
KUPON
DÁRCOVSKÝ

DARUJTE 30 Kč
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Rodinné centrum

Dětský svět z. s., Lanškroun

Děkujeme vám, že jste svým příspěvkem podpořili tento projekt.

"

Podpořte projekt č. 23

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: Cílem projektu je nakoupit dětem do herny nové didaktické pomůcky, 
které u nich budou rozvíjet jemnou dětskou motoriku, manuální zručnost, 
fantazii, logické myšlení a představivost. Stávající vybavení herny je třeba 
obměnit, proto bychom dětem rádi pořídili dřevěné hračky jako je velká 
kuličková dráha z masivního dřeva, dřevěná velká barevná duha nebo dětský 
ponk s příslušenstvím. Dále pak několik menších hracích prvků, které slouží  
k poznávání barev, prostorového vnímání a soustředění. Vybrané herní prvky 
napomáhají k poznávání tvarů a barev, ke koordinaci rukou a očí, k procvičení 
jemné motoriky, prostorového vnímání, soustředění, rozvoji manuální 
zručnosti, tvořivosti a technického myšlení. Zkvalitníme tak služby, které 
rodinné centrum nabízí a uděláme radost nejen dětem, ale také rodičům, 
které centrum navštěvují.

Naše poslání: Rodinné centrum nabízí aktivity pro děti, které vedou                   
ke smysluplnému trávení volného času.

SZU192 3

www.rclanskroun.cz

www.rclanskroun.cz



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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Rodinné centrum Dětský svět z. s., Lanškroun
Projekt: pořízení nových didaktických pomůcek, které budou 
rozvíjet jemnou motoriku, manuální zručnost a fantazii dětí           
v herně Dětského světa
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