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Blíži sa 22. september - deň Bielej pastelky  
 
Dňa 22. septembra stretnete v uliciach 115-tich miest Slovenska dobrovoľníkov 
verejnej zbierky Biela pastelka. Kúpou bielej pastelky, symbolu sveta 
nevidiacich, podporíte zrakovo postihnutých ľudí na ceste za životom bez 
bariér. 
 
„Už od detstva som zvyknutá bojovať nielen s okolím, ale aj sama so sebou. Na 
ceste za svojim snom potrebuje človek cítiť podporu a pomoc okolia. Únia 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska podáva pomocnú ruku všetkým ľudom so 
zrakovými problémami. Preto podporujem nielen túto organizáciu, ale aj zbierku Biela 
pastelka,“ uviedla Henrieta Farkašová, zlatá slovenská paralympionička a jedna 
z tohtoročných tvárí kampane Biela pastelka. 
 
Deviaty ročník zbierky sa koná od 1. júla do 31. decembra 2010. Prispieť sa dá 
prostredníctvom poslania prázdnej SMS správy v hodnote 1€ na číslo 820, vložením 
príspevku na účet verejnej zbierky č. 4030016212/3100 alebo kúpou bielej pastelky 
alebo odznaku v tvare bielej pastelky v hodnote 1€ a prípadným dobrovoľným 
príspevkom v hlavný deň zbierky 22. septembra 2010. 
 
„Vyzbierané peniaze použijeme na špecializované sociálne poradenstvo a realizáciu 
kurzov nevyhnutných pre každodenný život zrakovo postihnutých ľudí. Ide napríklad 
o bezpečnú chôdzu s bielou palicou, čítanie a písanie v Braillovom písme a 
sebaobslužné činnosti ako varenie, upratovanie, osobná hygiena a podobne. Časť 
výnosu poputuje na aktivity zrakovo postihnutých členov ÚNSS, projekty, spolkovú a 
záujmovú činnosť,“ približuje využitie výnosu Ivana Potočňáková, riaditeľka Únie 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska. 
 
Tvárami tohtoročnej kampane sú Henrieta Farkašová, Iveta Zbranková a Martin 
Sdurka. 
 
„V mediálnej kampani k zbierke sme sa snažili ukázať predovšetkým to, že získané 
peniaze pomáhajú reálnym ľuďom v reálnych situáciách. Prechádzať sa sám po 
meste, hľadať si vhodné zamestnanie či športovať – to všetko zrakovo postihnutí 
ľudia zvládnu, ak sú na to vytvorené podmienky. Aj kvôli tomu organizujeme verejnú 
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zbierku Biela pastelka,“ hovorí Žofia Teplická, PR manžérka ÚNSS a koordinátorka 
zbierky. 
 
O zbierke budú informovať aj stánky Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
v Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre, Prešove a Poprade. Okrem toho sú pripravené aj 
dve špeciálne akcie – koncert Bielej pastelky na Námestí SNP v Bratislave a akcia 
„Vyskúšate si?“ v budove Úradu práce, soc. vecí a rodiny v Poprade. 
 
Prehľad výnosov verejnej zbierky Biela pastelka za minulé roky: 
 

Rok Hrubý výnos v Sk Hrubý výnos v €  

2002 892 942,99 Sk 29.640,28 € 

2003 1 599 859,90 Sk 53.105,32 € 

2004 1 711 276,20 Sk 56.803,83 € 

2005 1 818 970,00 Sk 60.378,74 € 

2006 2 189 034,50 Sk 72.662,63 € 

2007 2 398 789,00 Sk 79.625,21 € 

2008 2 440 517,00 Sk 81.010,32 € 

2009 2 485 027,46 Sk 82.487,80 € 

 
 
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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