HUMANITARNI KONCERT
ZA KUĆU SVJETA PRIKUPLJENO 200 TISUĆA KN

Na sinoć održanom humanitarnom koncertu "Život pun nade" prikupljeno je
više od 200 tisuća kuna za izgradnju Kuće svjetla u Cukrićima, a nakon što se
podmire obaveze ostat će 150 tisuća, što je i dalje lijepa brojka.
Tako je potreban iznos za izgradnju pao na oko 350 tisuća kuna. S te strane
može se reći da je akcija bila uspješna, no iz te se brojke ne vidi da koncert koji
se održao u Domu sportova Mate Parlov nije prošao uspješno kao što su se
organizatori nadali jer je privukao tek nekoliko stotina posjetitelja, dok su
ostatak raštrkane gomile oko bine činili izvođači, organizatori i novinari.
Doznali smo da su ulaznice kupile i brojne tvrtke i općine te ih je prodano 770,
no nisu sve iskorištene. No, čak i da jesu, toliki broj posjetitelja bio bi taman za
neki klupski koncert, ne za jednu ogromnu salu. Stvar su spasili oni koji su zvali
pozivni centar i time za Kuću svjetla donirali 150 tisuća kuna.

Pored ovoga, jedan od gledatelja ponudio je da uplati 10 tisuća kuna. Koncert je
uživo prenosio HTV na drugom programu, da bi se na 2. Hrvatskog radija
kasnije emitirala snimka te su ljudi nastavili zvati. Zlatko Kuftić, predsjednik
Udruge slijepih Istarske županije, kaže da su jako zadovoljni rezultatima te
zahvaljuje svima koji su sudjelovali i organizirali akciju, a u ovom zadnjem
udružili se Udruga slijepih Istarske županije i Udruga osoba s invaliditetom, uz
Hrvatsku glazbenu uniju i Liru Intersound.
Premda je okupljena publika toplo primila izvođače, većinu ih je ispratila tek

domaćinskim pljeskom. Usprkos tome što su nastupile mlade snage proslavljene
u showu Hrvatska traži zvijezdu, poput Kim Verson, Bojana Jambrošića, Carle
Belovari, Manuele Svorcan, najviše su aplauza pobrali stari majstori.

Aki, Hus i Brk, udarni ešalon Parnog valjka, izazvali su pravu euforiju već
svojim dolaskom na binu te su izveli su "Ja u ljubav vjerujem". Kratkotrajnu
provalu emocija izazvao je bio i Tedi Spalato, koji je s gitarom u ruci publiku
opio "morem ljubavi", čemu se ona rado prepustila.
Ipak, čovjek koji je prvi te večeri malo više podigao atmosferu bio je Neno
Belan sa svojim Fiumensima. "Rijeka snova" nije mogla promašiti cilj i tko zna,
možda griješimo, ali nakon svega viđenog dojma smo da bi cjelovečernji
koncert s Parnim Valjkom i Belanom bio uspješniji.
Spomenimo i završnicu, kada su se na bini uz Atomsko sklonište nagurali i
izvođači koji su prije njih nastupili te izveli "Treba imat dušu". Vidjelo se tako
od svega pomalo.
Ipak, čovjek koji je prvi te večeri malo više podigao atmosferu bio je Neno
Belan sa svojim Fiumensima. "Rijeka snova" nije mogla promašiti cilj i tko zna,
možda griješimo, ali nakon svega viđenog dojma smo da bi cjelovečernji
koncert s Parnim Valjkom i Belanom bio uspješniji.
Spomenimo i završnicu, kada su se na bini uz Atomsko sklonište nagurali i
izvođači koji su prije njih nastupili te izveli "Treba imat dušu". Vidjelo se tako
od svega pomalo.

Dobar dio izvođača, pored već spomenutih zvijezda HTZ-a, nastupio je na
matricu, što su učinile i legende istarske lakoglazbene scene Lidija Percan i
Vesna Nežić Ružić, kao i Mor Roll, Marko Tolja te Putokazi. Imalo je to i dobru
stranu jer nije trebalo dugo pripremati binu između nastupa tako da je sve bilo
dosta tečnije nego na sličnim koncertima s puno izvođača.
Ipak, ni to nije spriječilo da se dinamika izgubi u zaglušujućoj tišini između
pjesama. Drugim riječima, nedostajao je neki elokventni voditelj koji održavao
atmosferu među nastupima, na samoj bini. Tako nam se činilo promatrajući
koncert iz sale, no kako je koncert prenosio HTV, bit će da je sve bilo
podređeno prijenosu kojeg su vodili Robert Ferlin i Mirko Fodor pa se pažnja
onih koji su gledali televiziju pokušala održati kombiniranim prijenosima
nastupa i javljanima iz pozivnog centra, uz pokušaje da se prikrije praznina u
gledalištu.

Na koncertu su još nastupili i Gustafi, koji su koncert otvorili, a tu je bilo još
istarskih glazbenih snaga poput grupa Nole, Alena Vitasovića i Company
Banda, Anelida, Dogme, Franka Krajcara i Indivije, Teranki te Bruna Krajcara.
Ovom popisu možemo pribrojiti i The Bastardz u kojima pjeva Puljanka Tasha,
a zasvirali su i zapjevali još Meritas, Jelena Radan te Zdenka Kovačićek.
Za kraj, spomenimo i loše ozvučenje. Vokali su se čuli još koliko-toliko dobro,
dok su instrumenti izgubili u kakofoniji i zvučali kao da ih miksa DJ na nekom
lošem partyju.
Dok je koncert trajao u pozivnom centru sjedili su i na poziva odgovarali
članovi Duo Magnolija, Mirjana Ružnjak, Alen Macinić, članovi Lions kluba,
Stipe Drviš, Pero Tadić, načelnik općine Savičenta Dalibor Macan, pulski
gradonačelnik Boris Miletić, doktorica Anđelka Počekaj, Jelena Vuković, Elio
Pisak, Budimir Žižović i drugi. Ljudi su se javljali iz cijele države, najaktivniji
su bili gledatelji iz Zagreba i Slavonije, premda ni ostali dijelovi nisu puno
zaostajali pa se javila čak i razrednica Nene Belana.
Glas Istre, 28. listopad 2010.godine

