Prijem za ljude dobrog srca Daisy i Libero Soldatić iz Australije

UDRUGU SLIJEPIH I CUKRIĆE POSJETILA DELEGACIJA IZ AUSTRALIJE
05. rujna 2012. godine predsjednik Udruge slijepih Istarske županije, Zlatko Kuftić, je na
Edukacijko rehabilitacijskom centru slijepih Istre - Cukrići primio
iz Australije delegaciju od 16. članova, u organizaciji Daisy i Libera Soldatić koji su tom
prilikom razgledali Edukacijsko rehabilitacijski centar slijepih Istre - Cukrići. Svoju
nesebičnost, humanost i senzibilitet prema slijepim osobama i svoju dobru volju su u više
navrata pokazali. Naravno, tako je bilo i ovaj put, uručili su Udruzi 200 EUR-a i 350,00 kn za
završetak izgradnje Kuće svjetla - Cukrići. Zbog ljudi kao što su Daisy i Libero Soldatić i
delegacija iz Australije, Udruga slijepih Istarske županije, zna da postoje ljudi dobra srca i
koji vjeruju u rad naše Udruge koja radi za dobrobit slijepih osoba. Veliko im hvala za sve VI STE NAŠE SVJETLO. (Predsjednik Udruge: Zlatko Kuftić)

Regional express, 06.09.2012.

Daisy i Libero Soldatić posjetili Cukriće
IZ UDRUGE LIJEPIH ISTRE SE ZAHVALILI NA VELIKOJ DONACIJI
U četvrtak, 19. srpnja na Edukacijsko rehabiltacijskom centru slijepih Istre - Cukrići boravili
su Daisy i Libero Soldatić, iseljenici u Australiji, koji su u više navrata pokazali svoju
humanosti i senzibilitet prema slijepim osobama.
Libero Soldatić rođen je u Šušnjevici, kod Labina, a sad živi sa suprugom Daisy u Australiji.
„Obitelj Soldatić uz sve što su do sada napravili za Udrugu slijepih i Edukacijsko
rehabilitacijski centar slijepih Istre - Cukrići (prihod od poklona povodom obilježavanja 50.
godišnjice braka, 15.10.2011., u iznosu od 3.000,00
AUD, 25. veljače 2012. godine u Sidneyu je
organizirana zabava od strane Istra social & sports
Club Sydney Inc. Sidney, Australia, i obitelji Soldatić,
a prikupljena financijska sredstva u iznosu od
2.000,00 EUR-a uplatili su na devizni račun Udruge
slijepih) i ovaj su put pokazali svoje veliko srce i
uplatili 100,00 USD za završetak izgradnje „Kuće
svjetla - Cukrići".
Velika im hvala za sve", poručili su iz Udruge slijepih
Istarske županije. (REX)

Regional express, 20.07.2012.

TE Plomin donirao 15 tisuća kuna Udruzi slijepih Istre za završetak
izgradnje „Kuće svjetla u Cukrićima“
13. srpnja 2012. godine Udruzi slijepih Istarske županije
je uplaćena donacija od TE Plomina d.o.o. iznosu od
15.000,00 kn sukladno odluci Uprave TE Plomina za
završetak izgradnje «Kuće svjetla» u Cukrićima.
„Ovim putem im se zahvaljujemo na njihovoj humanosti,
razumijevanju za potrebe slijepih osoba i što nam
pomažu da projekt „Kuća svjetla" realiziramo što prije.
Pozivamo i druge tvrtke na području Istarske županije da
nam, u skladu s njihovim mogućnostima, pomognu u
realizaciji ovog hvale vrijednog projekta
Veliko hvala TE Plominu d.o.o. još jednom." poručili su
iz Udruge. (REX)

Regional express, 19.07.2012.

