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У      току 2018. године започели смо 
и имплементацију Пројекта 
„Импакт фонд за децу“, чији је 

циљ увођење новог начина прикупљања 
средстава од грађана, кроз могућност да 
на лицу места, код наших представника, 
потпишу налоге за континуиране месечне 
донације.

Захвални смо за подршку Удружења 
банака, и банкама које су обезбедиле 
техничке предуслове, као и агенцијама и 
медијским кућама које су без накнаде при-
премиле медијску кампању „Које је боје 
срце твоје“, заказану за фебруар 2019. 
године. Верујемо да ћемо на овај начин, 
повећати одрживост наших програма и 
свест о значају друштвене солидарности. 
Припремљено је 10 нових пројектних 
апликација за средстава из јавних 
фондова, а кроз одобрене грантове у 
2018. години, настављен је рад Програма 
јачања породице у Земуну. Започели смо 
и Пројекат „Револуција за оснаживање и 
предузетнишво младих“ финансиран од 
стране Темпус Фондације, а  БСБ Траст 
је обезбедио средстава за едукативну 
подршку за децу у СОС хранитељским 
породицама.

ПОЗДРАВНА РЕЧ

Драги пријатељи,

Поносна сам што могу да вам представим извештај о раду Фондације СОС
Дечија села Србија за 2018. годину, коју су обележили успеси, почеци, као
и изазови, које смо превазишли заједничким радом и посвећеношћу нашег 

тима и свих запослених. Транспарентно извештавање о нашем раду је део наше 
чврсте опредељености да са  институцијама, донаторима, партнерима, сарадницима 
и суграђанима градимо однос поверења, и да будемо поуздан партнер.

Говорећи у бројевима, у току 2018. године наша организација ја помогла  7.587 деце, 
младих, одраслих, и 323 породице, кроз различите СОС програме и пројекте.

У свом програмском раду, били смо фокусирани на неколико важних процеса: 
примену процедура за заштиту деце, имплементацију нове Политике „СОС брига-
наше обећање“, и програмске структуре, редефинисање концепта алтернативне 
бриге, на унапређење квалитета нашег рада и развој партерства са актерима на 
пољу бриге и заштите деце.

Активно смо учествовали у радним групама 
Мрежe организација за децу Србије, раду 
ФИЦЕ Србија и Српског филантропског 
форума, на иницијативама за доношење 
или измене стратегија, законских решења, 
стандарда и услуга социјалне зашти-
те, а нарочито у препознавању услуге 
превентивног рада и подршке породици. 

Организовали смо различите конфе-
ренције и округле столове и уче-
ствовали у активностима других 

организација, радећи на заговарачким ак-
тивностима за унапређење подршке деци 
и породици, и промовисању хуманитарног 
рада и филантропије.

И наредне године радићемо на унaпрeђeњу 
квaлитeтa бригe o дeци и млaдимa, рaзвojу 
нoвих прoгрaма у oблaсти aлтeрнaтивнe 
бригe o дeци и зaступaњa прaвa дeцe, jaчaњу 
кaдрoвскe и oргaнизaциoнe структурe, и 
oбeзбeђивaњу срeдстaвa из рaзличитих 
извoрa. Наше кључне активности биће: 
редефинисање концепта СОС алтернатив-
не бриге, укључујући интеграцију СОС 
породица у заједницу, концепта бриге о 
младима, и дефинисање портфолија и 
акредитацију програма СОС Дечијег села 

Краљево, услуге коју пружа Центар ,,Јаки 
млади“ и програма обуке о правима деце 
за професионалце који раде са децом из 
алтернативне бриге. 

На крају,  желела бих да се од срца 
захвалим свима без којих наш 
рад не би био могућ, а то су наши 

традиционални партнери, институције, 
организације и донатори али и нови, 
који су нас подржали препознајући значај 
нашег рада, како за децу и младе, тако и за 
локалну заједницу.

С поштовањем,
Весна Мраковић Јокановић

Национална директорка
Фондације СОС Дечија села Србија
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СОС ПРОГРАМИ И 
ПРОЈЕКТИ 

Током 2018. године, СОС Дечија села Србија су помогла 
велики број деце, младих и одраслих.

Програм Деца Млади Одрасли Породице

Јачање породица Путоказ, Ниш 583 388 219

Јачање породица Oбреновац 158 118 62

Јачање породица Нови Београд и 
Земун

147 14 78 42

СОС Дечије село Краљево 71

СОС Заједница младих 14

Програм полу-самосталног живота 11

Солидарност 6300

Каријерни центар Јаки млади 306

Алтернатива брига и права деце у 
Србији

 138 117

Јачање капацитета хранитељских 
продица, Ниш

52 38

Професионалци/
хранитељи
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НАШ ТИМ
Наш тим, од 122 професионалаца, посвећено је радио 
током целе године на спровођењу програма СОС Дечијих 
села Србија. Сви заједно, радили смо на остварењу наше 
визије – да свако дете има породицу у којој расте уз љубав, 
поштовање и сигурност.

Активности везане за људске и 
организационе ресурсе биле 
су фокусиране на реструкту-

рирање програма СОС Дечије село 
Краљево, подршку у лиценцирању 
запослених, развој и унапређење ор-
ганизационе културе и јачање струк-
туре, обезбеђивање довољног броја 
запослених и превенцију синдрома 
сагоревања, преоптерећености и 
флуктуације, као и на јачање про-
фесионалних капацитета и годишњи 
план развоја и обука за све запосле-
не и одељења. 

Годину је обележило стално 
смањивање броја запослених 
у Програму хитне помоћи, због 

смањења финансија и преноса ак-
тивности на државне институције. 
Највећа смањења су била у априлу, 
јуну и септембру, тако да је на крају 
године остало 40% запослених, због 
затварања четири локације. 

Број запослених по пројектима:

3
3

147

39
43
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НАШИ ПРИХОДИ
Наш тим, од 122 професионалаца, посвећено је радио 
током целе године на спровођењу програма СОС Дечијих 
села Србија. Сви заједно, радили смо на остварењу наше 
визије – да свако дете има породицу у којој расте уз љубав, 
поштовање и сигурност.

Приходи Износ (РСД) Износ (ЕУР)

Наменске донације из 2017 за имплементацију пројеката у 2018 63.251.413,25 536.028,92

Интернационални грантови 58.559.121,89 496.263,75

Донације Оснивача/Међународна организација СОС 103.207.039,45 874.635,93

Локални грантови 67.184.741,11 569.362,21

Новчане донације од правних лица 15.143.037,80 128.250,70

Новчане донације од физичких лица 541.445,00 4.588,52
Донације у стварима 8.163.379,60 69.181,18
Остали приходи-покриће трошкова деце на смештају у хранитељским 
породицама 31.641.205,20 268.145,80

Приходи од продаје основних средстава 887.901,64 7.524.59

Наменске донације у 2018 за имплементацију пројеката у 2019 64.931.436,16 550.266,40

УKУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ 413.501.265,49 3.504.248,00

Приходи од донација по по основу реализованих пројеката/програма

СОС Дечија cела Србије су током
2018. године остварила приходе по основу:

3% 5%

24%

11%

21%

36%
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У 2019. су пренета наменска средства у износу од 64.931.436,16 динара (средства су уплаћена у ранијим годинама и 
2018. години и биће утрошена наменски у 2019.)

РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕKТИ/ПРОГРАМИ У 2018:

НАЗИВ ПРОЈЕKТА/ПРОГРАМА ИЗНОС У ДИНАРИМА ИЗНОС У ЕУР
(курс 118 дин за 1 EУР)

СОС Дечије село Kраљево 100.385.669,76 850.726,01 EУР

Програм јачања породица Ниш 8.227.255,86 69.722,50 EУР

Програм јачања породица Обреновац 12.395.323,97 105.045,12 EУР

Центар „ Јаки млади“ Београд 25.562.120,35 216.628,14 EУР

Програм хитне помоћи “Солидарност” Србија  142.426.474,12 1.207.004,01 EУР

Програм заговарања дечијих права 11.205.820,32 94.964,58 EУР
Национална канцеларија (закуп, комунални 
трошкови, одржавање, персонални трошкови, 
обуке запослених, трошкови ревизије, 
телефона, интернета...)

