
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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Poruchy autistického spektra z. s., Ústí nad Orlicí
Projekt: zajištění vzdělávání a supervizi dobrovolníkům, 
uspořádání teambuildingové aktivity



KUPON
DÁRCOVSKÝ

DARUJTE 30 Kč
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Naše poslání: Pomáháme 
rodinám s dětmi s autismem, 
mentálním a kombinovaným 
postižením, ADHD, poruchy 
u č e n í  a  c h o v á n í                              
a Aspergerovým syndromem.
Organizujeme tábory pro děti             
s postižením, víkendové 
psycho re laxačn í  poby ty                 
pro rodiny s dětmi, výlety, 
přednášky a osvětové akce.

Mediální podpora 
a partneři sbírky
Společně za úsměv 

Poruchy autistického spektra z.s.

Ústí nad Orlicí

Děkujeme vám, že jste svým příspěvkem podpořili tento projekt.

"

Podpořte projekt č. 29

Projekt: Ocenění práce našich asistentů a dobrovolníků
Pobytů, táborů a akcí pro rodiny s dětmi s autismem a postižením se 
účastní cca 35 dobrovolníků. Pomáhají při organizování akcí. Pomáhají 
rodinám, aby si odpočinuli od náročné péče o děti. V době tábora se 
starají o dítě s autismem, pomáhají mu s hygienou, sebeobsluhou, 
vymýšlí pro něj program.
Jde jak o studenty, kteří jsou u nás v rámci praxe, tak o dlouhodobé 
asistenty, pedagogy, pedagogické pracovníky, kteří s námi jedou v době 
své dovolené.
Rádi bychom jim umožnili vzdělávání, supervizi, teambuildingové aktivity. 
Dále bychom chtěli proškolit nové pomocníky, aby se našich pobytů 
mohlo zúčastnit více dětí a rodin.

Veřejná sbírka je povolena Krajským úřadem Pardubického kraje ze dne 18. 8. 2015 č.j. KrÚ 53339/2015.

SZU192 9 facebook: Poruchy autistického spektra

facebook:
Poruchy autistického spektra
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