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Smarteyes belönas för sitt samarbete
med Majblomman
Glasögonkedjan Smarteyes samarbetar med barnhjälpsorganisationen Majblomman för
att hjälpa fler barn med glasögon. För detta utses Smarteyes till Årets blommande företag.
Utmärkelsen delas ut vid en ceremoni på Stockholms slott den 26 september av H.M.
Drottning Silvia.
Under flera års tid har Majblomman arbetat för att uppmärksamma problemet med barn
som inte får glasögon då deras föräldrar inte har råd. En sifo-undersökning gjord i våras
visade att fler än 10 500 barn har fått vänta i ett år eller mer på att få de glasögon de
behöver. Ytterligare minst 16 000 barn har väntat från tre månader upp till ett år. Att vara
utan glasögon kan få stora konsekvenser. För mindre barn kan det i värsta fall leda till
permanent nedsatt syn eller till och med blindhet. Äldre barn kan få svårt att hänga med i
skolan och på fritiden. Det här reagerade Smarteyes kraftigt på.
– Smarteyes har visat lyhördhet och lösningsorientering inför ett omfattande problem,
säger Lena Holm, generalsekreterare för Majblommans Riskförbund. Det vill vi lyfta
fram med den här utmärkelsen. Tack vare samarbetet med Smarteyes kan vi hjälpa
fler än tidigare.
– Majblomman arbetar i två olika spår, fortsätter Lena Holm. Dels för en politisk
förändring och glädjande nog utreder Socialstyrelsen nu frågan på uppdrag av
regeringen. Dels ger vi bidrag till enskilda barn så att de ska kunna skaffa glasögon.
Barns behov är omedelbara, de kan inte vänta på att politiska lösningar ska bli
verklighet.
Smarteyes bidrar genom sitt projekt Ögonstenen, som innebär att barn under åtta år, som
behöver glasögon, får dem gratis i Smarteyes butiker. Man ger också Majblommans
lokalföreningar pris på glasögon och undersökning motsvarande självkostnadspris för de
äldre barnen.
- Vi har som grundinställning att alla ska ha råd med glasögon, men när familjer med
barn och ungdomar inte har råd tar vi det ett steg till, säger Fredrik Wistrand, VD
Smarteyes. Alla barn och ungdomar ska ha samma förutsättningar för en god syn.
Det här tänker vi fortsätta göra tills politikerna tar sitt ansvar.
Smarteyes utses för samarbetet till Årets blommande företag. Utnämningen sker vid en
ceremoni vid Stockholms slott den 26 september. Vid samma tillfälle diplomeras även den
klass som sålt flest majblommor och på så sätt bidragit till Majblommans årliga insamling,
Majblommans forskarstipendiater och årets mest framgångsrika lokalförening.
_______________________________________________________________________________
Majblomman är alla barns blomma. Sedan 1907 arbetar Majblomman för att förbättra barns villkor i
Sverige. Verksamheten bygger på att barn hjälper barn genom att sälja majblommor. Majblomman är
Sveriges största barnhjälpsorganisation med drygt 700 lokalföreningar. Varje förening är en del i barnets
nätverk med familj, skola, fritid, hälso- och sjukvård samt socialtjänst på orten. Vår vision är att alla barn
ska få vara med och dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden. Vi ger bidrag till
enskilda barn, skolaktiviteter och forskning om barn. Vi driver ett sommarläger på Galtarö och
verksamheten MajVojs som syftar till att barn ska få komma till tals i beslut som rör dem.

Blommande företag kallas de företag som på olika sätt hjälper Majblomman i sitt arbete för
barn i Sverige. Det kan vara genom gåvor, sponsring eller genom att underlätta för barnen i
deras insamling. Förra året utsågs kontanthanteringsföretaget Loomis till Årets blommande
företag.
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