ZA "KUĆU SVJETLA - CUKRIĆI" PRIKUPLJENO PREKO
40 TISUĆA KUNA
PULA - Dvomjesečna humanitarna akcija Udruge slijepih Istarske županije u
sklopu projekta »Život pun nade«, čiji je cilj bio prikupljanje novca za izgradnju
»Kuće svjetla – Cukrići« putem govornog automata i žiro računa, završena je
jučer, a prikupljene su ukupno 40.561,00 kune.
- Govorni automat nazvale su 7.492 osobe, zahvaljujući kojima je sakupljena
35.661 kuna. Dodatnih 4.900 kuna uplaćeno je na žiro račun, a sav novac bit će
utrošen na izgradnju Edukacijsko-rehabilitacijskog centra slijepih Istre - Cukrići.
Jako smo zadovoljni ishodom akcije, osobito zato što smo upoznati s iskustvima
udruga koje su govornim automatima u tri mjeseca znale prikupiti manje od
deset tisuća kuna. Zahvaljujemo svima koji su se uključili u akciju - medijima
koji su nas pratili i Slavenu Biliću, promotoru govornog automata, kazao je
predsjednik udruge Zlatko Kuftić i dodao da će humanitarna akcija biti
nastavljena.
Dosad je prikupljeno otprilike 200 tisuća, nastavio je predsjednik udruge, a za
realizaciju prve faze izgradnje »Kuće svijetla« potrebno je sakupiti još 300
tisuća. Svi koji žele pridonijeti akciji mogu donacije uplatiti u OTP banci na žiro
račun udruge (2407000-1118015300 s pozivom na broj 100-2003).
Glas Istre, 02. prosinca 2008. godine

ZA "KUĆU SVJETLA - CUKRIĆI" SAKUPLJENO 30 TISUĆA KUNA
Humanitarnom akcijom »Život pun nade« Udruge slijepih Istarske županije,
kojom se pozivom na broj telefona 060 9001 prikupljaju sredstva za izgradnju
Edukacijsko-rehabilitacijskog centra slijepih Istre u Cukrićima, tijekom prvih
mjesec i pol skupljeno je 30 tisuća kuna, kazao je predsjednik udruge Zlatko
Kuftić.
- Jako smo zadovoljni dosadašnjim tijekom akcije, osobito u odnosu na ista
iskustva drugih udruga. Spot je svakako uradio svoje, ali ipak najviše su za
uspješnost akcije zaslužni mediji, rekao je Kuftić.
Akcija će trajati do prosinca. Postoji i mogućnost uplate novca na žiro-račun
Udruge slijepih Istarske županije Pula kod OTP banke na broj 24070001118015300 s pozivom na broj 100-2003.
Glas Istre, 21. listopada 2008. godine

ZA "KUĆU SVJETLA" SKUPLJENO 19 TISUĆA KUNA
PULA - Putem govornog automata od prvog do 30. rujna prikupljeno je
19.306,00 kuna za izgradnju Kuće svjetla Cukrići, doznajemo od Zlatka Kuftića
iz Udruge slijepih Istarske županije. U audio i video spotu se čuje glas izbornika
Hrvatske nogometne reprezentacije Slavena Bilića, koji se spremno uključio u
akciju pomoći ostvarenja Edukacijsko-rehabilitacijskog centra slijepih Istre, te je
zabilježeno 4.056 poziva na govornom automatu.
- Akcija prikupljanja sredstava traje do 30. studenog te ovom prilikom pozivamo
sve da nazovu broj 060 90 01 i pomognu nam u ostvarenju dugo očekivanog i
željenog cilja, rekao je Kuftić. Napomenuo je i da im je istarski klub Istrian
American Chartities Association iz New Yorka svojevoljno na račun uplatio
petsto dolara, na čemu su im zahvalni.
Udruzi se, dodajmo, pomoć može pružiti i uplatom na žiroračun OTP banke
2407000-1118015300, s pozivom na broj 100-2003.
Glas Istre, 11. listopad 2008. godine

