djeci i mladima u
skrbi obiteljskog tipa kao i u programima jačanja obitelji
• r ealizaciju zagovaračkih projekata i aktivnosti zagovaranja dječjih prava
•p
 raćenje i javljanje na javne natječaje
Iako se s procesom de-institucionalizacije u RH započelo prije više od desetljeća, krajnji cilj tog procesa – značajno smanjiti broj djece u institucijama te povećati i razviti izvaninstitucionalne oblike
skrbi još uvijek nije u potpunosti realiziran. Sustav socijalne skrbi predvođen nadležnim Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku realizirao je niz aktivnosti koje su uključivale
izmjene zakonodavnog okvira i razvoja novih usluga na razini lokalne zajednice, te je na kraju godine donijet Plan de-institucionalizacije, transformacije te prevencije institucionalizacije 2018. - 2020.
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Uz realizirano i nadalje predstoji nastavak procesa širenja mreže socijalnih usluga sukladno socijalnim planovima te ugovaranje s pružateljima usluga u lokalnim zajednicama.
Naše praćenje događanja unutar sustava socijalne skrbi odvijalo se i aktivnim sudjelovanjem programske direktorice u radnim skupinama Ministarstva za izradu zakonskih propisa i Strategije razvoja sustava socijalne skrbi RH do 2030.
Sukladno državnim reformskim procesima i promišljanjima naše budućnosti usmjerili smo napore da model rada SOS Dječjeg sela bude prepoznat i priznat kao izvan institucijski, alternativni tip
obiteljske skrbi. Nakon administrativno dugotrajnog i zahtjevnog procesa za obje naše programske
lokacije završen je proces dobivanja rješenja o ispunjavanju propisanih uvjeta za nove socijalne
usluge – uslugu poludnevnog i dnevnog boravka, organiziranog stanovanja te pružanja psihosocijalne pomoći. Time je smještaj djece u naša SOS Dječja sela prepoznat kao usluga izvaninstitucionalne skrbi.
U 2018. uz pomoć vanjskog stručnjaka proveli smo istraživanje stanja u području zaštite i brige o
djeci na području RH kao i Studije izvedivosti za programske lokacije na području Sisačko-moslavačke i Osječko-baranjske županije. Dobivene rezultate koristit ćemo kako bi i ubuduće mogli adekvatno odgovoriti na potrebe djece i obitelji naše ciljane grupe, osmisliti i implementirati programe
i sadržaje rada koji će pridonijeti kvaliteti života djece kao i prevenirati njihovo izdvajanje iz obitelji.
Realiziranim aktivnostima u području skrbi obiteljskog tipa kao i sadržajima programa jačanja obitelji nastojali smo slijediti i ispunjavati ciljeve definirane našom dugoročnom strategijom. Sadržaj
psihosocijalnog i pedagoškog rada stručnih djelatnika temeljimo na redovitoj izradi individualnih razvojnih planova za svako dijete i mladu osobu u našoj skrbi kojima pratimo proces njihova razvoja
i odrastanja te poštujući njihove želje i mogućnosti, odgovaramo na uočene potrebe.
Tijekom cijele godine nastavili smo njegovati naše dobre odnose sa predstavnicima lokane zajednice, dionicima iz sustava socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja kao i organizacijama civilnog društva.
Kvaliteta i stručnost u radu svih naših programa redovno je praćena kroz mjesečne izvještaje, temeljem čega su izrađeni godišnji statistički i narativni izvještaji o radu. Provedene su vanjska i interna
evaluacija rada mobilnih timova i savjetovališta koja je pokazala pozitivne rezultate u dosadašnjem
radu kao i zadovoljstvo korisnika i suradnika pruženim sadržajima našeg rada. Upravljanje kvalitetom rada podigli smo na još viši nivo izradom godišnjeg plana provođenja System Based Audita i
procesa Interne kontrole.
Cjeloživotno učenje i ulaganje u jačanje profesionalnih znanja i vještina djelatnika sastavni je dio
ulaganja u kvalitetu rada. Tako iz niza stručnih edukacija, konferencija i treninga izdvajamo.
Trodnevnu edukaciju o radu s traumom koju je prošlo više od 40 naših djelatnika iz direktnog rada s
djecom i mladima, redovite supervizije te prisustvovanje konferenciji socijalnih radnika i psihologa.

PRVI DIO GODIŠNJE IZVJEŠĆE

9

Suradnja programskog odjela s drugim odjelima
Nacionalnog ureda odvijala se tijekom cijele godine vrlo uspješno i konstruktivno. U suradnji s
FR odjelom pripremljene su i održane radionice
za SOS predstavnike, a za potrebe regrutacije novih SOS majki sudjelovali smo u pripremi
medijske kampanje te medijskim nastupima.
U cilju razmjene iskustva, rješavanja zajedničkih izazova, ali i planiranja budućeg rada te jačanja organizacijske kulture i duha SOS zajedništva organizirali smo sastanak ključnih stručnjaka iz FBC i FS programa, (tzv. Programski
Aktiv) u Mariji Bistrici te sastanak djelatnika
SOS Zajednica mladih u Brodskom Stupniku.
Iskustva iz rada s djecom i mladima razmjenjivali smo i s grupom naših kolegica iz programa
SOS Dječjih sela Njemačke. Tijekom sedmodnevnog boravka u Hrvatskoj kolegice su upoznale sadržaj i metode rada unutar SOS skrbi
obiteljskog tipa, u programima za mlade kao i
programima jačanja obitelji. Bilo je vremena i
za ugodno druženje, kao i uživanje u prirodnim
ljepotama naše zemlje. Želja im je vratiti se!
Temeljem redovne evaluacije i praćenja rada
svih naših programa, ali i procesa koji se događaju oko nas, utvrđujemo područja koja su u
pojedinoj godini posebno važna i prema tome
stavljamo naglasak na aktivnosti kojima možemo ponajviše doprinijeti upravo tim temama.
Kako je cijela 2018. godina na EU razini, ali i
razini Hrvatske bila posvećena mladima, s naglaskom na participaciju mladih, važno nam je
istaknuti aktivnosti koje redovno provodimo, a
doprinose upravo ovim temama.
Tako je i u 2018. godini, kao priprema za održavanje ovogodišnjeg Dana mladih, u sve četiri Zajednice mladih provedena samo-procjena kvalitete skrbi u SOS Dječjim selima, a
mladi su zaključke imali priliku prezentirati tijekom trodnevnog druženja u Orahovici početkom travnja. Održavanjem redovne samo-procjene kvalitete skrbi i Dana mladih želimo djeci
i mladima pružiti priliku da procijene do koje im
mjere programi i ponude SOS Dječjeg sela pomažu da postanu samostalne, odrasle osobe,
10
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dok odgajatelji imaju priliku procijeniti vlastiti rad u smislu podrške mladima
u vođenju samostalnog život. Vlastitim riječima imaju priliku reći što smatraju da funkcionira dobro ili loše u tom procesu te dati svoje prijedloge za
daljnji rad.
Njihovi stavovi i mišljenja ozbiljno se shvaćaju i vidimo ih kao poticaj za
promjene i prilagodbe, a da bismo isto potvrdili i mladima, proces sudjelovanja zaokružili smo davanjem povratne informacije o tome što je po
pitanju njihovih prošlogodišnjih prijedloga učinjeno do danas te kako su
njihovi prijedlozi i promišljanja utjecala na kvalitetu našeg svakodnevnog
rada. Mladi koji već nekoliko godina za redom sudjeluju u ovom druženju
posebno su zadovoljni kada čuju kako su neki njihovi prijedlozi doprinijeli
poboljšanju kvalitete njihova života, ali i kvalitete života novih generacija
mladih koji dolaze.
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Na sedmom po redu Danu mladih sudjelovalo je 22 mladih, te 5 odgajatelja, a osim prezentacija mladih imali smo se priliku bolje upoznati i naučiti nešto novo kroz predavanje o prvoj pomoći i radionicu pripreme za zapošljavanje. Temu zapošljavanja zaokružili smo predavanjem stručnjaka,
vlasnika tvrtke Posao na dlanu i profesionalne društvene mreže Career
Centar, gospodina Vladimira Benića, koji je svojim predavanjem mladima
približio temu predstavljanja poslodavcima i održavanja intervjua. Kako je
dosta mladih sudionika radionice u tom trenutku bilo u završnoj godini svog
školovanja temu su procijenili izrazito korisnom i odličnom pripremom za
budućnost.
Temeljem rezultata prethodno provedene samo-procjene mladih, u 2018.
godini proveli smo i revizije po metodi System Based Audita u dvije Zajednice mladih kojima pratimo poštivanje i zaštitu dječjih prava na svim razinama. Ovim revizijama uspjeli smo zaokružiti cjelokupni proces održavanja
razgovora s mladima, odgajateljima, ali i pregledom nacionalne i interne
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regulative, u sve četiri Zajednice mladih, na temu prava mladih na sudjelovanje i privatnost. Temeljem održanih intervjua s 22 mladih i intervjua s 25 djelatnika, te održanih 8 sastanaka na ovu temu,
izrađeni su zaključci i prijedlozi koji su svim djelatnicima Zajednica mladih prezentirani na Aktivu
Zajednica mladih u studenom 2018. godine.
Nastavno na temu mladih održali smo i Aktiv Zajednica mladih na kojemu je sudjelovalo troje voditelja Zajednica mladih, 13 odgajatelja te 4 kolega Programskog odjela Nacionalnog ureda. Tijekom
dva dana imali smo priliku promišljati budućnost Zajednica mladih, ali i baviti se aktualnim temama
poput mladih i njihova odnosa prema internetu i društvenim mrežama, načinima rada s mladima s
različitim teškoćama, dobrim praksama u radu s biološkim roditeljima, ali i motivaciji mladih generacija. Posebnu pozornost posvetili smo upravo temi spomenutoj na samom početku, participaciji
mladih gdje smo imali priliku proučiti različite modele participacije, ali i razgovarati o preprekama i
rješenjima u ostvarivanju prava na sudjelovanje. Ovaj inspirativni susret još jednom nas je podsjetio da se pristup radu naših djelatnika najbolje može opisati izrekom Konfucija:
„Odaberi posao koji voliš i nećeš morati raditi niti jedan dan u svome životu.“ Ponosni smo što mlade osobe u našoj skrbi kroz život usmjeravaju i podržavaju upravo ovi divni ljudi.
Kako vjerujemo da na istu temu imamo još mnogo toga za naučiti od drugih dionika u našim lokalnim zajednicama redovno sudjelujemo na konferencijama i stručnim skupovima, ali nastojimo i
naše dobre prakse prezentirati drugima. Tako smo u studenom 2018. godine imali priliku prezentirati naš rad, s fokusom na brigu o mladima, delegaciji Generalne direkcije za socijalnu podršku i
zaštitu djece iz Arges-a, Rumunjska u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
tijekom njihova studijskog posjeta RH.
Zagovarački rad u 2018. godini nastavljen je provođenjem projekta „Priprema za izlazak iz sustava skrbi“, koji je nastao zajedničkom idejom naše međunarodne organizacije SOS-Kinderdorf
International i 5 nacionalnih udruga SOS Dječjih sela iz Italije, Litve, Latvije, Španjolske i Hrvatske.
Vrijedni partneri i suradnici na projektu su Ured pravobraniteljice za djecu, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Hrvatska komora socijalnih radnika te Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu. U prvom dijelu 2018. godine (veljača-svibanj), su obilježila
četiri treninga stručnjaka, po dva modula u tri grada, Zagrebu, Osijeku i Solinu. Trening je obuhvatio i ojačao kapacitete 80 stručnjaka koji rade s djecom i mladima na pripremi za izlazak iz skrbi.
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Inovativnost ovog treninga se odražava u sudjelovanju pet mladih osoba s iskustvom odrastanja u
skrbi kao ko-voditelja treninga, čime se promiče participacija mladih i podrška od strane stručnjaka.
Mnogi su od stručnjaka kao vrijednost treninga izdvojili jedinstvenu perspektivu kojom su mladi pridonijeli kvaliteti i zanimljivosti: “Vidim mlade ljude kao partnere, ne vidim ih kao „oni i mi“. Gradimo
nešto zajedno i njihove smjernice smatram izuzetno važnima i korisnima“.
Kao kruna ovog projekta na Završnom okruglom stolu u Zagrebu, mladi su sjeli pred mnogobrojnu
publiku i glasno iznijeli svoja postignuća, zaključke, ali i izazove koje su stekli sudjelujući na projektu u protekle dvije godine. U završnoj panel raspravi sudjelovali su i stručnjaci iz institucija alternativne skrbi iz Rijeke, Pule, Zagreba, Selca, Osijeka, kao i stručnjaci koji su u ovom projektu imali
ulogu trenera. Predstavljene su preporuke za izmijene ili dopune Zakona o socijalnoj skrbi a koje
uključuju: zakonsku obvezu izrade i redovite evaluacije plana izlaska iz skrbi, korištenje organiziranog stanovanja neovisno o završetku školovanja, te uvođenje usluge osobnog mentora. Tijekom
okruglog stola mladi su istaknuli važnost participacije u donošenju odluka o njihovom životu, te su
još jednom podsjetili kako je i nadalje neophodno zalaganje i ustrajnost za praktičnu primjenu ovog
njihovog prava.

