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DARUJTE 30 Kč
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Podpořte projekt č. 1

Veřejná sbírka je povolena Krajským úřadem Pardubického kraje ze dne 18. 8. 2015 č.j. KrÚ 53339/2015.

Mediální podpora 
a partneři sbírky
Společně za úsměv 

 

Děkujeme vám, že jste svým příspěvkem podpořili tento projekt.

SZU190 1

cukrici.netstranky.cz

Cukříci z. s.

Ústí nad Orlicí

Naše poslání: Ozdravné pobyty, sportovní akce, edukace a setkávání diabetických dětí   
a rodin, vzájemná výměna zkušeností.

Projekt: Sportovní, ozdravný a edukační čtyřdenní pobyt diabetických dětí v přírodě -          
v roce 2019 se opět uskuteční v Deštném v Orlických horách. Diabetici s doprovodem se 
zde setkávají s ostatními, kteří mají stejné starosti – život s cukrovkou. Vyměňujeme si zde 
poznatky a zkušenosti, učíme se řešit každodenní nástrahy s pomocí odborného 
zdravotního dozoru. Děti učíme, že jim s touto nemocí život nekončí, a mohou dělat vše co 
jiné děti. Sportujeme, soutěžíme, hrajeme hry, chodíme na výlety. O této a jiných našich 
akc ích  se  můžete  dozvědě t  v íce  na  naš i ch  webových  s t ránkách  
http://cukrici.netstranky.cz. 

Každoročně zároveň pořádáme několik dalších sportovních aktivit pro děti – tradiční 
bowlingový turnaj, vánoční plavání, rafty a několik pěších výletů a výletů za zážitky.                
I při těchto akcích si děti i jejich rodiče vyměňují spousty cenných informací a zkušeností.
Další z již osvědčených aktivit je nákup pomůcek a doplňků, které jsou potřebné              
pro diabetické děti a ne vždy jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, případně         
se jedná o doplatky na pomůcky pro léčbu diabetu (senzory, tejpy pro fixaci kanyl                     
a senzorů, apod.).

cukrici.netstranky.cz



Společně 
za úsměv 2019

Je důležité podporovat neziskové 
veřejně prospěšné organizace v našem regionu. 

KONZUM na tuto podporu v roce 2019 daruje ze svých 
prostředků částku 100 000 Kč. 

Darujte 30 Kč vámi vybrané organizaci.
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Grantový program „Společně za úsměv“ vyhlašovaný obchodním družstvem 
KONZUM podpořil od roku 2001 více než 260 neziskových veřejně 
prospěšných organizací v regionu východních Čech působících
v oblasti sociální integrace a v poskytování sociálních a humanitárních služeb. 
Projekty neziskových organizací v regionu můžete opět podpořit i vy, a to 
prostřednictvím veřejné sbírky ܁Společně za úsměv“. 
       

Je jednoduché se do sbírky zapojit. Darujte 30 Kč vámi vybrané organizaci, 
jejíž projekt je vám sympatický, předložte „Dárcovský kupon Společně               
za úsměv“ a zaplaťte tuto částku na pokladně v kterékoli prodejně družstva 
KONZUM. Kupon můžete uplatnit i vícekrát. Přispívat můžete                       
do 31. 12. 2019. KONZUM navíc daruje ze svých prostředků částku
100 000 Kč. Tento dar bude rozdělen podle volby vás, našich zákazníků, a to      
v poměru, v jakém jste přispěli jednotlivým organizacím. Společně tak 
dokážeme víc. 
       

Seznam všech projektů a on-line výši poskytnutých darů sledujte                      
na www.konzumuo.cz.
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Cukříci z. s., Ústí nad Orlicí
Projekt: Sportovní, ozdravný a edukační čtyřdenní pobyt 
diabetických dětí v přírodě - pronájem jednotlivých sportovišť 
(plavecký bazén, bowlingová dráha, vstupné na sportoviště a atrakce)
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