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Ljubljana, 8. april 2010: Pod pokroviteljstvom Fundacije Danila Türka bo 19. 
aprila 2010 ob 20.00 uri v Cankarjevem domu potekal dobrodelni koncert 
Pustimo jim sanje. Na koncertu bo nastopil Jan Plestenjak s Simfoniki in gosti. 
Izkupiček od prodaje vstopnic je namenjen pomoči otrokom, žrtvam nasilja.  
Koncert bo mogoče spremljati v neposrednem prenosu na 1. programu TV 
Slovenija ter na spletnem portalu www.24ur.com. V času koncerta bodo lahko 
gledalci preko klicnega centra s svojimi prispevki pomagali zbirati sredstva, ki jih 
bo fundacija namenila preprečevanju in odpravljanju posledic nasilja in zlorabe 
otrok.  Vstopnice za koncert so bile razprodane v samo 14 dneh,  kar dodatno kaže 
na velik humanitarni čut mnogih ljudi.  
 

Fundacija Danila Türka je bila ustanovljena z namenom spodbujati aktivnosti za 
preprečevanje in odpravljanje posledic vsakršnega nasilja in zlorabe otrok. V letu 2010 
bo fundacija večino zbranih sredstev namenila za delovanje dveh novih kriznih centrov 
za otroke in mladostnike v Kopru in Novi Gorici in sicer za opremo obeh kriznih centrov, 
spremljevalne dejavnosti in programe, ki se izvajajo izven rednih dejavnosti centrov ter 
za prostočasne aktivnosti otrok in mladostnikov, nameščenih v obeh kriznih centrih. 
Krizni centri imajo pomembno in nepogrešljivo vlogo pri nudenju pomoči in izvajanju 
ukrepov za zaščito ter varstvo ogroženih otrok in mladostnikov. Zato je pomembno, da 
je v Sloveniji mreža kriznih centrov dobro razvita. Trenutno jih deluje osem, kar pa žal 
ne zadošča potrebam.    
 

Del sredstev bo fundacija v letu 2010 namenila tudi dvajsetim otrokom, žrtvam vojne v 
Gazi, katerim bo omogočena kompleksna rehabilitacija v Univerzitetnem 
rehabilitacijskem inštitutu Soča.  
 

Sredstva bo fundacija zbirala na različne načine, med drugim tudi z vsakoletnim 
dobrodelnim koncertom. Letošnji dobrodelni koncert Pustimo jim sanje bo, kot že 
rečeno, v ponedeljek, 19. aprila 2010 ob 20.00 uri v Gallusovi dvorani Cankarjevega 
doma. Nastopil bo Jan Plestenjak s Simfoniki in gosti – Alenko Godec, Neisho, Sabino 
Cvilak in Perpetuum Jazzile. S pomočjo neposrednega prenosa na 1. programu Televizije 
Slovenija in na spletnem portalu www.24ur.com bodo lahko k dobremu namenu 
prispevali tudi gledalci. V klicnem centru bo namreč v uro in pol trajajočem koncertu 50 
prostovoljcev pomagalo zbirati sredstva preko telefonskih klicev. Med njimi so svoje 
sodelovanje ter s tem podporo namenu fundacije izrazili tudi Janez Dolinar, Saša 
Einsiedler, Mario Galunič, Manica Janežič Ambrožič, Katja Jevšek, Matjaž Kek, Gaber 
Keržišnik, Tomaž Klemenčič, Lucienne Lončina, Mojca Mavec, Alenka Mirt Iskra, Miša 
Molk, Alenka Oldroyd, Rosvita Pesek, Alojz Svete, Marjan Šarec, Matjaž Tanko, Gregor 
Trebušak, Vid Valič in Erika Žnidaršič.  
 

Več informacij: 
Melita Joželj 
Melita.jozelj@pristop.si 
www.fundacija-danilaturka.org  
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