
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 Srdíčko, z. s. Ústí nad Orlicí
Projekt: opravy a vylepšení centra - oprava podlahy napadené 
dřevokaznou houbou, sanace vlhkosti, oprava komínů, instalace tří 
kamen na dřevo, stavba dřevníku



KUPON
DÁRCOVSKÝ

DARUJTE 30 Kč
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Děkujeme vám, že jste svým příspěvkem podpořili tento projekt.

"

Podpořte projekt č. 9

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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patologických jevů v rodinách. mnoha oblastech  Staráme se o děti z vyloučených lokalit 
(včetně romských dětí) skrze naše nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kamin.

www.rcsrdicko.estranky.cz

Rodinné centrum Srdíčko, z. s.

Ústí nad Orlicí
Naše poslání: Rodinné centrum Srdíčko         
z. s. je spolek založený v roce 2007, jehož 
primární cílovou skupinou jsou rodiny          
s dětmi, a sekundární mládež a senioři, 
především v roli dobrovolníků. Pro rodiny         
s dětmi fungujeme jako nízkoprahové 
kontaktní a socializační místo a nabízíme 
dopolední, odpolední i víkendové programy 
směřující především k prevenci sociálního 
vyloučení rodičů na rodičovské dovolené, 
ke zvýšení rodičovských kompetencí          
v mnoha oblastech a k záchytu sociálně-

www.rcsrdicko.estranky.cz

Projekt: Každá organizace má své zázemí, svou klubovnu, svou základnu. Církev kostel, 
sokolové tělocvičnu, hasiči garáže a sklady. Členové o své základny pečují, pořádají         
v nich akce pro veřejnost, interní porady a skladují v nich materiál pro svou činnost            
a celkově se s ní identifikují. Rodinné centrum Srdíčko v Ústí nad Orlicí má tu čest 
bezplatně využívat nejstarší dům ve městě, Bratrský sbor ze 16. století i s přilehlou 
zahradou v centru města s dobrou dopravní obslužností. 

Výsledek letošní sbírky podnítí šikovné tatínky a mladé dobrovolníky k jarním 
brigádám na naší základně. Čeká nás oprava podlahy napadené dřevokaznou houbou a 
následná sanace vlhkosti ze dvorku, oprava komínů a jejich vyvložkování. Pro snížení 
nákladů na energie v multifunkčním sále, v herně a v kuchyňce budeme instalovat troje 
kamna na dřevo. Postavíme dřevník a z lesa napadeného kůrovcem přivezeme dřevo, 
které nám správce polesí přislíbil za symbolický peníz (pokud ho vytěžíme a včas 
odvezeme). Úspěšnou realizací projektu zhodnotíme naše prostory, zapojíme 
dobrovolníky, zlevníme energetický provoz centra a pomůžeme přírodě. Veškeré práce, 
odhadované na více než 300 hodin dobrovolnické práce, budou odpracovány zdarma 
našimi dobrovolníky. 
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