31.150.944,95 263.991,07 EУР

Одељење за прикупљање средстава 17.216.220,00 145.900,17 ЕУР

УKУПНО трошкови: 348.569.829,33 2.953.981,60 EУР

На име донација „Kлуб пријатеља“ је током 2017. године уплаћено укупно 
428.500,00 динара од стране 13 чланова, и то:

1. Оптика Марић 
2. ДМД Kраљево
3. СТР Шећерлема
4. СИМ, Сремски Kарловци
5. Адвокатска канцеларија Ињац, Чачак
6. МХС тим,Чачак
7. Балканпрогрес доо Kрушевац
8. Актив жена Аранђеловац

ПРИХОДИ ОД ДОНАцИЈА „KЛУБ ПРИЈАТЕљА“ 

5%

3%

41%

9%

7%

29%

4%

2%
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ПРИХОДИ ОД ГРАНТОВА

ВЕЋИ ДОНАТОРИ               

На име примљених грантова, током 2018. године на је признато укупно 67.184.741,11 динара
прихода, и то:

1. УНИцЕФ-Србија, за Програм Хитне помоћи “Солидарност”     39.517.246,75
2. Мерси Корпс, за Програм Хитне помоћи“ Солидарност”           848.047,79
3. ИОМ - МАДАД, за Програм Хитне помоћи “Солидарност”      11.702.043,06
4. АДРА - Србија, за Програм јачања породица Земун        4.034.274,58
5. Kиндерперспецтиве - Холандија, за запошљавање младих у Kраљеву      1.224.781,60
6. ЕУ делегација - ЕИДХР, за заговарање дечијих права        9.350.763,48
7. Владина канц. за развој цивилног др., за заговарање дечијих права         321.792,00
8. Темпус Фондација - ЕРАЗМУС, за развој курикулума обуке за младе         185.791,85
 

1. Џонсон&Џонсон-за хигијенске и медицинске трошкове у СОС Дечијем
    селу Kраљево и Програмима јачања породица у Нишу и Обреновцу        3.170.998,36
2. Хуманитарна акција “Повратак у школу” - Темпо          1.507.172,00
3. Банка Интеса АД Србија-психопедагошка помоћ деци у
    СОС Дечијем селу Kраљево            1.179.000,00
4. Британско Српски хуманитарни фонд из Велике Британије-труст-
    за едукативну подршку младима у Заједници младих Kраљево          1.183.178,00
5. Мешународни продајни ланац обуће и одеће “ц&А”- 
    за 10 месеци рада спољних сарадника едукативне подршке деци
    у СОС Дечијем селу Kраљево           1.072.872,90
6. Хотел ХАЈАТ –за подршку центру “Јаки млади”         1.052.369,00
7. Електро Привреда Србије - дистрибуција-за покриће текућих
    трошкова у СОС Дeчијем селу Краљево             900.000,00
8. Баyер доо Србија - за школски прибор корисницима услуга Програма
    јачања породица у Нишу и Обреновцу             724.724,47
9. Хуманитарна акција “Најлепше окићена Новогодишња јелка” - 
    у Хотелу  ХАЈАТ - за покриће текућих трошкова у
    СОС Дeчијем селу Краљево                  703.655,08
10. Фабрика за производњу кућне хемије “ХЕНKЕЛ” - 
      хигијенски пакети производа за СОС Дечије село Kраљево             427.728,00
11. Enjoy ing - за покриће текућих трошкова у СОС Дeчијем селу Краљево         350.000,00
12. Др Оеткер Србија - 
      за покриће текућих трошкова у  СОС Дeчијем селу Краљево          284.000,00
13. ЛДС ( Хуманитарно друштво цркве Исуса Христа)-
      за школски прибор-деца избеглице              280.000,00
14. Телеком доо Србија -
      за покриће текућих трошкова у СОС Дeчијем селу Краљево          200.000,00
15. ГИР, Kраљево - 8 т пелета за грејање Заједнице младих Kраљево         167.240,00
16. ПФБ Пропертиес - Хотел Мериот, Београд-
      за покриће текућих трошкова у СОС Дeчијем селу Краљево              119.464,18
17. МK Група - поклон ваучери за младе у Заједници младих Kраљево         115.000,00
18. Fresenius medical care Србија -
      за покриће школских трошкова у СОС Дечијем селу Kраљево            99.000,00
19. Coca Cola –за подршку центру “Јаки млади”         1.418.259,40
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Наш главни стратешки циљ је да 
СОС Дечија села Србија оста-
ну јака и призната организа-

ција, лиценцирани пружалац услуга, 
са адекватним и мотивисаним људ-
ским ресурсима, организацијском 
структуром и финансијском стабил-
ношћу, како би унапредили квалитет 
бриге о деци, кроз развој нових про-
грама, у складу са локалним стан-
дардима и у партнерству са јавним, 
државним и пословним сектором. 
Наше кључне активности су усмере-
не на: одржање и унапређење ква-
литета услуга и развој иновативних 
услуга за већи број деце у алтерна-
тивној бризи и подршку породицама 
у ризику;  развој нових програма, у 
складу са потребама; успостављање 
сарадње са релевантним партне-
рима; повећање локалних прихода, 
промоција бренда и видљивости у 
општој јавности, како би се осигура-
ла одрживост, и јачање интерних ка-
пацитета за испуњење наше визије, 

Реализација Средњорочног 
плана рада за 2018.- 2020. 
годину

мисије и циљева. Специфични циљ 
у  2018. години, био је пружање под-
ршке избегличким породицама у со-
цијалној интеграцији и трансфер ових 
услуга на државне институције.

Започели смо примену Националног 
концепта за СОС парове, кроз ан-
гажовање и прву евалуацију рада 

првог СОС родитељског пара у СОС 
Дечијем селу Краљево. За следећу 
годину је планирано ангажовање још 
једног СОС пара и физичка интегра-
ција једне СОС породица у локалну 
заједницу. Наш фокус је био и на раз-
воју и примени услуге за економско 
оснаживање младих, као основног 
предуслова за одржив самосталан 
живот. Кроз рад Каријерног центра 
„Јаки млади“ у Београду и Пројекат „Под-
ршка у запошљавању младих“ у Краље-
ву, помогли смо 300 незапослених мла-
дих из алтернативне бриге да повећају 
своју запошљивост, да нађу и задрже 
посао, да започну самостални посао или 

да обезбеде приходе за живот. Наше за-
говарачке активности биле су усмерене 
на подршку породици и младима у ри-
зику, као и деци избеглицама, а посебно 
малолетницима без пратње.

Посебан интерни изазов за 
нашу Организацију је само-
одрживост и редефинисање 

концепта рада и програмског порт-
фолија, који треба да буде реализо-
ван до 2024. године. Све активности 
у прошлој, и будућим годинима, ће 
бити значајно условљене овом вели-
ком променом. Како би обезбедили 
квалитет рада, наша стратегија људ-
ских ресурса и развоја организације 
је била фокусирана на јачање орга-
низационе структуре, управљања, си-
стематизације и ангажовање довољног 
броја квалитетног кадра у свим програми-
ма, укључујући успостављање нових 
одељења за прикупљање средста-
ва, финансије и људске ресурсе. 



ИЗВЕШТАЈИ О НАШИМ 
ПРОГРАМИМА

ДРУГИ ДЕО:
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ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ 
- ЈАЧАМО ПОРОДИЦЕ У 
РИЗИКУ ОД ИЗДВАЈАЊА 
ДЕЦЕ ИЗ ПОРОДИЦА
Центар за подршку 
породици „Путоказ“ Ниш
Oвај програм започет је кроз пројекат „Обезбеђивање ло-

калних услуга за рањиве и маргинализоване друштвене 
групе“ подржан кроз грант ЕУ, у новембру 2013. године. 

У протеклих пет година, Центар за подршку породици пружао 
је различите услуге, чија је главна карактеристика рад на терену, 
у домовима породица и њиховом социјалном окружењу, како 
би се подигли родитељски капацитети и спречило издвајање 
деце из породице. Корисницима су пружане различите услуге, 
у складу са развојним планом породице и индивидуалним по-
требама сваког члана и породице као целине.

До краја 2018. године, укупан број породица које су добиле 
једну или више услуга подршке у Центру „Путоказ“ био је 
219 (583 деце и 388 одраслих), а 88 породица (212 деце и 134 
одраслих) је укључено у дугорочну подршку.
Центар је обезбедио: 

• индивидуално саветовање за децу и одрасле; 

• образовну подршку за децу (укључујући допунску
наставу и подршку у учењу); 

• отворени простор (креативне и рекреативне
  активнoсти, социјалну инклузију); 

• едукативне радионице за родитеље и хранитеље, као
  и за децу; 

• Клуб родитеља; 

• Клуб младих и материјалну подршку за ургентне
  потребе породица.
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Функционална евалуација, рађена 
током 2018. године, на основу 
фокус група са корисницима 

(деца и млади) и упитника и интервју са 
сарадницима и партнерима, је показала 
да је овај Програм једина услуга овог 
типа у Нишу, и да је посвећеност и ис-
куство препознато од стране стручних 
радника, а да породице Центар виде као 
значајну подршку. У прилог томе говори 
и чињеница да је велики број породица 
укључен на властиту иницијативу. По-
сле само-евалуације унапређена је ефи-
касност сарадње са другим институција-
ма и организацијама.

Током године, тим Центра је ак-
тивно радио на имплементацији 
процeeдура за заштиту деце. 

Пријављено је шест случајева који су 
пријављени надлежном Центру за со-
цијални рад. Политика заштите деце је 
примењена и презентована на инфо-се-
сијама за чланове тима, волонтере, на 
радионицама за децу, младе и одрасле 
на теме: „Врсте насиља, интервенције и 
одговори“, „Упознавање са политиком 
права деце“, „Сензибилизација деце за 
препознавање насиља“, „Пријатељство“, 
„Стереотипи и предрасуде“, „Вршњачко 
насиље“. Запослени су завршили онлајн 
курс „Заштита деце у СОС Дечијим се-

лима” и обуку „Јачање компетенција за-
послених у процесу испитивања сумњи 
на кршење права и заштите деце“. Орга-
низоване су у две размене искустава са 
тимовима Програма јачања породица из 
СОС Дечијих села Босне и Херцеговине 
и СОС ДС Србија, у Сарајеву и Обренов-
цу.  Највећи изазов у 2018. години, био је 
обезбеђивање стабилног финансирања. 
Део средстава за рад у 2019. години је 
обезбеђен из гранта Херман Гмајнер 
Фонда. Фокус у прикупљању средстава 
за наставак и одрживост рада Центра 
биће на проширивању сарадње са Градом 
Нишом, аплицирање за јавне фондове и 
донације грађана и компанија.
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Центар за подршку 
породици Обреновац 
Током године, програм јачања по-

родице пружио је подршку за 62 
породице са 118 одраслих и 158 

деце. Већина (54) породице живе у ру-
ралним деловима општине, а највише 
је (26) ромских породица (42%). Десет 
породица има једног родитеља а три су 
сродничке хранитељске породице. 20 по-
родица (32%) прима социјалну помоћ и 
већина домаћинстава се издржава од се-
зонских послова. Двоје деце је издвојено 
из биолошке породице - два дечака у СОС 
хранитељску породицу (на иницијативу 
мајке деце), а један дечак у Прихвати-
лиште за децу (у којем је био и раније).

