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Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, milá koordinátorka,  
milý koordinátor zbierky Biela pastelka,  
 
 
 

dovoľte mi, aby som sa Vám i Vašim žiakom/študentom úprimne 

a z celého srdca poďakovala za Vašu pomoc pri realizácii verejnej zbierky Biela 

pastelka. 

 

Vieme, že v týchto časoch je to pre Vás v rámci chodu školy náročné, o to viac 

si vážime, že ste boli s nami a nie je vám osud nevidiacich a slabozrakých 

ľahostajný.  

 

Výsledok hlavného zbierkového dňa je i Vaším výsledkom. 

Dovedna sa nám podarilo vyzbierať 139 448,62 eur.  

 

Táto suma nie je definitívna. Mnohí z Vás majú na školách i stacionárnu 

pokladničku, a tak veríme, že koncoročný výnos ešte o čosi narastie. 

Najťažiskovejším je však pre nás hlavný zbierkový deň a jeho suma je i Vaším 

úspechom.  

 

Ďakujeme Vám za pomoc, spoluprácu, otvorené srdcia pre našu 

organizáciu a najmä pre osudy ľudí so zrakovým postihnutím. 

 

Radi by sme Vám dali do pozornosti naše symbolické poďakovanie, ktoré sme 

pripravili pre Vašich žiakov a študentov. Je to edukatívne video o živote so zrakovým 

postihnutím. Ide o príbeh chlapca, študenta Maťa, ktorému nešťastná havária 

prevráti celý život naruby. Takmer nevidí, po roku sa vracia do školy medzi svojich 

spolužiakov. Ako k nemu majú pristupovať? Ako mu pomôcť? Čo sa v jeho živote 

zmenilo, ako sa vlastne učí? Čo (ne)robiť v prítomnosti nevidiaceho? Nielen na tieto 

otázky Vám Maťov príbeh dá odpovede.  

 

Veríme, že video Vašich žiakov zaujme, otvorí témy na diskusiu a zároveň  

im ukáže, že aj nevidiaci spolužiak je úplne normálny chlapec, jeden z nich...  

http://www.unss.sk/
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Video je dostupné prostredníctvom Youtube:  

https://www.youtube.com/watch?v=5W8ZVSKy76o 

Alebo môžete dať do vyhľadávača na Youtube názov Únia nevidiacich 

a slabozrakých Slovenska a na našej stránke video nájdete.  

 

 

Zaujímavé informácie študentom ponúka aj video Youtubera Malého Miša v rámci 

jeho série 1 Deň ako, ktorý si vyskúšal byť na jeden deň nevidiacim i služby a pomoc 

Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska: 

https://www.youtube.com/watch?v=OoBrDeG6n6o 

Príp. dajte do vyhľadávača Youtube heslo Malý Mišo alebo 1 Deň ako a objaví sa 

Vám ponuka, kde už si príslušné video vyberiete (1 Deň ako... nevidiaci/Oslepol som 

na jeden deň).  

 

 

Veríme, že videá budú pre Vás prospešné a ľahšie sa Vám bude hovoriť 

o problematike zrakového postihnutia.                               

                                     

 

 

                                                                          

                                                                          S úctou a želaním krásnych dní 

                                                                                                   Eliška Fričovská                         

                                                                                         PR manažérka  

                                                                             hl. koordinátorka VZ Biela pastelka 
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