
  

Společně za úsměv 2011
Grantový program KONZUMu, obchodního družstva  Ústí nad Orlicí



  

Tisková informace , Ústí nad Orlicí 25. 1. 2010

Konzum pomůže neziskovým organizacím v našem regionu 

Sto padesát tisíc korun rozdělí letos formou grantů Obchodní družstvo KONZUM v Ústí nad 
Orlicí mezi deset vybraných organizací neziskového sektoru. Družstvo tak pokračuje
 v grantovém programu Společně za úsměv, který již od roku 2001 podporuje nestátní 
neziskové organizace v regionu pracující na poli sociální integrace a poskytování sociálních 
služeb. Od začátku projektu Společně za úsměv bylo v našem regionu obdarováno osmdesát 
organizací částkou převyšující dva miliony korun. Jednotlivé žádosti bude posuzovat 
nezávislá grantová komise a uzávěrka žádostí je 31. 3. 2011. Podrobné informace 
o podmínkách získání grantů lze také získat na webových stránkách www.konzumuo.cz, 
či přímo v sídle společnosti Konzum. 

Žádosti spolu se zpracovanými projekty lze zasílat na adresu společnosti KONZUM, obchodní 
družstvo v Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, 562 13 Ústí nad Orlicí. 

„Podnikáme v našem regionu více jak 110 let a přijde nám přirozené pomáhat i sociálním 
organizacím, které v něm působí“, dodává Ing. Hlavsa ředitel společnosti Konzumu. „Každý 
ze zájemců musí představit, na jaké účely v sociální oblasti budou peníze využity a deset 
vybraných organizací pak obdrží až 15 000 korun“, upřesnil ředitel Konzumu.

http://www.konzumuo.cz/


  

Přihlášeno:

●  53 organizací

●  65 projektů

 Propagační leták / plakát



  

Vybrané projekty



  

 ZŠ M. Choceňského, Choceň
    - zakoupení učebních pomůcek 
   pro nevidomou žákyni

SKP Centrum – Azylový dům pro matky 
s dětmi, Vysoké Mýto - zakoupení omyvatelných 
matrací pro klientky



  
 Oblastní spolek ČČK, Ústí nad Orlicí
    - multismyslová místnost Snoezelen



  
 o.s. PAS, Ústí nad Orlicí
 - ozdravný pobyt pro klienty v Čenkovicích



  
 Za jeden provaz, Česká Třebová
 - odpoledne pro seniory „Vzhůru na palubu“



  

Sdružení Neratov, Bartošovice v Orlických horách
 - sociální automobil



  CEDR – Sociálně terapeutická dílna v Ústí nad Orlicí
- dovybavení prostor, nákup výtvarného materiálu 



  Klub Hvězdička, Česká Třebová
- rehabilitační pobyt pro klienty v Orlických horách



  CEMA – Dům na půl cesty,  Žamberk
- vybavení místnosti na pracovní terapie
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