
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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Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí
Projekt: zakoupení párty stanu na bezbariérovou terasu v domě  
Na Pláni 1343 (bývalý Penzion) pro klienty pečovatelské služby 
CSP Ústí nad Orlicí



KUPON
DÁRCOVSKÝ

DARUJTE 30 Kč
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Děkujeme vám, že jste svým příspěvkem podpořili tento projekt.

"

Podpořte projekt č. 8

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 

 

Projekt: Rádi bychom zakoupili párty stan na zrekonstruovanou                       
a bezbariérovou terasu v domě Na Pláni 1343 pro klienty pečovatelské služby, 
kteří v tomto domě žijí. Stan na venkovní posezení by mohl napomoci            
ke zkvalitnění a prodloužení času, který mohou klienti trávit venku. 
 Párty stan by napomohl našim klientům ke společnému setkávání,                  
k odpočinku a relaxaci, realizaci volnočasových aktivit venku a k oslavám. 
Klienti na terase rádi grilují  a slaví pálení čarodějnic. Stan by bylo možné také 
případně využít jako přístřešek k mobilním zahrádkám. 
 V současné době organizace z vlastních zdrojů zajistila v souvislosti           
s rekonstrukcí terasy položení nové dlažby, koupi bezbariérové rampy, grilu, 
venkovního zahradního nábytku a několika kusů mobilních zahrádek, které 
umožňují zahradničení i těm klientům, kteří jsou jinak na vozíku nebo využívají 
chodítko (zahrádky jsou vyvýšené a dá se pod ně zajet s vozíkem). 

Centrum sociální péče 

města Ústí nad Orlicí www.csp-uo.cz

Naše poslání: Posláním pečovatelské služby je udržet klienty co nejdéle          
ve svém přirozeném prostředí, tzn. „doma”.

SZU190 8 www.csp-uo.cz
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