
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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Domov důchodců Ústí nad Orlicí, přísp. organizace
Projekt: zakoupení masážních a zahřívacích polštářků a přístrojů           
a biolampy s možností využití i u imobilních obyvatel



KUPON
DÁRCOVSKÝ

DARUJTE 30 Kč
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Podpořte projekt č. 4

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 

 

SZU190 4 www.dduo.cz

Domov důchodců

Ústí nad Orlicí www.dduo.cz

Naše poslání: Posláním Domova důchodců Ústí nad Orlicí je poskytovat kvalitní, 
finančně dostupné a dlouhodobě udržitelné sociální a zdravotní služby odpovídající 
potřebám obyvatel regionu. Při poskytování jednotlivých služeb si pak všichni 
zaměstnanci kladou za cíl umožnit seniorům plnohodnotný život vždy s přihlédnutím 
k individuálním potřebám každého uživatele.

Děkujeme vám, že jste svým příspěvkem podpořili tento projekt.

Projekt: Wellness v Domově důchodců Ústí nad Orlicí
     Naším dlouhodobým cílem je vytvářet pro naše obyvatele Domov jako doma. 
Jsme přesvědčeni, že se nám daří vytvářet atmosféru rodinnou, přátelskou – ať již 
různými činnostmi, doprovodnými programy, vzájemným setkáváním, ale 
především lidským přístupem našich zaměstnanců. Snažíme se našim obyvatelům 
také přinášet různé novinky a inovace. Letos naše rehabilitační sestřičky přišly              
s nápadem wellness hodinek. Ty po zkušebním provozu sklidily takový úspěch,            
že vnímáme potřebu jejich rozšíření a zkvalitnění. Za finanční prostředky získané          
z projektu bychom rádi nakoupili různé masážní a zahřívací polštářky a přístroje         
a širokospektrálně působící biolampu.
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