
ISTRANI IZ AMERIKE ZA "KUĆU SVJETLA" U CUKRIĆIMA 

ISTARSKA DIJASPORA POMAŽE SLIJEPIMA 

PULA – Dobrotvorna udruga američkih Istrana iz New Yorka drugi je put 

donirala Udruzi slijepih Istarske županije 500 dolara za izgradnju «Kuže svjetla 

– Cukrići», doznajemo od predsjednika Udruge Zlatka Kuftića.            Istarska 

dijaspora prepoznala je naše aktivnosti i projekt koji će pomoći ne samo 

slijepima, već svim osobama s invaliditetom te nas zbog toga često iznenađuju 

čekovima. S obzirom da to da smo dobili građevinsku dozvolu, gradnja 

Edukacijsko rehabilitacijskog centra slijepih Istre – Cukrići počet će sigurno 

naredne godine, bez obzira na to koliko ćemo sredstava do tada skupiti. 

Trenutno imamo 300 tisuća kuna, dok je za prvu fazu izgradnje potrebno 500 

tisuća kuna, kazao je Kuftić i dodao da je u tijeku adaptacija montažnih kućica, 

koje je udruzi donirao Crveni križ.  

S ciljem prikupljanja novca bit će organizirano više humanitarnih akcija, a neke 

od njih bit će održane zahvaljujući angažmanu porečkog i pulskog Lions cluba, 

nastavio je Kuftić. Među njima je i aukcija slika Đuke Siroglavića, 15. prosinca 

u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula. Siroglavić je udruzi donirao 51 fragment 

«Vala», najveće slike na svijetu duge 6.100 metara, s kojom je autor 2007. ušao 

u Guinnessovu knjigu rekorda.              

Novčana pomoć za izgradnju Kuće svjetla može se uplatiti u OTP banci na žiro 

račun udruge 2407000-1118015300 s pozivom na broj100-2003, ili na devizni 

račun u Zagrebačkoj banci broj 2100227093. 

Glas Istre, 23. studenog 2009.godine 

 



"KUĆI SVJETLA" GRAĐEVINSKA DOZVOLA 

 

Kuća svjetla u Cukrićima, namijenjena osobama s invaliditetom, dobila je 

građevinsku dozvolu, a gradnja kreće početkom sljedeće godine, naglasio je 

Zlatko Kuftić, predsjednik Udruge slijepih Istarske županije, tijekom susreta 

članova njegove udruge, predstavnika Društva distrofičara i riječkog Radiokluba 

slijepih Galeb u Edukacijsko-rehabilitacijskom centru slijepih Istre u Cukrićima. 

 

- Za objekt od 200 kvadrata već je osigurano 300 tisuća kuna, a izgradnju 

financira naša udruga, Istarska županija, sponzori te pojedine općine i gradovi. 

U kući će biti restoran, prostorije za društvene igre, prijemni ured, tri sanitarna 

čvora od kojih će jedan biti prilagođen osobama u invalidskim kolicima, rekao 

je Kuftić. 

 

U centru već postoji sedam montažnih kućica koje je donirao županijski Crveni 

križ. Pri završetku je uređenje četiri kućice, a ostatak će doći na red čim se 

pronađu financijska sredstva. Uređuje se sportski dio centra na kojem se planira 

napraviti kuglana, košarkaško igralište i boćalište prilagođeno slijepim osobama. 

 

Savičentski načelnik Dalibor Macan obećao je da će Općina i dalje financijski 

potpomagati rad Udruge slijepih i izgradnju Kuće svjetla. Susret u Cukrićima 

organizirao je Klub slijepe mladeži Istre i Klub slijepih žena Istre uz pomoć 

donacije Tekop Nove. (T. G.) 

Glas Istre, 04.listopada 2009.godine 

 

IZGRADNJA CENTRA ZA SLIJEPE POČETĆE IDUĆE GODINE 

"KUĆU SVJETLA" DOBILA GRAĐEVINSKU DOZVOLU  

PULA - Edukacijsko-rehabilitacijski centar slijepih Istre Cukrići, poznatiji kao 

Kuća svjetla, napokon je dobio gra?evinsku dozvolu, doznajemo od 



predsjednika Udruge slijepih Istarske županije Zlatka Kuftića. Izgradnja objekta 

površine 308 kvadratnih metara trebala bi početi iduće godine, a prethodit će joj 

nekoliko humanitarnih akcija koje za cilj imaju prikupljanje novca za projekt. 