DRUŽENJE NA IZLETIŠTU SLIJEPIH
CUKRIĆI Protekle se subote na Izletištu slijepih
družilo 160 članova Udruge slijepih Istarske
županije i Društva distrofičara Istre.
Rekreirali su se i vježbali, a obitelj Haber iz
Rovinja prezentirala im je terapijsko jahanje.
Održana su brojna natjecanja i to u visećem
kuglanju, pikadu, šahu te kartanju briškule i
trešeta. Jesensko druženje obogaćeno je
lutrijom te živom glazbom Erika Balije iz
Fažane.
Glas Istre, 22. rujan 2008. godine
POČELA AKCIJA ZA IZGRADNJU "KUĆE SVJETLA - CUKRIĆI"
Pomozimo pozivom na 060 9001
Na audio spotu čut će se glas Slavena Bilića, koji se spremno uključio u akciju.
Udruga ima samo tri mjeseca za prikupljanje novca

PULA Počevši od jučerašnjeg dana pa do 30. studenog građani mogu pozivom na broj
telefona 060 9001 pomoći izgradnji »Kuće svjetla - Cukrići« u sklopu projekta
»Život pun nade«, najavio je na jučerašnjoj konferenciji za novinare predsjednik
Udruge slijepih Istarske županije Zlatko Kuftić.
- Projekt smo kandidirali za natječaj i imamo tri mjeseca za prikupljanje novca
namijenjenog izgradnji objekta. Na audio spotu čut će se glas izbornika hrvatske
nogometne reprezentacije Slavena Bilića, koji se spremno uključio u akciju
pomoći ostvarenja Edukacijsko rehabilitacijskog centra slijepih Istre. Više
nećemo govoriti o izletištu, kao dosad, jer smo otišli korak naprijed. U sklopu
projekta tiskano je i 10.000 letaka, objasnio je Kuftić.
Udruga je dobila lokacijsku dozvolu za izgradnju kuće, a uskoro bi trebala biti
gotova i građevinska te izrada završnog troškovnika. - Do sada smo radili na
papirologiji i prikupljanju financijskih sredstava. Od sponzora smo dobili 150
tisuća kuna, a za prvu fazu izgradnje potrebno je prikupiti još 450 tisuća.
Trenutno imamo uređen prilaz budućoj kući, veliko
parkiralište, kilometar staze omeđene ivičnjacima
kako bi se slijepe osobe mogle samostalno njome
šetati, kapelicu sv. Lucije, zaštitnice vida, te napola
natkrivenu terasu. Također, dovukli smo vodu, struju
i telefon, a sada radimo na uređenju sportskih terena.
Istra će prva u Hrvatskoj imati igralište za košarku
prilagođeno slijepim osobama, a bit će ondje i viseća kuglana te boćalište,
ispričao je predsjednik Udruge i objasnio da zbog specifičnosti hendikepa,
postojeći sportski i rekreativni objekti i sadržaji nisu primjereni slijepim
osobama, što znači da je ovaj dio populacije uskraćen za sadržaje koji su
pretpostavka zdravog i kvalitetnog načina života.
U budućoj kući bit će organizirane raznovrsne aktivnosti: edukacija slijepih
osoba predškolske i školske dobi te kasnije oslijepljenih osoba, stručni skupovi i
aktivnosti za popunjavanje slobodnog vremena, radionice, odnosno brojni
programi kojima će se doprinijeti poboljšanju kvalitete života slijepih osoba i
njihovih obitelji. Projekt podržavaju gradovi, Županija i županijski Savez
udruga osoba s invaliditetom te veliki broj udruga iz cijele Hrvatske. U akciju se
uključio i županijski Crveni križ, koji je udruzi donirao sedam montažnih
kućica. S obzirom na to da su do sada bile smještene u prognaničkom centru
pokraj Siska, potrebno ih je sanirati, kazao je Kuftić. Do sada su popravljeni
krovovi, a valja još obnoviti vanjske i unutrašnje zidove.
Udruzi se pomoć može pružiti i uplatom novca na žiroračun kod OTP banke
2407000-1118015300 s pozivom na broj 100-2003.
Glas Istre, 02. rujan 2008. godine

