
Обележен Дан СОС Дечијег села Краљево 
 

Поводом Дана СОС Дечијег села Краљево градоначелник града Краљева 
др  Предраг Терзић обишао је ову установу и присуствовао свечаности која је тим 
поводом организована. 

„Ово је велики дан не само за људе који су запослени у СОС Дечијем селу и 
за све њихове штићенике, већ је велики дан  и за град Краљево, јер  је Краљево  
једини град на чијој територији се налази СОС Дечије село у Србији“ изјавио је 
градоначелник града Краљева др Предраг Терзић окупљеним представницима 
медија, а затим појаснио да се овој великој групи  до сада придружило чак сто 
тридесет и две земље, и да у свету  постоји преко петстотина Дечјих села. “На 
нама као локалној самоупрви јесте да разговарамо са овом децом, да  посећујемо 
ово место, и да настојимо да помогнемо када је то потребно како би ова установа 
функционисала.Радостан сам што донатори постоје и што донатори обезбеђују 
средства за функционисање овакве установе, али је неопходно сигурно још 
средстава, како би деца могла да живе као и сва друга деца која живе у 
породицама.Ми настојимо да доста новца обезбедимо, као град, за област 
социјалне заштите, као што знате, одржана је и конференција за новинаре 
поводом оснивања и почетка функционисања Центра локалних услуга и ми ћемо 
настојати да обезбедимо новац у буџету за сва социјална давања“  завршио је 
своје излагање градоначелник др Предраг Терзић. 

Борка Лукић, директорка СОС Дечијег села Краљево је истакла да се 
данашњом  свечаношћу обележава тринаест година постојања Дечијег села и 
његовог успешног рада. “ У тринаест породичних кућа о деци брину  СОС маме, а 
у једној кући имамо родитељски пар који живи са својом децом и заједно брину и о 
деци која су овде смештена. Укупно кроз Дечије село до сада је прошло сто 
тридесет петоро деце, и та деца су углавном изашла из бриге или су постали на 
неки начин самостални,зато што раде или су студенти“ објаснила је директорка 
представницима медија.Затим је истакла да се тренутно у Дечијем селу налази  
седамдесеторо деце без родитељског старања, а у заједници младих која је 
следећи корак бриге  дванаесторо младих који се припремају за 
самосталност.Похвалила се чињеницом да је  деветоро деце ожењено, имају 
своје породице као и да Дечије село има тринаесторо унучића, а да ће их следеће 
године бити петнаест. 

На пригодној свечаности уручене су јубиларне награде, за десет година 
вредног рада и бриге о деци,  двема мамама. Као пратећа активност организован 
је хуманитарни базар домаће зимнице коју су за ову прилику припремиле СОС 
маме. 


