
Tisková zpráva 
 
11. ročník veřejné sbírky Bílá pastelka přinesl nevidomým více než 2. 200 000,- Kč. 
 
Praha (10. listopadu 2010): Výtěžek 11. ročníku veřejné sbírky Bílá pastelka činí 2. 
208 467,- Kč.  
13. října 2010 se u příležitosti Dne Bílé hole konal 11. ročník sbírky Bílá pastelka, jejímž 
pořadatelem je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR) 
spolu s Tyfloservisem, o.p.s. a krajskými TyfloCentry. „ Výtěžek sbírky Bílá pastelka, jako 
každý rok, významně podpoří služby pro nevidomé v ČR“, řekl při příležitosti Dne 
otevřených dveří v sídle SONS ČR její prezident Josef Stiborský. 
Děkujeme všem občanům, kteří si letos za dvacet korun koupili bílou pastelku, a tím přispěli 
k udržení služeb pro těžce zrakově postižené a dále všem dobrovolným prodejcům pastelky, 
z nichž většinu opět tvořili středoškolští studenti.   
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  
NET4GAS, s. r. o. Dalšími partnery byly: Sekyra Group a. s., Česká spořitelna, Karton Servis, 
THIMM, Duropack, Dopravní podnik hl. m. Praha, Dopravní podnik města Pardubice a. s., 
Plzeňské městské dopravní podniky a. s. a České dráhy. Hlavními mediálními partnery byly 
rozhlasové stanice Frekvence 1 a Český rozhlas. Mediálně sbírku dále podpořily: Rádio 
Bonton, Classic FM a RTA. 
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 lidí se zrakovým postižením. 
Spolu s Tyfloservisem, o.p.s. a krajskými TyfloCentry zajišťuje převážnou většinu služeb 
pro nevidomé a těžce zrakově postižené. 