Тим Центра (координатор, 3 саветника 
и 1 едукатор) су пружали различите 
услуге, у складу са породичним 

развојним плановима. Подршка је пру-
жана углавном кроз теренски рад, у 
домовима породица и упућивање на 
надлежне институције, као и у просто-
ријама Центра. Једном месечно су орга-
низоване радионице за децу и одрасле. 
Теме су фокусиране на унапређење ро-
дитељских вештина, потребе деце и њи-
хов развој, значај образовања и заштите 
здравља. Кроз креативне радионице ра-
дило се на развоју фине сензо-моторике 
деце и развоју њихових потенцијала. 

Радионице у Клубу одраслих су 
организоване у складу са њиховим 
потребама (постављање граница 

деци, развојне потребе деце, партнерски 
конфликти и сл.). Центар је обезбедио 
материјалну помоћ и школски прибор 
за децу (донација компаније Бајер), хра-
ну (НВО Банка хране и Делезе), нового-
дишње пакетиће (Идеја караван) и полов-
ну одећу. У сарадњи са НВО „Пројект 
4“, обезбеђена је мала донација за рекон-
струкцију породичне куће у селу Драже-
вац.

Евалуација је показала да су кори-
сници задовољни услугама Центра. 
Програм је одговорио потребама 

корисника, а вођење случаја је импле-
ментирано у складу са СОС стандарди-
ма. Успостављен је однос поверења са 
породицама. Партнери су дали позитив-
не оцене за резултате рада, а нарочито су 
истакли унапређење квалитета породи- 
чних односа, социјализацију деце, боља 
школска постигнућа и интеграцију у 
локалну заједницу. Сарадња са заједни-
цом и институцијама је на веома добром 
нивоу. Партнерске организације виде 
Центар као значајну помоћ и сарадника 
у остваривању заједничких циљева.

Неколико састанака је одржано са 
представницима општинске вла-
сти, како би се обезбедила фи-

нансијска подршка раду Центра. Одр-
живост рада остаје главни изазов јер су 
средства из гранта СОС ДС Италија и 
Фонда Банке Интеза Милано обезбеђена 
до краја 2019. година.
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Програм јачања породица 
у Земуну и Новом Београду 
(„Јачање младих ромских 
породица у Србији“)
Пројекат „Јачање младих ромских 

породица у Србији“ је започет у 
септембру 2016. године и траје 

до краја 2018. године. Главни партнери 
су СОС ДС Србија, АДРА Srbija и Основ-
на школа „Бранко Пешић“. Грант су обе-
збедили немачко Министарство спољних 
послова и АДРА Немачка. Циљ је уна-
пређење социјалне инклузије и смањење 
сиромаштва Рома из ромских насеља у 
Земуну и Новом Београду, унапређење 
услова живота, социјално-економског по-
ложаја и интеграције. 100 младих Рома 
је завршило основно образовање, додат-
не обуке, занате, унапредило социјалне 
компетенције, запослило се или оства-
рује приходе за живот на други начин. 
АДРА Србија и ОШ „Бранко Пешић“ 
помажу корисницима у тражењу посла, 
обукама за запошљавање и организо-
вању радне праксе, подршку за израду 
бизнис планова и куповину алата за рад. 
Други важан циљ је јачање породица и 
подизање родитељских компетенција 
младих ромских породица, превенција 
издвајања деце и смештаја у институ-
ције, кроз Програм јачања породице, 
који спроводе СОС Дечија села. По-
могли смо 42 породице (147-ро деце, 14 
младих и 78 одраслих) током 2018. годи-
не. Два стручна радника су пружала под-
ршку на терену, у ромским насељима и 
кућама породица, као и у просторијама 
школе „Бранко Пешић“, у којим се орга-
низује саветовање и друге активности са 
децом и родитељима. Због ограниченог 
трајања пројекта и специфичних потре-
ба породица, примењивана је поједно-
стављена процедура вођења случаја, 
али са свим процедурама за заштиту 
деце. Током овог периода, дошло је до 
издвајања деце из две породице, које су 
имале осам, односно петоро деце. 

Просечан број деце у породици је 
4, и рад је фокусиран на развој 
родитељских вештина за бригу о 

великом броју деце, њиховим развојним 
потребама, развој хигијенских навика, 
прибављање докумената и мотивацију 
за школовање деце. Један едукатор је 
пружао помоћ у учењу.

Већина  (68%) деце, која су била у ри-
зику од напуштања школе, је успеш-
но завршила школску годину. 27 

младих је укључено у различите курсеве 
организоване од стране АДРА Србија и 
СОС Дечијих села, како би могли лакше 
да се запосле. 

Једном месечно се организују еду-
кативне и креативне радионице за 
децу на различите теме, у складу са 

потребама деце. Радионице за одрасле 
фокусиране су на васпитне стилове, на-
чине решавања конфликта, задовоља-
вање потреба деце. Најсиромашније 
породице су добиле материјалну помоћ 
у храни, хигијенским артиклима, одећи, 
школском прибору, лековима и сл. У ром-
ском насељу на Новом Београду је обе-
лежен Дан породице и Дан СОС Дечијих 
села.
Наставак овог програма ће зависити од 
одлуке донатора да продужи финанси-
рање у 2019. и 2020. години.
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OБЕЗБЕЂУЈЕМО ДЕЦИ 
БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ 
СТАРАЊА ДОМ ПУН 
ЉУБАВИ
Програм СОС ДЕЧИЈЕ 
СЕЛО Краљево
Пре тринаест година, први мали 

становници и њихови СОС роди-
тељи/хранитељи су стигли у СОС 

Дечије село Краљево. Данас, после свих 
година, можемо рећи да смо поносни на 
наш рад и квалитет бриге коју пружамо 
деци и младима без родитељског ста-
рања, из целе Србије. У 2018. смо наста-
вили да трагамо за најбољим начинима 
за индивидуалну подршку сваком детету 
и младој особи. Један СОС родитељ-
ски пар успешно живи и брине о деци 
у својој СОС хранитељској породици, 
као пилот за увођење мушке фигуре и 
унапређење нашег модела породичне 
бриге. Прва евалуација је показала да 
присуство обе родитељске фигуре има 
значајне предности, и планирамо да, у 
2019. години, у нашу мрежу СОС хра-
нитељских породица уведемо још један 
СОС хранитељски пар.
14 СОС породица брине о 71-ом детету, 32 
девојчице и  39 дечака. Чак 16 нове деце је 
примљено у СОС породице, током године. 

После индивидуалне процене зре-
лости за 18 младих, њих шесто-
ро је прешло из СОС породица у 

Заједницу младих. 
Четири девојке су уписале жељене фа-
култете и закључиле уговоре о Програ-
му подршке полу-самосталном животу. 
Један младић је завршио средњу школу 
и напустио бригу. Два младића су се вра-
тила у своје биолошке породице. Један 
младић је завршио добровољно служење 
војног рока и почео самосталан живот. 
Два младића су изашла из Програма по-
лу-самосталног живота, а једна девојка је 
засновала своју породицу.

Волим моју СОС маму Мају зато што је увек добра и зато 
што се увек волимо. Зато што је удобна и мека. Зато што 
нас увек води у град да пијемо сокиће, купујемо играчке и 

друге ствари и прави нам кокице и биоскоп код куће.

дете из СОС Дечијег села у Краљеву



ма који су им читали своје песме, током 
обележавања Међународног дана књи-
ге, и имала прилику да науче различите 
вештине на часовима декупажа, ослика-
вања керамике, украшавања колачића, 
као и да направе лепе поклоне за своје 
пријатеље. Пригодним приредбама обе-
лежани су Међународни дан жена, Дан 
породице, Дечија недеља, Међународни 
дан детета. Аниматори групе „Чигра“ су 
организовали спортске игре, сликање 
лица и пред-новогодишњи шоу. Наше 
гошће биле су и колегинице из СОС 
мобилног едукативног тима „Супер ау-
тобус“. Годину смо завршили нового-
дишњом приредбом и поклонима.

Традиционално, Спортско удру-
жење „Нигресив“ из Ниша је обе-
збедило летовање за 7-oro деце на 

Власинском језеру, а уз подршку НВО 
„Ластавица“ деца су поново посетила 
Праг. По 4. пут су се дружиле СОС мај-
ке и деца из СОС Дечијих села из Босне 
и Херцеговине, Хрватске, Македоније и 
Србије. 34-oро деце је провело летовање 
у СОС кампу Калдонацо у Италији, а 25-
oро деце млађег узраста и шест пратиоца 
летовало је на црногорском приморју.

Организован је већи број обука и 
радионица за све запослене СОС 
Дечијег села, како би унапреди-

ли професионалне компетенције и по-
дигли ниво знања из одређених области. 
Имајућу у виду специфичност рада, за-
послени редовно добијају супервизију, 
како би се спречило сагоревање. Проце-
дуре за заштиту деце се даље унапређују 
кроз организацију додатних обука за 
нове запослене. Деца и млади су уче-
ствовали у фокус групама на којим су 
имали прилику да разговарају о својим 
правима и дају предлоге и мишљења о 
њима важним темама. 

