Tisková zpráva

Tři organizace podporující zrakově postižené a duševně nemocné získají pro své
klienty nové vozy
/Praha, 8. prosince 2017/
Hned tři neziskové organizace získají nové automobily pro své klienty, díky spolupráci
Konta Bariéry a Globusu. Nové vozy pro přepravu nevidomých a duševně nemocných
budou sloužit organizacím Blind Sport Club Praha, Fokus – Písek a Domovu se zvláštním
režimem Bílsko. Vozy značky Ford budou zástupcům zmíněných organizací předány v první
polovině prosince.
Konto Bariéry a společnost Globus spolupracují od roku 2002. Z každé prodané nákupní igelitové
tašky je jedna koruna určena pro Konto Bariéry. Díky patnáctileté spolupráci bude jezdit po celé
republice již 74 automobilů s logy Globus a Konto Bariéry.
„To, že se za patnáct let podařilo shromáždit přes dvacet milionů korun je prostě neskutečné.
Společnost Globus patří k těm osvíceným, které chtějí pomáhat a já mám z této dlouhodobé
spolupráce velikou radost,“ řekla Božena Jirků, ředitelka Konta Bariéry.
„Máme velkou radost, že díky našim zákazníkům můžeme předat další tři auta, která pomohou ke
zlepšení a zjednodušení života lidí s handicapem. Velmi nás těší, že se nám v tomto společném
dlouhodobém projektu s Kontem Bariéry daří pomáhat stále dalším organizacím.“ říká Pavla
Hobíková, vedoucí oddělení externí komunikace Globus ČR.
Jako první si 8. 12. 2017 v Praze Čakovicích slavnostně převezmou nový osmimístný mikrobus
zástupci ze sportovního klubu pro zrakově postižené sportovce Blind Sport Club Praha. Klub
pořádá vrcholné mezinárodní sportovní turnaje pro zrakově postižené a pomáhá talentovaným
zrakově postiženým sportovcům dostat se na velké sportovní akce (Mistrovství Evropy, Mistrovství
světa, Paralympiáda).
Další organizací, která nový vůz dostane je Fokus – Písek, sdružení pro péči o duševně nemocné.
Sdružení zajišťuje sociální rehabilitaci a sociálně terapeutické dílny v Písku, Strakonicích a
v Sušici. Vůz je určen pro organizaci ve Strakonicích a jeho zástupci si ho převezmou 12. 12. 2017
tamtéž.
Třetí vůz si 18. 12. 2017 v Bílsku slavnostně převezmou zástupci Domova se zvláštním režimem
Bílsko. Jde o pobytové zařízení pro osoby s chronickým duševním onemocněním poskytující
nepřetržitou celodenní péči pro více než tři desítky klientů.

Důležité informace:
Konto Bariéry:
Konto Bariéry, od roku 1992 stěžejní projekt Nadace Charty 77, je první a dosud jedinou
kontinuální sbírkou, které se více než dvacet let účastní desetitisíce dárců - svým pravidelným
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měsíčním příspěvkem pomáhají naplňovat a financovat program Konta Bariéry. Díky nim Konto
Bariéry rozdělilo stovky miliónů korun a podpořilo tisíce projektů na zlepšení života lidí s
handicapem a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti.
www.kontobariery.cz

Globus:
Činnost rodinné společnosti Globus zahájil roku 1828 Franz Bruch otevřením obchodu s
potravinami v sárském St. Wendelu. V současné době stojí v čele společnosti představitel již páté
generace rodiny Bruchů – Thomas Bruch. Na český trh vstoupil holding Globus v roce 1991
založením společnosti Globus Praha s.r.o. První český hypermarket byl otevřen 4. listopadu 1996 v
Brně – Ivanovicích. V současné době se na území České republiky nachází 15 hypermarketů.
Hypermarkety disponují kompletní vlastní výrobou v řeznictví, úplnou pekárenskou produkcí včetně
cukrářství a vlastními restauracemi. Globus ČR je držitelem ocenění Obchodník roku 2012 v
kategorii „Prodejce potravin“.
www.globus.cz

Blind Sport Club Praha Cílem sportovního klubu je umožnit zrakově postiženým a nevidomým
sportovat. Pořádá vrcholné mezinárodní sportovní turnaje pro zrakově postižené. Pomáhá
talentovaným, zrakově postiženým sportovcům dostat na velké sportovní akce (ME, MS,
Paralympiáda). Motto: I po tmě se dá vyhrávat.
http://bscprague.eu
Fokus – Písek, je sdružení pro péči o duševně nemocné, zajišťují sociální rehabilitaci ambulantní i
terénní a dále Sociálně terapeutické dílny v Písku, Strakonicích a v Sušici. Podporujeme je v
překonávání problémů spojených s jejich nemocí a se začleněním do běžného života společnosti.
http://www.fokus-pisek.cz/
Domov se zvláštním režimem Bílsko je pobytová sociální služba, která poskytuje nepřetržitou
celodenní péči 365 dní v roce pro 34 klientů s chronickým duševním onemocněním. Posláním je
poskytovat pomoc a péči v důstojném prostředí, s důrazem na zachování soběstačnosti každého
klienta, zachování kontaktů s rodinou a udržení a rozvoj společenských vazeb.
http://www.domov-bilsko.cz/
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