14

PRVI DIO GODIŠNJE IZVJEŠĆE

GODIŠNJE
IZVJEŠĆE

2018

Na Završnom okruglom stolu u Bruxellesu u studenom 2018., mladi s iskustvom odrastanja u alternativnoj skrbi podijelili su preporuke o tome kako poboljšati proces izlaska iz skrbi s više od 60
predstavnika vlada, nevladinih organizacija, službi za mladež i sveučilišta. Tijekom protekle dvije
godine mladi su aktivno pridonijeli utvrđivanju potreba, nedostataka u postojećem sustavu i preporukama stručnjacima i kreatorima politika.
Glavna preporuka za stručnjake koji rade s djecom i mladima je izgraditi smislene odnose. Mladi
traže smjernice i savjete kako bi se osjećali osposobljeni i spremni napustiti skrb. Oni žele aktivno
sudjelovati u individualnom planiranju procesa napuštanja skrbi. Pozivaju se i na vlade da pružaju
podršku tijekom i nakon procesa napuštanja skrbi tako da mogu pristupiti pristojnom stanovanju,
socijalnoj skrbi, zdravstvenoj skrbi i obrazovanju.
Tijekom protekle dvije godine više od 430 stručnjaka u skrbi bili su educirani o tome kako integrirati
pristup dječjih prava u svoj rad i kako pomoći mladim ljudima da se pripreme za proces izlaska iz
skrbi. Deset master trenera bilo je kapacitirano znanjima i vještinama za daljnji razvoj kompetencija
stručnjaka u njihovim zemljama. Projekt je sufinanciran iz sredstava EU, čija ukupna vrijednost projekta iznosi 929.562,01 Eura, a prijavljen je u partnerstvu SOS-Kinderdorf Internationala, Celsisa,
Eurochilda te 5 SOS nacionalnih udruga iz Španjolske, Italije, Latvije, Litve i Hrvatske.
Kao jednu od najvažnijih zagovaračkih aktivnosti u 2018. godini spomenut ćemo pripremu Alternativnog izvješća za Odbor za prava djece Ujedinjenih naroda u Ženevi.
Tako smo u ožujku organizirali pisanje prvog dijela Alternativnog izvješća, zajedno s 14 partnerskih
udruga: ADOPTA – Udruga za potporu posvajanju, Centar inkluzivne potpore IDEM, Centar za nestalu i zlostavljanu djecu Osijek, Društvo “Naša djeca” Opatija, Forum za slobodu odgoja, Hrvatska
udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu, Pučko otvoreno učilište Korak po korak, RODA – Roditelji
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u akciji, Savez društava Naša djeca Hrvatske, Status M, Udruga roditelja Korak po korak, Udruga
sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, Udruženje Djeca prva, Zemljani-Are You Syrious? (AYS). Popis podnesenih pitanja kao prvi korak u pisanju ovog izvješća uspješno smo predali Odboru za prava djece, koji je na temelju istih formirao popis pitanja za našu Vladu,
kako bi odgovorila na koji način je ugradila Konvenciju o pravima djece u važeće zakone i propise,
te kako se ta načela provode u praksi.
I ove godine bili smo iznimno aktivni u dijeljenju znanja i iskustva na nacionalnoj i međunarodnoj
razini, od kojih bi istaknuli sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji Eurochilda održanoj u Opatiji
od 29. do 31. listopada, na kojoj smo održali radionicu na temu pripreme mladih za izlazak iz skrbi.
Slijedeći uspješnu implementaciju projekta „Jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s djecom i mladima u alternativnoj skrbi“, koja se održala tijekom 2016. godine kroz 5 regionalnih treninga u Hrvatskoj. Zamoljeni smo od strane naše međunarodne federacije SOS Children’s Villages International
da isti trening organiziramo i za kolege drugih SOS udruga članica.
Tako smo u listopadu proveli trening za kolege iz SOS udruga iz Afrike, Južne Amerike i Azije koji
se održao u Beču. Bez obzira na zemljopisnu udaljenost i kulturalne i ekonomske razlike, bilo nam
je iznimno drago vidjeti jednako visoku motivaciju kolega s udaljenih krajeva svijeta, što je još više
ojačalo našu motivaciju da ovakve uspješne razmjene znanja osiguramo i u budućnosti.
Budući da je zaštita djece i njihovih prava naša misija i vizija, u 2018. godini aktivno smo radili na dodatnoj edukaciji naših zaposlenika iz područja očuvanja sigurnosti djece i mladih u našim programima.
Kako bismo osigurali nastavak postojećih programa i implementirali nove sadržaje rada, u 2018.
godini, kao Udruga nastavili smo s osmišljavanjem projektnih prijedloga i njihovim podnošenjem na
razne europske, nacionalne i lokalne natječaje.
Da bismo u ovom području bili što uspješniji tijekom 2018. godine sudjelovali smo na brojnim radionicama, regionalnom susretu kolega iz projektnih timova drugih zemalja u Zagrebu te edukaciji
„Vještine facilitiranja za uspješan razvoj projekata“ na Sjevernom Cipru.
Projektni tim SOS Dječjeg sela Hrvatska u 2018. godini pojačan je socijalnom radnicom na mjestu
asistentice u programskom odjelu, s primarnim usmjerenjem na administrativnu podršku u razvoju
novih projektnih prijedloga.
Sve prethodno navedeno dovelo nas je do osmišljenih i poslanih 10 projektnih prijedloga. Na 6 natječaja prijavili smo se kao nositelji projekta, dok smo se na 4 natječaja prijavili kao partneri drugim
organizacijama iz Hrvatske i europskih zemalja.
S obzirom na prethodno navedeno u 2018. godini uspješno smo proveli sljedeće projekte:
1. Program „Brižan dom za svako dijete- program rada SOS Mobilnog tima i Savjetovališta za djecu,
mlade i obitelj“ koji je u razdoblju od 2017. do 2020. godine financiran iz sredstava Ministarstva
za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a njegovo djelovanje je u 2018. godini prošireno
i na druga područja Sisačko-moslavačke županije zahvaljujući dobivenim financijskim sredstvima
putem natječaja Zaklade Hrvatska za djecu;
2. Projekt „Idem u tvoje cipele“ ciklus III- prevencija nasilja među djecom financiran iz sredstava Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a koji na području Sisačko-moslavačke
županije provodimo od 2015. godine;
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3. Projekt „POP- SOS“- projekt prevencije ovisnosti financiran iz sredstava Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u školskoj godini 2017./2018., dok je za školsku godinu 2018./2019. financijska sredstva za provedbu ovog projekta na području Grada Gline odobrilo
Ministarstvo znanosti i obrazovanja;
4. Projekt #vidime- za djetinjstvo jednakih prilika financiran iz sredstava Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku;
5. Projekt „Priprema mladih za izlazak iz skrbi“ na kojemu smo partneri SOS CVI uz SOS organizacije iz drugih zemalja, a financiran je od strane Europske Komisije;
6. Projekt „Jačanje kapaciteta stručnjaka“ na kojemu smo partneri SOS Dječjem selu Srbija, a koji
je također financiran od strane Europske Komisije.
Za 4 projekta još uvijek očekujemo rezultate. Svi prethodni projekti obuhvaćaju niz preventivnih
psiho-socijalnih i edukativnih sadržaja kao i radno okupacijske aktivnosti s djecom, roditeljima,
stručnjacima iz područja skrbi za djecu, a podržani su od strane naših partnera iz sustava socijalne skrbi, lokalne zajednice, sustava obrazovanja i nevladinog sektora. To potvrđuje i činjenica
da kroz navedene projekte surađujemo i imamo potpisane sporazume o partnerstvu s 15 različitih ustanova i organizacija civilnog društva. Vrlo važno je spomenuti i da uz našu pomoć i
podršku projektni timovi SOS Dječjih sela Lekenik i Ladimirevci uspješno prijavljuju projekte na
razne lokalne natječaja i time svojim zajednicama i svojim sugrađanima omogućuju različite usluge koje tamo nisu bile dostupne.