У сарадњи са Центром за породич-
ни смештај и усвојење Крагује-
вац, спровели смо процес селек-

ције подобности за нове СОС родитеље. 
Две СОС мајке, које о деци брину више 
од десет година, учествовале су на про-
слави поводом 20 година рада СОС Де-
чијих села Румунија и заједничкој реги-
оналној свечаности доделе специјалног 
признања-златног прстена за СОС мајке. 

Учествовали смо у различитим ак-
тивностима у локалној заједници, 
одржали постојеће и развили нову 

сарадњу са партнерима идонаторима.
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Алтернативна брига о 
деци без родитељског 
старања у мрежи СОС 
хранитељских породица

Развој свих потенцијала сваког де-
тета је наш приоритет. Сва деца 
су укључена у образовни процес, 

43 деце похађа основну школу, а 12 
младих је у средњој школи. Са свима је 
урађена професионална оријентација и 
уписали су жељене школе у складу са 
оствареним резултатима. Деветоро деце 
са тешкоћама у развоју похађа основну 
школу према индивидуалном образов-
ном програму. На школска постигнућа 
значајно утичу трауме и предисторија 
деце. У превазилажењу едукативне за-
пуштености помажу волонтери НВО 
„Човекољубље“, који организују допун-
ске часове током целе године. Логопед 
ради са децом која имају проблеме у 
развоју говора, и њиховим хранитељи-
ма, у њиховим кућама и у оквиру СОС 
Дечијег села.

Социјализација је веома важна 
за правилан развој сваког дете-
та. Зато настојимо да укључимо 

децу у различите активности. Хаш хор 
„Звездице“ остварује добре резултате а 
малишани  радо долазе на пробе.
Хор тренутно има 30 чланова, од 
предшколског узраста до завршног раз-
реда основне школе. Имали су неколико 
наступа у СОС Дечијем селу и у локал-
ној заједници. Фолклорна група „Девет 
Југовића“ негује традицију кроз свој рад 
и различите наступе. Организовали смо 
и различите спортске активности, а жен-
ски кошаркашки клуб Краљево, на чије 
утакмице деца радо иду, имао је промо-
цију женске кошарке. 
Дечаци су веома активни у локалном 
Фудбалском клубу „Јовац“. Деца су 
укључена у разне спортове у складу са 
жељама и могућностима. 
Нарочито су одушевљени учешћем на 
тренинзима и дружењем са нашим те-
нисерима током мечева Дејвис купа са 
Индијом, одржаним у градској спорт-
ској хали. Удружење „Балкан“ одржало 

је неколико радионица о значају заштите 
животне средине. Једна од активности је 
била и излет са СРП „Гоч-Гвоздац“. 
Деца су се дружила и са познатим писци

Додела златног прстена за две СОС маме



18

OСНАЖУЈЕМО МЛАДЕ СА 
УСПЕШАН САМОСТАЛАН 
ЖИВОТ
СОС Заједница младих и 
Програм полу-самосталног 
живота 
У 2018. години, 14 младих је жи-

вело у Заједници младих (ЗМ). 
Структура и број младих су се 

мењали током године, због преласка 
младих из СОС породица у ЗМ, као и 
преласка у Програм ППСЖ и изласка 
из бриге. Интензивно се радило на при-
преми 6 младих за прелазак у ЗМ. Они 
су били укључени у активности органи-
зоване у ЗМ (радионице, излети) и про-
водили викенде у ЗМ. Новопридошли 
млади су добили интензивну подршку 
како би се што боље адаптирали на нова 
правила и динамику живота у ЗМ.  По 
први пут смо имали ситуацију да се јед-
на млада особа врати у своју биолошку 
породицу, средином године, и после кон-
султација, припреме и испуњавања усло-
ва за наставак образовања. Тренутно, у 
ЗМ живи 12 младих, узраста од 16 до 19 
година (8 младића и 4 девојке). Интен-
зивно се радило на одржавању контака-
та са биолошком породицом, рођацима 
и СОС породицама, браћом и сестрама, 
као важном сегменту у припреми мла-
дих за самосталнсот.

У припреми за прелазак у ППСЖ, 
фокус је био на четири девојке 
које су завршиле средњу школу 

и желеле да упишу факултете. Едукато-
ри су им помогли да изаберу адекватна 
занимања у складу са њиховим потен-
цијалима. Прикупљене су потребне ин-
формације и припремани пријемни ис-
пити. Све девојке су успешно положиле 
испите, уписале жељене факултете као 
студенти на буџету РС.
Младима је веома важна подршка у са-
мо-идентификацији и тражењу одговора 
на питања „Ко сам ја“, како би постигли 
емоционалну стабилност и изградили 
адекватан систем вредности. Како би 
ово постигли, организовали смо кон-
тинуирану професионалну подршку 
кроз саветовање од стране едукатора, 
индивидуални рад, обуке и радионице. 
Психолози СОС ДС су укључени у рад 
са младима, на превазилажењу потеш-
коћа, адолесцентских криза и подршку 
у изградњи идентитета, јачању самопо-
штовања, мотивацији за постигнућа и 
планирању будућности. У рад са двоје 

младих укључени су и психијатар и пси-
хо-терапеут. 
У протеклој години је био приметан пад 
мотивације за бољи школски успех. Због 
тога је пуно напора уложено на укази-
вање на значај образовања, спречавање 
напуштања школе, усвајање радних на-
вика, планирање и организовање време-
на и додатну помоћ у учењу.
Током лета, 7-ро младих је радило, 
углавном на брању малина и купина. 
Једна девојка је радила у кафићу, а је-
дан младић на уређењу дворишта, један 
је волонтирао у компанији „Термоелек-
тро“, а један је радио у фирми „Баним 
рекламе“.

Млади су проводили слобод-
но време у дружењу, гледању 
филмова, омиљених серија и 

спортским активностима. Ишли су на 
градски базен, и у теретану. Искуство са 
организацијом два излета са едукатори-
ма  и вожњи бицикла, који су завршени 
припремом роштиља, се показало као 
одлично искуство. 

Подршка коју сам добио у СОС Дечијем селу и Заједници младих је веома зна-
чајна за каснији живот као и за само-осамостаљивање. Све ми је доступно и 
у могућности сам да научим све што ми је потребно за самосталан живот. 

Живот у Заједници је другачији, у односу на СОС Дечије село јер смо сви вршњаци, 
који живе у једној кући, и имамо већи степен самосталности и одговорност.

Младић из СОС Заједнице младих у Краљеву
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Петнаест младих људи  је било 
укључено у ППСЖ током 2018. 
11 студената који студирају у 

различитим градовима, је укључено 
ППСЖ на крају године. Велики успех је 
што су сви студенти на буџету Републи-
ке Србије. 

После завршене средње школе, чети-
ри девојке су уписале факултете. Једна 
студира на Факултету природних наука 
и математике у  Крагујевцу, једна на Фи-
лолошком факултету, једна на Економ-
ском факултету у истом граду, једна на 
Факултету за пољопривреду у Новом 
Саду. Седам студената је наставило 
школовање на различитим факултетима. 
Један младић је на трећој години Високе 

пословне школе у Лесковцу, једна је на 
трећој години Високе техничке школе 
струковних студија у Трстенику, један 
младић је на четвртој години Високе 
струковне школе у Чачку. Једна девојка 
је на другој години на Пољопривредном 
факултету у Београду, једна на петој 
години Факултета природних наука у 
Нишу, а једна на другој години Факул-
тета за физичку културу у Београду. На 
крају године, једна девојка је дипломи-
рала на Високој струковној школи и на-
ставила образовање на специјалистич-
ким студијама. 
Нажалост, троје младих није наставило 
студије. Једна девојка је напустила фа-
култет, засновала своју породицу и по-
стала мајка. Двојица младића су преки-

нула студије јер нису успели да испуне 
услове за наставак редовног школовања, 
један се запослио и живи у Краљеву, 
други се вратио у Београд и живи са 
рођацима. Један младић је завршио слу-
жење војног рока након 6 месеци, али 
није наставио рад као професионални 
војник.
На основу досадашњих резултата, оче-
кујемо да ће у 2019. години, троје мла-
дих  завршити студије. 

Едукатори се труде да обезбеде подршку 
младима, кад год им је потребна, и када 
им понестане снаге. Млади се подстичу 
да одржавају редовне контакте са рођа-
цима, јер они представљају значајан ре-
сурс за њихову независност.

СОС Програм полу-самосталног живота (ППСЖ) 



20

Каријерни центар ”Јаки млади” 

Пројекат социјалнe инклузијe и 
економскe одрживости младих у 
ризику Београд, kаријерни цен-

тар „Јаки млади“ је подржао 306 младих 
(од 15 до 26 година) из СОС породица, 
Програма јачања породица Београд, 
домова за децу и младе, хранитељских 
породица и ромских насеља, као и из 
других социјално угрожених породи-
ца из Београда, кроз додатне обуке, до-
квалификацију и преквалификацију, 
радну праксу и запошљавање. Циљ тро-
годишњег пројекта, који је почео у 2017. 
години је одрживо побољшање социјал-
не и економске ситуације 300 младих из 
рањивих група и повећање запошљивости, 
интеграције, социјалне партиципације и 
услова живота. 

У 2018. години, услуге Центра је 
користило 130 нових младих. 
Повећан је број корисника, као и 

број учесника у различитим активности-
ма. Центар је, од стране младих, препо-
знат као место за подршку овој циљној 
групи. Они Центар доживљавају као 
место у којем могу добити подршку, по-
моћ, охрабрење, информације, квалифи-
кације, нове пријатеље и забаву. Већина 
младих (142) је наставила да долази у 
Центар, од претходне године, чак и по-
сле запошљавања (48 од 142-је је запо-
слено) а нарочито због психо-социјалне 
подршке. 