HUMANITARNI SPEKTAKL
30 IZVOĐAČA ZA KUĆU SVJETLA CUKRIĆI

Tridesetak izvođača nastupit će na humanitarnom spektaklu koji će se pod
geslom "Život pun nade" održati u utorak s početkom u 20 sati u Domu mladosti
"Mate Parlov", a prikupljeni novac ići će za izgradnju kuće svjetla u Cukrićima.
Osim predstavnika organizatora - Udruge slijepih Istarske županije i Udruge
osoba s invaliditetom te Hrvatske glazbene unije, danas su se novinarima u
MMC-u Luka obratili i neki od izvođača. Pored spomenutih udruga, u
organizaciji sudjeluje i Lira Intersound.
Da su glazbenici u Istri poznati po humanitarnom radu te da se ovim koncertom
ta tradicija nastavlja, podsjetio je i Alen Vitasović. "Mislim da bi se druge
institucije trebale ovime više baviti nego mi, ali uvijek smo spremni pomoći",
primijetio je Vitasović, rekavši da će ovo biti sjajna večer. Projekt ima podršku
Grada Pule i Županije koji su mu pokrovitelji. Da će biti lijepo misli i Franko
Krajcar koji će nastupiti sa svojom grupom Indivia, a nada se velikom broju
posjetitelja. Mor Roll je pozvao one najmlađe neka dođu, zabave se i time
podrže cijeli projekt.
Osim njih nastupit će i Neno Belan i Fiumensi, Tedi Spalato, Lidija Percan,
zatim Aki, Hus i Brk iz Parnog Valjka, Nola, Gustafi, Bojan Jambrošić,
Carla Belovari, Manuela Svorcan, Kim Verson, Šajeta, Teranke, Anelidi,
Vesna Nežić Ružić, Marko Tolja, Bane iz Songkillersa, The Bastardz,
Bruno Krajcar, Dado Topić, Zdenka Kovačiček, Jelena Radan i Meritas te
Atomsko sklonište. Cijeli će koncert izravno prenositi i Hrvatska televizija na
drugom programu.
Predsjednik Udruge slijepih Zlatko Kuftić zahvalio se glazbenicima i HGU-u te
uputio apel svim građanima županije, ali i šire da dođu na koncert ili nazovu
pozivni centar na broj 060 9009. Oni koji nazovu, osim što će time dati svoj
novčani prilog, moći će popričati i s nekim od glazbenika ili osoba iz javnog i

političkog života koji su se odazvali akciji.
Nažalost, iako je najavljen, bivši predsjednik države Stipe Mesić neće doći u
Pulu.
I predsjednik Udruge osoba s invaliditetom Gvido Radolović naglasio je
važnost ovoga koncerta ističuću "trebamo pomoći jedan drugome, danas ti meni,
sutra ja tebi". Da ni kriza, ni recesija ne mogu ubiti ono humano u nama nada se
tajnica ove udruge Ljiljana Zadković Bašić. U ime organizatora izvođačima se
zahvalila i tajnica Istarske podružnice HGU-e Nataša Petrić Tasha.
Ulaznice koje će koštati 50 kuna mogu se kupiti na prodajnim mjestima po
cijeloj Istri; u Puli u sjedištima Udruge slijepih i Saveza udruga osoba s
invaliditetom te Udruge invalida rada, u Društvu distrofičara Istre, u Activi
Travelu i Centar CD Shopu te u Rock caffeu. U Rovinju prodajna su mjesta
Humanitarna udruga Oaza, CD shop Link, a tu su i porečka Turistička zajednica
i turistička agencija Max u Umagu, a moguće ih je nabaviti i na prodajnim
mjestima Glasa Istre, Arenaturista i u Istarskim knjižarama.
Glas Istre, 26. listopad 2010.godine

NAJAVA HUMANITARNOG KONCERTA "ŽIVOT PUN NADE"
U Savezu udruga osoba s invaliditetom
u Puli održana je konferencija za medije
povodom najave humanitarnog koncerta
"Život pun nade" koji će se održati u
utorak, 26. listopada 2010. godine s
početkom u 20.00 sati u Domu sportova
„Mate Parlov“ Pula, a sva sredstava
namijenjena su izgradnji Kuće svjetla
Cukrići.
Konferenciji za medije prisustvovali su
zamjenica župana Istarske županije
Viviana Benussi, voditeljica odsjeka za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pule
Silvija Hrelja, predsjednik Udruga slijepih IŽ Zlatko Kuftić, Savez udruga osoba
s invaliditetom IŽ Gvido Radolović, Savez udruga osoba s invaliditetom IŽ
Ljiljana Zadković-Bašić, Nataša Petrić iz Hrvatske glazbene unije te direktor
Lire Intersound Valter Kiršić.
Valter Kiršić se zahvalio svima koji su pomogli u organizaciji ovog koncerta.
Napomenuo je kako je potrebno prikupiti 500.000 kuna za završetak Kuće
svjetla Cukrići. Zahvalio se Nataši Petrić i Brunu Krajcaru koji su uspjeli
sakupiti respektabilan broj izvođača. Istaknuo je da već sutra kreće prodaja
ulaznica po cijeloj Istri. Ulaznice će se moći kupiti po cijeni od 50 kuna.
Nataša Petrić prezentirala je izvođače koji će nastupiti. Naglasila je da će biti
glazbe za svačiji ukus. Tako će na humanitarnom koncertu "Život pun nade"
nastupiti 25 izvođača: Bojan Jambrošić, Carla Belovari, Manuela Svorcan, Kim
Verson, Dado Topić, Putokazi, Gustafi, Dogma, Nola, Bruno Krajcar, Jelena
Radan i Meritas, Atomsko sklonište, Alen Vitasović, Tedi Spalato, Aki Hus i
Brk, Marko Tolja, The Bastardz, Neno Belan i Fiumensi, Šajeta, Bane – Željko
Banić, Franko Krajcar i Indivia, Zdenka Kovačićek, Lidija Percan, Anelidi i
Vesna Nežić Ružić te klapa Teranke.
Zlatko Kuftić je istaknuo kako je Stjepan Mesić potvrdio svoj dolazak u call
centar humanitarnog koncerta. U call centru pridružit će mu se i župan Istarske
županije Ivan Jakovčić te druge osobe iz javno političkog života, rekla je
Ljiljana Zadković-Bašić.
Viviana Benussi je istaknula kako Istarska županija pruža punu podršku, ne
samo ovom koncertu, već i cjelokupnom radu Saveza udruga osoba s
invaliditetom IŽ te Udruge slijepih IŽ. Silvija Hrelja je iskazala podršku
projektu od strane Grada Pule i gradonačelnika Borisa Miletića.

