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BIELA PASTELKA 2015 
LCI D122 a ÚNSS a SONS na spoločnej ceste  

 
 

Nový lionský rok sme začali veľmi aktívne a s novými aktivitami. Jednou z týchto aktivít je celodistriktná podpora 

organizáciám, ktoré majú základný cieľ rovnaký ako LCI – podpora zrakovo postihnutých a nevidomých. Na území 

Slovenskej republiky je to Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) a na území Českej republiky 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS). 

Prvým krokom spolupráce s týmito organizáciami je podpora verejnej zbierky „Biela pastelka“ / „Bílá pastelka“ 2015.  

 

Na území SR hlavnými zbierkovými dňami v tomto roku boli 25. a 26. september. LCI D122 sa stal partnerom ÚNSS, 

na území ČR vyvrcholí akcia 14. októbra 2015 na Václavskom námestí. LCI D122 je v pozícii generálneho partnera 

SONS. 

 

V súčasnosti už môžeme konštatovať, že „Biela pastelka“ na území SR bola úspešná. Svoj záväzok darovať ÚNSS 

3.500,- EUR distrikt splní. Je to zásluha všetkých klubov na území SR, ktoré odsúhlasili podporu Bielej pastelke 

a prijali rozhodnutia o finančnej podpore. Väčšina klubov odsúhlasila podporu vo výške 150,- EUR, ale boli aj kluby, 

ktoré odsúhlasili vyššie sumy, ako LC Banská Bystrica, LC Piešťany, LC Prešov, LC Žilina, LC Bratislava Danubius 

a 1.LC Košice podporil Bielu pastelku až sumou 500,- EUR. Výnos z verejnej zbierky bude použitý na výučbu 

Braillovho písma, nácvik chôdze s bielou palicou, kurzy práce s kompenzačnými pomôckami, poskytovanie 

sociálneho poradenstva a ďalšie služby nevidiacim a slabozrakým. Som presvedčený, že lionské hnutie ukázalo 

širokej verejnosti čomu sa venujeme, akí sme, čo podporujeme. Naše logo bolo zverejnené vo všetkých oficiálnych 

materiáloch týkajúcich sa Bielej pastelky 2015. Členovia klubov využili aj infostánky ÚNSS a to v Nitre, v Žiline, v 

Poprade, v Prešove, v Košiciach, v Banskej Bystrici, v Rimavskej Sobote, kde prezentovali konkrétne činnosť svojich 

klubov. Ďakujem všetkým členom klubov, ktorí podporili Bielu pastelku a osobitne klubom, ktoré sa prezentovali 

v infostánkoch. 

 

Vyvrcholenie „Bílé pastelky“ bude dňa 14.10.2015 na Václavskom námestí v Prahe. Podľa dohody na centrálnom 

pódiu bude umiestnený banner s logom Lions, bude realizovaný rozhovor so zástupcom distriktu. Už v súčasnosti na 

oficiálnych stránkach Bílé pastelky je zverejňované logo lionsu. Mnohé kluby v ČR už prijali rozhodnutie o jej 

podpore a aj uhradili odsúhlasené čiastky. Oceňujem ich rýchlu reakciu a predpokladám, že ďalšie kluby ich budú 

nasledovať. Verím, že dňa 14.10.2015 sa na Václavskom námestí mnohí zídeme a budeme prezentovať Lions a náš 

distrikt. Verím, že viaceré kluby sa rozhodnú využiť tento deň na propagáciu svojej činnosti v miestach kde pôsobia. 

 

Naša podpora zbierky „Biela pastelka“ / „Bílá pastelka“ je len začiatkom dlhodobej a konkrétnej spolupráce medzi 

LCI D122 a ÚNSS a SONS. Som rád, že sme začali aktívne kráčať spoločnou cestou. 

 

 

S pozdravom „We serve“ 
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