Пружено је укупно 1577 инди-
видуалних психо-социјалних 
саветодавних сесија у 2018. 

години. Интензивиран је индивидуални 
саветодавни рад, не само због повећања 
броја корисника, већ и због специфич-
них изазова са којим се млади суочавају 
у процесу осамостаљивања, стицања 
вештина за запошљавање, задржавању 
посла, као и у покретању властитог по-
сла. Саветодавни рад је укључивао помоћ 
у решавању личних проблема, стално мо-
тивисање за преузимање одговорности за 
активно тражење и задржавање посла. 
333 младих је учествовало у групном 
раду, кроз различите радионице. Теме су 
биране током месечних састанака младих 
и стручњака, и кроз упитнике, а односи-
ле су се на: емоције, решавање конфли-
ката, управљање бесом, јаке стране, везе 
и социјалне односе. Радило се на развоју 
социјалних вештина кроз заједничке ак-
тивности.

11 група младих је похађало пакет обу-
ка „Вештине за запошљавање“ и доби-
ло индивидуално вођење за запошља-
вање. 119 младих је успешно завршило 
обуку.

Симулација интервјуа и оцене радних 
биографија су рађене 8 пута, и укључи-
ле су 86 представника компанија и 141 
младу особу. 

122 младих је укључено, а 86 је завр-
шило додатне обуке, 6 није, а 30 младих 
је још увек на обуци. Двоје младих је 
завршило ГИЗ-ову обуку за заваривача, 
и добило сертификате. 
59 младих је похађало радну праксу, а 
за 43-је ово је било прво радно искуство, 
3-је је одустало, а 13 је још на пракси. 
Само једна девојка је запослена у компа-
нији у којој је била на пракси.

Обуке за започињање малог бизниса 
одржане су за 55 корисника. Програм 
обуке је организован у 3 модула, која 
су праћена задацима и индивидуалним 
саветовањем за све учеснике. Модули су 
покрили све кључне аспекте пословања 
тако да су учесници на крају имали де-
финисан бизнис план са маркетинг и фи-
нансијским планом. 
Кроз фонд за микро-грантове подржано 
је отварање 6 предузетничких радњи. 
Сви почетнички послови су активни и 
добијају менторску подршку. Кроз Фонд 
за куповину алата за рад подржано је 39 
младих, за куповину алата, опреме и ма-
теријала за рад којим остварују приходе. 

Социјално и економско окружење за 
младе у ризику је побољшано, и кроз 
наш заговарачки рад смо успели да буду 
препознати од стране државе као специ-
фична тешко запошљива група, којој је 
потребна посебна подршка, у новом 
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Каријерни центар ”Јаки млади” 

Националном акционом плану за 
запошљавање. Искуства из овог 
пројекта су презентована на 

Конференцији Бизнис за младе „Запо-
шљавање младих у ризику“ одржаној 
поводом Међународног дана социјалне 
правде, 20. фебруара. Циљ конферен-
ције је био отварање дијалога између 
преставника младих и пословног сек-
тора, како би се повећала запошљивост 
младих из социјално најугроженијих 
група у Београду. У другом делу конфе-
ренције организовани су састанци мла-
дих са потенцијалним послодавцима, 
а млади су извели кратки перформанс 
како би показала изазове са којим се су-
срећу у тражењу посла.
Учествовали смо у догађају  „Предстaви 
се“ који је организовала Привредна комо-
ра Србије у оквиру пројекта „Буди свој“. 
У сарадњи са Ромским образовним фон-
дом обезбеђене су стипендије за двоје 
младих.
За новогодишње празнике подељене су 
донације 11 компанија, у виду пакета 
хране, хигијене, козметике, и одеће за 
бебе, децу и одрасле. 

Центар „Јаки млади“ је добио додатну 
подршку кроз донације компанија Хајат 
и Кока Кола и наставиће свој рад до ав-
густа 2019. године, и после завршетка 
пројекта. Финансијска одрживост остаје 
највећи изазов за будућност. 
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Пројекат „Везе за младе“ 
(„Youth Links“ Project)  

Пројекат „Подршка 
запошљавању младих“ 
Краљево

Имплементација „Веза за младе“ 
(Youth Links) платформе је за-
почета у Центру „Јаки млади“. 

Платформу је користило 30 младих, 34 
ментора и 10 запослених. Формира-
не су групе за: каријерно саветовање, 
енглески језик, ИТ група, Веб програ-
мирање, ВИП мобајл (Vip Mobile) и 
Интро група. Групе окупљају младе и 
менторе око одређене теме и служе за 
размену знања и искуства, кроз индиви-
дуални и групни рад. 

Чланови групе деле материјале за 
учење, информације, знања и ис-
куства. Неки млади и ментори су 

чланови више група, у складу са интере-
совањима учећи и делећи савете у више 
области. Платформа је презентирана и 
члановима омладинске НВО „Мој круг“ 
из Београда, као и омладинске НВО 
„Наутилус“ из Сарајева, као део разме-
не искустава између СОС организација 
у Босни и Херцеговини и Србији, током 
њихове посете Београду.

Пројекат је имплементиран од 
стране СОС Дечијег села Краље-
во. Циљ је била додатна подршка 

младим људима, који су у завршној фази 
или су били у алтернативној бризи, у 
стицању знања и вештина потребних за 
већу запошљивост, налажење и задржа-
вање посла, као основног услува за не-
зависан живот. Пројекат је почео у јулу 
2017. године и трајао до маја 2018. го-
дине. Укључио је 12 младих (3 из СОС 

Дечијег села и 9 корисника Центра за 
социјални рад Краљево). Организовано 
је 6 радионица на различите образовне 
и психо-социјалне теме. Млади су, кроз 
предавања и практичне примере, нау-
чили како да се пријаве за посао, при-
преме биографију и писмо препоруке, 
како да се понашају на разговору за по-
сао, развију контакте и мрежу подршке. 
Научили су и како се треба понашати у 
радном окружењу. У сарадњи са разли-

читим послодавцима, организована је 
плаћена радна пракса. Екстерна евалу-
ација је показала позитивне резултате, 
а двоје младих је добило стални посао. 
Средства за пројектне активности обе-
збедили су НВО Киндерперспектив и 
Ротари Звеле  из Холандије, а реализо-
ван је у сарадњи Центром за социјални 
рад Краљево и послодавцима, јавним 
предузећима и приватним фирмама из 
овог града.
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JAЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА 
ПРОФЕСИОНАЛАЦА И ДРУГИХ 
АКТЕРА УКЉУЧЕНИХ У БРИГУ 
О ДЕЦИ И МЛАДИМА, И 
ЗАГОВАРАЊЕ ЗА ПРОМОЦИЈУ 
ПРАВА ДЕЦЕ
Пројекат „Алтернативна 
брига и права деце у 
Србији“
Пројекат је започет у децембру 

2017. године, кроз двогодишње 
партнерство са СОС Дечијим 

селом Хрватска, и подржан из гранта 
Европске комисије. Циљ је унапређење 
праксе примене права деце у алтерна-
тивној бризи и јачање капацитета  280 
професионалаца који пружају подрш-
ку деци без родитељског старања и 
хранитељима за примену приступа за-
снованог на правима детета, као и укљу-
чивање кључних доносиоца одлука на 
националном нивоу и подизање свести 
о потреби за оваквим обукама. Ово је 
иновативна пракса, којом се први пут 
развијају и имплементирају практич-
не обуке за пружаоце бриге у Србији. 
Обука користи методологију која је при-
мењена у 8 организација СОС Дечијих 
села. Поред теоретског оквира користе 
се практичне вежбе, са циљем да се сен-
зибилишу професионалаци са стварним 
положајем деце у систему алтернативне 
бриге, њиховим проблемима, изазовима 
и препрекама.

Програм обуке указује на права 
детета која се често занемарују 
и не примењују и помаже про-

фесионалцима да примене научено у 
свакодневном раду. 

Израђена је базична студија о томе 
како професионалци у систе-
му социјалне заштите користе 

приступ заснован на правима детета, у 
свом раду. Церемонија поводом почетка 
пројекта је одржана у Београду,  28. мар-
та, уз учешће 46 представника Мини-
старства рада и социјалне политике, и 
представника најважнијих институција 
укључених у алтернативну бригу и за-
штиту права деце, као и два интернаци-
онална експерта за права детета. Форми-
рана је Национална управљачка група 
коју чине 22 представника кључних до-
носиоца одлука, као и две младе особе 
које су биле у алтернативној бризи. По-
тписани су меморандуми о сарадњи са 
свим релевантним институцијама и ор-
ганизацијама. Национална управљачка 
група је имала четири састанка, на којим 
је управљала свим пројектним активно-
стима на националном нивоу, обукама 
и активностима на подизању свести о 
значају ове теме, учестовала је у развоју 
препорука и изради плана за одрживост 
обука. Материјали за обуке, брошура за 
професионалце „Обезбеђивање права 
детета“ и брошура за децу „Откриј своја 
права“, као и приручник „Примена пра-
ва деце“, су прилагођени и преведени на 
наш језик, и подељени  учесницима.

117 професионалаца и пружалаца 
бриге деци на домском смештају и 
на хранитељству, завршило је обуке. 
85 професионалаца (82 из Србије, је-
дан представник СОС ДС БиХ и два 
из СОС ДС Македонија) су заврши-
ли обуку за тренере, и  изабрано је 20 
националних тренера који ће реализо-
вати обуке за своје колеге и хранитеље. 
84% учесника оценило је обуку као од-
личну, а 16% као веoма добру. Органи-
зоване су и две регионалне обуке за 32 
пружаоца бриге у Београду и Новом 
Саду. Обуке за преосталих 170 учесни-
ка ће бити одржане у 2019. години.

