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Vec:

Celoslovenská verejná dobročinná zbierka „Biela pastelka 2021 “na podporu
nevidiacich a slabozrakých občanov

Váž. p. starosta/ka
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že naše občianske združenie organizuje dňa 24. septem bra
2021 celoslovenskú verejnú dobročinnú zbierku na pomoc nevidiacim a slabozrakým
spoluobčanom pod názvom „Biela Pastelka 2021“. V tento deň budem e predávať v cca
300 mestách a obciach Slovenskej republiky, za pomoci dobrovoľníkov - študentov
základný, stredných a vysokých škôl i samotných zrakovo postihnutých občanov - biele
pastelky ako symbol neviditeľných línií, symbol sveta nevidiacich a prejav ľudskej solidarity
a dobrej vôle. Uvedená zbierka sa bude konať aj vo Vašom meste/obci.
Základné údaje o zbierke:
Charakteristika podujatia
Biela pastelka je celoslovenská verejná zbierka na podporu ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím. ÚNSS ju
usporadúva každoročne na jeseň - tohto roku sa bude konať už jej 20. ročník. Zbierka prebieha v mestách
a obciach celého Slovenska. Výnos bude použitý na špecializované sociálne poradenstvo, vykonávanie
sociálnej rehabilitácie, na podporu programov a aktivít pre nevidiacich a ťažko zrakovo postihnutých
občanov, podľa §4 ods. 1 písm. b) zákona č. 162/2014 Zb. O verejných zbierkach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v spojení s ustanovením §46 a §47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov v konaní o registrácii verejnej zbierky.
Ciele vereinei zbierky
• Získanie finančných prostriedkov na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým občanom
pomáhajú začleniť sa do normálneho života, ako je sprístupňovanie informácií,
špeciálne
rehabilitačné programy zamerané na výcvik samostatnej chôdze s bielou palicou, starostlivosti
o domácnosť, čítanie braillovho slepeckého písma a iné špeciálne zručnosti, rozvoj činností
podporujúcich sebadôveru a samostatnosť v súkromnom i spoločenskom živote a na vytváranie
•

p o d m ie n o k na re a liz á c iu a ro z v o j tý c h to aktivít.
Upozorniť verejnosť na problém y súvisiace s poškodením alebo stratou zraku, na problémy
nevidiacich a slabozrakých občanov, oboznam ovať ich s m ožnosťam i ich prekonávania a získať na

•

Senzibilizácia verejnosti vrátane m ladých ľudí k osobám so zrakovým postihnutím .

ich riešenia podporu.

Bližšie inform ácie:
w w w .bielapastelka.sk

Organizátor:
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Koordinátor pre žilinský kraj:
Krajské stredisko ÚNSS Žilina, v zast. Mgr. Erika Kanátová, vedúca KS ÚNSS Žilina, Karpatská 10, 010
08 Žilina, t.č. 041/56 52 369, 0905 477 970, kanatova@unss.sk

Forma:
vykonávanie verejnej zbierky do zapečatených prenosných pokladníc v rámci hlavných
zbierkových dní na celom území SR. Poďakovaním za príspevok je obdarovanie prispievateľa
predmetom verejnej zbierky.
vykonávanie zbierky do stacionárnych pokladníc pred a po hlavných zbierkových dňoch počas doby
jej trvania
možnosť zaslať ľubovoľný finančný príspevok prostredníctvom prevodného príkazu alebo poštovej
poukážky na osobitný účet verejnej zbierky SK23 1111 0000 0014 3025 8006
možnosť zaslať SMS správu s ľubovoľným textom na číslo 820 v hodnote 2 €
Registračné číslo zbierky:
000-2020-032857
Číslo účtu zbierky:

SK23 1111 0000 0014 3025 8006.
UniCredit bank
Motto zbierky:
Biela pastelka je symbolom neviditeľných línií, symbolom sveta
nevidiacich,
príležitosťou
k prejaveniu
ľudskej
ušľachtilosti
a solidarity. Pomáha hľadať riešenia v často ťažkých situáciách,
kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Výber farebného papiera na
zviditeľnenie bielych línií symbolizuje existenciu možností riešenia
situácií nevidiacich a slabozrakých ľudí. Biela pastelka znamená
svetlo, keď okolo je tma.
BIELA PASTELKA

Ďakujem e za Vašu podporu.
Veríme, že verejná zbierka „ Biela Pastelka“ sa stretne s Vaším porozum ením
a Vašou podporou, tak ako tomu už bolo v m inulosti.

Prosíme dať na vedomie aj Mestskej polícii, že sa dňa 24.9.2021 budú v meste/obci pohybovať
naše tímy dobrovoľníkov, viditeľne označené, s Poverením na výkon zbierky a kópiou Rozhodnutia
MV SR o povolení zbierky

V prípade, že by ste chceli spropagovať zbierku Biela pastelka 2021 na webstránke Vášho
mesta/obce, príp. v m estskom či obecnom rozhlase, či inom m ediálnom nosiči, sú pre Vás
pripravené rôzne form y propagačné materiály na: https://bielaoastelka.sk/m edia/. Ak by ste
p o treb o va li iný g ra fic k ý ro z m e r - o b rá ťte sa p ro sím na n ašu P R - fric o v s k a @ u n s s .s k
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S pozdravom a úctou ostáva

Mgr. Erika Kanátová
vedúca KS ÚNSS Žilina
koordinátor zbierky pre žilinský kraj

