VÝZVA GUVERNÉRA – BIELA PASTELKA SK 2019

12.09.2019
Vážení členovia lionských klubov v Slovenskej republike,
dovoľujem si obrátiť sa na Vás, v súvislosti s pokračovaním spolupráce s Úniou nevidiacich a
slabozrakých Slovenska (ÚNSS) a zapojením sa do „Bielej pastelky“ v roku 2019 s touto výzvou.

Prosím Vás, aby ste túto výzvu prerokovali vo Vašich kluboch a do spresnenia
spôsobu spolupráce s ÚNSS na Distriktný projekt - Kampaň Biela pastelka
NEPRISPIEVALI!
Už po piatykrát vstupujeme s partnerom ÚNSS do spolupráce v Kampani Biela pastelka, pretože je to
najväčšia organizácia na Slovensku, ktorá sa profesne stará o spoluobčanov so zrakovým postihnutím.
Ako „rytieri slepých“ sa logicky k tomuto partnerovi hlásime aj my, so snahou podporiť ho.
Počas vlaňajšieho roka sme zakúpili pre Kampaň Biela pastelka 2018 biele pastelky. Nákup sme
realizovali spoločne pre obe republiky (s rôznym textom na pastelkách pre ÚNSS a SONS). V lionskom
roku 2018-19 Distrikt 122 neskoro zaistili prisľúbené biele pastelky pre ÚNSS na Kampaň Biela
pastelka 2018. Následne bola kampaň 2018 našim Distriktom z časových dôvodom podporená
finančnou čiastkou. S vedením ÚNSS sme dohodli, že vlani zakúpené biele pastelky použijeme
v Kampani v roku 2019.
Počas tohtoročnej Kampane budú dobrovoľníci ponúkať „naše pastelky“ a na oplátku ÚNSS
umiestnila naše logo Lions Clubs International na všetky propagačné materiály ( 100tisíc skladačiek
A4, 25tisíc letákov A4, 8tisíc letákov A3, 130 Citylight-ov pre BA,BB,KE ). Kampaň, ku ktorej
prispievame takouto formou, sa ako zbierka radí medzi najväčšie na Slovensku. Ambasádorka
Kampane zostáva Adela Vinczeová.
Je dobré, že medzinárodné logo LCI, ktoré má každý klub použité vo svojom klubovom znaku, či na
klubovej vlajke a každý lion ho nosí na svojom odznaku alebo sa s nim stretáva na dekrétoch, bude
takto plošne viditeľné opäť v Slovenskej republike.
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Po zrelej úvahe som na návrh Zmocnenca pre spoluprácu s ÚNSS Liona Jána Miškoviča rozhodol, že
o forme spolupráce s ÚNSS v ďalšom ročníku zbierky Kampaň Biela pastelka 2020 sa dohodneme na
pripravovanom stretnutí s vedením ÚNSS v mesiacoch október - november 2019.
O výsledku budete včas informovaní . Toto rozhodnutie v žiadnom prípade neovplyvňuje našu
spoluprácu s ÚNSS a naša podpora Kampane Biela pastelka POKRAČUJE.
S pozdravom „We serve“
S úctou

District Governor D122 2019-20
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