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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
2017 s touto výzvou.
Už po tretíkrát vstupujeme s týmto partnerom 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 nemu
hlásime aj my, so snahou podporiť ho.
Našu spoluprácu realizujeme formou zabezpečenia tlače propagačných materiálov
( 100tisíc skladačiek A4, 25tisíc letákov A4, 8tisíc letákov A3, 130 Citylight-ov pre
BA,BB,KE ). Zabezpečujeme aj umiestnenie 1700ks letákov A3 u 17-tych prepravcov
SAD. Každá tlačovina ja aj s logom Lions Clubs International. Kampaň, ku ktorej
prispievame takouto formou, sa ako zbierka radí medzi najväčšie na Slovensku.
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 v Slovenskej republike.
Na XXV. Konvente v Karlovych Varoch sme odsúhlasili vytvorenie fondu pre
podporu spolupráce s ÚNSS na Slovensku a s SONS v Českej republike.
Prosím Vás preto prostredníctvom tejto výzvy, aby ste vo Vašich kluboch na prvých
klubových stretnutiach (do polovice septembra 2017) odsúhlasili finančnú podporu vo
výške 150,- € alebo aj viac a podporili tak náš spoločný fond, ktorý sme vytvorili na
tento účel, zaslaním schválenej sumy na číslo účtu:
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S pozdravom „We serve“
S úctou Váš
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