Advokátní kancelář Randl Partners dlouhodobě podporuje handicapované
Praha, 29. 11. 2018 – Nataša a Pavel Randlovi zakoupili pro obecně prospěšnou společnost
REHALB přístroj, který poslouží k rehabilitaci lidí, jež zdravotní postižení po onemocnění
nebo úraz upoutaly na invalidní vozík. Jde o další z celé řady charitativních počinů, jimiž
majitelé renomované advokátní kanceláře dlouhodobě pomáhají znevýhodněným lidem.
„Osobně i finančně podporujeme, a to nejen v době Vánoc, různé neziskové projekty, které
podle nás mají v dnešní uspěchané době smysl,“ říká Dr. Pavel Randl, LL.M.
Dynamický vertikalizátor umožňuje tělu stát v přirozené poloze, tělo pacienta na něm může
provádět vědomé pohyby bez ztráty rovnováhy. Slouží k prevenci kontraktur, usnadňuje
dýchání a provzdušnění plic, má kladný vliv na senzoriku, motoriku a také na psychiku.
„Vzhledem k osudu, který nás potkal před dvěma a půl lety, kdy našeho syna na přechodu
porazilo auto a je stále hodně ochrnutý a na vozíčku, se nám otevřely oči, pokud jde o pomoc
těm, kteří ji opravdu potřebují,“ uvádí JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Randlovi se však angažují v podpoře i dalších neziskových organizací. Dva speciální pánevní
pásy, které slouží k rychlé stabilizaci zlomenin pánve, věnovali plzeňskému občanskému
sdružení Life Saving Support. Jeho členy jsou studenti a absolventi Lékařské fakulty v Plzni a
oboru Zdravotnický záchranář Fakulty zdravotnických studií na Západočeské univerzitě, kteří
se aktivně věnují první pomoci, neodkladné lékařské péči a medicíně katastrof.
Poskytováním právních služeb podporují Randlovi Kontakt bB – Plaveckou akademii bez bariér.
Díky světově unikátnímu programu Plavecké akademie bez bariér se mohou plavci s
handicapem v Praze, Brně, Karlových Varech a Českých Budějovicích zapojit do celoročního
intenzivního tréninku 1–7x týdně od začátečníků po pokročilé, od rehabilitačně kompenzační
úrovně až k vrcholovému paralympijskému sportu.
Randlovi pomáhají i neziskové organizaci Černí koně, která vyrábí handbike kola pro postižené
děti a v současné době je jediným výrobcem kol tohoto typu v České republice. Organizace se
angažuje také v mnoha aktivitách, které pomáhají přispět k diskusi o integraci tělesně
postižených dětí do společnosti. Čtyři starší notebooky z advokátní kanceláře Randl Partners
slouží malým handbikerům jako simulátory, k nácviku jízdy.
„Advokátní kancelář pro nás není pouze advokacií, ale i společenskou odpovědností,“
konstatují Randlovi. Pro Bono aktivitám se střídavě věnují všichni členové advokátní kanceláře.
Od loňského roku Randlovi propojují s Pro Bono aktivitou i pravidelně pořádané výstavy a
vernisáže ve vzdělávacím HR centru – Randls Training. „Ve spolupráci s Amnesty International
v rámci projektu Art of Amnesty jsme před rokem uspořádali v prostorách Randls Training
prodejní výstavu obrazů talentovaného výtvarníka Adama Jílka. Část výtěžku z prodeje právě
vystavovaných obrazů Radu Tesaro zase poslouží handicapovaným plavcům z Kontaktu bB,“
uvádí Ing. Jarmila Chlumová, ředitelka Randls Training.

Randl Partners, advokátní kancelář, s. r. o., se svou
velikostí a zaměřením řadí mezi střední české advokátní
kanceláře butikového typu. Od roku 2009 poskytuje
právní služby na míru v oblasti pracovního a obchodního
práva, a to jak nadnárodním korporacím, tak i českým
společnostem různých velikostí a zaměření. Atmosféra
rodinné firmy zajišťuje mimo jiné vysoce individuální
přístup ke všem klientům, zatímco dlouholetá praxe a
hluboké znalosti v oborech pracovního a obchodního
práva jsou zárukou profesionality v každé situaci.
Pětkrát byl tým Randl Partners vyhlášen českou
Právnickou firmou roku v kategorii Pracovní právo.
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