
 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 

10. ROČNÍK VEŘEJNÉ SBÍRKY „BÍLÁ PASTELKA“ P ŘINESL NEVIDOMÝM 
TÉMĚŘ 2 350 000 KORUN 

 
Praha (12. listopadu 2009): P ři letošním desátém ro čníku celonárodní sbírky 
Bílá pastelka bylo vybráno 2 342 648 K č. „Výt ěžek sbírky Bílá pastelka, která se 
tradi čně koná v polovin ě října u p říležitosti Mezinárodního dne bílé hole, bude 
opět rozd ělen na podporu služeb, jež pro nevidomé zajiš ťují po řadatelé sbírky 
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR spolu s Tyfloservisem, 
o.p.s. a krajskými TyfloCentry“, řekl p ři příležitosti Dne otev řených dve ří 
prezident SONS ČR Josef Stiborský. 
 
Velké poděkování patří všem dárcům, kteří také letos minimálním příspěvkem dvacet 
korun přispěli k udržení našich služeb pro těžce zrakově postižené. Děkujeme také 
všem dobrovolníkům, především z řad studentů, kteří i přes mimořádně nepříznivé 
počasí vyšli do ulic a přispěli tak velkou měrou k celkovému úspěchu sbírky. 
V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat všem partnerům, kteří pomohli 
propagaci a realizaci sbírky Bílá pastelka. V letošním roce k nejvýznamnějším patří: 
ČEPS, a. s.  a RWE Transgas Net, s. r. o., dále Česká spořitelna, Sony BMG, Karton 
Servis, THIMM obaly a další. Hlavními mediálními partnery byly rozhlasové stanice 
Frekvence 1 a Český rozhlas.  Dále se o mediální podporu významně zasloužily MF 
Dnes, Lidové noviny, Právo, Reflex a další regionální listy. 

 
Výtěžek sbírky bude opět věnován na speciální výukové programy pro nevidomé a 
těžce slabozraké občany, kteří se učí zvládat samostatnou chůzi s bílou slepeckou 
holí, číst Braillovo bodové písmo a další základní dovednosti, jež jim umožňují 
samostatnější existenci a komunikaci s okolím. Téměř třetina prostředků bude 
použita na kurzy prostorové orientace a výuku čtení a psaní Braillova písma 
pořádané obecně prospěšnou společností Tyfloservis. Zbylá částka bude využita na 
další výukové kurzy a programy (ovládání speciálních pomůcek a komunikačních 
prostředků pro nevidomé včetně počítačů vybavených speciálním softwarem, 
podpora zaměstnanosti zrakově postižených), které organizují SONS ČR a krajské 
obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum.  
 
SONS ČR je největší a jedinou celorepublikovou organizací pro lidi se zrakovým 
postižením. Spolu s Tyfloservisem, o.p.s. a krajskými TyfloCentry zajišťuje převážnou 
většinu služeb pro nevidomé a těžce zrakově postižené. 
 
 