Cilj projekta je poboljšanje kvalitete života slijepih osoba kroz edukaciju,
rehabilitaciju i mobilitet te zdravstvene preventive. Sadržaji u Cukrićima
doprinijet će poboljšanju socio-zdravstvenog statusa svih kategorija osoba s
invaliditetom te turističke ponude Istre za turiste s invaliditetom.
Ulaznice po cijeni od 50 kuna možete kupiti na slijedećim prodajnim mjestima:
Udruga slijepih IŽ, Savez udruga osoba s invaliditetom, Lira Intersounf,
prodajna mjesta Glas Istre i Arenaturist, Društvo distrofičara Istre, Activa
Travel, Centar CD Shop, humanitarna udruga Oaza Rovinj, CH Shop Link
Rovinj, TZ Grada Poreča, turistička agencija Max Umag, Istarske knjižare, Rock
caffe, Invalidi rada grada Pule i na ulazu na dan koncerta.
Grad Pula, 15. listopad 2010.godine
U PULI 26. LISTOPADA 2010.
GLAZBENI SPEKTAKL ZA KUĆU SVJETLA
Više od 20 izvođača nastupit će na velikom humanitarnom spektaklu "Život
pun nade" koji će se održati u utorak 26. listopada u Domu sportova "Mate
Parlov".
Organizatori manifestacije su županijski Savez udruga osoba s invaliditetom i
Udruga slijepih. Pod motom "Vi ste naše svjetlo!" pokušat će se sakupiti što više
novca za izgradnju Kuće svjetla u Cukrićima namijenjene slijepim i
slabovidnim, ali i svim ostalim osobama s invaliditetom.
U tome će glazbenicima pomoći i poznate ličnosti iz javnog i političkog života
koji će primati pozive u pozivnom centru, a među poznatim političarima bit će i
bivši predsjednik Stipe Mesić, uz istarskog župana Ivana Jakovčića.
Nastupit će zvijezde HTZ-a Bojan Jambrošić, Carla Belovari, Manuela Svorcan
i Kim Verson, zatim iskusni glazbenici Dado Topić, Atomsko sklonište, Alen
Vitasović, Tedi Spalato, trojac iz Parnog valjka - Aki, Hus i Brk, Neno Belan i
Fiumensi, Lidija Percan, Zdenka Kovačiček, Anelidi i Vesna Nežić Ružić, klapa
Teranke, Gustafi, Putokazi, Dogma, Nola, Bruno Krajcar, Jelena Radan i
Meritas, Marko Tolja, Šajeta, The Bastardz, Bane iz Songkillersa te Franko
Krajcar i Indivia.
Valter Kiršić iz Lire Intersound koja uz Istarsku podružnicu Hrvatske
glazbene unije pomaže u organizaciji, svjestan je da treba dovesti ljude u Dom
sportova i to na početku tjedna, no zato je tu respektabilan broj izvođača koji bi
publiku trebao privući.
Tko ne bude mogao doći, moći će pratiti prijenos na Hrvatskoj televiziji i

javiti se u pozivni centar te tako donirati sredstva za Kuću svjetla. Izvođače koji
će nastupiti sakupila je Hrvatska glazbena unija, a najveći problem bit će složiti
raspored tako da svi stanu u dvosatni prijenos. Novi se izvođači i dalje sami
javljaju.
Osim HTV-a, javljanje iz pozivnog centra prenosit će Radio Istra i Radio Pula.
O detaljima organiziranja koncerta govorila je i tajnica Istarske podružnice
HGU-a, Nataša Petrić Tasha.
"Cilj koncerta je prikupiti što više novca, ali poslužit će i kao promocija Istre
putem HTV-a", naglasio je Zlatko Kuftić, predsjednik Udruge slijepih Istarske
županije. Kuftić je pozvao sve građane da se dođu u Dom sportova ili da barem
se telefonski odazovu akciji, a tu su akciju podržali i Ljiljana Zadković Bašić,
tajnica Saveza udruga osoba s invaliditetom i predsjednik saveza Gvido
Radolović.
Za izgradnju centra u Cukrićima potrebno je još oko pola milijuna kuna, a
predsjednik Udruge slijepih podsjetio je da su Istarska županija, istarski gradovi
i općine te ostali donatori do sada uložili 250 tisuća kuna. Među onima koji će
odgovarati na telefone u pozivnom centru bit će i Vojin Perić, predsjednik
Hrvatskog saveza slijepih.
Cilj projekta je poboljšanje kvalitete života kroz edukaciju, rehabilitaciju i
mobilitet te poboljšanje zdravstvene preventive. Da cijeli projekt ima podršku i
pokroviteljstvo Istarske županije i Grada Pule istaknuli su njihovi predstavnici
Viviana Benussi, zamjenica župana i Silvija Hrelja iz gradskog odjela za
socijalnu skrb.
Ulaznice, koje će koštati 50 kuna,mogu se kupiti na prodajnim mjestima po
cijeloj Istri; u Puli u sjedištima Udruge slijepih i Saveza udruga osoba s
invaliditetom te Udruge invalida rada, u Društvu distrofičara Istre, u Activi
Travelu i Centar CD Shopu te u Rock caffeu. U Rovinju prodajna su mjesta
Humanitarna udruga Oaza, CD shop Link, a tu su i porečka Turistička zajednica
i turistička agencija Max u Umagu, a moguće ih je nabaviti i na prodajnim
mjestima Glasa Istre, Arenaturista i u Istarskim knjižarama.
Glas Istre, 14. listopad 2010.godine