DRUŽENJE SLIJEPIH OSOBA
CUKRIĆI - Prekjučer je u Edukacijsko-rehabilitacijskom centru slijepih Istre u
mjestu Cukrići Udruga slijepih Istarske županije ugostila sudionike 74. kongresa
slijepih esperantista. Njih osamdesetak uživalo je u druženju, sportskim igrama i
domjenku.
Na susretu je održan šahovski susret između sudionika kongresa i članova
Udruge, a pobijedili su prvi. Također je održan turnir na visećoj kuglani u dvije
kategorije. U kategoriji natjecatelja bez ostatka vida prvo mjesto je osvojio
Zlatko Kuftić, dok je među natjecateljima s ostatkom vida najbolja bila Soka
Bakša.
Glas Istre, 17. srpanj 2008. godine
PROLJETNA REKREACIJA NA IZLETIŠTU SLIJEPIH
CUKRIĆI - Treću godinu zaredom u subotu se na Izletištu slijepih u Cukrićima
održala proljetna rekreacija u organizaciji Udruge slijepih Istarske županije te
Društva distrofičara Istre. Ovakva su cjelodnevna druženja, s obzirom na bogat
sportski i zabavni program, postala prepoznatljiv znak ovih organizacija, pa se i
ovog puta na izletištu okupilo 200-tinjak sudionika, što invalidnih osoba, što
osoba iz njihove pratnje. Među gostima su bili predstavnici niza županijskih
udruga, kao i pročelnica županijskog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb
Romanita Rojnić
Tijekom dana održana su razna natjecanja poput turnira u visećoj kuglani,
elektronskom pikadu, briškuli i trešetu te šahu, a najboljom su ekipom u branju
šparoga za osobe iz pratnje proglašene djelatnice Centra za socijalnu skrb. Uz
bogatu tombolu, održale su se i karaoke te natjecanje u vicevima, dok se za
glazbu pobrinuo Duo Magnolija.
Točno u podne svi su programi nakratko prekinuti radi rekreacije na otvorenom
za sve sudionike, a vodile su je djelatnice organizacije za kućnu pomoć i njegu
»Zlatne ruke«.
Glas Istre, 12. svibanj 2008. godine

AKCIJA DRUŠTVA DISTROFIČARA I UDRUGE SLIJEPIH NA
GRADSKOJ TRŽNICI
Mimoza za "Kuću svjetla u Cukrićima"
PULA - Na Međunarodni dan žena, Društvo distrofičara Istre i Udruga slijepih
Istarske županije organizirali su na gradskoj tržnici akciju pod nazivom

»Mimozom do Kuće svjetla Cukrići«. Prodajom mimoza, koje im je poklonila
Slavica Šetić iz Pule, prikupljali su sredstva potrebna za izgradnju izletišta za
slijepe u Cukrićima. Predsjednici Društva distrofičara i Udruge slijepih Istarske
županije Davor Komar i Zlatko Kuftić bili su jako zadovoljni odazivom građana,
a kako smo saznali, od prodaje mimoza prikupljeno je oko dvije tisuća kuna,
dok se s donacijama građana koji su novac ubacivali u kasicu, očekuje ukupno
tri tisuće kuna.
Kako saznajemo od Zlatka Kuftića, ovom se, drugom po redu, akcijom (prva je
održana na Valentinovo op.a.) nije toliko namjeravalo prikupiti značajnija
sredstva, koliko animirati građane, pogotovo građevinare, i ukazati im na
investiciju u Cukrićima sa željom da se i oni uključe.
- Dosad smo u Cukrićima napravili staze za šetnju, terasu od 150 četvornih
metara, parkiralište na 1.500 kvadrata, kapelicu koju smo posvetili sv. Luciji,
krušnu peć i prostor za roštilj. U tijeku je postavljanje montažne kućice koju
nam je donirao županijski Crveni križ, a koja ima dugi vijek trajanja pa ćemo je
uklopiti u buduću Kuću svjetla. Za tu smo investiciju već dobili lokacijsku
dozvolu i u fazi smo ishodovanja građevinske. Kada je dobijemo, krenut ćemo s
gradnjom, ali moramo zatvoriti financijsku konstrukciju. Dosad smo prikupili
200 tisuća kuna, a treba nam još toliko, možda i manje, ukoliko nam se pridruže
građevinari i tvrtke te nam doniraju materijal za gradnju. U svakom slučaju,
kada budemo počeli graditi, obratit ćemo im se izravno dopisima i nadam se da
će nam pomoći, rekao nam je jučer Kuftić.

Glas Istre, 09. ožujak 2008. godine
HUMANITARNA PRODAJA MIMOZA NA TRŽNICI
PULA - Društvo distrofičara Istre i Udruga slijepih Istarske županije
organiziraju danas na gradskoj tržnici od 9 do 13 sati prodaju mimoza. Prihod od
prodaje bit će namijenjen izgradnji »Kuće svjetla Cukrići«. Mimoze za
humanitarnu akciju donirala je Puljanka Slavica Šetić.
Glas Istre, 08. ožujak 2008. godine

