
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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Sociální služby Česká Třebová - Domov pro seniory
Projekt: nákup přístroje Big Shot, který umožňuje pomocí šablon 
vyřezávat z papíru, filcu a dalších materiálů různé tvary k výrobě 
dekorací



KUPON
DÁRCOVSKÝ

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

"

Podpořte projekt č. 14

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 

Sociální služby Česká Třebová

Domov pro seniory

Naše poslání: Domov pro seniory poskytuje pobytové, sociální a zdravotní 
služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu vyššího věku          
či zhoršeného zdravotního stavu a jejich situace vyžaduje nepřetržitou            
a pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby s cílem zajistit především jejich 
základní životní potřeby.

Projekt: Domov pro seniory poskytuje širokou nabídku volnočasových 
aktivit, jejichž hlavním cílem je zachování a podpora soběstačnosti. Jedním               
z volnočasových klubů je i Tvořivá dílna, která se koná pravidelně                  
2x měsíčně. Zde uživatelky vyrábí zejména z papíru různé sezónní dekorace. 
Rádi bychom pro rozšíření činnosti klubu zakoupili přístroj Big Shot, včetně 
šablon. Díky tomuto přístroji bude možné z papíru, filcu a dalších materiálů 
pomocí šablon vyřezávat různé tvary ve větším množství a tím obohatit 
činnost klubu. Zvýší se tím i rozmanitost vyráběných dekorací - přístroj 
umožňuje nejen vyřezávání, ale také vytváření reliéfu, tzv. embosování. Tuto 
techniku využijí seniorky zejména k přípravě vánočních nebo 
narozeninových přání pro své blízké.
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