PULA: HUMANITARNI KONCERT ZA UDRUGU SLIJEPIH ISTRE
POMOZIMO IZGRADNJU KUĆE SVJETLA
U Domu sportova "Mate Parlov" 26. listopada u 20 sati održat će se humanitarni
koncert pod nazivom Život pun nade, a prikupljeni novac bit će namijenjena
izgradnji Edukacijsko-rehabilitacijskog centra slijepih Istre - Cukrići, poznatijeg
kao Kuća svjetla.
Zasad su nastup potvrdili Gustafi, Neno Belan i Fiumensi, Dogma, Zdenka
Kovačiček te Bojan Jambrošić, najavili su Nataša Petrić i Bruno Krajcar iz
Hrvatske glazbene unije na konferenciji za novinare u četvrtak.
"Očekujemo da će nam se javiti još atraktivnih imena te da ćemo pokriti sve
glazbene stilove, od popularne glazbe do rocka", zaključio je Krajcar.
"Hrvatska radiotelevizija će koncert direktno prenositi, a uz to će organizirati
pozivni centar putem kojeg će također biti prikupljan novac", kazao je još jedan
član organizacijskog odbora, Valter Kiršić iz agencije Lira Intersound, koja će
se pobrinuti za pozornicu, zvuk i svjetlo.
"Ulaznice će koštati 50 kuna te će ih biti moguće nabaviti u Puli, Rovinju i
Labinu", dodao je Kiršić i napomenuo da će se za ovu priliku ZAMP odreći
autorskih prava, čime će uštedjeti deset posto na troškovima.
"Projekt gradnje Kuće svjetla namijenjene osobama s invaliditetom iz Hrvatske
započet je 2003. te postoji mogućnost da bude završen iduće godine, kada će
Udruga slijepih Istarske županije proslaviti 60. rođendan", rekao je predsjednik
ove udruge Zlatko Kuftić.
Krov je postavljen i preostaje još postavljanje fasade, unutarnje i vanjske
stolarije te uređenje interijera, čime će biti završena druga faza gradnje koja je
procijenjena na 500 tisuća kuna. Istovremeno se uređivalo sedam apartmana,
odnosno montažnih kućica, koje je udruzi donirao Crveni križ.
"Nismo željeli čekati pomoć onih koji bi takvo što trebali pokrenuti, nego
vlastitim snagama pokušavamo podići kvalitetu života osoba s invaliditetom",
rekao je Kuftić.
Prisutnima su se obratili i Ljiljana Zadković-Bašić te Gvido Radolović iz Saveza
udruga osoba s invaliditetom Istarske županije, koji u suradnji s Udrugom
slijepih organizira koncert.
Glas Istre, 01. listopad 2010.godine

ISTRU POSJETIO ISELJENIK IZ AUSTRALIJE TONY KORLEVIĆ
Klub Istra u Sydneyu na izdisaju
Korlevića i njegovu zaručnicu Carol ugostila je Udruga slijepih Istarske
županije, kojoj iseljenici pomažu prilikom izgradnje Kuće svjetla
CUKRIĆI - Da bi produbili suradnju započetu novčanim donacijama namijenim
izgradnji Kuće svjetla - Cukrići, jučer je Udrugu slijepih Istarske županije, a
potom i lokaciju budućeg edukativno-rekreacijskog centra za sve osobe s
invaliditetom, posjetio iseljenik iz Australije Anton Tony Korlević. Rodom je iz
Žužići, a prije nego što je 1963. emigrirao, radio je kao mlinar u 3. januaru te
nakon školovanja u porečkom mlinu. Na drugom kraju zemlje izučio je pak
zanat bravara pa je do penzije radio kao varilac. Krajem 1975. s nekolicinom
iseljenika s područja Labinštine osnovao je Klub Istru u Sydneyu, na čijem je
čelu bio do 1981.
- U to smo vrijeme organizirali plesove i koncerte naših poznatih pjevača Mirka
Cetinskog, Elija Piska, Lidije Percan… Ona se strašno plašila aviona i skoro nije
došla, ali joj je trebao novac za kćerkin pir. Ugostili smo i boćarsku
reprezentaciju Jugoslavije koja je trebala nastupiti na svjetskom prvenstvu u
Melbourneu te predstavnike istarskih boćara. Godine 1980. organizirali smo
zajednički posjet naših boćara Istri, a sedam godina kasnije odradili nogometnu
turneju, priča Korlević.
Dok je u najboljim vremenima klub okupljao 380 članova, s time da je
posjetitelja bilo puno više budući da se istarski Talijani nisu željeli službeno
upisati, danas on zamire. Tony kaže da je to zbog toga što je emigracija
zatvorena pa mladi ne dolaze, dok su se djeca iseljenika orijentirala na druge
stvari. Članova je ostalo malo, a klub koji je zimi zatvoren, već je više puta bio
na prodaju. Za razliku od njega, velik uspjeh i danas postiže Nogometni klub
»Istra - Dee Why«, koji je Korlević osnovao 1983. Veterani su toliko dobri da
čak igraju prije velikih utakmica te su mogli ući u Guinnessovu knjigu rekorda s
obzirom na to da je jednom između dvije izgubljene utakmice prošlo čak 16
mjeseci! Pritom moramo napomenuti da se u Australiji igra tijekom čitave
godine.
- Voljeli bismo stupiti u kontakt s drugim nogometnim i boćarskim klubovima i
izmjenjivati gostovanja. Što se tiče Kluba Istra, ako ga budemo prodali, novac
ćemo dati u humanitarne svrhe te će dio sigurno dobiti Udruga slijepih, kazao je
Korlević.
U rodni kraj došao u pratnji zaručnice Carol, koju je ljepota Istre očarala. Prema
njezinim riječima, Poluotok je sasvim drugačiji od Australije, povijest mu je
bogata, gradovi prekrasni, a posebno su je se dojmile crkve na vrhu brda. U
Udruzi slijepih dočekao ih je predsjednik Zlatko Kuftić, koji je Korleviću uručio
člansku iskaznicu Kluba prijatelja slijepih.
- Na Kuću svjetla postavljen je krov i hitno moramo napraviti fasadu i postaviti
stolariju. Da bismo prikupili potrebna sredstva, organizirat ćemo veliki

humanitarni koncert s pozivnim centrom, koji će 26. listopada biti održan u
Domu sportova »Mate Parlov«, najavio je Kuftić.
Glas Istre, 16. rujan 2010.godine

