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Brižan dom za svako dijete
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organizacija SOS Dječje selo djeluje 
gotovo 75 godina. Priča je počela u našem 
susjedstvu, u Austriji nakon strašnog rata. 
Tadašnja zbivanja dovela su svijet na rub 
uništenja. Milijuni ljudi tražili su svoj dom 
i najbliže. Pokušavali su nakon katastro-
fe uspostaviti život. Trebalo je krenuti iz 
početka. Dan po dan stvari su se mijenjale 
zahvaljujući razumijevanju i pomaganju. 
Djeci kojoj je trebalo pomoći, pružena je 

nada i toplina doma. Ako iz prošlosti treba-
mo i možemo nešto naučiti, onda je to da 
je zbivanja i trendove moguće promijeniti. 
Matematičko-ekonomske analize pokazuju; 
solidarnost stvara bolji svijet. Statistički po-
daci koje čitamo ne trebaju nas plašiti, već 
potaknuti da radimo bolje i drugačije. Čini 
mi se da smo opet na klackalici. Stavimo 
malo više na dobru stranu!

U SOS Dječjim selima Lekenik i Ladi-
mirevci u tijeku je još jedna pedagoš-
ka i školska godina. Kao i sve obi-
telji i SOS obitelji „ispresijecane“ 
su epidemiološkim mjerama. 
Strpljivost SOS mama, 

teta, a prije svega djece, bila je dovedena 
do krajnjih granica. Sastaviti raspored i 
očuvati dinamiku dana bila je prava mala 
avantura.  Svaka SOS obitelj najbolje zna 
koliko je dana provela pod epidemiološkim 
mjerama. Sunčani dani i mogućnost da 
istrčimo na dvorište, odjurimo na trening 
ili s prijateljima na igralište vratilo nam 
je veselje i bezbrižnost. Proteklo vrijeme 
potvrdilo nam je koliko je važno da djeca i 
mladi idu u školu, druže se s prijateljima i 
imaju dnevnu rutinu.

SOS Dječje selo Hrvatska svakodnev-
no „kuca“ na vrata građana, poduzeća i 
institucija. Uvijek smo dočekani s razumije-
vanjem i podrškom za projekte i inicijative. 
Činimo sve da djeci i mladima otvorimo 
vrata budućnosti. Svaka pomoć je važna, 
dobrodošla i veseli nas! Samo zajedno 
možemo ostvariti toliko željeni korak na-
prijed prema mirnijem i ugodnijem svijetu. 
Nadam se da smo se konačno uvjerili da 
je ovaj zeleno-plavi planet jedino mjesto 
ugodno za život i jedini vrijedan naše brige.  

Hvala Vam na pomoći koju nam pružate!

Nadam se da smo se uvjerili 
da je ovaj zeleno-plavi planet 
jedino mjesto ugodno za život i 
vrijedan brige

S osobitim poštovanjem,

prof. dr. sc. Mariza Katavić
predsjednica Udruge 

SOS Dječje selo Hrvatska    
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U našoj skrbi djeca 
odrastaju uz svu 
ljubav i brigu SOS 

mama, a zahvaljujući životu 
unutar SOS kuća za njih stva-
ramo obiteljsko okruženje. 
Stoga je Valentinovo za nas 
poseban dan. Iako se volimo 
uvijek, upravo na taj dan 
možemo jasno i glasno izraziti 
svoju ljubav. Kreativna djeca 
je divno prenose na papir, te 
u obliku stihova ili crteža šire 
svoju nesebičnu ljubav.

Složit ćete se s nama kada kažemo da je svakom 
roditelju cilj odgajati djecu u ljubavi, sigurnosti i 
bezbrižnosti. Upravo zato u našim SOS Dječjim selima 
ljubav je glavna nit vodilja.

VALENTINOVO

Ljubav je snažna,  
u životu je važna. 

Ljubav je oružje močno, 
kao jabuka sočno. 
Ljubav je život, 
ljubav je san. 

Događa se iz dana u dan!