Одржан је округли сто „Моје пра-
во да учествујем“ и обележен 
је Међународни дан породице, 

како би се скренула пажња на примену 
права деце у пракси. Дистрибуирано је 
5 електронских билтена, штампани ма-
теријал, а ширење информација о актив-
ностима и теми пројекта организовано 
је и кроз међусобну размену учесника 
обука. Додатни бенефит је одлука реги-
оналног Центра за породични смештај и 
усвојење Београд да укључи ову обуку 
у свој План за 2019. годину, и да обу-
чи 300 хранитеља са своје територије, у 
складу са нашом методологијом.
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Активности заговарања 
и промоције права деце 
и породица, изградње 
капацитета заједнице за 
бригу и подршку деци и 
породицама 

У току 2018. године СОС Дечија села су дала допринос кроз заговарање права деце и унапређење нормативног и стратеш-
ког оквира у области права детета и заштите детета од насиља, кроз организовање округлих столова, активно учешће у 
радним групама и конференцијама на националном нивоу.

               Учествовали смо у давању пред-
лога за измене и допуне  Закона о со-
цијалној заштити. Измене су предлага-
не кроз тематску групу МОДС-а и кроз 
слање коментара и предлога надлежном 
Министарству. Кроз oву групу радило се 
и на давању предлога за измену и допуну 
Породичног закона;

 Своје коментаре послали смо и 
на Преднацрт Закона о правима детета и 
заштитнику права детета; 

 Кроз МОДС смо активно допри-
нели изради Акционог плана за  Нацрт 
стратегије за превенцију и заштиту деце 
од насиља за период 2018 – 2022; 

 Учествовали смо на консулта-
цијама које је организовала Коалиција за 
мониторинг права детета у Србији, по-
водом креирања матрице индикатора за 
праћење успешности примене препорука 
Комитета УН за права детета, и достави-
ли писане предлоге измене одређених ин-
дикатора и предлоге нових;

 Укључили смо се и у позив на ак-
цију „Да ниједно дете не остане незбринуто“ 
Међународне организације СОС Дечијих 
села, превели отворено писмо и доставили 
га кључним организацијама које заговарају 
права деце као и онима које права деце им-
плементирају кроз директан рад са децом. 
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Заговарање и промоција 
појединачних права детета 

Током 2018. године СОС Дечија 
села су интензивирала активно-
сти у погледу заговарања поједи-

начних права деце са фокусом на право 
детета на живот у породици, партиципа-
цију у доношењу одлука, подршку мла-
дима у процесу осамостаљивања и под-
ршку породици нарочито у превенцији 
издвајања деце, као и на заштиту права 
деце избеглица. 

Значајни напори су уложени да се 
подигне свест професионалаца и 
доносиоца одлука о праву детета 

на живот у породици и практичним 
импликацијама овог права. У складу 
са тим, остварена је сарадња са канцела-
ријом УНИЦЕФ-а у Србији, који је у пу-
бликацију „Јачање породице из осетљи-
вих група“ укључио наш програм Јачање 
породице као пример добре праксе. 

На Октобарским сусретима у со-
цијалној заштити презентовали 
смо резултате истраживања које 

је спроведено у оквиру програма СОС 
алтернативне бриге Краљево и програму 
Јачање породице у Нишу, и кључне пре-
поруке: неопходност стручне подршке 
хранитељима, спровођења едукација и 
изградње капацитета хранитеља како би 
се што лакше носили с изазовима хра-
нитељске улоге, као и на неопходност 
одрживости услуге Јачања породице на 
основу резултата које постиже. Ово смо 
заговарали и на округлом столу „Може и 
другачије“ који је организован од стране 
Центра за заштиту деце и омладине. 

Услуга Јачање породице пред-
стављена је и на конференцији 
коју је организовала АДРА Ср-

бија, о резултатима заједничког пројекта 
„Оснаживање младих ромских породи-
ца“. У оквиру Програма јачања породи-
це, поводом Међународног дана детета, 
одржана су два округла стола, у Нишу 
и Обреновцу, на тему „Право детета на 
живот у породици“. 

Право детета на партиципацију 
заговарано је на округлом сто-
лу националног карактера под 

називом „Моје је право да учествујем“. 

Округли сто је окупио представнике си-
стема алтернативне бриге у Србији, али 
и представнике Делегације Европске 
уније у Србији, ресорног Министарства, 
Омбудсмана, Канцеларије за сарадњу са 
цивилним друштвом. Дискусија о раз-
умевању је до неколико закључака: да 
професионалци треба да обезбеде „при-
ватно време“ за сваког младог човека и 
свако дете; важно је побољшати кому-
никацију са младим пратећи модерне 
канале комуникације, пласирати важне 
информације кроз популарне медије; не-
опходно је обезбеђивање услова за рад, 
али и сензибилизација професионалаца 
ради квалитетније бриге о деци и мла-
дима; важно је промовисати вршњачку 
едукацију; важно је упознавање деце и 
младих са њиховим правима али и од-
говорностима, и омогућавање системске 
подршке младима који напуштају бригу. 
Посебан значај на овом округлом столу 
имало је активно учешће младих из ор-
ганизације „Мој круг“ који  су говорили 
о положају младих у систему алтерна-
тивне бриге, приликама за исказивање 
мишљења и активизам младих кроз вр-
шњачку едукацију. 

Заговарање за циљну групу мла-
ди у домском смештају, млади у 
хранитељским породицама, мла-

ди у старатељским породицама -  У са-
радњи са НАЛЕД-ом током 2018. године 
радило се на заговарању идеје да се у 
стратешким документима, а затим и код 
Националне службе за запошљавање 
циљна група „млади до 30 година ста-
рости који су имали/имају статус детета 
без родитељског старања“, прецизира и 
гласи: млади у домском смештају, млади 
у хранитељским породицама, млади у 
старатељским породицамаˮ а све у циљу 
бољег обухвата ове категорије младих и 
подршке у запошљавању. Oва идеја је 
усвојена и у Националном акционом 
плану запошљавања за 2019. 

Млади који напуштају алтерна-
тивну бригу и који се осамо-
стаљују, њихов положај у ре-

гиону, програми и услуге усмерене на 
ову циљну групу биле су теме размене 
између СОС Дечијих села БиХ и Србије, 

Републичког завода за социјалну зашти-
ту, ФИЦЕ Србија, „Мој круг“, „Наути-
лус“ као и Дома „Јован Јовановић Змај“. 
Колеге из СОС Дечијих села БиХ су имали 
активност  сарадње и размене, посету Ср-
бији, и упознавање са регулаторним меха-
низмом, услугама за младе и примерима до-
бре праксе, које би имплементирали у своје 
програме.  

СОС Дечије село Краљево је пот-
писало Споразум о интерсектор-
ској сарадњи у заштити деце од 

насиља, злостављања и занемаривања у 
граду Краљеву, чији циљ је  обезбеђивање 
ефикасне и ефективне заштите деце од на-
сиља, злостављања и занемаривања, као и 
превенцијa ризика и пружањe целовите 
подршке деци која се нађу у ситуацијама 
насиља, злостављања и занемаривања. 

Центар за подршку породици у 
Обреновцу је спровео шест ра-
дионица за ученике Средње тех-

ничке школе, једном месечно, од јануара 
до јуна, на тему превенције вршњачког 
насиља. Професори су проценили да су 
ове активности утицале на смањење агре-
сиваног понашања ученика, а сарадња ће 
бити настављена и у 2019. години, кроз 
обуку за вршњачке медијаторе.

Учествовали смо у различитим јав-
ним догађајима у локалним зајед-
ницама, конференцијама, панел 

дискусијама и форумима: „Развој загова-
рачких кампања за превазилажење кључ-
них изазова у законодавству, политикама 
и праски заштите од дискриминације у 
Србији“ и „Градски форум за подршку/
Не осуђуј“ у Нишу.

На округлом столу „Примена при-
ступа жртавама родно заснованог 
насиља – фокус на мигранте и 

избеглице у Србији: изазови и могућно-
сти“, кроз студију случаја  представљен 
је пример добре праксе јачања капаци-
тета и сензибилизације свих запослених 
унутар Организације на тему пријављи-
вања и реаговања на случајеве насиља 
над децом.  
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Омладинска иницијатива 
„Вршњачка подршка 
младима који напуштају 
алтернативу бригу у Србији 
-  Урадимо нешто данас за 
боље сутра“
У марту је потписан споразум о 

сарадљи са ФИЦЕ Србија на ре-
ализацији заједничког пројекта. 

Идеја је била да се млади, који су били 
или се још налазе у алтернативној бри-
зи окупе око јединствене и прве такве 
врсте, омладинске организације, чији је 
циљ да укаже на потребе и потешкоће са 
којим се сусрећу млади који напуштају 
заштиту, у процесу осамостаљивања. 

СОС ДС Србија су обе-
збедила простор 
за рад организа-

ције и различите активности и обезбе-
дила додатне обуке за јачање капацитета 
новоосноване организације. 26. апри-
ла је одржана оснивачка скупштина 
Удружења и НВО „Мој круг“. Донира-
ли смо 1.400 евра за трошкове регистра-
ција и изнајмљивање виртуелне канце-
ларије у Хаб Ин центру. 