NJUJORČANI POMAŽU IZGRADNJI "KUĆE SVJETLA"
PULA - Po drugi put je Istrian American Charities Association iz New Yorka
uplatila donaciju u iznosu od 500 dolara Udruzi slijepih Istarske županije u Puli
za izgradnju "Kuće svjetla" u Cukrićima. Iseljenici iz Amerike te Australije
učestalo pomažu Udruzi u prikupljanju financijskih sredstava za taj projekt
kojim će biti ostvaren njihov dugogodišnji san o edukativno-rehabilitacijskom
centru namijenjenom svim osobama s invaliditetom.
Glas Istre, 07. kolovoza 2010.godine

Glas Istre, 03. kolovoza 2010.godine

DONACIJA NOVIGRADSKOG LIONSA

Na prvom humanitarnom turniru u golfu »First Feel golf for Charity«, koji se
održao proteklog vikenda na golf igralištu u Savudriji, za slijepe i slabovidne
Bujštine prikupljeno je 27.500 kuna. Istodobno je održana i aukcija umjetnina u
režiji Udruge slijepih Istarske županije kojom je prikupljeno više od 20 tisuća
kuna za dovršetak izgradnje Kuće svjetla u Cukrićima.
Golf turnir organizirao je Lions Club iz Novigrada u suradnji s Golf Clubom
Adriatic, ATP-om Umag i umaškom udrugom Golf & Country club. Novac će
se uručiti Lejli i Jasminu Čatiću, Antoniju Ćavareviću, Anni Mariji Manin,
Terencu Bogdanu, Anesu Haliliju i Melissi Končar, a očekuje se da će to učiniti
pjevač Tony Cetinski koji u Umagu nastupa iduću večer.
Turnir je odigralo 55 natjecatelja iz Hrvatske, Slovenije, Austrije i Italije, među
kojima su bili i proslavljeni bivši skijaši Bojan Križaj i Christian Mayer, čija je
ekipa osvojila prvo mjesto, saznali smo od predsjednice Lionsa Snježane
Nazarević. Sudionici su za turnir platili po 500 kuna, a tog se prihoda u korist
potrebitih odrekla Rezidencija Skiper.
Nakon proglašenja najboljih i podjele pehara uslijedila je dvosatna aukcija na
kojoj se nudilo 200 umjetnina, koje su bile donacije doajena hrvatskog likovnog
stvaralaštva. Od organizatorice Petre Kosanović doznali smo da je prodano 40
posto slika, pa će prirediti još jednu aukciju. Jako su zadovoljni rezultatom,
premda je odaziv gostiju u klupskoj kući golfa zbog velike vrućine bio manji od
očekivanog. Među izloženim djelima bili su i dijelovi najveće slike na svijetu
guinnessovca Đuke Siroglavića, kojih je prodano desetak.
Iako je ovaj događaj imao podršku Ureda hrvatskog predsjednika i povjerenstva
za ravnopravnost spolova Grada Umaga, Kosanović veli da ih je razočaralo što
se nitko od čelnika umaške gradske vlasti nije pojavio, a obećali su da će doći.
Među poznatim licima koja su sudjelovala na aukciji spomenula je Linu
Červara, Dražena Ladića, te Križaja i Mayera. Pohvalila je brtonišku klapu
Volta i umaški band Taste the Yellow Snow, predvođen Boškom Miletom, koji

su tom prigodom svirali.
- Novigradski Lions iz svojih drugih humanitarnih aktivnosti osigurao je
sredstva za kupnju mediteranskih kanalica kojima će se u cijelosti pokriti krov
Kuće svjetla na Edukacijsko rehabilitacijskom centru slijepih Istre - Cukrići,
rekao je predsjednik Udruge slijepih Istarske županije Zlatko Kuftić. Gradnja
tog zdanja, površine 308 četvornih metara, je pri kraju, pokrivanje krova s
kanalicama planira se za idući tjedan, nakon čega slijedi uređenje unutrašnjosti,
što će pričekati dok se ne prikupe sredstva, saznali smo od Kuftića.
Glas Istre, 20. srpnja 2010.godine

HUMANITARNA AKCIJA LIONS CLUBA STRALCI POMAŽU U
IZGRADNJI "KUĆE SVJETLA"
Prvi turnir u golfu za slijepe i slabovidne
Donacije će se uručiti Lejli i Jasminu Čatiću, Antoniju Ćavareviću, Anni Mariji
Manin, Terencu Bogdanu, Anesu Haliliju i Melissi Končar
SAVUDRIJA - Lions Club iz Novigrada, u suradnji s Golf Clubom Adriatic u
Crvenom Vrhu, ATP-om Umag i umaškom udrugom Golf & Country club
organizira u subotu prvi humanitarni turnir u golfu »First Feel golf for Charity«.
Prikupljat će se novac za pomoć slijepima i slabovidnima s područja cijele
Bujštine koji, usto, žive u oskudnim životnim prilikama ili pak imaju problema i
s invaliditetom. Donacije će se uručiti Lejli i Jasminu Čatiću, Antoniju
Ćavareviću, Anni Mariji Manin, Terencu Bogdanu, Anesu Haliliju i Melissi
Končar.
Kako je najavio predsjednik organizacijskog odbora turnira, Vladimir Huber iz
Lionsa, donacije će im 23. srpnja službeno uručiti pjevač Tony Cetinski, koji će
večer kasnije nastupiti na stadionu u Stella Marisu.
Prema riječima direktora golf-centra Dušana Del'Negra, bit će to međunarodni
turnir na kojem se očekuje od 60 do 70 natjecatelja iz Hrvatske, Slovenije,
Austrije i Italije, među kojima će igrati istarski župan Ivan Jakovčić, bivši
proslavljeni skijaši Bojan Križaj i Christian Mayer, vinari i maslinari s Bujštine
te druga poznata imena. Rezidencija Skiper, kao vlasnica golf-centra, odrekla se
prihoda, tako da će sva sredstva, a radi se o naknadi od 500 kuna po osobi za
sudjelovanje na turniru, biti namijenjena tim osobama s invaliditetom.
Predsjednik Golf & Country Cluba Vedran Greblo rekao je da su uvijek spremni
pomoći i dati podršku mladima.
Toga dana održat će se još jedna dobrotvorna akcija - nakon završetka turnira u
klupskoj kući Udruga slijepih Istarske županije priredit će aukciju umjetnina.

