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Nadační fond LINET opět podpoří Konto Bariéry milionem korun  

Úspěšná spolupráce nadačního fondu LINET a Konta Bariéry bude pokračovat i letos. 

Společně opět podpoří dostupnost profesionálních zdravotnických prostředků do domácí 
péče rodinám, které by si stěží mohly dovolit platit vysoké náklady na ošetřovatelské 
pomůcky nebo profesionální elektricky polohovatelné lůžko. Dar v hodnotě jednoho 
milionu korun rozdělí nadační fond LINET a Konto Bariéry, stejně jako v loňském roce, 

potřebným se zdravotními problémy nebo hendikepem. 

Domácí péče stále ještě není v České republice dostatečně integrovaná do zdravotnického systému, 
a tak mnoho pacientů zbytečně tráví čas v lůžkových zařízeních. Přitom by mohli v nelehké životní 
situaci trávit čas se svými blízkými ve známém prostředí. 

Nadační fond LINET, který český výrobce zdravotnických lůžek společně s Kontem Bariéry 

provozuje již od roku 2012, dává těmto lidem možnost takové problémy vyřešit. Na podporu 
potřebným vyčlenil LINET do nadačního fondu 500 tisíc jako finanční dar, který je určený k nákupu 
specializovaného vybavení, například rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Druhých 500 tisíc 
je vyčleněno v hmotných darech – elektricky polohovatelná lůžka vhodná pro domácí péči a 

příslušenství. Jejich využívání v domácí péči přináší mnoho výhod. Usnadňují práci ošetřujícím při 
denní rutině a péči o pacienta a především zvyšují komfort hendikepovaného. 

„Jsme velice potěšeni, že spolupráce naší Nadace LINET s Kontem Bariéry pokračuje i v letošním roce. 
Můžeme tak i nadále pomáhat těm, pro které je domácí péče opravdu nezbytná, ale nemají na ni 
dostatečné finanční nebo technické prostředky,“ řekl Zbyněk Frolík, majitel společnosti LINET. 

V případě zájmu o podporu v domácí péči lze žádosti podávat na emailovou adresu 
petra.tomsova@linet.cz. Žádosti bude pravidelně vyhodnocovat rada Nadačního fondu LINET, která 

rozhodne o rozdělení příspěvků.     

LINET se podobným dobročinným aktivitám zaměřeným na zlepšení dostupnosti kvalitní sociální péče 
věnuje dlouhodobě. V roce 2015 Fond LINET podpořil 8 žádostí. Podpora byla určena na nákup 
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek – především speciálních lůžek s matrací, masážního křesla 
nebo chodítka. V rámci spolupráce s Kontem Bariéry poskytuje LINET průběžně i věcné dary v podobě 
lůžek či slev zvýhodněných pronájmů vybavení. 

 

LINET Group 

LINET Group je největším evropským dodavatelem inovativních, vysoce kvalitních zdravotnických 

lůžek, antidekubitních matrací, nábytku i kompletních řešení pro nemocnice a pečovatelská 

zařízení. Holding sídlí v nizozemském Dordrechtu a zaměstnává bezmála 1400 lidí. Své produkty 

vyrábí ve dvou závodech – v německém Wickede a ve Slaném, odkud je vyváží do více než sta 

zemí po celém světě. Firma si svůj stabilní organický růst udržuje díky schopnosti přinášet nové 

výrobky maximálně přizpůsobené potřebám zákazníků. Jejich konkurenční výhoda vychází zejména 

z prověřené kombinace technologického a designového know-how a z efektivních výrobních 

procesů. Pro sofistikovaná a vysoce kvalitní řešení značky LINET se dosud rozhodly stovky 

prestižních univerzitních nemocnic a pečovatelských zařízení. LINET Group na globálním trhu působí 

prostřednictvím dceřiných společností v Evropě, v USA a v Latinské Americe. K dispozici má také 

rozsáhlou síť partnerských distribučních společností. Více na www.linet.cz.  
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