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

"

Podpořte projekt č. 10

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 

Domov pod hradem

Žampach
 

SZU191 0

www.uspza.cz

www.uspza.cz

Naše poslání: Základním posláním Domova je podporovat rozvoj schopností uživatelů 
služeb vést běžný způsob života.

Projekt: V rámci zooterapie chceme rozšířit chov domácích zvířat na českém dvorku          
o přístřeší s výběhem pro králíky, morčata nebo slepice, který bude přístupný klientům        
i veřejnosti.

Domov pod hradem Žampach je pobytovým sociálním zařízením pro děti od 3 let           
a dospělé osoby s rozumovým postižením s eventuálně přidruženou tělesnou nebo 
smyslovou vadou. Poskytujeme také pobytovou odlehčovací službu jako pomoc 
rodičům pečujícím o zdravotně postižené děti a dospělé v rodině a dále službu 
chráněné bydlení umožňující žít zdravotně postiženým osobám v domácnostech           
v  běžné společnosti. 

Chov domácích zvířat, v našem případě králíků, morčat, slepic a jiného drobného 
zvířectva, je významným zdrojem farmingterapii uživatelů služeb a současně svým 
charakterem zajišťuje integraci areálu Domova pod hradem Žampach do okolního 
společenského prostředí, neboť výběh je řešen jako veřejně přístupný pro návštěvníky 
zámeckého areálu na Žampachu. Zooterapie je metoda ucelené rehabilitace                
za podpory a přítomnosti zvířat. Je dynamicky se rozvíjející oblastí péče o klienty, v níž 
se stále otevírají nové možnosti, přístupy a techniky. Pomocí tohoto druhu terapie je 
možné zlepšit citové, rozumové a pohybové schopnosti lidí, přispět ke zlepšení 
psychické pohody a zvýšení koncentrace. Zvíře může různými způsoby pomáhat 
člověku překonávat bariéry a ukazovat mu cestu životem z té lepší stránky.



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 pod hradem Žampach, přísp. organizace
Projekt: rozšíření chovu domácích zvířat na českém dvorku                
o přístřeší s výběhem pro králíky, morčata nebo slepice, který bude 
přístupný klientům i veřejnosti
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