Prikuplja se novac za gradnju Kuće svjetla u Cukrićima, za što će Lionsi, rekao
je Huber, sredstva za kupovinu crepova iznaći još i iz nekih drugih izvora.
Snježana Nazarević, predsjednica Lionsa, koji broji 24 člana, kaže da su od
početka svog djelovanja donirali ukupno 330 tisuća kuna onima kojima je to bilo
potrebno, naročito slabovidnima i slijepima, onima slabijeg imovnog stanja i
osobama s invaliditetom..
Glas Istre, 15. srpnja 2010.godine

AUSTRALCI POMAŽU U IZGRADNJI "KUĆE SVJETLA"
PULA - Hrvatski katolički centar sv. Nikole Tavelića - Caritas iz Sydneya
uplatili su Udruzi slijepih Istarske županije donaciju u iznosu od tisuću
australskih dolara za izgradnju Kuće svjetla u Cukrićima.
Predsjednik Udruge Zlatko Kuftić uz zahvalu ističe da će im taj novac omogućiti
ostvarenje dugogodišnjeg sna - izgradnju Edukacijsko-rehabilitacijskoj centra
namijenjenog svim osobama s invaliditetom.
Glas Istre, 14. lipnja 2010.godine

HUMANITARNA IZLOŽBA U CUKRIĆIMA
UMJETNICI ZA "KUĆU SVJETLA"

Na Edukacijsko rehabilitacijskom centru slijepih Istre –Cukrići u subotu je
održana prodajna izložba slika hrvatskih autora čiji je prihod namijenjen
dovršetku projekta Kuće svjetla. Više od 200 umjetničkih djela prodavalo se po
cijeni od 500 do četiri tisuće kuna, a odazvao se niz umjetnika iz cijele Hrvatske.
Prodano je 20-ak slika i prikupljeno oko 16.000 kuna.
Predsjednik Udruge slijepih Istarske županijeZlatko Kuftić naglasio je da je ova
humanitarna akcija nastala zahvaljujući slikaru Đuki Siroglaviću i udruzi

HumanaArt te se zahvalio na pomoći. Siroglavić je pak izrazio zadovoljstvo što
može pomoći, kazavši da humanost nema granica te da će i dalje nastaviti
pomagati projekt Kuće svjetla.
Udruzi slijepih za izgradnju i opremanje objekta od oko 300 četvornih metara je,
podsjetimo, potrebno oko 800 tisuća kuna. Objekt bi imao sanitarni čvor, salu za
radionice i edukaciju, salu za društvene igre, a planiran je i prostor za mali
muzej u kojem bi bili izloženi predmeti i slike vezani za razvoj pomagala za
slijepe i slabovidne osobe.
U humanitarnim akcijama dosad je prikupljeno oko 400 tisuća kuna.
Glas Istre, 18. travnja 2010.godine

U SUBOTU U CUKRIĆIMA
PRODAJNA IZLOŽBA SLIKA ZA "KUĆU SVJETLA"
Prikupljanje novca za dovršetak projekta Kuće svjetla na Edukacijsko
rehablitacijskom centru slijepih Istre - Cukrići nastavlja se u subotu velikom
prodajnom izložbom. Od 12 sati nadalje u izletištu u Cukrićima moći će se
kupiti više od 200 umjetničkih djela hrvatskih autora po fiksnim cijenama od
500 do 4.000 kuna, najavio je predsjednik Udruge slijepih Istarske županije
Zlatko Kuftić. Uz prigodnu zakusku koja će biti priređena za uzvanike
zahvaljujući brojnim sponzorima, prisutne će na izložbi zabavljati Duo
Magnolija i Todor.
- Ova humanitarna akcija nastala je zahvaljujući slikaru Đuki Siroglaviću i
udruzi HumanaArt koji su do sada organizirali već devet ovakvih akcija za razne
udruge, a sada evo i za nas. Drago mi je što su se naši umjetnici odazvali u
ovako velikom broju, a doznao sam da se neki i dalje javljaju unatoč tome što je
katalog slika koje će se moći kupiti na izložbi već gotov.
Očekujemo da će se našem pozivu odazvati oko 400 uzvanika, od članova
Lyons i Rotary kluba, članova obrtničkih i gospodarskih udruženja, preko
načelnika, članova općinskih i gradskih vijeća te gradonačelnika do saborskih
zastupnika. Ukoliko ne uspijemo prodati sve slike i radove, oni će ponovo ići na
prodaju putem drugih medija, rekao je Kuftić.
Planirani prihod od prodajne izložbe je 250.000 kuna, koje su Udruzi neophodne
za izgradnju objekta od oko 300 četvornih metara u Cukrićima u kojem bi se
nalazio sanitarni čvor, kuhinja, sala za edukacije i radionice, mala sala za

društvene igre, a u jednoj prostoriji imaju namjeru organizirati mali muzej u
kojem bi bili izloženi predmeti i slike vezani uz razvoj pomagala za slijepe i
slabovidne osobe.
Za gradnju objekta već imaju ponudu sedam građevinskih tvrtki te bi radovi
mogli početi uskoro, budući da je dosadašnjim humanitarnim akcijama već
prikupljeno oko 400 tisuća kuna.
- Po troškovniku nam za cijelu investiciju treba 800 tisuća kuna, pa bi nakon ove
prodajne izložbe, ukoliko ona bude uspješna kao što očekujemo, cijeli projekt
mogao završiti velikim humanitarnim koncertom zvijezda domaće glazbene
scene koji bi se trebao održati u pulskom Domu sportova krajem listopada, a
prenosio bi ga HRT.
Budući da će planirani objekt i njegov okoliš trebali biti prilagođeni svim
osobama s invaliditetom, kao što su već prilagođene postojeće pješačke staze na
Centru, nadamo se da će Cukrići uskoro postati edukacijsko-rehabilitacijski
centar. Kad bi jednog dana u Cukrićima nastao dom za starije osobe s
invaliditetom, to bi bilo ostvarenje naših snova jer bi im se na taj način uvelike
olakšao i uljepšao život u poznim godinama, istaknuo je Kuftić.
Glas Istre, 14. travnja 2010.godine

