ZAJEDNO ZA
BEZBRIŽNO I SRETNO

djetinjstvo u 2021.

46

28

mladih uključeno je u
Program polusamostalnog
življenja

132

85%

stopa je zapošljivosti
mladih osoba

obitelji obuhvatila je
podrška putem programa
‘Jačanja obitelji’

3896

usluga pruženo je za
djecu i obitelji u riziku

200

62

djece odrasta u Lekeniku i
Ladimirevcima

279

427

sati edukacijske
rehabilitacije održano je za
16-ero djece u SOS Dječjem
selu Lekenik

djece i mladih dobilo je podršku
putem usluga koje pružamo

djece iz Ladimirevaca
i Lekenika aktivno se
bave planinarenjem

satova treninga nogometa, odbojke,
košarke, graničara, atletike i ostalih
sportova održano je na otvorenom u
SOS Dječjem selu Lekenik, te preko 100
online satova zumbe, fitnesa i pilatesa

23

4,0

33

mladih aktivno sudjeluje
u praćenju programa
‘Priprema za izlazak iz skrbi’

SOS mama i SOS
teta završilo je ‘Školu za
SOS mame/SOS tete’

prosječna je ocjena
učenika u SOS Dječjim
selima u školskoj godini
2020./2021.

170

sati online edukacija održano je
za psiho-pedagoški tim SOS Dječjeg
sela Ladimirevci

ZA DJEČJA PRAVA

NAŠI USPJESI
Ivan Kovač,
koji je odrastao u
SOS Dječjem selu
Ladimirevci, završio
je diplomski studij
Fizike i Informatike,
te je za prošlu
akademsku godinu
nagrađen Rektorovom
nagradom i nagradom
Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera Osijek,
kao najbolji student. U
siječnju 2022. upisao
je doktorski studij u
Rijeci.

172

srednjoškolaca odrasta u SOS
Zajednicama mladih u Zagrebu,
Velikoj Gorici i Osijeku

Mlada osoba
Valentina Foro,
koja pohađa drugi
razred srednje
Medicinske škole,
i odrasta u SOS
Zajednici mladih u
Osijeku, izabrana
je u Mrežu
mladih savjetnika
pravobraniteljice
za djecu i dobila
je mandat na četiri
godine.

U razdoblju od 2019.
do kraja 2021. godine,
kroz međunarodni
projekt ‘Zdravi i
snažni’ svi naši
zaposlenici prošli su
barem jednu edukaciju
s ciljem jačanja znanja
u području brige o
vlastitom mentalnom
zdravlju, kao i
mentalnom zdravlju
djece i mladih o kojima
skrbimo.

Uspješno je
prezentirano
Alternativno
izvješće o stanju
dječjih prava u
Hrvatskoj UN
Odboru za prava
djece u suradnji s
uredom UNICEF-a
Hrvatska, Uredom
Pravobraniteljice
za djecu i
konzorcijem
udruga.

100%
zaposlenika
SOS Dječjeg sela
Hrvatska završilo je
edukaciju o Politici
zaštite djece.

U sklopu EU
projekta ‘Skrb
temeljena na
znanjima o
traumi’ uspješno
je educirano 100
stručnjaka iz
sustava skrbi
iz 19 različitih
ustanova, kako
raditi s djecom
koja su proživjela
traumu.

HVALA VAM ŠTO POMAŽETE
U STVARANJU OBITELJI

jer nijedno dijete ne bi
smjelo odrastati samo!

ZAGREB LADIMIREVCI
• Nacionalni ured Udruge
SOS Dječje selo Hrvatska
• SOS Zajednica mladih

• SOS Dječje selo Ladimirevci
• Program jačanja obitelji
• Usluge pomoći logopeda

VELIKA GORICA

OSIJEK

• SOS Zajednica mladih

• Dvije SOS Zajednice mladih

LEKENIK GLINA
• SOS Dječje selo Lekenik
• Program jačanja obitelji
• Usluge pomoći logopeda

SOS Dječje selo Hrvatska

Zavrtnica 5, 10000 Zagreb

Kontakt za građane:
01/4618206
klub.prijatelja@sos-dsh.hr

Kontakt za tvrtke:
01/ 4610066
partnerstva@sos-dsh.hr

• Program jačanja obitelji
• Usluge pomoći logopeda