Iseljeni Istrijani iz Australije donirali novac za „Kuću svjetla“

Za vrijeme boravaka u Istri, 2010. Godine, Mirjana i Ljubo Osdautaj, posjetili su Edukacijsko
rehabilitacijski centar slijepih Istre – Cukrići u svojsvu predstavnika Cluba iseljenika Istrana
iz Melbourna. Po povratku stupili su u kontakt sa predstavnicima uprave Cluba, a u vezi
prikupljanja financijskih sredstava za doniranje završetka izgradnje “Kuće svjetla”- Cukrići.
06.07.2012. godine na žiro račun Udruge uplaćeno je 1.450,00 AUD.
Donatori su:
1. Obitelj Jurcan Livio, Jurcan Lidija, Jurcan Bernard – $ 500.00 – Daylesford
2. Osdautaj Mirjana i Ljubo – $ 300.00 – Geelong
3. Juric Kristina i Zlatko – $ 100.00 – Geelong
4. Feldman Melanija i Shaun – $ 100.00 – Geelong
5. Delabernardina Agata i Gverino – $ 100.00 – Melbourne
6. Cukon Ana I Marino – $ 50.00 – Melbourne
7. Sabioni Marina – $ 50.00 – Melbourne
8. Juraic Janja – $ 50.00 – Melbourne
9. Jukica Pamela – $ 50.00 – Melbourne
10. Barisic Ivan – $ 20.00 – Melbourne
11. Gabor Linda i Nace – $ 20.00 – Melbourne
12. Cesljar Jasna i Ivan – $ 10.00 – Melbourne
13. Biskupovic Ljiljana i Dusan – $ 100.00 – Geelong
Ovim putem Udruga se svima zahvaljuje te poziva i druge Udruge i Klubove u inozemstvu da
i dalje, u skladu sa njihovim mogućnostima, organiziraju humanitarne akcije za prikupljanje
financijskih sredstava za završetak izgradnje «Kuće svjetla – Cukrići» kao i ostale naše
iseljenike, priopćeno je iz Udruge slijepih.

Barkun, 11.07.2012.

Sportsko rekreativno druženje slijepih Istre

SUSRET U REHABILITACIJSKOM CENTRU U CUKRIĆIMA
U subotu, 23. lipnja u Edukacijsko rehabilitacijskom centru slijepih Istre - Cukrići, u središtu
Istre, Općina Svetvičenat, održan je susret i sportsko-rekreativno druženje na otvorenom
korisnika programa „Dobar dan! - usluga osobne asistencije slijepim osobama koje žive u
samačkim kućanstvima na području Istarske Županije", članova programskog tima te
predstavnika partnera na projektu - Centra za socijalnu skrb Pula.
Nakon pozdravnih riječi predsjednika Udruge slijepih Istarske županije Pula, Zlatka Kuftića i
voditeljice programa Biljane Bekić te informacija o aktivnostima planiranim u drugoj godini
provedbe programa financiranog od strane Ministarstva socijalne politike i mladih, koja
upravo počinje, uslijedio je turnir u kuglanju te kviz pogađanja tajanstvenih predmeta. U
kategoriji B1 (potpuno slijepe osobe) prvo mjesto osvojila je Marjana Peitel, drugo Zlatko
Sandrić, treće Antonija Uka . U kategoriji B2 (osobe s ostatkom vida) prvo mjesto osvojio je
Anđelo Piljan, drugo Danijela Stoković, treće Dara Paris. U kategoriji B3 (videće osobe) prvo
mjesto osvojila je Natalia Delton, drugo Danijela Zović, treće Jasna Juričić. Ukupno je
sudjelovalo 23 natjecatelja.
Druženje je iskorišteno i za razgovor o potrebama i željama korisnika programa i članova
Udruge vezano uz buduće sadržaje i aktivnosti u Cukrićima kako bi se iste uključile u razradu
projektnog prijedloga za prijavu Cukrića kao regionalnog centra inovativnog i inkluzivnog
turizma na natječaj za bespovratna sredstva Ministarstva turizma te na natječaj fondova
Europske unije, na kojem se u posljednje vrijeme intenzivno radi.
Podsjetimo, Udruga slijepih Istarske županije Pula povoljno je kupila 2003.godine 31000 m2
zemljišta u Cukrićima, Općina Svetvičenat. Prvotni cilj Udruge da se tu sagradi izletište i
članovima Udruge omogući odlazak na rekreativne izlete u prirodu i boravak na svježem
zraku radi poticanja njihova kretanja, boljeg snalaženje na otvorenom prostoru te druženja i
komunikacije vremenom je evaluirao u projekt inkluzivnog turizma koji bi hrvatskom turizmu
ponudio iskorak i jedan novi smjer razvoja. Uspostavljeni partnerski odnosi s Udrugama iz
Slovenije, Mađarske, Rumunjske i Italije te interes iskazan od strane njihovih članova za
boravkom u budućem centru kao i inovativni koncept sadržaja koji će se nuditi kako slijepim,
tako i videćim osobama, turistima i posjetiteljima Istre, trebali bi od Cukrića, ističu u Udruzi,
učiniti živahno i veselo mjesto susreta i događanja, rasta i razvoja, na kojem će svi nešto
razmjenjivati, davati i primati, svi nešto naučiti i svi, u konačnici, nešto dobivati. U onom
najminimalnijem obliku - ekskluzivni turistički doživljaj. (REX)