Miroslav Mocko iz Rock Caffea i pulski komičar Todor najavili su u četvrtak
veliki humanitarni antistand up koji će se 10. travnja održati u INK-u. Prihod će
biti doniran Udruzi slijepih za izgradnju edukacijsko-rehabilitacijskog centra u
Cukrićima.
Manifestacija se organizira na Todorovu inicijativu, a podsjetio je da su prošlih
godina ovakve nastupe organizirali za Sigurnu kuću, OŠ Veli Vrh i pulsku
bolnicu.

Gost showa bit će Peđa Bajović iz Zagreba, jedan od članova komičarske ekipe
Sve 5. "Ako me krene, cijeli će program trajati od subote do srijede, možda do
utorka, ali gledat ćemo da budemo gotovi nakon 2 sata", najavio je Todor.
Ovaj komičar trenutno pregovara s Udrugom slijepih o nastupima u Rovinju,
Poreču i Umagu, gdje su njena sjedišta.
Mocko i Todor poručuju zainteresiranima da što prije kupe ulaznice i da ne
čekaju zadnji čas da ne bi ostali bez njih. Da ih vrijedi poslušati, govori
činjenica da je INK svake godine pun za Todorov nastup. Ulaznice stoje 50 kn, a
u pretprodaji su u Rock Caffeu i INK-u.
Glas Istre, 01. travnja 2010.godine
DONACIJA KUĆI SVJETLA IZ AUSTRALIJE
CUKRIĆI - Krajem veljače Udruzi slijepih Istarske županije stigla je
obavijestjedne domaćebankeda je Milan Bobinac iz Australije uplati na devizni
račun za izgradnju "Kuće svjetla - Cukrići" 2.485,00 australskih dolara. Iz
Udruge zahvaljuju iseljenicima te udrugama i klubovima u inozemstvu koji u
skladu sa svojim mogućnostima potpomažu projekt od kojeg će korist imati sve
osobe s invaliditetom s područja Poluotoka, a čiji bi kamen temeljac trebao biti
položen na proljeće.
Glas Istre, 13. ožujka 2010.godine

Na proljeće izgradnja Kuće svjetla

Dodjelom zahvalnica sponzorima i medijima preksinoć je završena humanitarna
akcija "Pet cigli za ERCSI Cukrići" kojom je pulski Lions club sakupljao novac
za izgradnju Kuće svjetlosti.

- U sklopu akcije održana je aukcija 26 slika istarskih autora te fragmenata
najveće slike na svijetu Đuke Siroglavića pod nazivom "Val". Njome je
prikupljeno 12.500 kuna, a iznos će možda biti povećan ako se još tko odluči za
kupovinu neprodanih slika na nekoj od budućih aukcija, rekao je predsjednik
Lionsa Rinaldo Bičić, koji je nekim od sponzora uručio i člansku iskaznicu
kojom su postali prijatelji slijepih Istre.
- Za izgradnju Kuće svjetlosti dosad je prikupljeno oko 400 tisuća kuna,
odnosno pola iznosa potrebnog za građevinske radove, rekao je predsjednik
Udruge slijepih Istre Zlatko Kuftić i dodao da će uskoro biti objavljen javni
poziv za pronalazak najpovoljnijeg izvođača radova.
- Radovi bi mogli početi krajem travnja ili početkom svibnja. U objektu veličine
oko 300 kvadrata za početak se neće moći prespavati, ali s dovršenjem uređenja
montažnih kuća bit će moguće prenoćiti na imanju. Od Ministarstva okoliša smo
dobili ukupno 75 tisuća kuna za uređenje zelene površine, a novac za izgradnju
prikupljamo i putem SMS poruka.
U Domu sportova "Mate Parlov" 13. ožujka održat će se humanitarni koncert
u okviru projekta "Život pun nade" županijskog Saveza udruga osoba s
invaliditetom. Na njemu bi trebali nastupiti brojni domaći izvođači s kojima još
uvijek vodimo pregovore.
Hrvatska radio-televizija će koncert prenositi uživo, ali još je bitnije to što će
tom prilikom raditi pozivni centar preko kojega će građani moći donirati novac
za izgradnju, najavio je Kuftić.
Uz brojne sponzore i medije, zahvalnicu za sudjelovanje u akciji dobio je i Glas
Istre. (I. N. TURKOVIĆ)
Glas Istre, 20. veljače 2010.godine