PROGRAM JAČANJA OBITELJI „Brižan dom za svako dijete“
na području Sisačko -moslavačke županije
Tim programa jačanja obitelji kroz 2018. godinu provodio je 4 programa/projekata na raznim mjestima u županiji i sa još više partnera.
Kroz program “Brižan dom za svako dijete“-SOS Mobilni tim i Savjetovalište za djecu, mlade i
obitelj cijelu godinu provode se aktivnosti pružanja izvaninstitucionalnih usluga djeci, mladima i obiteljima u partnerstvu sa centima za socijalnu skrb Sisak, Hrvatska Kostajnica i Glina te u suradnji sa
svim relevantnim dionicima. Program je sufinanciran kroz natječaj MDOMSP „Razvoj i širenje mreže
socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva“ i zahvaljujući Zakladi Hrvatska za djecu.
SOS Mobilni tim i Savjetovalište koje je mobilno pružaju usluge obiteljima u njihovom domu (od Lekenika do Dvora) te u uredu u Lekeniku, Glini ili pri drugim pružateljima usluga po čitavoj Županiji.
U 2018. godini u Program je kontinuirano bilo uključeno 65 obitelji te je još 71 dijete primilo usluge grupnog psihosocijalnog rada dok je 20 roditelja primilo usluge škole za roditelje. Osnovni
cilj rada je pružanje podrške obitelji u izgradnji njihovih kapaciteta, kako bi štitili i brinuli o svojoj djeci
kroz pružanje individualiziranih usluga. Uz aktivnosti psihosocijalne podrške obiteljima i savjetovanja
roditelja, obiteljima su pružene usluge individualnog psihosocijalnog rada s djecom, pomoći u naravi
u obliku prehrambenih i higijenskih potrepština, školskih knjiga i pribora, odjeće, obuće, namještaja,
oprema za novorođenče, upućivanja u prava, pomoći u učenju, rekreativna i organizacijska pomoć i
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drugo. Obitelji su primile više od 1200 usluga i neki uspješno izašli iz Programa i „stali na svoje noge“. Dok centri i drugi suradnici i dalje upućuju
obitelji i djecu koja imaju rizike od socijalnog isključivanja, siromaštva, probleme jedno roditeljskih obitelji, obitelji sa puno djece, problema visoko konfliktnih razvoda. Neke obitelji imaju puno problema, no svima se obraća sa
poštovanjem i povjerenjem u njihove snage.
Osim direktnog rada s obiteljima, cilj programa je i jačanje kapaciteta stručnjaka/inja i jačanje mreže dionika kako bi se ojačala kvaliteta brige o djeci
u Županiji. Osim kroz razvoj kvalitetne suradnje, u 2018. godini pruženo je
50 supervizijskih sati za 25 stručnjaka/kinja Centara za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica, Sisak i Petrinja.
Godina je započeta organizacijom okruglog stola u Lekeniku, na kojem je
prisustvovalo 33 stručnjaka a razgovaralo se o ulogama i odgovornostima
institucija u prevenciji u lokalnoj zajednici.
Problem nasilja u školama je u 2018. zauzimao dosta medijskog prostora.
Tim programa je već treću godinu zaredom provodio projekt “Idem u tvoje cipele“ ciklus III - prevencija nasilja među djecom u partnerstvu sa Osnovnim školama u Lekeniku, Glini i Gori te srednjom školom Glina čime
smo doprinijeli smanjenju nasilja među vršnjacima.
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Sa više od 900 djece na 56 radionica razgovaralo se o nasilju, nenasilnom
rješavanju sukoba, stereotipima i predrasudama, nasilju u adolescentskim
vezama, radilo se na povećanju tolerancije i prihvaćanju različitosti, te adekvatnom nošenju s neugodnim emocijama. Učenici radionice procjenjuju
vrlo korisnima i žele ovakve oblike rada u svojim školama. Za one koji žele
znati više provedene su grupe podrške na kojima je 21 dijete kroz 18 grupnih
susreta razgovaralo i educiralo se. Ali i osvještavalo sebe po pitanju raznih
psiho-socijalnih tema. Tijekom 2017. godine napravljena je web stranica
projekta, a u 2018. dopunjena je edukativnim materijalima, te je provedena i facebook kampanja „SUPERnastavnik“ s ciljem podizanje svijesti kod
nastavnika i ostalog školskog osoblja o radionicama s temom vršnjačkog
nasilja. Materijali za radionice preuzeti su 4.609 puta, a ukupno je 160.452
korisnika vidjelo Facebook oglase. No i direktno smo educirali roditelje i
nastavnike (njih ukupno 60). A svoja znanja i iskustva, tim Programa, prenio je i djelatnicima SOS dječjih sela izvan Hrvatske.
Sjajna priča koja je započela 2017. godine, a u punom jeku je zaživjela jest
priča o projektu POP-SOS Dječje selo koji se do kolovoza 2018. provodio
zahvaljujući sufinanciranju MDOMSPa, a od studenog Ministarstva znanosti i obrazovanja. Program preuzet od udruge Most, a od strane naše Udruge implementiran na području Gline u partnerstvu sa osnovnom školom i
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Centrom za socijalnu skrb. Svake srijede je u prostoru Hipp - obiteljski
kutak SOS DS Hrvatska u Dječjem vrtiću Glina, ukupno 25 djece i mladih
provodilo je i do nekoliko sati na aktivnostima grupnih psihosocijalnih radionica, aktivnostima slobodnog vremena (igranja društvenih igara, kreativne radionice, sportske aktivnosti), a vrijedni mladi vršnjaci pomagači
iz srednjih škola dolazili su mlađima pružiti pomoći u učenju. Neki od njih
su željeli i individualni pristup pa im je i to omogućeno. Djeci je pruženo
ukupno 470 usluga, a s njihovim roditeljima provedeno je 24 sata individualnog rada te 4 edukacije. Rezultati projekta su izvrsni, a mi ponosni
na ovakav projekt upravo na području Gline.

Iskustvo rada Preventivnih programa SOS dječjih sela u Sisačko-moslavačko, Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj županiji uvidjelo se da
siromašna djeca nemaju jednake šanse, često su u školi stigmatizirana,
nastavnici očekuju manje znanja od njih, nisu im dostupne predškolske
ustanove i sl.. Upravo zbog toga, u partnerstvu sa SOS Dječjim selom
Ladimirevci osmislili smo i proveli projekt #vidime-za djetinjstvo jednakih
prilika uz financijsku podršku MDOMSPa. Ukupno je održano 50 radionica za 861 djece u 7 osnovnih škola i 4 pripadajuće područne škole, 3
radionice za nastavnike i stručne suradnike, 3 stručna skupa u Zagrebu,
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Hrvatskoj Kostajnici i Osijeku sa 206 sudionika te je pridoneseno većoj
vidljivosti djece koja žive u siromaštvu.
Provedena je medijska kampanja u cilju senzibilizacije javnosti – snimljen
video spot:
https://www.youtube.com/watch?v=LcOXYOVLWgw&t=2s,
a na društvenim mrežama Facebook i Instagram video je imao odličan
odaziv -kroz promovirane objave video na Facebooku vidjelo je: 78.402
korisnika, podijeljen je 298 puta, a video je prikazan 60.000 puta. Kroz
promovirane objave na Instagramu video je vidjelo 27.351 korisnik, a njih
čak 2.570 angažiralo se oko objave. Ovim smo projektom utjecali na povećanje vidljivosti djece koja odrastaju u riziku od siromaštva, te na adekvatan pristup siromaštvu.

Izvještaj programskog odjela objedinila i pripremila:
Gordana Daniel
Direktorica razvoja nacionalnih programa
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ONE FRIEND
JEDAN PRIJATELJ
ODJEL ZA DONACIJE I KOMUNIKACIJE
2018. godinu obilježile su tri prepoznatljive kampanje; regrutacijska kampanja za SOS mame/SOS
tate, zapošljavanje SOS predstavnika te #vidime – za djetinjstvo jednakih prilika.
U skladu s našom Fundraising strategijom otvorili smo nove suradnje s našim korporativnim partnerima te ističemo suradnju pod nazivom #zamotajljubav s tvrtkom Konzum.
Klub prijatelji bilježi odlične rezultate te svakodnevno raste broj naših mjesečnih donatora koji su
svojim mjesečnim donacijama osigurali topli dom za našu djecu i mlade.

KLUB PRIJATELJA
2018. godina je bila posebno važna jer smo u njoj obilježili 5. rođendan projekta „Prijatelj je uvijek
uz mene“, te smo i dalje marljivo radili na okupljanju novih donatora u „Klub prijatelja“, kao i na održavanju stalnih donatora članova Kluba prijatelja.
U 2018. godini svojim donacijama je 36.079 građana podržavalo živote djece i mladih, koji odrastaju u SOS Dječjim selima, da bezbrižno odrastaju i ostvaruju svoj životni put. Glavni fokus nam i
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nadalje ostaje na izravnom kontaktu s građanima, koje okupljamo u Klubu prijatelja putem obrazaca o trajnom nalogu, odnosno kroz tehnike F2F i D2D.
Tijekom 2018. godine nastavljamo suradnju s agencijom i dalje provodimo F2F InHouse projekt.
Također, intenzivno nastavljamo rad na programu lojalnosti s našim postojećim stalnim donatorima
Kluba prijatelja, te kontinuirano usavršavamo naš pozivni centar s novim aktivnostima.
F2F InHouse projekt jeste prisutan najviše u gradu Zagrebu, te Zagrebačkoj i Splitsko-dalmatinskoj
županiji. Tijekom godine smo imali 35 SOS predstavnika koji su na različitim lokacijama uključili
3.306 novih donatora Kluba prijatelja.
Nastavili smo educirati i razvijati naše SOS predstavnike kroz različite vrste tematskih radionica.
Naši SOS predstavnici su prepoznali u ovom poslu benefit za razvoj svojih komunikacijskih i prezentacijskih vještina, a koje predstavljaju vještine budućnosti.
Krajem 2018. godine započeli smo veliku kampanju za zapošljavanje SOS predstavnika.
U 2018. godini smo imali aktivnih
30 stalnih partnera, a preko 70 poslovnica različitih partnera, koji su
nam besplatno ustupili promotivni
prostor u svojim trgovačkim centrima, trgovačkim lancima i na javnim gradskim površinama. Tijekom
godine smo započeli suradnju i sa
6 novih partnera, te se veselimo
novim prilikama i mogućnostima.
Zahvalni smo svim partnerima na
lokacijama i partnerima bankama
koji nam iz godine u godinu omogućavaju provedbu projekta.
Pozivni centar je tijekom 2018.
godine imao 5 SOS predstavnika,
koji su svakodnevno komunicirali s
14.836 novih i postojećih donatora
SOS Dječjeg sela Hrvatska. Glavni
fokus nam je i nadalje komunicirati s donatorima, kako u svrhu održavanja stalnih donatora, tako i u
svrhu različitih vrsta kampanja koje
provodimo. Jedna od većih kampanja koje je u 2018. godini ostvario naš pozivni centar jeste kampanja prodaje božićnih čestitki SOS
Dječjeg sela Hrvatska prema pravnim osobama te je kontaktirano sa
780 tvrtki i institucija.

Najljepši trenutak u ovom poslu
mi je kada na kraju dana znam
da sam učinila nešto dobro, da sam i ja
pomogla nekome da odrasta u ljubavi, te mu
omogućila da hrabro krene u život.
Ana, SOS predstavnica

Najdraži trenuci ovoga posla su kada u
razgovoru s donatorima čujem njihovo
oduševljenje jer mogu doprinijeti boljoj budućnosti
naše djece, a pomaganje doživljavaju kao privilegiju
i moralnu obavezu. Posebno me gane kada čujem
da netko nesebično daje usprkos svojoj oskudici i
nezavidnim okolnostima.
Dona, SOS predstavnica

HVALA VAM
ŠTO POMAŽETE U
STVARANJU OBITELJI
ZA SVAKO DIJETE!
Moj
doprinos
je mali,
ali je za
veliku, plemenitu
svrhu. Moja mala
kap pomaže
zahvaljujući Vama.
To me čini sretnom
i ponosnom.
Maja, Sisak

Činite me
sretnim
svaki put
kad dobijem
od vas poruku
ili pismo. Tog
momenta osjećam
da sam dio vas.
Goran, Zagreb

SOS Dječje
selo Hrvatska
Zavrtnica 5,
10000 Zagreb
Telefon:
01/4618206
e-mail:
klub.prijatelja@sos-dsh.hr