Regional express, 26.06.2012.

Prijateljski sportski susret triju Udruga

UDRUGE SLIJEPIH ISTRE, KARLOVAČKE I PRIMORSKO GORANSKE
ŽUPANIJE
Već je na daleko poznata i priznata suradnja Udruge slijepih Istarske županije, Udruge
slijepih Karlovačke županije i Udruge slijepih Primorsko goranske županije. Prijateljski
sportski susret je održan 26. svibnja 2012. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama
Udruge slijepih Istarske županije, Zadarska 40, a druženje je nastavljeno na Edukacijsko
rehabilitacijskom centru slijepih Istre - Cukrići.
Prijateljski susret održan je u slijedećim disciplinama;
- igri pikada ekipno i pojedinačno;
- pojedinačni turnir u šahu;
- ekipno u visećoj kuglani u Cukrićima.
Plasmani u ekipnom turniru u pikadu su slijedeći:
3. Udruga slijepih Primorsko goranske županije
2. Udruga slijepih Karlovačke županije
1. Udruga slijepih Istarske županije (Ibrahim Čaušević, Radenko Družetić, Terezija
Gajski, Jovo Šupljikac, rezerva Ivan Fonović)
Plasmani u pojedinačnom turniru u pikadu u kojem su sudjelovali po 8 natjecatelja u svakoj
kategoriji:
A kategorija – bez ostatka vida:
4. Jovo Šupljikac - Pula
3. Ivan Kombol - Rijeka
2. Emil Punoš - Rijeka
1. Radneko Družetić - Pula
B kategorija – sa ostatkom vida:
4. Vladimir Srpak - Karlovac
3. Ibrahim Čaušević - Pula
2. Izet Hasanagić - Karlovac
1. Milutin Topić –Rijeka

Plasmani u šahovskom turniru u kojem je sudjelovalo 4 natjecatelja :
4. Darko Švić - Pula
3. Ivan Kombol - Rijeka
2. Vlatko Golac - Karlovac
1. Dušan Miočić – Rijeka
Plasmani u ekipnom turniru u visećoj kuglani:
3. Udruga slijepih Istarske županije
2. Udruga slijepih Karlovačke županije
1. Udruga slijepih Primorsko goranske županije
Na druženju se okupilo oko 30 osoba.