Пројекат:
„Здравље је за свакога“ 
Циљ пројекта је подизање капа-

цитета запослених у СОС про-
грамима за бригу о деци и поро-

дицама, и запослених у институцијама 
социјалне заштите у Краљеву, Београду 
и Нишу, кроз додатну обуку која се одно-
си на емоционално здравље. Дводневна 
обука „Дете са траумом: од препозна-
вања до помоћи“, која је акредитована 
код Републичког завода за социјалну 
заштиту, реализована је по принципу 
активног учешћа, рада у малим група-
ма, дискусије о темама везаним за тра-
уму деце и афективну везаност, као и 
кроз самопроцену образаца афективне 
везаности учесника. Укупно 40 профе-
сионалаца је прошло ову обуку. Сви 
учесници су навели да су им очекивања 

у потпуности испуњена, да је обуке изу-
зетно корисна за практичан рад, и да им 
је самопроцена јако значила. Укупно 20 
хранитељица и хранитеља је похађа-
ло ову обуку, и указало да ће им обука 
много значити не само у „разумевању 
деце“ него и у разумевању сопствених 
поступака у односу према деци и себи 
самима. У оквиру овог пројекта израђен 
је и водич за родитеље, хранитеље, ста-
ратеље односно друга лица укључена у 
бригу о деци. 

Пројекат је финансиран кроз грант 
Траст Џонсон и Џонсон и биће 
настављен и у 2019. години.
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Партнерски програм 
„Јачање капацитета 
хранитељских породица“ у 
Нишу 

Центар за подршку породици 
„Путоказ“ реализовао је Проје-
кат „Јачање капацитета храни-

тељских породица“ у сарадњи са Цен-
тром за породични смештај и усвојење 
Ниш и уз финансијску подршку Бри-
танско-Српског добротворног фонда. 
Организована је додатна обука за 38 
хранитељских породица са 52 деце, 
из Нишког округа, на следеће теме: 
Препознавање проблема; Узроци про-
блема са посебним фокусом на значај 
афективног везивања и учења по моде-
лу; Утицај образаца понашања на успех 
деце у школи; Технике дисциплиновања 

деце. Едукативне радионице са децом на 
хранитељству и хранитељима бавиле су 
се различитим темама, укључујући диги-
тално насиље. СОС едукативни мобилни 
тим је организовао креативне радионице 
за децу и одрасле, а тим Центра „Путо-
каз“, креативне и анти-стрес активности. 

Процедуре заштите деце су пре-
зентиране свим чланицама 
МОДС-а који их је усвојио као 

званичну Политику заштите деце за свих 
101 чланицу мреже. СОС Дечија села 
су креирала и виртуелну (webinar) обу-
ку доступну свим чланицама МОДС-а. 

Одржали смо онлајн обуку за чланице 
МОДС-а о Смерницама за очување 
безбедности деце.

Унија студената социјалног рада 
је иницирала сарадњу са на-
шом организацијом, у жељи да 

се упознају са нашим радом, и да се 
волонтерски или кроз праксу, укључе 
у неки од програма СОС Дечијих села. 
Договорено је да се прецизира сарадња 
почетком 2019. године.
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ПРОГРАМ УРГЕНТНЕ
ПОМОЋИ “СОЛИДАРНОСТ“

Избегличка криза - После затва-
рања Западно Балканске руге, 
избеглице су наставиле да долазе 

у Србију, и око 4.500 људи је било стално 
присутно током године, а 95% избеглица 
је било смештено у државне центре. Про-
сечни боравак избеглица се продужио 
на више од једне године, па је ситуација 
била све изазовнија, обзиром да су поро-
дице масовније излазиле из земље иле-
гално. Породице са децом, а нарочито ма-
лолетници без пратње су били изложени 
ризицима од експлоатације, криминала и 
трафикинга. 

Програм хитног одговора на из-
бегличку кризу обезбедио је 
помоћ за више од 6.300 деце 

и одраслих у 12 Центара за избегли-
це, током 2018. године. СОС ДС Србија 
су пружила 435,384 услуга и поделила 
135,766 углавном хигијенских артика-
ла, пелена, млека и хране за бебе. Ради-
ли смо у 4 Сигурна места за децу, 4 Кут-
ка за мајке и бебе, 1 Породичном кутку, 
4 Кутка за младе, 9 ИТ кутака, на раз-
личитим локацијама. Подршку су им пру-
жали тимови за заштиту деце и Мобилни 
едукативни тим „Супер аутобус“, који је 
био активан на још 4 локације: Димитров-
град, Босилеград, Пирот и Врање, као и 
ван избегличких центара, у локалним шко-
лама, вртићима и заједницама. Током целе 
године смо били присутни у центрима у 
Кикинди, Адашевцима, Принциповцу (у 
децембру су активности премештене из 
Принциповца у Шид) и Обреновцу, а наше 
активности у Крњачи, Прешеву и Бујанов-
цу су завршене у јуну, као и у Дивљанама, 
у августу, када је Комесаријат за избеглице 
смањио обим рада или затворио ове цен-
тре. „Супер аутобус“ тим је престао са ра-
дом у септембру.

Наши едукатори и екстерни са-
радници реализовали су 3477 
едукативних, превентивних и 

креативних радионица и структурисаних 
активности. СОС ДС су имплементирала 
више дугорочних активности, кроз заштиту 

деце, пружање психо-социјалне подршке, 
неформалну едукацију и подршку формал-
ном образовању деце и младих, окупацио-
не активности за одрасле, и информисање. 
Подршка за укључивање у образовни си-
стем организована је кроз допунску на-
ставу и помоћ у изради домаћих задатака, 
сарадњу са школама и родитељима деце. 
Активно смо радили са локалним зајед-
ницама на интеграцији избеглица, кроз 
заједничке активности и пружање помоћи 
државним институцијама. 

Током године организоване су 162 ра-
дионице на теме значајне за децу и 
родитеље, као што су боље разуме-

вање потреба деце, рад са малолетницима 
без пратње како би се смањио ризик од 
насиља, трафикинга, злоупотребе и илегал-
них прелазака границе. На свим локацијама 
су успостављени тимови за заштиту деце 
од насиља. Приоритет је био очување без-
бедности деце у избегличким центрима, као 
и мониторинг, подршка и оснаживање деце 
и породица да пријаве овакве случајеве.
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ПРОГРАМ УРГЕНТНЕ
ПОМОЋИ “СОЛИДАРНОСТ“

Организовали смо 4 сликарске из-
ложбе радова избеглица у центру 
Обреновац, Белој Паланци, Пре-

шеву и „Миксалишту“ у Београду. Наши 
едукатори су, са децом избеглицама, при-
премили две представе за децу „Снежана 
и седам патуљака“ и „Пепељуга“, које су 
изведене у Народном позоришту Кикинда 
и Дечијем културном центру у Београду. 
Обележили смо значајне датуме и подр-
жали пет заједничких догађаја у којим су 
учествовале избеглице и локално станов-

ништво, као и два догађаја/дружења из-
беглице из различитих центара. 

Обезбедили смо подршку за ја-
чање капацитета локалних ин-
ституција, центара за социјални 

рад и домова за децу, кроз донације хи-
гијенских артикала, намештаја, апра-
та и ИЦТ опреме за три ИЦТ кутка, 
реконструкцију и опремање просто-
рија, и игралишта у Центру Адашевци. 
Предшколској установи у Бујановцу 
поклонили смо игралиште, а играчке 
вртићима у Шиду. Школи у Прешеву је 
донирана опрема, а Здравственом цен-
тру Бела Паланка опрема за патронажну 
службу. „Миксер“ удружењу је поклоње-
на ИЦТ опрема, интернет и запослени за 
рад овог кутка. Уз подршку ИНВО ЛДС 
поделили смо спортску опрему и школ-
ски прибор за сву децу избеглице и си-
ромашне ђаке основних школа у Шиду.

Кроз програм “Солидарност“ 
успостављена је добра сарадња 
и партнерство са Комесаријатом 

за избеглице и миграције РС, МРСЗ, 
центрима за социјални рад, Црвеним 
крстом, УНХЦР, УНИЦЕФ, ИОМ, раз-
личитим хуманитарним организација-
ма као што су: ЛДС, Дански савет за 
избеглице, Фондација „Ана и Владе 
Дивац“, Mercy Corps, ADRA, Save the 
Children, Caritas, CARE, Канцеларија за 
младе Кикинда, Омладински центар за 
младе Нови Сад.

Активно смо учествовали у 
Пројекту „Градимо заједно-мо-
ниторинг и јавно заговарање у 

локалним заједницама“, који је финан-
сирала Европска унија. Циљ је била под-
ршка интеграцији избеглица у локалну 
заједницу кроз успостављање мреже 
професионалаца који заговарају и по-
дижу јавну свест о значају суживота у 
заједници, и развијају мониторинг ала-
те,  који служе као показатељи да ли се 
и у којој мери поштују права избеглица. 

Имајући у виду продужени бора-
вак избеглица у Србији, сталну 
флуктуацију, смањење средста-

ва у региону и затварање или смањење 
активности многих организација, уз 
вођство УНИЦЕФ и ИОМ, у октобру је 
започет процес трансфера активности 
Сигурних места за децу и Кутака за мај-
ке и бебе, на Комесаријат за избеглице. 
Кикинда је изабрана као једна од две пи-
лот локације, у оквиру пројекта ИОМ-а, 
који је започео у 2018. години, са циљем 
да све активности буду пренете до сеп-
тембра 2019. године.