Zastala sam na
ulazu u trgovački
centar i odvojila
pet minuta za
gospođu iz SOS Dječjeg
sela. Od tada izdvajam
mali dio novaca za
one kojima je pomoć
potrebna da stanu čvrsto
na noge.
Jasna, Pula
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PARTNERSTVA S POSLOVNIM SUBJEKTIMA
I ove godine naglasak smo stavili na daljnji razvoj novih potencijalnih kanala za prihodovanje od
pravnih osoba, no nismo zanemarili niti već dokazane i provjerene pristupe za ostvarivanje prihoda
kroz donacije u novcu, uslugama i proizvodima naših partnera iz poslovnog sektora. Nastavili smo
s intenzivnim umrežavanjem kroz članstvo u poslovnim udruženjima kao što su Njemačko-hrvatska
industrijska i trgovinska komora, Bisnode poslovna baza, ali i kroz događanja i edukacije koje organiziraju naši partneri, a na koje nas pozovu kako bi nam pružili mogućnost uspostavljanja direktnog
kontakta s njihovim partnerima i/ili klijentima.
Donacija za pokrivanje godišnjih režijskih troškova za jednu ili više SOS obitelji i dalje je jedan od
rado biranih načina suradnje ne samo za naše dugogodišnje partnere kao što su Erste & Steiermärkische Bank, Dr. Oetker, Bosch, Medtronic, Merkur osiguranje, Wollsdorf and Opereta nekretnine, nego i za one nove kao što su Blitz-Cinestar i C&A fondacija. Našim partnerima i dalje nudimo i
druge korporativne pakete sa specifičnim projektnim aktivnostima koje su poglavito zanimljive onim
tvrtkama koje svoje donacije žele povezati s poslovanjem kompanije ili područjem u kojem žele djelovati kroz društveno odgovorno poslovanje: npr. obrazovanje (Fondacija Bonartes, Xellia), stručni
rad s djecom (Pepco) ili investicijsko održavanje (INA). U drugoj godini partnerstva tvrtka Johnson
& Johnson nastavila je s financiranjem projekta „Zdravlje je za sve“ kroz svoju korporativnu fondaciju. Njihova podrška obuhvaća financiranje redovitih zdravstvenih i higijenskih potreba naše djece
i djelatnika, te edukacije o zdravlju ne samo za naše djelatnike nego i članove obitelji s kojima radimo kroz preventivne programe na svim lokacijama. Svi sudionici edukacija dobili su i vrijedne donacije higijenskih proizvoda za djecu.
Povjerenje koje nam ukazuju svi naši partneri
možda najbolje potvrđuju oni iz kategorije općih
donacija koji svoju podršku ne vezuju ni uz kakvu specifičnu aktivnost: već dugogodišnji kao što
su Medical Intertrade, Hrvatski ured za osiguranje, Intea, Oriflame, Namještaj Mima, Scan projekt,
Strabag, Kamgrad i Atir, no i nove tvrtke – Konzum, Agrokor, Volvo, Bipa i Cho consulting. S Poliklinikom Bagatin nastavili smo suradnju putem
B2B platforme „Pomaganje je uvijek IN“ kroz koju
nam je ove godine Odvjetničko društvo Knezović
i partneri doniralo obiteljsko vozilo Škoda Octavia
Combi za SOS Dječje selo Ladimirevci. Vozilo će
uvelike pomoći prvenstveno radu naših SOS Zajednica mladih ali i pri duljim putovanjima vezanima za posjete liječniku ili biološkim roditeljima
i rođacima. U suradnji za Zagrebačkom bankom
na 450.000 njihovih klijenata poslali smo poziv na
donaciju koji je priložen uz mjesečnu poštu koju
primaju od svoje banke koja je bila tradicionalno
vrlo uspješna.
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Kroz marketing za opće dobro proveli smo nekoliko uspješnih akcija sa višegodišnjim partnerima
– Colgate-Palmolive, Rekord-tim i Henkel, no daleko najuspješnija ne samo po prihodu nego i ostvarenom PR-u bila je kampanja #zamotajljubav s partnerom Konzum. Uz TV spot s likovima iz dizajna samih materijala i pjesmicom „Bolesne braće“, prodaja prigodnih vrećica i papira za božićne
poklone od kojih je Konzum donirao 1 kunu za naš rad polučila je izvrsne rezultate, a promocija uz
pozitivnu poruku kakvu je naš partner uspio ostvariti kroz marketinšku potporu je iznimno vrijedna.
Od 20. studenog do kraja prosinca u udarnim TV terminima, na svim društvenim mrežama i internetu, jumbo plakatima na javnim mjestima, prodajnim katalozima pa čak i na samim računima, naš
je novi partner Konzum promovirao akciju kroz koju je postao najveći korporativni donator u 2018.
godini. Vrijedno je spomenuti da se suradnji pridružio i koncern Agrokor s financijskom donacijom,
ali i druge vrijedne tvrtke u njihovom sastavu – Ledo, Zvijezda, Jamnica i PIK Vrbovec – s izdašnim
donacijama prehrambenih proizvoda za svu našu djecu i mlade.
Nastavili smo s aktivnošću Telemarketinga za tvrtke gdje telefonskim kontaktom dogovaramo sastanke s tvrtkama s kojima do sada nismo imali suradnju. Od 94 tvrtke koje smo kontaktirali, sastanke smo dogovorili s njih 10, a još nekoliko tvrtki ćemo prema njihovoj želji kontaktirati u 2019. godini. I ove godine smo 2.000 tvrtki odabranih prema određenim kriterijima, kontaktirali kroz direktnu
poštu što je potvrdilo uspješnost ovog načina kontaktiranja tvrtki. Također smo kroz nama novi kanal Hrvatske pošte tzv. Pametna pošta na 5.000 tvrtki poslali direktnu poštu. Ovaj kanal je pokazao
svoju vrijednost jer smo došli do većeg broja manjih tvrtki kojima smo se predstavili i gdje su neke
od njih uplatom donacije prepoznale vrijednost onoga što radimo.
Od donacija u proizvodima, uz donirano vozilo Škoda Octavia Combi sigurno su najvrijednije donacije smještaja za ljetovanje SOS obitelji. Zahvaljujući privatnim donatorima, sva djeca i mladi u našoj skrbi ljetuju na Jadranu tijekom ljetnih praznika. Uz spomenutu donaciju higijenskih proizvoda za
njegu djece tvrtke Johnson & Johnson, od velike je vrijednosti i godišnja zaliha proizvoda za čišćenje
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našeg partnera tvrtke Henkel koja je ove godine dodijeljena SOS Dječjem selu Lekenik. Kraj godine „zasladila“ je vrijedna donacija božićnih poklona djelatnika Ine koja je prerasla u tradiciju: u suradnji s Ininim odjelom za ljudske resurse njihovi djelatnici kao privatne osobe za svako naše dijete
i mladu osobu osiguravaju poklon baš po vlastitoj želji. Istaknuli bismo još i donaciju pipa i tuševa
za SOS Dječje selo Ladimirevci tvrtke Hans Grohe, zatim donaciju ventila i opreme tvrtke Danfoss
d.o.o. za potrebe rekonstrukcije termoregulacije u SOS Društvenom centru Hermann Gmeiner, te
donaciju dječjih majica i fliseva za naše djelatnike tvrtke Adler.

ODNOSI S JAVNOŠĆU - izvještaj istaknutih događaja u 2018. godini
Tražimo SOS mame/SOS tate
Početkom godine Udruga je raspisala natječaj za radno mjesto: SOS mama/SOS tata. Natječaj za
hrabre ljude velikog srca koji su spremni živjeti u SOS Dječjim selima Lekenik ili Ladimirevci, te skrbiti
za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, uvelike je zainteresirao medije. Tim povodom pokrenuli smo web poddomenu: natjecaj.sos-dsh.hr čijom smo komunikacijom podigli interes pratitelja na
društvenim mrežama: Facebook, Instagram i LinkedIn. Uz medijsku podršku novinske kuće Styria,
nacionalne Hrvatske radio televizije, Nove TV, RTL-a i brojnih lokalnih TV i radio postaja, tople priče
o našim SOS mamama i njihovo iskustvo u ovom životnom pozivu ispričano je javnosti. Veliki broj
prijava stigao je na naše adrese, a poneke su rezultirale i zaposlenjem.

Kakva čast! Nagrada Jakov Kudrić u našim je rukama!
Povodom Svjetskog dana socijalnog rada, 20. ožujka 2018. godine u organizaciji Hrvatske udruge socijalnih radnika održana je središnja svečana proslava i dodjela nagrada socijalnim radnicima, ustanovama i organizacijama civilnog društva koji su svojim djelovanjem doprinijeli razvoju i
afirmaciji profesije socijalnog rada i čiji je rad prepoznat kao opće dobro i od posebnog značaja
za zajednicu.
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Tim je povodom Udruga SOS Dječje selo Hrvatska primila nagradu „Jakov Kudrić“ za istaknuti doprinos u razvoj profesije socijalnog rada. Nagradu je preuzela nacionalna direktorica, Višnja Tuškan-Krupić, te je naglasila koliko nam je značajna njihova uloga, kao i suradnja koju godinama
uspješno ostvarujemo u cilju dobrobiti djece i mladih.
Naša SOS mama poput filmske dive
Početkom travnja, u sklopu novog projekta i slogana „Ljepota na MOJ način“, dugogodišnji partner
SOS Dječjeg sela Hrvatska tvrtka Oriflame predstavila je i nove brand ambasadore. Tako se među
uvaženim imenima s domaće scene našla i naša SOS mama Verica Filipčić.
Prepoznata kao osoba koja zrači ljepotom iznutra, kao i izvana, naša je Verica postala dio ove lijepe
priče. U ugodnom društvu naša je SOS mama provela dan poput slavne zvijezde. Uz bliceve fotoreportera, do primanja čestitki i priznanja što je svoj život nesebično posvetila našoj djeci.
Nakon konferencije za novinare, predstavljanje projekta nastavilo se u filmskom okruženju „Kaptol Botique Cinema“. Tamo je održan pravi „filmski sastanak“, gdje je i naša SOS mama bila predstavljena poput filmske zvijezde, a našoj je Udruzi uručena i hvalevrijedna donacija tvrtke Oriflame.
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Sretan 21. rođendan, SOS Dječje selo Ladimirevci!
Tradicionalno, 21. godinu zaredom, 25. svibnja bio je rezerviran za veliko slavlje. U SOS Dječjem selu Ladimirevci od ranog su jutra krenule pripreme za rođendansko veselje. Iz SOS kuća širio se miris domaćih kiflica i kolačića, dok su vrijedni zaposlenici pripremali dječje radionice na
otvorenom.

