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Podpořte projekt č. 2

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 

 

Děkujeme vám, že jste svým příspěvkem podpořili tento projekt.

www.linkaduveryuo.cz

KONTAKT Ústí nad Orlicí o. p. s.

- Linka důvěry

Naše poslání: Provoz Linky důvěry, která 
poskytuje telefonickou krizovou pomoc            
a e-mailové poradenství. 

Projekt: Pořízení propagačních materiálů, 
které člověk jen tak neztrácí - reflexní pásky.

KONTAKT Ústí nad Orlicí, obecně prospěšná společnost, prostřednictvím 
Linky důvěry Ústí nad Orlicí poskytuje sociální službu „telefonická krizová 
pomoc“. Služba je určena každému, kdo se nachází v obtížné životní situaci, 
koho něco trápí, s čím si neví rady, kdo potřebuje pochopení, podporu                  
a pomoc s řešením své situace. Cílovou skupinu tvoří osoby bez omezení věku 
a pohlaví. Služba je určena především občanům Pardubického kraje, ale je 
využívána osobami v rámci celé ČR i zahraničí. Služba je jako jediná                  
v Pardubickém kraji poskytována v nepřetržitém provozu. 

Smysl projektu spatřujeme v tom, že naše služba poskytuje lidem pomoc       
v jejich nepříznivé životní situaci. Aby lidé mohli službu využít, musí vědět               
o její existenci. Ne vždy však člověk ve chvílích krize rychle najde založený 
leták s kontaktem. Proto bychom chtěli využít i jiný propagační materiál -  
reflexní pásky, které v dnešní době používá prakticky každý a má je neustále 
na sobě. Cílem projektu je umožnit lidem lehčí přístup ke kontaktním 
informacím na naše služby.
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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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KONTAKT Ústí nad Orlicí o. p. s. - Linka důvěry Ústí nad Orlicí
Projekt: Pořízení propagačních materiálů, které člověk jen tak 
neztrácí - reflexní pásky
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