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Pomáháme lépe vi-
dět - projekt Nada-
ce J&T 

 

Nákup brýlí je pro mnohé 

ohrožené rodiny finančně 

náročná věc. V rámci pro-

jektu přispějeme na vy-

brané kolekce a dioptric-

ká skla (v provedení 

STANDART): 

Nadace J&T 50 % z ceny 

dioptrických skel, 

v maximální výši 3 500 

CZK 

GrandOptical 50 % z ceny 

dioptrických skel a 50 % 

z ceny na brýlové obruby 

Žadatel tak bude hradit 

pouze symbolickou cenu 

za druhou polovinu brýlo-

vých obrub a zábrus skel 

ve výši 100 CZK. 

Pomoc 

z projektu Pomáháme 

lépe vidět je směřována 

k těmto rodinám: 

Rodina s nezaopatřeným 

dítětem/dětmi v tíživé 

finanční situaci - Rodina 

pobírá přídavek/y na dítě/

děti. 

Rodina s dítětem svěře-

ným do náhradní rodinné 

péče - Rodina má rozhod-

nutí o svěření dítěte do 

náhradní rodinné péče. 

Rodina s nemocným čle-

nem domácnosti nebo 

s členem se zdravotním 

znevýhodněním - Rodina 

s nezaopatřeným dítětem, 

jejíž člen ve společné do-

mácnosti má průkaz ZTP/

P nebo pobírá příspěvek 

na péči či invalidní dů-

chod. 

Do projektu Pomáháme 

lépe vidět jsou zapoje-

ny vybrané pobočky ze sítě 

GrandOptical. Prosíme, 

před vyplněním žádosti si 

zkontrolujte, zda jsou vy-

brané pobočky zapojené do 

projektu pro vás dostateč-

ně dostupné. 

V případě zájmu o zapoje-

ní do projektu je ze strany 

žadatele potřeba: 

zajistit si potřebné doku-

menty, které je nutné 

k žádosti přiložit. Seznam 

potřebných dokumentů a 

žádost naleznete na 

www.nadacejt.cz  

 

 

Přejeme krásné nadcházející ja-

ro. Vychutnávejte probouzející 

se přírodu. 

Těšíme se s Vámi na shledanou v příštím 

vydání bulletinu. 

Vaše APP.    
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Milí přátelé, členky a 

členové naší asociace, 

partneři a sympatizanti!       

ROOMER  
                                    

Stropní zvedací a asis-

tenční systém Roomer 

švédského výrobce Hu-

man Care, je systém ko-

lejnic, zvedacích jednotek 

a speciálních pacient-

ských závěsů, pomocí 

kterého lze zvednout a 

v dosahu kolejnic kamko-

li dopravit téměř jakkoli 

postiženou osobu, a tam 

jí asistovat při úkonech 

jako je použití WC, spr-

chování a koupání, usa-

zení na vozík, odpočinko-

vé či pracovní sezení, na 

rehabilitační lehátko, 

podlahu nebo žíněnku, do 

vířivky, bazénu apod. 

Použitím speciálního zá-

věsu pro vertikalizaci a 

nácvik chůze se systém 

stává aktivním nástro-

jem rehabilitace, či po-

můckou pro samostatné 

aktivity, které by hendi-

kepovaný bez pomoci ne-

zvládl.  Heslo pro slevu: 

protetika 
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