(REX)

Regional express, 28.05.2012.
ZAVRŠILA AKCIJA «BUDI ANĐEO LIONIZMA» - LIONSI NASTAVLJAJU S
PROJEKTIMA U ZAJEDNICI

STIGLI ELEKTRIČNI KREVETI ZA NEUOROLOGIJU

PROJEKT «Multisenzorni botanički vrt za slijepe i slabovidne osobe» realizirat će se
u Tićanu na 756 kvadrata, u Cukićima je, uz Kuću svijetla, osmišljen i projekt «Mirisna bajka
Mediterana», a za povezivanje Cukrićia i Tićana bit će orgnizirane biciklističke rute u
tandemu i elektrobiciklima, ispričala je Branka Orlić.
Pula – Pulski Lionsi javili su da su ovih dana konačno, baš na vrijeme, stigla dva
vrhunsko opremljena električna kreveta s posebnim antidekubitalnim madracima za
intenzivnu njegu namijenjena jedinici intenzivne njege neuorološkog odjela Opće bolnice
Pula. Rezultat je to humanitarne akcije «Budi8 anđeo Lionizma» koju su proveli vrijedni
članovi Lions kluba Pula pomoću članica Bpw kluba poslovnih žena iz Pule, građanadonatora koji su uplatili svoj doprinos i Arenaturista koji je proglašen zlatnim anđelom
Lionizma za 2012. godinu. Vrijednost donacije je 50 tisuća kuna, kaže predsjednica pulskih
Lionsa Vesna Plavšić koja je na nedavnoj Lions konvenciji, na kojoj je imenovan guverner za
lions godinu 2012/2013 ponovno izabrana za predsjednicu pulskih Lionsa na godinu dana.
Govoreći o aktivnostima Lionsa u Istri, Branka Orlić, kao regionalna
predstavnica i članskih pulskih Lionsa, ali i autorica projekata za regiju
Zapad – zona Istra, u uvodu je pojasnila da su Lionsi «vitezovi slijepih».
Kao njihovi zaštitnici, veliki dio projekata fokusiraju upravo na pomoć
Slijepima, ali i drugim potrebitim osobama, zdravstvenim ustanovama i

Pojedincima kao podstrek njihovim projektima, poput, primjerice, onih
Udruge slijepih Istarske županije.
Projekti za buduće generacije
Prije pet, šest godina inicirali smo s Udrugom slijepih projekt «Kuća svijetla» za teren
u Cukrićima gdje se na tri hektara površine razvija okupljalište za slijepe i slabovidne osobe,
ali i druge osobe s invaliditetom. Intencija je LIonsa uvijek raditi na projektima koje ćemo
ostaviti zajednici i budućim generacijama, kaže Orlić.
Predstavila nam je tako projekt «Zelene oaze» koji Lionsi provode zajedno sa
Znanstveno edukacijskim centrom Višnjan i Koradom Korlevićem.
Riječ je o projektu «Multisenzorni botanički vrt za slijepe i slabovidne osobe» koji
ćemo realizirati u Tićanu. Moći će ga koristiti svatko, a riječ je o vrtu koji bi se prostirao na
756 kvadrata, a u kojem će biti mediteransko bilje koje će se moći ubrati, opipati, mirisati…
Putokazi na Brailleovom pismu bit će pored gredica, a planiramo i zvučno vođenje po vrtu.
Osim toga, uredit ćemo sjenicu, klupu, zdjele u kojima će se prikupljati sjemenje...Drugi dio
projekta obuhvatit će izgradnju staklenika, navela je nadalje Orlić.
Da bi Tićan povezali s Cukrićima osmislili su još jedan projekt «Mirisna bajka
Mediterana».
Dvije mediteranske oaze Istre, Cukrići i Tićan, bit će namijenjene, a posebno slijepim i
slabovidnim osobama, te otvorene za domaće i strane turiste. Pritom bi se valorizirale
prirodne i kulturne ljepote Istre. U Tićanu bi bio doživljaj Multisenzornog botaničkog vrta, a
u Cukrićima Kuća svijetla koja će nuditi i doživljaj boravka u prirodi s ponudom svježeg voća
i programskim radionicama. Organizirale bi se biciklističke rute u tandemu i elektro-biciklima
kroz Istru na relacijama Cukrići – Tićan i Tićan – Cukrići, ispričala je Orlić.
U Cukrićima sadnja stabala
U Cukrićima bi se po dovršetku projekta sadile voćke i opremale programske
radionice, a u Tićanu bi se nastavila izgradnja Multisenzornog botaničkog vrta i botaničkog
staklenika s opremanjem radionica. U Cukrićima bi se odvijale četiri radionice: glazbenoterapeutska, sportsko-rekreativna, likovno-stvaralačka i gastroenološka. Riječ je, kaže Orlić, o
pravoj inkluziji slijepih s domicilnim stanovništvom.
U sklopu toga u Cukrćima započinjemo sadnju 40-60 stabala, uz pomoć Općine
Svetvinčenat, Lions klubova i udrugama iz cijele Istre. Nakon toga sadili bismo smokve, nar i
ostale biljke koje su autohtone te ih je lako održavati. Ljudi će moći doći, brati plodove,
uživati u eno i gastroradionicama. Taj projekt ćemo pripremiti i kandidirati za europske
fondove jer je riječ o većem i značajnijem projektu za koji trebamo pomoć, rekla je Orlić.
Još uvijek se, kaže, nastavlja projekt «Kuća svjetla» jer nedostaje još oko 500 tisuća
kuna za dovršetak objekta. Ističe da će se u to uklopiti i sport i rekreacija konkretno
nabavkom još desetak tandema za Savez slijepih, kao i električnih bicikala u kojem baterija
izdrži i do 40 kilometara. Tada bi zapravo započeo projekt «Eko Istra oaza ljepote i mira»
povezivanja Tićana i Cukrića.