EDUKACIJSKO - REHABILITACIJSKI CENTAR ZA SLIJEPE U
CUKRIĆIMA
Za izgradnu "Kuće svjetla"nedostaje još 400 tisuća kuna
Svi koji žele dati svoj doprinos izgradnji mogu poslati SMS poruku na broj
67454 i tako pomoći u realizaciji projekta „Život pun nade“
Već duži niz godina traje borba Udruge slijepih Istarske županije oko
izgradnje Edukacijsko rehabilitacijskog centra slijepih Istre. Do sada su učinjeni
značajni koraci, odnosno mnogo je učinjeno od kada je za te potrebe u
Cukrićima u općini Svetvinčenat kupljeno zemljište za izgradnju centra. Slijepi i
slabovidni te njihove obitelji već se druže u spomenutom centru, no za njegov
dovršetak potrebno je još sredstava. Ovih je dana u tijeku akcija pomoći
izgradnje «Kuće Svjetla – Cukrići» u istoimenom centru. Naime, svi oni koji
žele dati svoj doprinos izgradnji mogu poslati SMS poruku na broj 67454 i tako
pomoći u realizaciji projekta „Život pun nade“. Cijena sms poruke odnosno
donacije iznosi 6,11 kuna s PDV-om.
„Briga o svakom slijepom čovjeku glavna je orijentacija Udruge slijepih Istarske
županije. Nastojanje da pridonese poboljšanju uvjeta života slijepih osoba i
njihovih obitelji u svim segmentima njihovog života, te iskazana potreba velikog
broja članova za organizacijom rekreativnih izleta i boravka u prirodi, navela je
Udrugu da kupi zemljište površine 31 tisuću četvornih metara u mjestu Cukrići
pokraj Juršići koje je udaljeno od glavne ceste Pula – Pazin 1.300 metara. Zbog
specifičnosti hendikepa postojeći sportski i rekreativni objekti i sadržaji nisu
primjereni slijepim osobama, što znači da je ova populacija uskraćena za
sadržaje koji su pretpostavka zdravog i kvalitetnog načina života svake osobe.
Upravo sprječavanje nastanka sekundarne invalidnosti kod slijepih osoba je cilj
izgradnje Edukacijsko rehabilitacijskog centra slijepih Istre“, rekao nam je
predsjednik Udruge slijepih Istarske županije Zlatko Kuftić, ujedno i voditelj
Edukacijsko rehabilitacijskog centra slijepih u Cukrićima. Kuftić navodi da bi
izletište slijepih bilo prilagođeno osnovnim potrebama slijepih osoba svih
životnih dobi, a posebno mlađima i starijim članovima, kako bi što kvalitetnije
mogli organizirati svoje slobodno vrijeme. Jednom dovršen centar u Cukrićima
svojim će brojnim sportskim terenima i sadržajima ne samo članovima Udruge
slijepih, nego i svim osobama s invaliditetom stvoriti uvjete za organizaciju
sportsko-rekreativnih aktivnosti, bavljenje različitim vrstama rekreativnog
sporta prilagođenog njihovim mogućnostima, samostalno ili uz pomoć asistenta,
te organizaciju sportskih susreta i natjecanja. U centru će se organizirati
rekreativni izleti u prirodi i boravak na svježem zraku radi zdravstvene
preventive i održavanja kondicije, kao preduvjeta očuvanja zdravlja. Centar će,
pojašnjava Kuftić, sa svojim sadržajima kulturno-zabavnog karaktera
unaprijediti međusobno druženje i komunikaciju slijepih osoba i njihovih

obitelji na jednu višu razinu. „
Za izgradnju centra i same „Kuće svjetla – Cukrići“ potrebna su znatna
financijska sredstva. Do sada je prikupljeno oko 400 tisuća kuna, a potrebno je
prikupiti još toliko. Zbog značaja koji izgradnja ovog centra ima za poboljšanje
uvjeta života ne samo slijepih osoba, nego i svih osoba s invaliditetom i njihovih
obitelji na području Istarske županije pa i šire, ovaj projekt podržava i Savez
udruga osoba s invaliditetom Istarske županije sa svojih 7 članica koje djeluju na
području cijele Istre te velik broj udruga iz ciojele RH koje se bave
problematikom osoba s invaliditetom. U pripremi je raspisivanje javnog poziva
za prikupljanje ponuda za izgradnju «Kuće svjetla – Cukrići». Za 13.ožujak ove
godine u Domu sportova Mate Parlov u Puli planira se održavanje humanitarnog
koncerta za „Kuću svjetla – Cukrići“.
U Cukrićima će se urediti i teren za košarku namijenjen slijepim osobama ali i
ostalim osobama s invaliditetom, zatim boćalište, zelena površina za nogomet te
viseća kuglana, također sve uređeno za osobe s invaliditetom. Trenutno je u
Cukrićima postavljeno sedam montažnih kućica. Riječ je o donaciji Društva
Crvenog križa Istarske županije – Pazin. Do sada je uređena u potpunosti jedna
kućica, tri su pri završetku. Dvije posljednje kućice, za koje se još moraju
prikupiti financijska sredstva, bit će uređene za osobe u invalidskim kolicima.
Trenutno se radi na dovodu vode i struje u montažne kućice. Posljednju uplatu
koju je Udruga dobila za uređenje i opremanje montažne kućice je ona Istarske
županije u iznosu od 20 tisuća kuna. Putem raspisanog natječaja Ministarstva
zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Udruzi je putem projekta
«Zaštita okoliša i očuvanje zdravlja na Edukacijsko rehabilitacijskom centru
slijepih Istre - Cukrići» odobreno 35 tisuća kuna u 2008. godini i još 40 tisuća u
prošloj godini za uređenje zelene površine.
AKTIVNOSTI
Od edukacije do zabave
Neke od planiranih aktivnosti buduće centra su edukacija slijepih osoba
predškolske i školske dobi, edukacija kasnije oslijepljelih osoba, organizacija
stručnih skupova u interesu slijepih, informiranje slijepih i informiranje o
slijepima, čime bi se senzibilizirala javnost za potrebe i probleme slijepih osoba,
zatim organizacija raznovrsnih edukativnih sadržaja ovisno o iskazanim
interesima i potrebama članova, organizacija slobodnog vremena slijepih osoba
uz kvizove i društvene igre, raznih glazbenih i literarnih susreta zabavnih večeri,
radionica u kojima dolazi do izražaja kreativnost slijepih osoba te brojne druge
aktivnosti koje će poboljšati kvalitete života slijepih i njihovih obitelji.

„KUĆA SVJETLA“
Objekt površine 308 kvadrata
„Kuća svjetla“ imat će ulazni hol, salu za sastanke i druženja, prostor za pikado
prilagođen slijepim osobama, prijamni ured, priručnu kuhinju, spremište, muški
i ženski zahod te zahod za osobe u invalidskim kolicima. S izgrađenom terasom
«Kuća svjetla» bit će površine od 308 četvornih metara.
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