Nakon službeno-zabavno-dječjeg programa, koji je protekao u organizaciji
naše djece i brojnih prijatelja, uslijedio je ukusan ručak. „Za pune bušice“
pobrinuli su se naši vjerni partneri: trgovački lanac Lidl, mesna industrija
Ravlić d.o.o. i Dr.Oetker.
Još jedan čaroban sportski dan u ŠRD Kozjak
Treću godinu zaredom naši prijatelji velikog srca iz ŠRD Kozjak okupili su
mnoštvo volontera koji su jedan cijeli dan posvetili djeci iz SOS Dječjih sela
Lekenik i Ladimirevci. Početak druženja obilježili su mali glumci iz Lekenika koji su dobili priliku izvesti predstavu „U stihu priča o dječaku Hlapiću“
pred prepunim kazalištem „Žar ptica“.
Uz ovacije i gromoglasan pljesak publika je prepuna dojmova, napustila kazalište i krenula na sportsko druženje na teren. Najviše oduševljenja
izazvala su čak tri dvorca na napuhavanje, dok je neizostavan nogomet,
odbojka i poligon s lopticama bio rezerviran za mlađu djecu. Veliki interes
i dugački red stvorio se kod trenera streličarstva gdje su neka djeca, svojom upornošću gađala „u sridu“.
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Šegrt Hlapić i njegova družba iz Lekenika oduševila Lisinski
17. lipnja 2018., u Maloj dvorani Vatroslava Lisinskog naši su mališani igrali premijeru predstave „U stihu priča o dječaku Hlapiću“. Pod redateljskom
palicom autora predstave Rusmira Agačevića pokazali su svoje glumačko
umijeće i oduševili okupljenu publiku. Dvorana Lisinski bila je prepuna radosnih dječjih lica koja su s nestrpljenjem očekivala početak predstave.
Kroz, već svima poznatu, priču o Šegrtu Hlapiću vodila nas je Majstorica,
dok su Hlapić i Gita izazvali najviše simpatija publike. Čast nastupiti u velebnoj dvorani Lisinski, našim su glumcima omogućili prijatelji iz Lions kluba Agram, u čijoj je organizaciji protekao cijeli događaj.
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Predsjednica u posjetu SOS Dječjem selu Lekenik
U utorak, 19. lipnja, 2018., predsjednica RH, gospođa Kolinda Grabar-Kitarović posjetila je SOS
Dječje selo Lekenik. Po dolasku u SOS Selo, Predsjednicu su pozdravili prof. Mariza Katavić, predsjednica Udruge, nacionalna direktorica Udruge, Višnja Tuškan-Krupić te Mario Čović, direktor SOS
Dječjeg sela Lekenik.
Tijekom posjete SOS kući Iris i SOS Društvenom centru Hermann Gmeiner, predsjednica je bila
upoznata s djelovanjem Udruge SOS Dječje selo Hrvatska te specifičnostima rada i skrbi za djecu.
SOS Dječje selo Hrvatska u potrazi za SOS predstavnicima
S ciljem da osnujemo nove timove SOS predstavnika u Zagrebu i Splitu, pokrenuli smo kampanju
„Postani SOS predstavnik“. Za te potrebe snimili smo kratki video u kojem su prikazane sve prednosti ovog posla. Također, pokrenuta je i web poddomena: predstavnik.sos-dsh.hr, na kojoj se, osim
svih potrebnih informacija o ovom radnom mjestu, nalazi i obrazac za prijavu. Glavni komunikacijski
kanal kampanje bile su društvene mreže: Facebook i Instagram, te Youtube kanal, gdje smo oglasima dosegli veliki broj ljudi, kao i prijava za posao.
Lekenik proslavio 25. rođendan
Zadnju subotu u rujnu djeca, SOS mame, djelatnici, dragi gosti i prijatelji proveli su u velikom slavlju
25. rođendana SOS Dječjeg sela Lekenik. Tim je povodom malo turopoljsko selo Lekenik postalo
poprište dobre zabave, a SOS Društveni centar Hermann Gmeiner i ovoga je puta ugostilo brojne
glazbenike, umjetnike i ljude velikog srca. Posebna gošća bila je pjevačica Antonija Šola koja je nastupom obilježila završetak službenog dijela programa, dok su za zabavu na otvorenom bili zaduženi prijatelji, umjetnici Cest is d‘best festivala. Uz svesrdnu pomoć brojnih donatora slavlje se nastavilo do kasnih poslijepodnevnih sati.
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#vidime – za djetinjstvo jednakih prilika
Kampanja koja je privukla najviše pažnje javnosti i medija, #vidime – za
djetinjstvo jednakih prilika, započela je 1. listopada stručnim skupom „Za
djetinjstvo jednakih prilika“, u „Maloj kući dječjih prava, ureda pravobraniteljice za djecu“, u Zagrebu. S ciljem podizanja svijesti građana o problemu broja djece u Hrvatskoj koja odrastaju u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti snimljen je videospot, koji je svojim emotivnim sadržajem
ostavio dojam među brojim korisnicima društvenih mreža, kao i gledateljima TV kanala na kojima se TV spot emitirao. Video je postavljen na
YouTube kanal Udruge gdje je pregledan 950 puta, dok je kroz promovirane objave na Facebooku video vidjelo 78.402 korisnika, podijeljen je
298 puta, a video je prikazan 60.000 puta. Kroz promovirane objave na
Instagramu video je vidjelo 27.351 korisnika, a njih čak 2.570 angažiralo se oko objave.
Čak 5 TV kanala podržalo je kampanju prikazivanjem TV spota u svim
slobodnim terminima (HRT, Osječka TV, Sportska TV, Z1, Kanal RI).
Emisija Nove TV, „Provjereno“ snimila je prilog o jednoj obitelji koja je
korisnik programa „Jačanje obitelji“, te time uvelike senzibilizirala javnost.
Također, ekipa emisije „Dobro jutro Hrvatska“ ugostila nas je na temu
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siromaštva djece u Hrvatskoj, dok su Slavonska i Vinkovačka televizija
emitirala prilog sa stručnog skupa u Osijeku. Također, 12 internetskih portala
i nekoliko tiskovina prenijeli su priču o našoj kampanji, dok su Radio Županja
i Radio Split ugostili nas u radijskim emisijama. Tijekom kampanje koja se
odvijala pod pokroviteljstvom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku, provedena su još dva stručna skupa: u Osijeku i Hrvatskoj
Kostajnici.
Jedna jabuka na dan, tjera doktora van!
Krajem listopada u sklopu projekta „Zdravlje za sve“ našeg velikog partnera Johnson&Johnsona, u SOS Dječjem selu Lekenik provedena je radionica o zdravom načinu prehrane i života.
U protekle dvije godine u sklopu projekta, provedeno je niz radionica koje su
održali zdravstveni stručnjaci uz teoretsku podršku tvrtke Johnson&Johnson,
a kao kruna predstavnici Johnson&Johnsona, Atlantic grupe i DM-a posjetili  
su SOS Dječje selo Lekenik te se izvrsno proveli s našim mališanima. Nakon kratke dječje prezentacije o zdravlju i kraljici voća – jabuci, zabava se
nastavila kreativno pa se bojalo i crtalo na sve strane. Druženje je završilo
aktivno – uz pravi kardio trening neumorne instruktorice Zumbe.
Naši mališani u društvu Modrića, Rakitića, Subašića, Vrsaljka…
koje veselje!
Iako je od dočeka naših srebrnih nogometaša prošlo podosta vremena, nitko nije i nikada neće zaboraviti njihov uspjeh na Svjetskom nogometnom
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prvenstvu u Rusiji. Tako su naši su mališani iz SOS Dječjih sela, u studenom, doživjeli susret koji će
pamtiti do kraja života. Imali su čast prisustvovati uručenju odličja našim srebrnim nogometašima
na Pantovčaku.
Uzbuđeni, ali spremni, djeca su u pratnji SOS mama, direktora SOS Dječjih sela, Lekenik i Ladimirevci, te nacionalne direktorice Udruge, stigli u ured predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Odjeveni u dresove s velikim su strpljenjem pratili odlikovanje cijele hrvatske nogometne reprezentacije.
Nakon službenog dijela uslijedilo je pravo veselje. Unatoč velikoj gužvi, kao pravi vatreni navijači,
uspjeli su se progurati do svojih sportskih idola te zatražiti autogram i fotografiju.
Konzum „zamotao ljubav“ u obliku donacije za djecu u SOS Dječjem selu
Uoči božićnih i novogodišnjih blagdana ljudi velikog srca iz trgovačkog lanca Konzum, pokrenuli su
akciju koja je ostvarila odlične rezultate. Zahvaljujući izvrsno osmišljenoj marketinškoj kampanji i
„zaraznom“ hip-hop hitu, kojeg je pjevao gotovo svaki prolaznik na zagrebačkom Adventu, kampanja je podigla veliku medijsku pažnju. Naravno, tu velike zasluge idu našoj poznatoj „Bolesnoj braći“, Bizzi i Baby Dooksu, koji su i osmislili hit za djecu u našim Selima.
Osim toga, kampanja je rezultirala izvrsnom donacijom. Iznos od 200.000 kuna prikupljen je u humanitarnoj akciji „Odmotaj papir i zamotaj ljubav“ prodajom posebno dizajniranih papira, vrećica i
kartica za pakiranje blagdanskih darova koje su kupci mogli pronaći u svim većim Konzumovim prodavaonicama, pri čemu je od svakog prodanog artikla odvojena jedna kuna za pomoć djeci.
S novim automobilom u Novu godinu
2018. godinu ispratili smo s jednim lijepih i hvalevrijednim darom – donacijom odvjetničkog ureda
Knezović i partneri, Udruge Pomaganje je uvijek IN te Poliklinike Bagatin. Ove jake snage velikog
srca donirali su automobil SOS Dječjem selu Ladimirevci.
Automobil je svečano uručen nacionalnoj direktorici SOS Dječjeg sela Hrvatska, Višnji Tuškan-Krupić, a mi smo od srca zahvalni našim prijateljima na ovoj gesti koja će djeci i djelatnicima omogućiti
kvalitetan život u SOS Dječjem selu Ladimirevci.

Marinka Šenjug
Direktorica odjela za donacije i komunikacije
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ONE MOVEMENT
JEDAN POKRET
UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA
Vođeni našom misijom, brinemo se za djecu bez adekvatne roditeljske skrbi. A jedini način na
koji možemo biti uspješni u tome je putem zajedničke suradnje stručnih, motiviranih i posvećenih
zaposlenika.
U ovoj, završnoj godini strategije „Put održivosti“, ponosno gledamo na put koji smo do sada prošli, te
ciljeve koje smo zajedno ostvarili. I u 2018. godini zadržali smo kontinuitet u profesionalnom upravljanju ljudskim potencijalima, a potvrda navedenom stigla nam je u vidu priznanja koje smo zaprimili
od strane strukovne udruge HR Centar „Posebno priznanje za razvoj funkcije ljudskih resursa, svrha
kojeg je poticanje razvoja funkcije upravljanja ljudskim resursima u okviru neprofitnih organizacija“.
Aktivnosti upravljanja ljudskim potencijalima provođene su u skladu sa SOS standardima baziranima na HR Cycle –u.
U godini koja je bila izuzetno zahtjevna u vidu privlačenja kandidata za otvorene pozicije, uspješno
smo surađivali s brojnim vanjskim suradnicima i partnerima, te izabrali kandidate u skladu s našim
visokim standardima. Ukupno smo proveli 55 regrutacijsko-selekcijska procesa, a izdvajamo dva
najopsežnija:
Kampanja „Izaberi životni poziv! Postani SOS mama / SOS tata“
- Do sada najveća medijska zastupljenost zahvaljujući velikom odazivu brojnih partnera – TV; Radio; Print i on-line mediji; on-line banneri; bilboard plakati; Internet portali; direktni mailing u suradnji s Hrvatskim Zavodom za zapošljavanje, plakati i letci;
Facebook, Instagram, LinkedIn; Digitalni marketing (Facebook oglašavanje, Google
AdWords), Interni mailing …
- Zaprimili smo 50 prijava, te nakon postupaka selekcije izabrali dvije kandidatkinje za
poziv SOS mame
Kampanja „Postani SOS predstavnik“
- Kontinuirana kampanja tijekom cijele godine kojom smo širili i stabilizirali tim odjela za
Donacije građana
- Unatoč velikom broju prijava uspjeli smo osigurati profesionalan, brz i učinkovit selekcijski proces
S obzirom na ograničene financijske mogućnosti naš uspjeh u procesima zapošljavanja ne bi bio
moguć bez podrške naših dugogodišnjih partnera – Internet portala Posao.hr, koji nam je besplatno
ustupao oglasni prostor shodno našim potrebama, Internet portala Moj Posao, te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje po pitanju oglašavanja, selekcije kandidata u područnim uredima širom RH, te
podršci po pitanju provedbe stručnih osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.
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Sve naše nove kolegice i kolege upoznali su se s radom organizacije, suradnicima i posebnostima njihovih radnih pozicija kroz programe orijentacije i integracije pri čemu smo poseban naglasak
stavljali na očekivanja u skladu sa strateškim smjernicama organizacije, jasnoću i razumijevanje
uloge pojedinca u timu te važnosti profesionalne i uvažavajuće suradnje kao ključnog parametra
SOS-ove organizacijske kulture.
Kako bi osigurali kontinuitet visoke kvalitete rada naše organizacije (a naravno sukladno našim profesionalnim preferencijama – i unaprijedili istu), organizacijske promjene nužno su pratile i aktivnosti
po pitanju jačanja kapaciteta stručnjaka i timova.
Ponosni smo što na regionalnim konferencijama i međunarodnim radionicama sudjelujemo kao nositelji dobrih praksi te stečena znanja i iskustva dijelimo s kolegicama i kolegama iz regije. Sudjelovali smo i na brojnim domaćim konferencijama, stručnim skupovima, okruglim stolovima i radionicama. Naši djelatnici (pogotovo stručnjaci koji rade s djecom) na većini konferencija i stručnih skupova
predstavljali su svoje radove, te znanja i iskustva naše organizacije dijelili na dobrobit šire zajednice.
SOS kolege iz drugih zemalja dolazile su posjetiti nas u sklopu orijentacijskih i field visit programa
kako bi unaprijedili svoja znanja u područjima u kojima smo mi uspješniji, a naši djelatnici sudjelovali su i kao predavači na brojnim međunarodnim SOS konferencijama i razvojnim radionicama.
U skladu s grupnim i individualnim razvojnim planovima provodili smo razvojne programe i edukacije, a važno je naglasiti da smo zadržali visoki standard po pitanju provedbe supervizije – kako
grupne tako i individualne, shodno potrebama. Posebnom pažnjom i odgovornim planiranjem vodili
smo računa o kontinuiranom razvoju i podršci zaposlenicima koji direktno rade s djecom. Shodno
prepoznatim potrebama jačali smo njihove kompetencije kojima svakodnevno i brižno osiguravaju
odrastanje djece i mladih u SOS programima.
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I ove godine uspješno smo proveli Program oporavka (izvan Sela) SOS
mama i SOS teta, te navedeno vrijeme iskoristili za dodatni trening u vidu
osobnog razvoja na temu komunikacije i davanja povratnih informacija.
Veliki doprinos uspjehu naše organizacije i ove godine donijeli su volonteri koji su u 2018. godini odradili ukupno 1.536 volonterskih sati, kroz razne
volonterske aktivnosti (instrukcije, sportske aktivnosti, glazbene i umjetničke radionice…).
Kao i svake godine, krajem godine proveli smo proces strateškog planiranja temeljenog na strategiji „Put održivosti 2020“. Strateške smjernice koje
se odnose na razvoj ljudskih resursa, jasno su definirane i za 2019. godinu.
Održavanjem postojećih partnerskih odnosa i uspostavom novih održavat
ćemo visoku razinu kvalitete upravljanja ljudskim potencijalima unatoč ograničenim financijskim sredstvima.
Profesionalnost, stručnost i motiviranost zaposlenika na svim razinama (s
posebnim naglaskom na nove programe u razvoju) ostaju ključni ciljevi
upravljanja ljudskim potencijalima.

