
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 Integrační Centrum z. s., Pardubice - pracoviště Lanškroun
Projekt: vybavení snoezelenové místnosti v Lanškrouně. Díky této 
mís tnos t i  se  může  p racova t  na  rozvo j i  senzor i ckých                                       
a psychomotorických dovedností u dětí s autismem



KUPON
DÁRCOVSKÝ

DARUJTE 30 Kč
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Podpořte projekt č. 5

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 
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Projekt: Snoezelen terapie patří mezi terapie, které pozitivně ovlivňují celkový stav 
organismu, zbavují stresu a napomáhají k regeneraci těla i duše. Děti a osoby s autismem 
jsou neustále zahlceny vjemy, které na ně během dne působí. Lidský mozek je vybaven 
schopností oddělovat nepotřebné informace od žádoucích a chrání nás tak před 
zahlcením vnějšími stresory. Mezi tyto stresory patří např. hluk na ulici, zrakové vjemy, 
které nastávají při změně osvětlení, různé vůně či zápach. 

Autismus ovšem způsobuje to, že lidé vnímají jinak. Lidé s autismem vnímají informace 
kumulovaně a často senzitivněji. Představte si štěkání psa v dáli, troubení auta, zavírání  
a otevírání dveří, zvuk tikajících hodin, rozhovor lidí na ulici, smích a další. Toto jsou 
vjemy, které většina lidí ani nevnímá. U dětí a osob s autismem však tyto situace vedou           
k přetížení, úzkosti a obrovské stresové zátěži. Pobyt ve snoezelenové místnosti 
napomáhá dětem překonat rozličné strachy a zábrany a zvyšuje také jejich adaptační 
schopnosti. Snoezelenová místnost dále slouží k rozvoji zraku, sluchu, hmatu, čichu         
i chuti, napomáhá k rozvoji hrubé a jemné motoriky i koordinačních schopností. 
Pravidelné využívání snoezelenové terapie napomáhá k rozvoji komunikace a sociálních 
schopností u dětí s PAS. Terapie pomocí stimulace všech smyslů pomáhá zlepšit 
zdravotní stav či zmírnit následky postižení. 

Rodinné Integrační Centrum z. s.

- pracoviště Lanškroun
www.ric.cz

Naše poslání: Podpora dětí a osob s poruchami autistického spektra (PAS) a jejich rodin.

Děkujeme vám, že jste svým příspěvkem podpořili tento projekt.

www.ric.cz
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