Glas Istre, 25.05.2012.

Poziv istarskim građevinskim firmama na donatorsku konferenciju:

ZA IZGRADNJU „KUĆE SVJETLA – CUKRIĆI“, 22. VELJAČE U 10
SATI
Udruga slijepih Istarske županije poziva sve građevinske tvrtke na području Istarske županije
da im se pridruže 22. veljače 2012. godine (srijeda) s početkom u 10 sati u prostorijama
Udruge na adresi Zadarska 40, Pula na donatorskoj konferenciji.
„Molimo tvrtke i sve ljude dobre volje da nam pomognu u skladu sa mogućnostima u
realizacije humanitarne akcije na dobrobit svih slijepih osoba te ostalih kategorija osoba s
invaliditetom u završetku izgradnje „Kuće svjetla – Cukrići“.
Prva faza (roh bau) izgradnje građevinskog objekta (zemljani, betonski, zidarski i limarski
radovi) je iznosila 375.016,03 kn, za što je Udruga osigurala financijska sredstva. Prva faza je
izvršena, a za završetak, drugu fazu, potrebno nam je prikupiti još 515.188,88 kn računajući
sa materijalom.
„Kuća svjetla – Cukrići“ nije namijenjena samo slijepim osobama nego svim osobama s
invaliditetom, kako u Istarskoj županiji tako i osobama s područja cijele Republike Hrvatske
prilikom boravka u Istarskoj županiji. U nadi da ćete imati razumijevanja za potrebe slijepih
osoba i ostalih kategorija osoba s invaliditetom, unaprijed se zahvaljujemo“ poručili su iz
Udruge.
Udruga slijepih Istarske županije je nositelj projekta «Iizgradimo Kuću svjetla – Cukrići».
Cilj projekta je poboljšanje kvalitete života slijepih osoba; edukacija, rehabilitacija i mobilitet
slijepih; poboljšanje zdravstvene preventive; omogućavanje korištenja svih sadržaja i za
ostale kategorije osoba s invaliditetom. Time će se poboljšati socio-zdravstveni status svih
kategorija osoba s invaliditetom. Sadržaji u Cukrićima poboljšati će i turističku ponudu Istre,
jer će isti biti zanimljivi i turistima s invaliditetom, koji zbog slabije mobilnosti često ne mogu
koristiti ponuđene sadržaje. Dugi niz godina se organiziraju različite aktivnosti i prikupljaju
sredstva potrebna za realizaciju ovog zahtjevnog projekta. (REX)
Regional express, 13.02.2012.

