
KUPON
DÁRCOVSKÝ

DARUJTE 30 Kč
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Spolek Dobrá Hnáta

Hnátnice

Děkujeme vám, že jste svým příspěvkem podpořili tento projekt.

"

Podpořte projekt č. 25

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 

SZU192 5

www.facebook.com/
groups/dobra.hnata/

Naše poslání: Rozvíjíme společenský život v Hnátnici, propojujeme 
generace a starousedlíky s novými obyvateli.

Projekt: vybavení Komunitního centra v Hnátnici

V září 2019 jsme v Hnátnici otevřeli Komunitní centrum, místo pro setkávání 
generací, rodičů s dětmi, starousedlíků s novými obyvateli a dalších. 
Pořádáme sousedská setkání, cestovatelské přednášky, promítáme 
dokumentární filmy. Součástí centra je také minigalerie, kde vystavujeme díla 
žáků MŠ a ZŠ, ale i místních tvůrců. Centrum je vybaveno zatím pouze částí 
malé kuchyňky, kde se mohou občerstvit naši návštěvníci kávou, čajem, 
malým pohoštěním, v hlavní místnosti máme dočasně zapůjčený sedací 
nábytek od místního Sokola. Rádi bychom za získané peníze dokončili 
kuchyňku, případně pořídili vlastní sedací nábytek a další vybavení.

www.facebook.com/
groups/dobra.hnata



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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Spolek Dobrá Hnáta, Hnátnice
Projekt: dovybavení komunitního centra v Hnátnici - dokončení 
kuchyňky, pořízení vlastního sedacího nábytku, který je v této 
době pouze zapůjčený, a dalšího vybavení
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