- Na jesen ćemo u suradnji sa Savezom udruga osoba s invaliditetom Istarske 

županije organizirati humanitarni koncert, dok ćemo uz pomoć Lionsa iz cijele 

Istre održati aukciju slika ?ure Siroglavića. On nam je donirao 51 fragment 

»Vala« - najveće slike na svijetu duge 6.100 metara - s kojom je 2007. ušao u 

Guinnessovu knjigu rekorda, rekao je Kuftić.  

Do sada je za Kuću svjetla prikupljeno 300 tisuća kuna, a za prvu fazu izgradnje 

potrebno je iznaći još 200 tisuća kuna. S obzirom na to da je u pitanju 

višegodišnji projekt, udruga je u me?uvremenu uredila prilaz budućoj kući, 

parkiralište, kilometar staze ome?ene živicom namijenjene samostalnoj šetnji 

slijepih osoba, kapelicu sv. Lucije, zaštitnice vida, te napola natkrivenu terasu, a 

priključeni su voda, struja i telefon. Centar će biti namijenjen kvalitetnom 

organiziranju slobodnog vremena članova udruge te ostalih osoba s 

invaliditetom s područja Istre, ali i cijele Hrvatske. Ondje bi se trebale održavati 

brojne aktivnosti - edukacija slijepih osoba predškolske i školske dobi te kasnije 

oslijepljelih osoba, stručni skupovi, druženja i zabavne večeri te sportske i 

rekreacijske aktivnosti. 

- U tijeku je ure?enje posljednje tri od ukupno sedam montažnih kućica, koje 

nam je donirao županijski Crveni križ. Za njihovu adaptaciju tražit ćemo pomoć 

Grada Pule i Istarske županije. Potrebno je dovršiti i ure?enje sportskih terena, 

na kojima bi se trebala nalaziti viseća kuglana, bočalište, prvo igralište za 

košarku u Hrvatskoj prilago?eno slijepim osobama te zelena površina 

namijenjena rekreaciji, kazao je predsjednik Udruge slijepih i dodao da se 

nastavlja akcija podučavanja članova udruge korištenju bijelog elektronskog 

štapa. 

Tečaj su dosad završile četiri osobe, a uskoro će potrebna znanja steći i peta - 

Tanja Kleut iz Umaga. Nakon toga, rekao je Kuftić, tečaj će pohađati one osobe 

koje imaju prioritet prema sastavljenom popisu. 

Glas Istre, 04.rujna 2009.godine 

 



U ISTRI IM JE LIJEPO 

CUKRIĆI - U Edukacijsko-rehabilitacijskom centru slijepih Istre u Cukrićima 

proteklog je vikenda održan prijateljski susret članova udruga slijepih Istarske, 

Karlovačke, Međimurske i Primorsko-goranske županije. Na druženju se 

okupilo 90 osoba, saznajemo od predsjednika istarske Udruge Zlatka Kuftića. 

Među ostalim održano je natjecanje u pikadu 

u kojem su prvo mjesto osvojili Riječani, 

drugo Puljani, a treće ekipa iz Karlovca. 

- Već dugo surađujemo, tako trebamo i 

nastaviti. Ovo je prvo izletište slijepih u 

Hrvatskoj i česti smo gosti, rekao je Vlatko 

Golac iz Karlovca. 

Marija Ciglar, predsjednica Međimurske 

Udruge, veli da su njihovi članovi već treći 

put u Cukrićima. 

- Trenutno smo na izletu po Istri i ovakvo 

nas druženje obogaćuje. Naši članovi se ovdje dobro osjećaju, rekla je. 

Predsjednik Udruge iz Primorsko-goranske županije Duško Miočić također 

ističe dobru suradnju s Istranima. 

- Već smo dosta puta dolazili u Pulu i Istru. Podržavamo izgradnju ovakvog 

centra u Cukrićima. Nešto slično i mi imamo. Ovakvim se susretima obogaćuju 

naš rad i naša iskustva, zaključio je. 

Glas Istre, 03.lipnja 2009. godine   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