LJUBAV NA DJEČJI NAČIN

Na našim 
radionicama 
kreativnosti 

nikada ne 
nedostaje, a 

divnih radova 
uvijek ima na 

pretek.
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PRIČA KOJOM SE PONOSIMO: 
IVAN FIZIKU IMA U ‘MALOM PRSTU’ 
Uporan, vrijedan i pametan 
– takav je naš Ivan. U 
njegovom društvu uvijek je 
ugodno. Njegov pozitivan 
duh i toplina kojom zrači 
stvara mirno okruženje u 
kojem poželimo ostati. 

Ivan je danas 28- godišnji mladić 
koji uspješno gradi svoju karijeru na 
Sveučilištu Josipa Jurja Strossmaye-

ra u Osijeku, na odsjeku za fiziku. 
Unatoč pomalo turbulentnom djetinj-
stvu, Ivan je danas izrastao u uspješnu i 
sretnu mladu osobu.
Do devete godine života odrastao je 
sa dvije starije sestre u obiteljskom 
domu, nakon čega je svoje odra-
stanje nastavio u SOS Dječjem 
selu Ladimirevci. Budući 
da se roditelji nisu mogli 
skrbiti za njih, Ivan i dvije 
godine starija sestra Marija 
preselili su u SOS kuću.
Nakon završene osnovne i sred-
nje škole Ivan je upisao fiziku. 
Toliko mu se svidjela da je 
već na drugoj godini fakulteta 
počeo razmišljati o doktoratu.
‘Iskreno, sumnjao sam da 
će se moja želja za dokto-
ratom ostvariti. Financijsko 

Dvije godine starija sestra 
Marija, Ivanu je oduvijek 
bila oslonac. Kada su svoje 
odrastanje nastavili izvan 
obitelji, imali su jedno drugo.
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stanje na Sveučilištu 
ovisi o upisu novih 
studenata, što je na 
odsjeku za fiziku 
bilo manje od 50% 
ostvarene kvote. 
Ipak, kroz dvije go-
dine sve se posložilo 
i ostvarilo se i više 
od onoga što sam 
očekivao’, priča 
nam Ivan koji se 
uvijek isticao među 
studentima u svojoj 
generaciji.
‘Već drugi tjedan na 
diplomskom studiju 
isticao sam se među 

pet kolega, jer sam bio znatiželjan. Jako me 
zanimalo to što radimo. Nakon dva tjedna na 
prvoj godini diplomskog, mentor mi je ponu-
dio da pišem doktorat. Pristao sam i krenuo 
raditi na projektu u suradnji s ‘Institutom 
Ruđer Bošković’. Taj je projekt bio financiran 
od strane ‘Hrvatske zaklade za znanost’. Još 
troje kolega s fakulteta je radilo na tom pro-
jektu, a ja sam jedini bio student’, prepričava 
Ivan svoje iskustvo sa starijim kolegama.
Taj mu je projekt donio nove mogućnosti. Na 
početku pete godine diplomskog studija Iva-
nov mentor prijavio se na natječaj ‘Hrvatske 

