
Međunarodna 
konferencija Prepoznaj, brini, ponosi 

se! u organizaciji SOS Dječjeg 
sela Hrvatska, kojom smo obilježili 

70 godina djelovanja u svijetu, 
popraćena je s 25 medijskih objava 
i reportaža na 5 televizijskih kanala.

70 GODINA SOS KINDERDORF INTERNATIONAL

136
Država 

4
milijuna djece 

bez odgovarajuće roditeljske 
skrbi dobilo je skrb i podršku 
tijekom 70 godina djelovanja

80%
djece živi sretnim životima, 
u socijalnom i emocionalnom 
blagostanju zahvaljujući skrbi 

SOS Dječjih sela

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

ZAGREB 
° Nacionalni ured Udruge 

SOS Dječje selo Hrvatska
° SOS Zajednica mladih

VELIKA 
GORICA 
° SOS Zajednica 
mladih

LADIMIREVCI
° SOS Dječje selo Ladimirevci 
° Program jačanja obitelji 
° Usluge pomoći logopeda

OSIJEK 
° 2 SOS 

Zajednice mladih

LEKENIK 
° SOS Dječje selo Lekenik
° Program jačanja obitelji
° Usluge pomoći  logopeda

GLINA
° Program jačanja obitelji 
° Usluge pomoći logopeda

JESTE LI ZNALI DA SMO U 2019. OBILJEŽILI 70 GODINA 
DJELOVANJA SOS DJEČJIH SELA DILJEM SVIJETA?



HVALA VAM 
ŠTO POMAŽETE 
U STVARANJU 

obitelji za 
svako dijete!

SOS Dječje selo Hrvatska
Zavrtnica 5, 10000 Zagreb; Telefon: 01/4618206

e-mail: klub.prijatelja@sos-dsh.hr

„30.500 članova Kluba prijatelja“

Ivana
Ja sam već 10 godina 

donatorica, a moj muž se 
sada uključio. Mi smo odrasli 

u vrijeme kada je bilo jako 
teško - poslije rata, a danas 
se uvijek toliko mogu odreći 

da ono što odvojim, i još 
netko uz mene, pa će se za 
djecu skupiti. Ne može jedan 
odvojiti za sve, ali možemo 

svi za jednoga.

Dragutin
Baš vidim hrpu djece, 

razigrane, dobre, sretne 
i skromne. Mislim da je 
skromnost velika odlika 
čovjeka u životu. Već 3 

godine sam u Klubu prijatelja 
te vam skidam kapu, svaka 
čast na ovakvoj organizaciji.

Hera
Vidi se kako su to talentirana 

djeca i vidi se koliko se 
stvarno ulaže u tu djecu. Ja 

sam vaš mali donator, ali sve 
dok sam živa, donirat ću za 
SOS Dječje selo Hrvatska. 
Primam vaš Glasnik i uvijek 

ga svima pokazujem.

Sandra
Radim kao medicinska 
sestra u općoj bolnici. 

Dugo godina sam donator, 
ali nikad nisam ovako 

zamišljala SOS Dječje selo 
i baš mi je drago da sam 

tu, slika je u mojoj glavi bila 
kompletno drukčija. Ovo 

vaše selo je obitelj. Mislim 
da djeca ovdje kvalitetno 
žive, predivna su. Svaka 
vam čast na poslu koji 

radite.


