
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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Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Projekt: zakoupení automatické pračky a žehličky pro Dům 
pokojného stáří sv. Kryštofa v Kerharticích. Tento objekt vytváří 
domov seniorům z Ústí nad Orlicí a okolí.



KUPON
DÁRCOVSKÝ

DARUJTE 30 Kč
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Oblastní charita

Ústí nad Orlicí

Děkujeme vám, že jste svým příspěvkem podpořili tento projekt.

"

Podpořte projekt č. 16

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: V Domě pokojného stáří sv. Kryštofa stejně tak i v okolních obcích 
poskytujeme pečovatelskou službu, která je v souladu se Zákonem č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, v platném znění.
Součástí této služby je také praní a žehlení prádla. Pračku využívají klienti DPS        
i klienti z terénu, kteří si nezvládají vyprat prádlo sami doma, nebo není možné, aby 
praní zajistila rodina. Vzhledem k množství prádla bude pořízení pračky i žehličky 
velkým posunem.
Po povodni v roce 1997 se začaly v Ústí nad Orlicí - Kerharticích rekonstruovat 
zchátralé bytovky a v roce 1999 zde byl otevřen Dům pokojného stáří sv. Kryštofa.
Již 20 let tedy poskytujeme bydlení seniorům v 18 samostatných bytových 
jednotkách. Současná pračka je využívána širokou škálou klientů, především 
obyvateli, kteří jsou ubytovaní v bytech Domova pokojného stáří sv. Kryštofa. Její 
potřebnost je opravdu důležitá, jelikož je nedílnou součástí každodenního života 
ubytovaných klientů, ale i klientů v terénu. V loňském roce bylo celkem vypráno 
497,6 kg prádla a od začátku letošního roku je to již 448,5 kg.
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Naše poslání: Pomáháme lidem na Orlikoústecku, kteří se ocitli v tělesné,  
duševní či sociální nouzi.


	Stránka 1
	Stránka 2