У 2018., Програм је био финан-
сиран од стране Међународне 
организације СОС ДС и СОС 

ПСА, Компаније ДХЛ Немачка, УНИ-
ЦЕФ Србија, ИОМ Србија, ИНВО 
Mercy Corps, ЛДС и Оксфаm. Средства 
за рад, од октобра 2018. до септембра 
2019. године, обезбеђена су кроз пар-
тнерски пројекат ИОМ (MAДАД грант) 
и донацију ДХЛ Немачка. Рад на тере-
ну ће бити завршен у септембру, а све 
активности у децембру 2019. године.



НАШЕ ПРИЧЕ

30

ТРЕЋИ ДЕО:
НАШЕ ПРИЧЕ



31ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СОС ДЕЧИЈИХ СЕЛА СРБИЈА

Програм јачања породице 
Обреновац – Подршка на 
путу излечења

Мајка четворо деце, Весна, не-
колико пута је покушала да се, 
заједно са својим мужем, изле-

чи од алкохолизма. Због овог проблема 
и сумње да чланови ове породице трпе 
насиље, Центар за социјални рад их је 
упутио на наш Центар за подршку по-
родици.
Иако отац деце није желео да сарађује, 
Весна је показала добру вољу да реши 
проблем и спречи издвајање деце из 

породице, и свакодневно је долазила у 
Центар и добијала саветодавну подршку. 
Заједно са саветником породице, сачи-
нила је породични план за унапређење 
квалитета живота, који је укључио и ле-
чење на Клиници за болести зависности 
и редовно саветовање.
Поред тога, Весна је укључена у трет-
ман психијатра, а адекватна подршка 
је пружена и њеној деци. Заједно су 
радили на препознавању њених сна-

га, јачању самопоуздања и односа по-
верења. По први пут, Весна је осетила 
да је третирана као особа а не као 
,,алкохоличарка,“ што јој је дало додатну 
снагу и мотивацију да престане да пије. 
Успела  је да заврши лечење, њена деца 
су, уз подршку нашег Центра, остала да 
живе са својим родитељима. Најстарија 
кћерка је годину завршила са добрим 
успехом, а млађи син је добио похвалу 
за школска постигнућа. 
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Каријерни центар „Јаки 
млади“ – Најлепша прича 
Дорћола

Марија Иванковић и Новица 
Симанић одрастали су у Београду. 
Иако тек у својим двадесетим, 

одлучили су да не чекају шансу већ 
пословној срећи одлучно крену у сусрет. 
Њихове стартне позиције поприлично се 
разликују од већине младих који одрастају у 
нашој земљи. Обоје су, наиме, деца одрасла 
без родитељског старања. 

Салон који се налази у Улици Цара 
Уроша одише модерним изгле-
дом. На први поглед стиче се ути-

сак да су Новица и Марија имали доста 
издатака како би обезбедили неопходан 
намештај који и најзахтевнијим клијен-
тима пружа врхунску удобност.

„На предавања у центар “Јаки млади” 
отишао сам по препоруци пријатеља. 
Док сам похађао обуку за берберина, 
сазнао сам да ова организација може 
помоћи одређеним новчаним средстви-
ма. 
Појавио сам се на првом предавању и 
чланови организације су ми понудили 
помоћ. 
Сада сам на курсу за мушког фризера. 
Желим да растеретим Марију, тако да 
мушкарце сада шишам ја“, каже Новица 
и додаје да су обоје током свог одрас-
тања прошли тежак пут са шансама за 
успех доста мањим од већине вршњака.

*Текст преузет са сајта Dnevno.rs

Великом упорношћу, радом, 
али и уз помоћ људи који су 
препознали њихов потен-

цијал успели су да у центру Београда 
отворе фризерски салон.„Нисам раз-
мишљао о томе да ћу се једног дана 
озбиљно бавити овим послом. Пре 
него што сам одлучио да кренем на 
берберски занат, стекао сам одређе-
но искуство у столарским и обућар-
ским радионицама. У међувремену 
сам жарко желео да девојци Марији 
отворим мали салон са једном сто-
лицом како би самостално радила. 
У томе су ми помогли пријатељи из 
центра “Јаки млади”, а претходно 
ми је омогућено да похађам обуку 
за берберина како бих се и ја укљу-
чио у читав пројекат. Курс је трајао 
30 часова, завршио сам га успешно 
и почео да примам прве муштерије“, 
присећа се Новица почетка рада са-
лона који се по ентеријеру, опреми 
и комплетном амбијенту издваја од 
многих у Београду.

„Одрастао сам у Дому за децу и омладину 
“Јован Јовановић Змај” на Вождовцу. 
Марија је одрастала без родитеља, 
одгајали су је бака и деда. 
У детињству сам размишљао о 
озбиљном пословном подухвату и много 
тога подредио том циљу. 
Успеси су доносили и веће амбиције, 
али сам последњих година првенствено 
желео да Марији отворим салон, како 
би се она осамосталила од тадашњег 
послодавца“, објашњава Новица.
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Програм хитног одговора 
„Солидарност“ – Ово нису 
само обична писма

Наш колега Илија, едукатор у Кутку за младе у избегличком центру у Адашев-
цима, добио је на поклон авганистанску традиционалну ношњу, као знак по-
штовања и захвалности. Овај гест нас је све дирнуо јер је одећа направљена 

и послата из Авганистана, и представља велико признање за наш рад. 

С поштовањем, 
У Прешеву, дана 29.06.2018. године.

 Колектив ОШ „Вук Караџић“ Прешево“

“Илија је увек смешан, он је увек активан, тако је добар, али није само до Илије, 
Душана, Маје, него до СОС као целине, као организације…” ви сте невероватни, 
сасвим посебни, ви сте они који ово место чине посебним. Мислим да без СОС-а 
ништа не би било. Било би страшно досадно и људи би били болесни. Ја бих била 
болесна”. Женски глас пита: “Како то мислиш болесна?” Марве: “Мислим кад 
ви не бисте били ту”. Женски глас: “Онда си ти сваке суботе и недеље болес-
на?”. Марве: “Понекад сам стварно болесна, а понекад се осећам болесном изну-
тра. Нерасположена сам, досадно ми је, не знам ста да радим са собом. Тако да 
СОС, до вас је, ви сте учинили да ово место добије посебност. Ви стварно добро 
радите свој посао... добар посао.“

Институције са којима сарађујемо и градимо посебне партнерске односе су 
такође препознале важност нашег рада. Посебно нам је значајно писмо које 
смо добили од Основне школе „Вук Караџић“ из Прешева.

Марва (18) из Сомалије, је на радионици снимила своја размишљања о запосленима 
СОС Дечијих села у Адашевцима. 

Поштовани, 

Овим путем желимо да вам се, још једном, захвалимо на свесрдној помоћи, са-
радњи и разумевању које сте показали на заједничком, нимало лаком путу укљу-
чивања деце миграната у образовни систем и хуманитарном раду који је обух-
ватао бројне активности. Наша школа је у вашој фондацији имала сигурног 
партнера на ког је могла да рачуна. Можете бити поносни на своје резултате 
током мигрантске кризе и на свој рад у Центру за избеглице у Прешеву, а посеб-
но на активности усмерене на пружање што бољих услова за боравак и едука-
цију деце која су погођена кризом, али и наших ученика из локалне заједнице. 

У том смислу захваљујемо вам се и на бројним донацијама које су имале за циљ 
побољшање услова рада у нашој школи. 

Са надом да ћете и у наредном периоду остати доследни и истрајни у својој 
хуманитарној мисији, желимо вам много успеха у даљем раду. 
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У име деце и породица о којима бринемо, као и у име свих нас запослених у 
СОС Дечијим селима, желимо да се захвалимо свим организацијама, ин-
ституцијама, компанијама, локалним самоуправама са којима сарађујемо, 

медијима и грађанима, који су кроз своју подршку, сарадњу и партнерство дали 
велики допринос остварењу наше визије - да свако дете одраста у дому пуном 
љубави.

Посебну захвалност дугујемо: Министарству за рад, запошљавање, со-
цијална и борачка питања, Комесаријату за избеглице и миграције Србије, 
центрима за социјални рад, центрима за породични смештај и усвојење, 

организацијама: УНИЦЕФ Србија, АДРА Србија, АДРА Немачка, Центар за 
омладински рад Нови Сад, Мрежи организација за децу Србије (МОДС), Удру-
жењу стручњака за подршку деци и породици (ФИЦЕ Србија), Фондацији „Хер-
ман Гмајнер“, Немачком савезном министарству за економску сарадњу и развој, 
Британско-српском добровољном фонду, Међународној организацији СОС Дечија 
села, Електропривреди Србије, компанијама MK Group, Делез Србија, Dr. Oetker, 
Телеком Србија, Банка Интеса, C&А, Johnson & Johnson, Enjoy ing, Хенкел, Баyер 
доо Србија , хотелима Мериот и Хајат и свим другим донаторима, партнерима 
и пријатељима, као и медијима који су пратили наш рад и извештавали о нашим 
активностима, акцијама и темама којима се бавимо.

ЗАХВАЛНОСТ НАШИМ 
ПРИЈАТЕЉИМА



Фондација СОС Дечија села Србија

Булевар краља Александра 251, 11000 Београд          fondacija@sos-decijasela.rs

+381 11 3989 776          www.sos-decijasela.rs

Наш рад можете помоћи:

• уплатом на жиро рачун бр: 160-373368-31, Банка Интеса

• чланством у клубу Златно срце – за редовне, месечне донације од физичких лица,

• чланством у Клубу пријатеља – за компаније.

 

За више информација можете нас контактирати на број +381 11 6302 932.

*Фотографије које су коришћене у извештају имају дозволу за објављивање и у складу су са заштитом приватности. 


