
 
 

Tisková zpráva 

Bílá pastelka po roce opět v ulicích 

 
Praha: Ve středu 12. října 2011 proběhne u příležitosti Dne bílé hole již 12. 
ročník celonárodní veřejné sbírky Bílá pastelka. Její výtěžek podpoří speciální 
služby pro těžce zrakově postižené. Pořadatelem sbírky je Sjednocená 
organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR) ve spolupráci s obecně 
prospěšnými společnostmi Tyfloservis a TyfloCentrum. Záštitu poskytla 
předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslava Němcová.   
 
12. října 2011 vyjdou do ulic téměř tři tisíce dobrovolných prodejců, převážně z řad 
středoškolských studentů, v bezmála 200 městech ČR, aby pomohli získat 
prostředky na financování speciálních služeb pro lidi se zrakovým postižením. Za 
minimální příspěvek 20 Kč nabídnou originální bílou pastelku a bloček s černými a 
bílými stránkami. Ve větších městech budou informační stánky s doprovodným 
programem, který návštěvníkům přiblíží život a potřeby zrakově postižených. 
Charakteristické bílo – černé barvy, které provázejí Bílou pastelku, budou 
symbolizovat a dotvářet atmosféru celého dne.  
 
V roce 2010 činil výtěžek sbírky více než 2 200 000 Kč, díky nimž mohla SONS  
realizovat aktivizační projekty podporující integraci nevidomých do společnosti či 
zpřístupňování informací formou digitalizace textů. Výtěžek sbírky pomáhá krýt také 
provoz Středisek integračních aktivit ve více než 25 městech ČR, výcvik vodících psů 
a mnohé další služby pro osoby se zrakovým postižením. 
Hlavní spolupořadatel sbírky, Tyfloservis, o. p. s., zajišťuje programy zaměřené na 
zvládnutí dovedností nutných pro život se zrakovým handicapem, například chůzi s 
bílou holí, výuku čtení a psaní braillova písma, ovládání speciálních pomůcek a výběr 
vhodné optiky. Partnerská krajská TyfloCentra nabízejí nevidomým a slabozrakým 
řadu vzdělávacích programů, rekvalifikační kurzy, sociálně právní poradenství a 
podporují zapojení zrakově postižených do volnočasových, kulturních a sportovních 
aktivit. Tyto společnosti disponují sítí regionálních středisek. 
„Upřímně děkujeme všem, kdo opět po roce podpoří sbírku Bílá pastelka. 
Přispěvatelé pomohou finančně zabezpečit základní služby pro lidi s těžkým 
zrakovým postižením“, řekl Josef Stiborský, prezident Sjednocené organizace 
nevidomých a slabozrakých ČR. 
 

 
Kontakt: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Jan Frank (koordinátor sbírky), tel.: 
775 722 781, hastik@sons.cz 
 

   TyfloCentrum Brno, o.p.s. PR a tisk.ml. MgA. Irena Kocí, 777 586 895,    
koci@centrumpronevidome.cz  
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