Josip Marinković
Direktor ljudskih potencijala
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1.2 RASPORED GLAVNIH DOGAĐANJA
TIJEKOM 2019.
SIJEČANJ

Nacionalno godišnje izvješće za 2018. poslati u IOR
Pripreme za reviziju 2018.

VELJAČA

Strateški i godišnji plan 2018. – 2. evaluaciju poslati u IOR
PR & FR godišnje izvješće za 2018. poslati u IOR FDC
25. veljače 2019. Dan Udruge SOS Dječjeg sela Hrvatska

OŽUJAK

1. sastanak nacionalnoga menadžmentskog tima (NMT) SOS DSH
Revizija financijskog poslovanja u 2018.

TRAVANJ

Završeno revizorsko izvješće za 2018. godinu
Nacionalni Mid Term Plan 2020. – 2022. poslati u IOR
6. sjednica Predsjedništva SOS DSH

SVIBANJ

7. sjednica Predsjedništva
25. svibnja 2019. Dan SOS DS-a Ladimirevci

LIPANJ

2. sastanak NMT-a SOS DSH
28. Skupština Udruge SOS DSH
Revizorsko izvješće za 2018. poslati u IOR
23. lipnja svjetski Dan SOS Dječjih sela

SRPANJ

Ljetni praznici djece i mladih na moru
3. sastanak NMT-a SOS DSH – Dan kreativnosti

KOLOVOZ

Sezonski rad mladih na moru, a djeci u Selima
organizirane slobodne aktivnosti
Polugodišnju reviziju Strateškoga i godišnjeg plana 2019.
do 8.08. poslati u IOR

RUJAN

4. NMT sastanak
Prijedlog maksimalnog okvira budžeta za 2020.
Konačni PR & FR plan rada za 2020.

LISTOPAD

Dan SOS Dječjeg sela Lekenik 8.10.2019.
8. sjednica Predsjedništva
Radionica „Strateški i godišnji plan rada za 2020.“

STUDENI

Konačni prijedlog budžeta za 2020.
Početak božićne kampanje, čestitke...

PROSINAC

9. sjednica Predsjedništva i 5. sastanak NMT-a zajedno
Proslava Božića u SOS selima i SOS zajednicama mladih
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2.1 P
 OPIS ČLANOVA PREDSJEDNIŠTVA UDRUGE
SOS DJEČJE SELO HRVATSKA
1.

prof. dr. sc. Mariza Katavić

predsjednica

2.

gosp. Branimir Vlajo

dopredsjednik

3.

dr. sc. Lea Sokolić

rizničarka

4.

gđa Wendy Zečić, univ. spec. pol.

članica

5.

prof. dr. sc. Tatjana Josipović

članica

6.

gđa Caroline Taylor

članica

7.

gđa Katrin Raie

članica
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3.1 SOS DJEČJE SELO LEKENIK
U SOS Dječjem selu Lekenik danas živi 66 djece. Od toga broja, 45 su osnovnoškolci, 1 srednjoškolka i 20 predškolci. Tijekom 2018. godine pridružilo nam se 5 novih stanara u Selu, dok je 11-ero
djece otišlo i nastavilo svoj životni put izvan Lekenika. Generacija učenika osmih razreda, njih petoro, prešla je u SOS Zajednice mladih, troje djece je otišlo na posvojenje, a troje se vratilo u biološku obitelj. Početkom godine, za vrijeme zimskih praznika, velik dio djece bio je uključen u edukativne radionice Društvenog centra, poput plesne, dramske, računalne, a jedan dio djece proveo
je odmor kod biološke rodbine. U mjesecu veljači organiziran je Dječji maskenbal uz prisustvo svih
SOS obitelji. Uz veliko uzbuđenje i radost djece, podijeljene su nagrade svim sudionicima, kao i prijateljima SOS – Dječjeg sela, koji su nam se priključili u ovom tradicionalnom događanju. U ožujku
smo obilježili Dan žena, prigodnim koncertom za sve naše SOS – mame i tete, a dolazak proljeća i povratak roda u naš kraj, proslavili smo u suradnji s Vrtićem i Turističkom zajednicom Općine
Lekenik, manifestacijom „Dočekajmo rode“. U travnju smo obilježili blagdan Uskrsa. naše mlade
osobe su svoj Dan proslavile u Orahovici, ugostili smo kolegice iz SOS Dječjeg sela Njemačka te u
sedmodnevnom druženju predstavili svoj rad i razmijenili iskustva, sudjelovali smo u obilježavanju
Dana Općine Lekenik, a naša djeca starije grupe računalne radionice, sudjelovala su na natjecanju
iz robotike, Croatian makers lige, s vrlo zapaženim rezultatom.
U svibnju je naš rock sastav „Glazbeni sanjari“ nastupio na 4. Susretu zborova Sisačko-moslavačke županije u Popovači, povodom Majčinog dana, održali smo Biciklijadu, u kojoj su, pored djece i zaposlenika, sudjelovali prijatelji SOS-a, a tim povodom smo djecu učili prometnim pravilima
i kulturi u prometu. U organizaciji Športsko-rekreacijskog društva Kozjak iz Zagreba, proveli smo
predivan dan na izletu u Maksimiru, a naši mali glumci zabilježili su nastup u pravom dječjem kazalištu „Žar ptica“ u Zagrebu. U mjesecu lipnju naši mali violinisti nastupili su u Centru za kulturu
Susedgrad, povodom desete godišnjice postojanja udruge „Zvučni planet“. U organizaciji Lions
kluba Agram i Lions kluba Grič, u Koncertnoj dvorani Lisinski, nastupili su glumci Malog kazališta
bajki, s predstavom „U stihu priča o dječaku Hlapiću“ i još jednom oduševili zrelošću svoje izvedbe
i predanošću, kojom pristupaju dramskom izričaju. U istom mjesecu posjetila nas je predsjednica
Republike Hrvatske, gospođa Kolinda Grabar-Kitarović, koju smo upoznali s radom SOS – Dječjeg sela i počastili prigodnim programom u SOS – Društvenom centru. Djeca su ljetovala u Rovanjskoj i Šušnjaru kod Zadra te na otoku Čiovu, a organizirali smo i brojne ljetne aktivnosti u Dječjem
selu, pod nazivom „Ljeto u Lekeniku“. U mjesecu kolovozu, desetoro djece otputovalo je u Prag,
u organizaciji udruge Lastavica, koja je financijski omogućila našoj djeci upoznavanje s različitim
kulturnim, zabavnim i edukativnim sadržajima, kao i druženje s djecom iz SOS dječjih sela Bosne
i Hercegovine, Srbije, Makedonije i SOS Dječjeg sela Ladimirevci te domaćinima, koji su se pobrinuli za iznimno dobru atmosferu i gostoprimstvo pravih i iskrenih prijatelja. Sedam dječaka sudjelovalo je u „Riječnoj odiseji mira 2018.“ događanju koje je uključivalo logorovanje i reparaciju drvenih čamaca na rijeci Uni, a posljednjeg dana u kolovozu smo, ispratili djecu, koja su završila program osnovne škole, u Zajednice mladih Velika Gorica i Zagreb, gdje će nastaviti svoje srednjoškolsko obrazovanje. Početak mjeseca rujna, obilježen je početkom nove školske godine, uz upis
5 djece prvašića, a koncem mjeseca proslavili smo naš veliki jubilej, dvadeset peti rođendan SOS
Dječjeg sela, uz brojne prijatelje i goste te čestitke i dodjelu priznanja dugogodišnjim djelatnicima.
U mjesecu listopadu sudjelovali smo u završnom dijelu projekta „Zdravlje za sve“, koji provodimo
u suradnji s tvrtkom Johnson & Johnson, DM i Atlantik grupom, stomatolozi Poliklinike Apolonija
iz Zagreba su proveli edukativnu radionicu iz područja higijene zubi za djecu od 1. do 5. razreda,
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djeca su prisustvovala otvorenju V. Dječjeg festivala u organizaciji Blitz
Cinestara te prošla edukaciju iz područja komunikacije, Hrvatske udruge
za mirenje, u sklopu obilježavanja Tjedna mirenja. U mjesecu studenom,
na desetoj po redu manifestaciji Milenijsko čitanje bajki, uz sudjelovanje
svih SOS obitelji i djelatnika, čitali smo bajke, basne, pjesme i ostale prigodne forme za djecu, a brojni prijatelji javili su nam se sa svojim video
materijalima, mnogi i na stranim jezicima i tako doprinijeli raznolikosti i
bogatstvu ovog tradicionalnog slavljenja čitanja za djecu i lijepe riječi. Sredinom mjeseca posjetili smo predsjednicu Republike Hrvatske, koja nas
je pozvala na svečano uručenje odlikovanja srebrnim reprezentativcima
Hrvatske u nogometu te smo ugodne trenutke proveli u društvu vrhunskih
sportaša, s kojima smo dogovarali i neke nove susrete. Međunarodni dan
dječjih prava obilježili smo prigodnim radionicama za sve uzraste djece,
u suradnji s osnovnom školom Mladost iz Lekenika, dok smo u mjesecu
prosincu, nastavili suradnju i prijateljstvo s osnovnom školom Brestje iz
Sesveta, pa su tako ovom prilikom učenici i nastavnici sudjelovali u velikoj božićnoj akciji prikupljanja poklona za djecu SOS Dječjeg sela Lekenik, a gostovanje našeg Malog kazališta bajki u jednoj od najvećih škola u Hrvatskoj, dogovorili smo za proljeće 2019. godine. Vrlo zahtjevnu,
izazovima ispunjenu, ali izuzetno uspješnu, jubilarnu godinu, završili smo
božićnom priredbom, na kojoj su nam naša djeca mali glumci, glazbenici,
recitatori, pjevači te polaznici Hobby art radionice, predstavili svoje radove i svoje viđenje Božića, a program su nam uveličali korisnici Doma za
starije osobe Ksaver iz Zagreba te renomirani pjevač grupe Prljavo kazalište, Mladen Bodalec. Preko zimskih praznika organizirali smo sportske i
edukativne sadržaje za djecu, dok je manji dio djece boravio u biološkim
obiteljima tijekom praznika.

