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TZ: Pomáháme lépe vidět. Brýle vybrané ve sbírce už míří do Moldavska 

 

Až 90 % klientů a klientek v moldavských sociálně zdravotnických zařízeních nemá zajištěnu 

korekci zraku pomocí brýlí. Na situaci zareagovala organizace ADRA, která v Moldavsku 

dlouhodobě pomáhá dětem s autismem a dalšími genetickými poruchami. K dětem, ale i k 

seniorům v Moldavsku proto právě v těchto dnech putuje 650 kusů brýlí získaných v rámci 
sbírky organizované ve spolupráci se společností GrandVision. 

 

Organizace ADRA působí v Moldavsku dlouhodobě. V posledních letech se projekty zaměřují 
především na pomoc autistickým dětem se začleněním do společnosti. „Díky našemu 

dlouhodobému působení v Moldavsku známe dobře tamní prostředí a víme o problémech, se 

kterými se zde potýkají sociálně znevýhodněné děti či děti s genetickými poruchami. Jedním 

z nich je právě i nedostatečná korekce zrakových vad. Když se nám podařilo navázat 
spolupráci se společností GrandOptical, byla pomoc právě v Moldavsku jasnou volbou,“ 
vysvětluje Renáta Chlebková, která má v organizaci ADRA na starost CSR a firemní 
spolupráci.  
 

„Lidem, kteří mají zhoršený zrak, pomáháme na našich pobočkách po celý rok. V roce 2021 

jsme se zapojili do Giving Tuesday a oslavili tento den světového dárcovství a štědrosti i s 

našimi zákazníky GrandOptical. Na návrh humanitární organizací ADRA jsme uspořádali 
sbírku ve prospěch slabozrakých dětí a seniorů v Moldavsku,“ doplňuje Kateřina Urbánková, 
development manager GrandOptical. 

 

Obroučky ze svého charitativního skladu darovala společnost GrandVision. Nevyužívané 

brýle mohli darovat i zaměstnanci a zákazníci se svými rodinami na pobočkách GrandOptical. 

Brýle byly následně seřízeny a umyty studujícími Vyšší odborné školy zdravotnické na Alšově 

nábřeží v rámci praxe oboru optik. Přeprava do Moldavska pak proběhla ve spolupráci se 

společností Zaslat.cz.  

 

Kontakt pro média:  
Renáta Chlebková, CSR - spolupráce s firmami 

renata.chlebkova@adra.cz 

+420 734 366 232 

 

O organizaci ADRA: 

ADRA Česká republika je humanitární a rozvojová organizace, která pomáhá lidem v nouzi v 

Česku i v zahraničí. Jsme součástí mezinárodní sítě organizací ADRA působící ve více než 100 
zemích světa. Poskytujeme okamžitou pomoc (nejen) při přírodních katastrofách a 
zlepšujeme životní podmínky lidí žijících v chudobě. Naše dobrovolnická centra po celé 
republice propojují lidi ochotné pomáhat s těmi, kdo pomoc potřebují (senioři a seniorky, 
lidé se zdravotním postižením a další). Věnujeme se také globálnímu rozvojovému 
vzdělávání. To vše díky pomoci našich laskavých dárců a dárkyň. Jsme tu s vámi pro druhé již 
od roku 1992. Více o nás zjistíte na www.adra.cz. 

mailto:renata.chlebkova@adra.cz
https://adra.cz/
https://adra.cz/jak-pomahame/
https://adra.cz/pridejte-se/prispejte-financnim-darem/

