
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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CEDR Pardubice, o. p. s. - pobočka Ústí nad Orlicí
Projekt: dobití karet IREDO, které budou využívány klienty, kteří 
potřebují podpořit v dojíždění do služeb. Díky nim může být 
podpořeno až 6 klientů, pro které jsou karty připraveny.



KUPON
DÁRCOVSKÝ

DARUJTE 30 Kč
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CEDR Pardubice o. p. s.

- pobočka Ústí nad Orlicí

Děkujeme vám, že jste svým příspěvkem podpořili tento projekt.

"

Podpořte projekt č. 15

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 

www.cedrops.cz

Naše poslání: Organizace poskytuje sociální služby lidem s duševním 
onemocněním a vytváří pracovní místa pro osoby se zdravotním omezením.
Projekt: CEDR Pardubice o. p. s. je poskytovatelem sociálních služeb pro dospělé 
osoby s psychickým onemocněním již 25 let. Organizace pomáhá svým klientům 
při pracovním uplatnění a v hledání možnosti jak zvládat život s nemocí.  
 V sociálně terapeutické dílně v Ústí nad Orlicí se setkávají lidé se zkušeností  
s duševním onemocněním, kteří ztratili nebo dosud nenašli uplatnění na trhu 
práce. Smyslem služby je jejich podpora při vstupu do zaměstnání.
 Často se setkáváme se zájemci z okolních obcí, kteří si nemohou z finančních 
důvodů dojíždění do služby dovolit. Pokud získáme peníze na proplacení 
jízdného, umožnili bychom jim využít služby, které potřebují. Zároveň bychom rádi 
podpořili klienty, kteří rehabilitaci absolvovali a je pro ně obtížné vytvořit si                
z nízkého příjmu finanční rezervu na první měsíc dojíždění do práce.
 Ze získaných finančních prostředků dobijeme karty IREDO, které budou 
využívány pro klienty, kteří potřebují podpořit v dojíždění do služeb. Díky nim může 
být podpořeno až 6 klientů, pro které máme karty připraveny.
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