42

TREĆI DIO IZVJEŠĆA PROJEKATA

GODIŠNJE
IZVJEŠĆE

2018

3.2 S
 OS ZAJEDNICE MLADIH ZAGREB
I VELIKA GORICA
SOS Zajednica mladih Zagreb
U Zajednici  mladih Zagreb, tijekom 2018. godine skrbili smo o 16  mladih, od toga prevladavaju
djevojke njih 10 i 6 mladića. Protekla godina za našu Zajednicu mladih bila je godina velike fluktuacije i završetka jednog golemog koraka za veliki broj mladih. Petoro mladih ove godine su bili maturanti i završili su srednju školu, iz Zajednice mladih izašlo je 6 mladih, na početku nove školske godine 2018/2019 uselilo je novih četvoro mladih, primili smo jednu mladu osobu izvan sustava skrbi
SOS-Dječjeg sela, a naš program napustilo je u različitim periodima ovisno o završetku školovanja,
isplaniranim ciljevima razvoja, sveukupno 6 mladih.
Postignuće školskog uspjeha podijelili su svi naši srednjoškolci prijelazom iz jednog razreda u drugi kao i uspješno završavanje srednje škole s visokim rezultatima. Za navedeni uspjeh zaslužne su
mlade osobe, ali i njihovi odgajatelji, kao i pomoć i poduka naših volonterki i instruktora.
Od uključenja u slobodne aktivnosti, svakako je na prvom mjestu sport, nogomet, odbojka, planinarenje, kao i sudjelovanje u kulturnim aktivnostima. Ovdje se ističu posjeti kazališnim predstavama.
Organizirana i provedena je škola kuhanja i radionice kuhanja, tehnike i vještine art terapije, sudjelovanje na školskim izletima, putovanjima, maturalnim balovima, polaženje i završetak programa
auto-škole te sudjelovanje na doživljajno - pedagoškom projektu „Istria Terra magica“.
U programu produžene skrbi, polusamostalnog  života od četiri mlade osobe, jedan mladić redovno i motivirano studira informatiku na trećoj godini, a ostala trojica su zaposleni, marljivo i vrijedno
rade. Mladi u produženoj skrbi samostalno i autonomno žive i rade, odgovorno svladavaju životne zahtjeve, ponosimo se ovim mladim ljudima koji su aktivno preuzeli konce života u svoje ruke,
spremni su i aktivni u pronalaženju boljih poslova, nošenju sa izazovima svakodnevice, svladavanju
emocionalnih kriza i padova, komuniciranju s javnim službama, asertivnosti i traženju i prihvaćanju
prilika. Od osnivanja naše Zajednice mladih, 1996. godine, do danas, iz naše podružnice osamostaljeno je 74 mladih ljudi.
Godinu 2018. smo ispratili sada već tradicionalnim događanjem, te pozdraviti se s našom dragom
i nadasve uspješnom mladom osobom Daliborkom, a koja odlazi u Španjolsku. Uz najiskrenije želje svih nas, za uspješnim ostvarenjem njenih snova i želja, a znajući našu Daliborku, sigurni smo
da će tako i biti.

SOS Zajednica mladih Velika Gorica
U Zajednici mladih Velika Gorica tijekom 2018. brinuli smo o petnaestoro mladih, 10 djevojaka i 5
mladića. Uz to u programu polusamostalnog življenja brinuli smo o 12 mladih. Briga o njima bila je
pravi užitak i ponos svih nas jer njih 7 uspješno redovno studira, jedna mlada osoba studira uz rad,
jedna mlada osoba je na doškolovanju uz rad i ostalo troje „samo“ radi. Broj mladih po mjesecima se
mijenjao ovisno o završetku školovanja ali i dolasku mladih iz Lekenika po završetku osmogodišnje
škole. Školski uspjeh naših srednjoškolaca nije izostao ni ove godine, a tome su pored odgajateljica
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doprinijeli i volonteri koji su se družili s mladima ali i pomagali u učenju. Četvero mladih je maturiralo, a ove godine imamo dvoje novih studenata.
Od rujna, dvoje mladih ima priliku stjecati životne vještine i osamostaljivati se kroz svakodnevne
obaveze, nastaviti školovanje u srednjim školama, sudjelovati na radionicama, ići na razne aktivnosti i tečajeve. Ispraćeni su iz Dječjeg sela na već poznatoj manifestaciji „Kukuruzijada“. Njihove
SOS mame dopratile su ih u Zajednicu mladih Velika Gorica gdje su ih predale s punim povjerenjem
na brigu i skrb odgajateljicama. Kako se mladi snalaze u Zajednici mladih, kako napreduju, čime se
bave, što rade u slobodno vrijeme, SOS mame su imale priliku čuti na roditeljskom sastanku u Zajednici mladih, koji je bio koristan za sve, a prošao je u ugodnom druženju s mladima i odgajateljima.
Mladi su bili na ljetovanju i ove godine, a neki su to spojili i s radom na moru. Neki su bili na maturalnim putovanjima i školskim izletima. Sudjelovali su više puta u godini u šestodnevnim programima doživljajne pedagogije Hrvatske škole OWB-a i njihovim edukativnim radionicama. Već treću
godinu su 3 djevojke uključene u školu ronjenja i podvodne fotografije koju donira udruga „Roniti se
mora“. Uključile su se u natjecanja podvodne fotografije kao modeli ronioci i osvojile nekoliko medalja. Njihove uspjehe popratila je i TV emisija „More“. Ana, uspješna studentica, uspješna je i reprezentativka u australskom nogometu. Mladi su se iskazali u pronalaženju ljetnih poslova, gotovo
svi su dio ljeta radili preko učeničkog servisa, a jedan dio njih je imao i ljetnu praksu.
Uključivanjem u izvanškolske aktivnosti, mladi stječu nova prijateljstva, grade svoju socijalnu mrežu
u lokalnoj zajednici pa i šire. Zumba ples je za djevojke osobito interesantan, pa je tu klizanje, odbojka, nogomet. Potičemo volontiranje pa su mladi i ove godine sudjelovali kao članovi Crvenog
križa u Velikoj Gorici u njihovim humanitarnim akcijama. Mladi i odgajatelji su sudjelovali i u mnogim
projektima i edukacijama kao što su: „Izgubljena generacija“ u okviru projekta Mreže mladih i SOS
Dječjeg sela Hrvatska, projektu Ekonomske klinike na Ekonomskom fakultetu, vezano za financijsku pismenost, „Priprema mladih za izlazak iz skrbi”, na kojem su sudjelovali i odgajatelji i mladi.
Zatim na radionici organizacije Network For Teaching Entrepreneurship (NFTE) koja izrađuje i provodi programe za poduzetnički i profesionalni razvoj mladih iz lošijih životnih okolnosti.
Suradnjom sa školama, Centrima za socijalnu skrb, udrugama, roditeljima i rođacima mladih stvarali
smo najprikladnije uvjete za mlade koji doprinose u njihovom rastu i razvoju u pozitivnom smjeru.
Kroz individualne razvojne planove mladih, odgajatelja i planove zajednice, dobro smo se pripremili za iduću godinu, a uspješan kraj 2018. godine obilježili smo zajedničkim izletom nas i mladih na
Advent u Zagreb i večernjom predstavom „Samo preko mene mrtva“ u kazalištu „Luda kuća“. Nasmijali smo se do suza i dobro zabavili svi skupa te s optimizmom i veseljem ušli u 2019. godinu!
Mario Čović
direktor SOS Dječjeg sela Lekenik
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3.3 SOS DJEČJE SELO LADIMIREVCI
Na kraju 2018. godine brinuli smo o 79-ero djece u 16 SOS obitelji u Dječjem selu. Tijekom godine
smo za devetero djece nastavili skrbiti u dvije SOS Zajednice mladih u Osijeku, dvoje djece vratilo se u biološku obitelj, troje je otišlo na posvojenje, a petero djece je otišlo u drugi oblik smještaja
radi razvojnih teškoća i posebnih potreba koje u našem sustavu skrbi nisu mogle biti osigurane. U
istom periodu primili smo na smještaj 14-ero djece, a u suradnji s nadležnim Centrima za socijalnu skrb i roditeljima, proveli smo pripremu za smještaj djece u skladu sa svim standardima koji se
odnose na zaštitu prava djece u alternativnoj skrbi. Potrebe sustava socijalne skrbi za smještajem
djece i u 2018. godini bile su velike što potvrđuje 36 zaprimljenih zahtjeva za smještaj 67-ero djece. Najveći dio zahtjeva je odbijen radi popunjenih kapaciteta u SOS obiteljima, a značajno je i to
da se u najvećem broju slučajeva radilo o djeci s izraženim problemima u ponašanju i/ili prilagodbi što je pokazatelj potrebe za novom socijalnom uslugom na području skrbi o djeci koja je sve izraženija iz godine u godinu.
U Dječjem selu kontinuirano smo provodili likovnu, literarnu, dramsku i plesnu radionicu te eko-grupu
čije sadržaje je koristilo 58-ero djece školskog uzrasta. Uz redovne edukativno-kreativne aktivnosti
obilježili smo i značajne datume prigodnim radionicama za Međunarodni dječji tjedan, Dan zahvalnosti za plodove zemlje, Svjetski dan jabuka, Međunarodni dan tolerancije, Međunarodni dan djeteta, Dan ljudskih prava, Svjetski dan knjige, Svjetski dan šuma, Svjetski dan voda, Dan planeta Zemlje. Također su kao i svake godine djeca sudjelovala na radionicama sigurnosti o prometu, radionici
o štetnosti droga i prevencije trgovanja ljudima. Za realizaciju edukativne radionice o sigurnosti na
internetu zahvalni smo stručnjacima iz tvrtke INA, redovnom donatoru Dječjeg sela, a u organizaciji Hrvatskog saveza CB radio klubova održana je radionica radioamatera na kojoj je sudjelovalo 41
dijete i steklo nova znanja i vještine. Sudjelovanje djece u aktivnostima koje su se odvijale u užoj i
široj lokalnoj zajednici odnosilo se na trodnevne radionice međunarodne likovne kolonije u Ernestinovu, na Dan Mladih u Orahovici, na Zmajadu u Osijeku, na Ljetni kamp tehnike u Belom Manastiru, na trodnevni kamp CB tehnike na aerodromu u Čepinu, na trodnevnu foto radionicu u Valpovu,
na proslavu Dana europske suradnje u Domu za decu i omladinu Miroslav Antić u Somboru koju
je organizirala i provela Agencija za regionalni razvoj RH, na 13. Osječki polu maraton na kojem je
jedan dječak osvojio srebrnu medalju u kategoriji učenika 7. i 8. razreda. Najdalji izlet je kao i proteklih godina bio onaj koji je omogućila Udruga građana Lastavica iz Praga, kada je 10-ero djece,
zajedno s djecom iz SOS Dječjih sela Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije i SOS Dječjeg sela
Lekenik iz Hrvatske posjetilo Prag gdje su se družili s domaćinima, upoznavali Prag i učili o vrijednostima zajedništva, tolerancije, dijeljenja i pomaganja. Također su naše SOS obitelji ljetovale na
moru, uglavnom u doniranoj kući u Vodicama, a dijelom u doniranom privatnom smještaju.
Za pedeset i jedno dijete s razvojnim teškoćama, pored brige i njege u SOS obitelji za njihovo
ublažavanje, pružana je dodatna stručna pomoć psihologa i socijalnih radnika te po potrebi vanjskih
suradnika defektologa i dječjeg psihijatra. Sva djeca školske dobi bila su uključena u program „Male
škole za život“ u okviru koje su prorađivane teme neverbalne komunikacije, asertivnosti, aktivnog
slušanja, sigurnosti na internetu, medijske pismenosti, izražavanja emocija, rješavanja problema, samopoimanja, upoznavanja sebe i drugih, grupne kohezije, altruizma, dječjih prava i pozitivnih promjena, spolnosti i spolno odgovornog ponašanja. Djeca predškolske dobi bila su uključena u program
„Školice“ koji je svakodnevno provođen od vježbenica psihologinja s ciljem razvijanja motoričkih,
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socijalnih i govornih vještina te grafomotorike kroz aktivnosti crtanja, bojanja, izrezivanja, lijepljenja, plesa, tjelovježbe te zajedničkih igara.
Pedeset i osmero djece koja su polaznici Osnovne škole Ladimirevci, od
kojih 26 u razrednoj i 32 u predmetnoj nastavi postigli su prosječna ocjenu
3,57 na kraju školske godine 2017/2018., a posebno se istaklo dvadeset i
troje djece koja su školsku godinu završila s odličnim ili vrlo dobrim uspjehom. Pomoć u učenju za djecu s većim obrazovnim deficitima provodila je
pedagoška pomoćnica koja je individualno ili grupno radila s dvadesetero
djece, a ona je ujedno i koordinirala rad volontera koji su u 2018. godini
proveli 208 sati instrukcija s 8-ero djece.
Program jačanja obitelji u sklopu Dječjeg sela Ladimirevci na području
Osječko-baranjske županije je i u 2018. godini financijski podržan od strane
Osječko-baranjske županije, a 26 obitelji koje su izašle iz Programa kao
samostalne i samoodržive pokazatelj su uspješnosti našeg rada.
Zahvaljujući projektu „Bolje čitam, bolje pišem i još bolje govorim“ za koji
su sredstva osigurana od strane Rotary kluba Zagreb Dora, stručna pomoć
logopeda pružana je za 30-ero djece čime smo odgovorili i na veliku potrebu obitelji koje žive u lokalnoj zajednici obzirom da je 15-ero djece iz
tih obitelji bilo uključeno u program stručne pomoći logopeda.
Potvrdu kvalitete skrbi o djeci i mladima u programu SOS Dječje selo Ladimirevci dobili smo u mjesecu studenom, nakon stručnog i upravnog nadzora provedenog od strane inspekcije Ministarstva za demografiju, obitelj,
mlade i socijalnu politiku koja je ustanovila kako je skrb o našoj djeci u
skladu sa svim zakonskim propisima i standardima kvalitete koje propisuje
naše nadležno ministarstvo.
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3.4 SOS ZAJEDNICE MLADIH OSIJEK
I OSIJEK I.
Tijekom 2018. godine u dvije Zajednice mladih skrbili smo o 30 mladih
osoba, 13 djevojaka i 17 dječaka. U sklopu programa polusamostalnog
života podršku i pomoć pružali smo za 19 mladih osoba, od kojih sedmero studira, a ostali rade. U mjesecu rujnu devetero djece iz Dječjeg sela
Ladimirevci primljeno je u dvije Zajednice mladih u Osijeku, a prije toga
su upisali željene srednje škole i dogovorili obavljanje praktične nastave.
Diploma „Male škole za život“ koju su mladi prije samog prelaska iz Dječjeg sela u Zajednice mladih primili, garancija je da su se u dovoljnoj mjeri
pripremili za početak novih životnih obaveza.
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U protekloj godini mladi su sudjelovali na brojnim radionicama životnih vještina s ciljem osposobljavanja za samostalni život te seminarima i predavanjima putem kojih su učili o potrebnim znanjima i vještinama važnim za zapošljavanje. Maturantima su omogućene dodatne pripreme za
maturu radi lakšeg i sigurnije upisa na željeni fakultet.
Kontinuirano dobri rezultati učenice Martine, Ugostiteljsko–turističke škole u Osijeku se nastavljaju te je pored uspjeha na natjecanjima zaradila i besplatno dodatno obrazovanje po završetku
redovnog srednjoškolskog obrazovanja. U obje Zajednice mladih i dalje se održavaju eko-vrtovi
u kojima mladi uzgajaju voće i povrće koje naposljetku i koriste u prehrani. Mladi su redovno sudjelovali u kreativnim radionicama uređenja osobnog i zajedničkog prostora u skladu s godišnjim
dobima, popularnim manifestacijama ili blagdanskim prilikama. Tako su održane likovne radionice na temu „Jeseni“, s mladima su izrađivane dekorativne bundeve za Halloween, uređene su
obje Zajednice mladih za blagdane Uskrsa i Božića, izrađivane su mirisne svijeće i sapuni, božićni ukrasi i sl. Pored primanja pomoći u učenju od strane volontera, naši mladi i sami volontiraju, a protekle godine to je bilo na World Cup Osijek 2018., svjetskom prvenstvu u gimnastici i na
Davis Cupu u Osijeku.
U nastavku suradnje s Hrvatskom školom Outward Bound mladi su bili na višednevnom izletu u
Velikom Žitniku na Velebitu, gdje su se družili s mladima iz drugih krajeva Hrvatske i svijeta te
zajednički stjecali vještine preživljavanja u prirodi pri čemu su osvještavali svoje sposobnosti. Tijekom božićnih blagdana svi mladi u pratnji odgajatelja posjetili su Advent u Zagrebu, a zahvaljujući doniranom smještaju vidjeli su nove sadržaje i znamenitosti glavnog grada. Ljetni praznici su
iskorišteni za sezonske poslove na moru, a 11-ero mladih je postiglo izvrsne rezultate na svojim
poslovima o čemu svjedoče njihovi poslodavci, ali i „titule“ zaposlenika mjeseca i pozivi za povratak na iduću sezonu.
Dobri školski rezultati kao i odgovoran rad i ponašanje mladih u svim situacijama i izvan Zajednica mladih rezultat je odlične suradnje između odgajatelja i SOS mama koji se međusobno nadopunjuju u odgoju u svim životnim situacijama važnim za mladu osobu. Mladi koji imaju mlađu
braću ili sestre u Dječjem selu redovno su se međusobno posjećivali, a za blagdane su boravili i duži period u svojim SOS obiteljima u Dječjem selu. Tijekom cijele godine kontaktirali smo s
mladima koji su se osamostalili kako bi vidjeli što rade i kako uspijevaju u samostalnom životu,
a neki od njih su nas i posjećivali, obično u vrijeme kada bi dolazili i u svoje bivše SOS obitelji u
SOS Dječje selo Ladimirevci.

