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Výnos z verejnej zbierky Biela pastelka za 
rok 2009 
 
Biela pastelka je verejná zbierka Únie nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska na podporu ľudí s ťažkým 
zrakovým postihnutím. V roku 2009 zorganizovala Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska už ôsmy ročník celoslovenskej zbierky. 
 
V roku 2009 prebiehala zbierka na území celého Slovenska od 1.augusta do 
31.decembra 2009. Do zbierky mohli ľudia prispievať kúpou odznaku v tvare bielej 
pastelky, v hodnote 1 Eur a prípadný dobrovoľný príspevok. Takisto mohli ľudia 
vkladať finančný príspevok na účet v banke alebo formou prázdnej SMS správy na 
číslo 820 v hodnote 1 Eur. 
 
Aj napriek neľahkému prechodu slovenskej koruny na euro a narastajúcej finančnej 
kríze sa nám podarilo vyzbierať prostriedky celkovo vo výške 82 487,8 Eur. Náklady 
na organizáciu a zabezpečenie verejnej zbierky predstavovali 29 617,53 Eur. Čistý 
výnos zbierky je 52 870,27 Eur. V porovnaní s minulým rokom sme síce zaznamenali 
pokles, ale vzhľadom na situáciu považujeme tento výnos za úspešný. 
 
Čistý výnos zo zbierky je použitý na poradenstvo pre ľudí, ktorí stratili zrak a snažia 
sa s touto situáciou vyrovnať. Takisto sa prostriedky používajú na realizáciu kurzov, 
ktoré pomáhajú nevidiacim zvládať činnosti nevyhnutné pre každodenný život, a na 
aktivity samotných zrakovo postihnutých členov. 
 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktoré združuje nevidiacich a 
slabozrakých občanov, ich priaznivcov, priateľov a rodičov. V súčasnosti má viac ako 5 500 členov 
združených v 69 základných organizáciách. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje zrakovo 
postihnutým ľuďom v každom kraji Slovenska. 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vznikla v roku 1990 a 7. apríla oslávila 20. výročie svojho 
založenia. 
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