zaklade za znanost’ pod nazivom ‘Razvoj 
karijere mladih istraživača’. 
‘Oni svake godine raspisuju natječaj 
za mlade doktorande i u tom slučaju 
‘Hrvatska zaklada za znanost’ pokriva 
četverogodišnju plaću doktoranda. Men-
tor se prijavio na natječaj te je njemu 
odobreno mentoriranje doktoranda. 
Tada je raspisan javni natječaj na koji 
sam se prijavio i prošao. Time sam idu-
će četiri godine zaposlen na Odjelu za 
fiziku, na Sveučilištu u Osijeku, dok ću, 
u prosjeku jednom mjesečno, odlaziti u 
Rijeku na seminare i obranu ispita’.
No, tu se ne staju nizati Ivanovi uspjesi. 
Ovaj mladić trenutno se nalazi na 
usavršavanju u Trstu. Zahvaljujući nje-
govom mentoru, koji ga je prijavio na 
projekt ‘High performance computing’ 
(HPC), koji financiraju boravke stranim 
državljanima za usavršavanje na stranim 
institucijama, Ivan će iduća tri mjeseca 
provesti u ‘Međunarodnom centru za 
teorijsku fiziku’, u Trstu.
‘Prije tjedan dana stigao sam na Institut 
i upoznao se s ljudima na odjelu za 
kondezirane materije i statističku fiziku. 
Ostao sam oduševljen šarolikom ekipom 
kolega iz cijeloga svijeta. Naime, poli-
tika ovog Instituta je da daju prednost 
za postdoktorske natječaje ljudima koji 
dolaze iz zemalja trećeg svijeta. Tako 
sam upoznao zanimljive ljude iz Čilea, 
Argentine, Ruande, Vijetnama i Kine, a 
ured trenutno dijelim s dečkom iz New 
Yorka’, prepričava Ivan kojem je ovo 
prvi susret s Trstom.
Kako kaže lijep mu je grad, ali ne sviđa 
mu se promet i užurbanost. Brzo se pri-
viknuo no, ipak jedva čeka da ga posjeti 
njegova zaručnica Gabrijela. 
Ivan sebe u budućnosti vidi u Osijeku. 
Tamo sa zaručnicom planira život i kup-
nju stana. Iako je rodom iz Bjelovara u 
Osijeku se osjeća kao kod kuće. Nje-
gova Gabrijela radi kao odgojiteljica u 
vrtiću, a njega čeka posao na Sveučilištu 
u Osijeku. Na jesen planiraju vjenčanje, 
a onda i zajednički život. 
Mi našem Ivanu želimo svu sreću, a 
ovakvi uspjesi vjerujemo da će mu se 
samo nastaviti nizati.

Ove godine 
Ivan i 
Gabrijela 
planiraju svoju 
ljubav okruniti 
brakom i 
započeti 
zajednički 
život.

Znatiželja i 
ljubav prema 
fizici Ivana je 
odvela daleko 
u stvaranju  
uspješnih 
projekata i 
karijere mladog 
znanstvenika.
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ZIMA, ZIMA, E PA ŠTA JE? 
Ponekad nam svima treba 
da stavimo dječje ružičaste 
naočale i sagledamo svijet 
u razigranom i veselom 
okruženju. Upravo takav 
pogled na zimu i malo 
snježnog pokrivača imaju 
naši mališani.

Djeca nas često podsjete kako u 
svemu trebamo pronaći radost, 
a tako su i ove zimske praznike 

naši mališani uživali u svim čarima koje 
zima nosi sa sobom.  
Njihovoj sreći nije bilo kraja kada je 
snijeg napokon zabijelio Dječje selo i 
zadržao se dovoljno dugo da naprave 
snjegovića u svakom dvorištu. Bilo je 
to pravo, malo natjecanje u kojem su se 
svi dobro zabavili.  A osim u snježnim 
radostima, naši Ladimirevčani iz SOS 
kuće Breskva uživali su i u božićnom 
izletu u gradu Osijeku gdje su posjetili i 
obližnji lunapark. 
Sretni i ispunjeni vratili su se u školske 

Tako nam 
malo za 

veselje treba. 
Prve pahulje 

snijega i 
snježni 

pokrivač 
razveselili 
su djecu.

klupe i sada s nestrpljenjem 
iščekuju proljeće i toplije 
dane.
Samo jednom u životu smo 
djeca. Pomozite i vi u stva-
ranju najljepših uspomena 
za naše mališane. Donirajte 
putem priložene uplatnice i 
budite dio odrastanja djece u 
SOS Dječjim selima.
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SOS MAME - NAŠ ULOG U 
BUDUĆNOST DJECE

Jedno od naših najsnažnijih, temeljnih načela su upravo SOS mame, 
osobe koje su spremne posvetiti se misiji stvaranja obitelji za djecu 
bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi.

One preuzimaju veliku odgovornost 
za brigu o djeci i pružaju im sva-
kodnevni oslonac. Trude se osigu-

rati im brižan dom u obiteljskom okruženju 
i omogućiti im odrastanje u poštovanju, 
ljubavi i sigurnosti. 
Iz tog razloga od iznimne nam je važnosti 
redovito ulagati u njihovu edukaciju pa su 
tako nedavno u Društvenom centru SOS 
Dječjeg sela Lekenik svečano podijeljene 
diplome nakon završene Škole za SOS-ma-
me/tete, koju je pohađalo 15 polaznica. 
Čestitamo svim polaznicama i zahvaljujemo 
na njihovom uloženom trudu u edukaciji i 
svakodnevnom zalaganju za naše mališane.   Ove divne žene 

podredile su svoj 
život misiji stvaranja 
obitelji za djecu 
bez odgovarajuće 
roditeljske skrbi.