Zoran Relić,
Direktor SOS Dječjeg sela Ladimirevci
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ZAJEDNO ZA
BEZBRIŽNO
I SRETNO
DJETINJSTVO
U 2018.

SOS KINDERDORF
INTERNATIONAL
međunarodna
organizacija koja u

135
2

zemalja skrbi za

milijuna djece

SOS DJEČJA
SELA HRVATSKA

PROGRAMI ZA MLADE

31
170-ero

49

SOS obitelj
u 2 SOS Dječja sela

29

djece odrasta u Lekeniku
i Ladimirevcima

KVALITETNE SLOBODNE
AKTIVNOSTI

5000

7.

sati kreativnih i edukativnih
radionica provodilo se u SOS
Društvenom centru Hermann
Gmeiner, u Lekeniku

1600

gledatelja podržalo je 8 javnih
nastupa ‘Malog kazališta bajki’
u sklopu kojeg je više od 60-ero
djece i odraslih sudjelovalo na
400 proba u protekloj godini

50-ero

djece uključeno je u kreativne
radionice u SOS Dječjem selu
Ladimirevci, a 58 djece uključeno
je u aktivnosti u lokalnoj zajednici

1253

volonterska sata provedena
su u oba SOS Dječja sela

30

izleta, od čega 5 planinarskih,
te 2 putovanja u inozemstvo
organizirani su za djecu

16

PREVENTIVNI PROGRAMI I
PROGRAMI 'JAČANJA OBITELJI'

4000

usluga za djecu, mlade
i obitelji pruženo je
realizacijom 5 programa

1500
400
78.402

djece i 100 obitelji
sudjelovalo je u programima

sati Škole i edukacije za roditelje
održano je u protekloj godini

korisnika na Facebooku pogledalo je video
#vidime-za djetinjstvo jednakih prilika
u sklopu istoimene medijske kampanje

4.609

puta preuzeti su materijali za radionice iz
kampanje SUPERnastavnik, a 160.452
korisnika Facebooka podržalo je kampanju

400
1500
1960

djece u SOS Dječjem selu Lekenik
osposobilo se za programiranje
u Scratchu, programiranju
50
microbitova
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stručnjaka bilo je uključeno u
edukacije i supervizije
djece sudjelovalo je u
150 grupnih radionica
logopedskih tretmana
provedeno je za 249 djece

srednjoškolaca odrasta
u SOS Zajednicama
mladih u Zagrebu,
Velikoj Gorici i Osijeku
mladih uključeno
je u Program
polusamostalnog
življenja, od kojih 14
studira, a 14-ero ih je
i uspješno zaposleno

godinu za redom naši se
mladi tradicionalno druže
na ‘Danu mladih’

ZA DJEČJA PRAVA

100

stručnjaka iz raznih segmenata
sustava socijalne skrbi
sudjelovalo je u projektu
‘Priprema mladih koji izlaze iz
sustava skrbi’

18

konferencija i 6 okruglih
stolova održano je s ciljem
boljeg promicanja položaja
djece u društvu

8

organizacija sudjelovalo je
u 2 projekta tijekom kojih
se zalagalo za zaštitu prava
djece i mladih u alternativnoj
skrbi

2018

GODIŠNJE
LADIMIREVCI

VELIKA
GORICA

ZAGREB

° Nacionalni ured
Udruge SOS Dječje
selo Hrvatska
° SOS Zajednica
mladih

Dječje selo Ladimirevci
° SOS
IZVJEŠĆE
° Program jačanja
obitelji i Savjetovalište za
djecu, mlade i obitelj
° Usluge pomoći logopeda

° SOS Zajednica
mladih

LEKENIK

GLINA

° Program
jačanja obitelji
‘Obiteljski kutak’
° Usluge pomoći
logopeda

° SOS Dječje selo Lekenik
° Program jačanja obitelji ‘Brižan dom za svako
dijete’ i ‘Savjetovalište za djecu mlade i obitelj’
° Usluge pomoći logopeda

OSIJEK

° 2 SOS
Zajednice
mladih

HVALA
VAM ŠTO
POMAŽETE
U STVARANJU
OBITELJI ZA
SVAKO DIJETE!
SOS Dječje selo Hrvatska
Zavrtnica 5, 10000 Zagreb
Tel. za građane: 01/4618206
Tel. za tvrtke: 01/ 4610066
e-mail za građane: klub.prijatelja@sos-dsh.hr
e-mail za tvrtke: partnerstva@sos-dsh.hr
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Zavrtnica 5 / III
10 000 Zagreb
Hrvatska

T +385 1 4610066
+385 1 4610067
F +385 1 4618208
info@sos-dsh.hr
www.sos-dsh.hr

M.B. 03824713
OIB 40473432889
IBAN: HR5624020061100071558

Brižan dom za svako dijete

