
KUPON
DÁRCOVSKÝ

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

"

Podpořte projekt č. 13

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 

Centrum sociální péče

města Žamberk

Naše poslání: ŽÍT DOMA. 
Pomáhat lidem, aby i přes své 
handicapy mohli žít ve svých 
domácnostech tak, jak byli zvyklí.

Projekt: Rádi bychom zajistili 
kompenzační pomůcky pro 
seniory a zdravotně postižené 
klienty pečovatelské služby. 
Jedná se o dvě odlehčená 
čtyřkolová chodítka. Celkové 
očekávané náklady jsou v hodnotě 
10 000 Kč.  

SZU191 3

www.zamberk.cz/csp

 

www.zamberk.cz/csp



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 Žamberk, přísp. organizace
Projekt: pořízení dvou odlehčených čtyřkolových chodítek pro 
usnadnění chůze seniorů a zdravotně postižených klientů 
pečovatelské služby
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