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Dana 26.11.2013. u "Zorin domu" je održana tiskovna konferencija povodom humanitarne
predbožićne akcije Udruge "Jak kao Jakov" pod nazivom "Njihovi anđeli".
Na konferenciji su bili prisutni ravnatelj Zorin doma Šestan Srećko, u ime Udruge "Jak kao
Jakov" gospođa Ivančica Rubido, predsjednik folklornog ansambla "Matija Gubec" dr. Štajcer
Željko, voditelj Dječjeg pjevačkog zbora "Cicibani" profesor Ratko Pogačić, voditeljica
Dječjeg zbora "Zorica" profesorica Irena Božičević, ravnateljica osnovne škole Švarča
gospođa Andreja Željković i profesorica glazbene škole Marija Barać.
Gospođa Ivančica Rubido ukratko je izložila program događanja akcije "Njihovi anđeli".
Udruga "Jak kao Jakov" treću je godinu zaredom u akciji s anđelima, ove godine pod nazivom
"Njihovi anđeli".
Akcija se počela odvijati kroz niz humanitarnih radionica na kojima sudjeluju brojni
volonteri, a prva je odrađena na Dječjem hematološkom i onkološkom odjelu KBC-a "Rebro"
u Zagrebu gdje su oboljeli mališani sa volonterkama Udruge "Jak kao Jakov" izrađivali svoje
prve anđele. U Karlovcu su kroz cijeli listopad i studeni bile po tri radionice tjedno koje su se
odvijale u prostoru Centra "Lana" i velik je broj volontera do sada pomagao u izradi naših
anđela i drugih božićnih ukrasa.
Osim u Karlovcu, anđeli se izrađuju i u Dugoj Resi, Ozlju, Zagrebu, Zadru, Ninu, Puli,
Žminju, Varaždinu, Koprivnici, Đakovu, Osijeku, Dubrovniku, Donjem Muću kod Splita, a
prodaja i štandovi bit će još i u Našicama te Vrbovcu.
Štand Udruge sa izložbenim proizvodima Udruge te prodajna izložba slika i fotografija
autorice Nataše Šafar bit će otvoreni u Zorin domu od 01.12., a u Lana centru i na Božićnom
sajmu u Karlovcu od 02.12. i potrajat će do 31.12.2013.g..
Ove godine, po prvi puta, Udruga je dobila štand i u Beču, na Bečkom božićnom sajmu gdje
je prodaja već počela i trajat će pet tjedana.

12.12. će se održati koncert u varaždinskom Hrvatskom narodnom kazalištu.
Otvorenje akcije "Njihovi anđeli" započinje 01.12. u Zorin domu. Program počinje ujutro sa
predstavom Baletnog studija Zorin doma "Tri praščića i zločesti vuk", autorice Martine
Maričić. Nastupit će i četiri karlovačka dječja zbora: Osnovna škola Švarča, Gimnazija
Karlovac, Cicibani i Zorica. Svi zajedno otpjevat će pjesmu "Lepet krila naših anđela",
napisanu za samu akciju. Autorica pjesme je Natali Šarić iz Splita, dječja pjesnikinja koja piše
i slikovnice za Udrugu "Budi jak kao Jakov".
U večernjem dijelu programa nastupit će Folklorni ansambl "Matija Gubec" i njihovi gosti.
Ansambl je, po treći puta zaredom, na državnom natjecanju proglašen najboljim u Republici
Hrvatskoj. Na koncertu će se predsjedniku ansambla, dr. Štajceru, uručiti zahvalnica za 25
godina njegova uspješnog rada i djelovanja.
14.12. u Centru Lana održat će se glazbeni program koji počinje u 11 sati nastupom učenika i
profesora Glazbene škole, a u 18 sati nastupaju klape Carolo i Furešti te duhovni ansambl
"Fortitudo Dei".
Prošlogodišnjom akcijom potpomognuto je preko dvadeset obitelji i podijeljeno je preko
120.000 kn, a i ove godine će se prikupljenim novcem pomoći najugroženijim obiteljima
oboljele djece.
Folklorni ansambl će donirati 3.000 kn Udruzi, a "Zorin dom" daje prostor i prihod od
predstave "Tri praščića i zločesti vuk".