Agitrade d.o.o.
Američka gospodarska 
komora u Hrvatskoj
Ano d.o.o.
Armator projekt d.o.o.
Ars pantheon d.o.o.
Atellior d.o.o.
Auto Klasik
Auto salon Toš
Barić alatničarstvo
Bipa d.o.o.
Bulkhead d.o.o.
Butko d.o.o.
Calisto d.o.o.
Civil engineering  
consultancy d.o.o.
Comiter trgovina d.o.o.
Cpa-centar za prost.  
uređenje i arhitekturu 
d.o.o.
Černelić d.o.o.

Dvokut ecro d.o.o.
Đuro Đaković TEP
d.o.o.
Ekobit d.o.o.
Electrocoin d.o.o.
F.I.L.D. projekt d.o.o.
Fortenova grupa d.d.
Gradska plinara  
Bjelovar d.o.o.
Hrvatska 
javnobilježnička 
komora
Hrvatski operator  
tržišta energije d.o.o.
Hrvatski telekom d.d.
Hrvatski ured za 
osiguranje
Hubzin promet d.o.o.
Info verba d.o.o.
Intea d.d.
Inter-net d.o.o.

Javni bilježnik 
Sablić-Dorčić Marina
Kapetanović sistemi 
d.o.o.
Kolar d.o.o.
Končar - distributivni i  
specijalni 
transformatori
Labud d.o.o.
Lux ulaganja d.d.
M.I.F.com d.o.o.
ManpowerGroup
MC2 d.o.o.
Medical Intertrade
Megatrend poslovna  
rješenja d.o.o.
Mehanizacija Miler 
d.o.o.
Merkur  
osiguranje d.o.o.
Metaloobrada d.o.o.

Mexpo d.o.o.
Miraž d.o.o.
MV lab d.o.o.
Naranđa transport 
d.o.o.
Net d.o.o.
Obo Betterman d.o.o.
Odvjetnički ured 
Kardum Danijel
Oleum flex d.o.o.
Opće građevinsko  
poduzeće d.o.o.
Općina Pito-
mača-općinsko vijeće
Pepco Croatia d.o.o.
Pergament promet 
d.o.o.
Primat informatika 
d.o.o.
Proaxis d.o.o.
Profiland d.o.o.

Rekord-tim d.o.o.

Revelo d.o.o.

Robert Bosch d.o.o.

Rotocomerc d.o.o.

Sjeme d.o.o.

Sky.xs aircargo d.o.o.

Sormiko d.o.o.

Spektar-putovanja 
d.o.o.

Tomsoft d.o.o.

Ugo group d.o.o.

Val-projekt d.o.o.

Vineta d.o.o.

Viro Zagreb d.o.o.

Wollsdorf Components 
d.o.o.

Zaklada GNK Dinamo 
“Nema predaje”

Zou Kuljiš-Blaslov
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SOS Dječja sela brinu se za djecu bez roditelja i
roditeljske skrbi, bez obzira na rasnu, nacionalnu i
vjersku pripadnost, a pružaju im ljubav i sigurnost
u obiteljskom okruženju. Prvo SOS dječje selo
osnovao je Hermann Gmeiner (1919.-1986.) u
austrijskom gradiću Imstu 1949. godine. SOS
Kinderdorf International najveća je svjetska
nevladina humanitarna organizacija. Predsjednik
SOS Kinderdorf Internationala, organizacije koja
okuplja sve nacionalne SOS udruge, jest gospodin
Dereje Wordofa. Udruga SOS Dječje selo Hrvatska
član je SOS Kinderdorf Internationala.

Ukoliko više ne želite primati promotivne materijale SOS Dječjeg sela Hrvatska, molimo vas javite na e-mail klub.prijatelja@sos-dsh.hr


