
ZAJEDNO ZA BEZBRIŽNO 

182
djece

odrasta u Lekeniku i 
Ladimirevcima

1484 136 250

83%

56

13

3

570
sati stručne 

podrške 
(edukacijske 
rehabilitacije, 

logopedske terapije 
i terapije igrom) 

pruženo je djeci kao 
podrška njihovom 

rastu i razvoju 

individualnih 
susreta i 

telefonskih 
kontakata  
ostvareno je u 

vidu savjetodavne 
podrške mladima u 
Programu pripreme 

za izlazak iz skrbi 

obitelji je 
obuhvaćeno 

podrškom kroz 
Program jačanja 

obitelji

stopa je 
zapošljivosti mladih 

beba primljeno je u 
Dječje selo tijekom 

2022. godine

mjeseca je imala 
najmlađa stanovnica 

Dječjeg sela po 
dolasku u SOS obitelj

5400
usluga pruženo je 
za djecu u obitelji u 

riziku

djece obuhvaćeno je 
uslugama Programa 

jačanja obitelji

49
srednjoškolaca

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

24
mlade osobe

uključene su u Program 
polusamostalnog življenja

djetinjstvo u 2022.

NAŠI USPJESI

ZA DJEČJA PRAVA

30 godina 
prošlo je od 
dolaska prvih 
stanovnika u 
SOS Dječja sela 
u Hrvatskoj, a mi 
punim plućima 
nastavljamo 
pružati brižan dom 
za svako dijete.

10 godina 
održavamo ‘Dan 
mladih’ na kojem 
je sudjelovalo više 
od 200 mladih 
s ciljem procjene 
kvalitete skrbi, 
koja je ocijenjena 
s prosječnom 
ocjenom 4,2.

12 mladih 
maturanata 
sudjelovalo je 
u radionicama 
na temu 
zapošljavanja, a 
pod vodstvom 
10 mentora 
različitih tvrtki.

40 stručnjaka 
iz 5 ustanova 
alternativne 
skrbi uspješno 
smo educirali na 
temu kako podići 
organizacijsku 
kulturu u radu s 
djecom koja su 
proživjela traumu.

14 stručnjaka 
iz sustava 
skrbi 
sudjelovalo je 
u treninzima 
na temu rada s 
djecom koja su 
proživjela traumu, 
a  usvojeno znanje 
će dalje prenositi 
kolegama. 

120 
stručnjaka 
iz sustava skrbi 
uspješno je 
završilo e-tečaj 
na temu rada s 
djecom koja  
su proživjela  
traumu.

djece i mladih 
aktivno se bavi 
planinarenjem i 

redovito osvajaju 
vrhove

3,98
prosječna je 

ocjena učenika u 
SOS Dječjim selima 

u školskoj godini 
2021./2022.



Pred nama je godina obilježena 
rastom cijena te trebamo Vašu 

pomoć kako bismo smanjili 
troškove papira i poštarine. 

Molimo Vas da putem linka: 
https://sos-dsh.hr/klub-

prijatelja-privola ostavite 
svoju adresu elektroničke 

pošte ili broj mobitela, 
kako bismo Vas nadalje 
mogli umjesto poštom 

kontaktirati digitalno. 
Stranicu možete otvoriti 
i mobitelom na način da 
kamerom skenirate QR 

kod u nastavku.

POMOZITE NAM 
U SMANJIVANJU 
TROŠKOVA POŠTARINE

Uz Vašu pomoć 
život u SOS 

obiteljima je 
bezbrižan.

SOS Dječje selo Hrvatska 

Zavrtnica 5, 10000 Zagreb 

Kontakt za građane: 01/4618206 

klub.prijatelja@sos-dsh.hr  

https://sos-dsh.hr/klub-prijatelja-privola
https://sos-dsh.hr/klub-prijatelja-privola
mailto:klub.prijatelja@sos-dsh.hr

