
KUPON
DÁRCOVSKÝ

DARUJTE 30 Kč
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Cesta pro rodinu, z. ú.

Žamberk

Děkujeme vám, že jste svým příspěvkem podpořili tento projekt.

"

Podpořte projekt č. 18

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 

SZU191 8

Do Azylového domu ročně přichází spolu s matkami kolem šedesáti dětí. 
Přicházejí se základním vybavením a hračky většinou nemají. Pod známým 
sloganem „Kdo si hraje, nezlobí” bychom chtěli pořídit sportovní potřeby, 
hračky a herní prvky na léto i na zimu, aby se děti zabavily. Jedná se o saně, 
boby, prolézací tunel, písek, hračky na písek, odstrkovadla, apod. Většinu 
vybavení děti využijí ve volném čase na zahradě u Azylového domu.
Zimní vybavení si děti budou moci půjčit i do školy na akce pořádané školou. 
Budou se pak moci účastnit školních akcí, ze kterých se dosud musely 
omluvit, protože neměly školou požadované vybavení.

www.cestaprorodinu.cz

Naše poslání:
Naším posláním je podpora rodiny           
a jejích hodnot v běžném životě                      
i v krizových životních situacích. Toho 
d o s a h u j e m e  p r o v o z o v á n í m  
podpůrných a zájmových aktivit, 
poskytováním sociálních služeb             
a realizací návazných vzdělávacích  
a osvětových programů.

Projekt: V rámci projektu dojde k pořízení hraček na zahradu pro děti z 
Azylového domu. Jedná se o vybavení na zimní a letní hry (saně, boby, 
prolézací tunel, písek, hračky na písek, odstrkovadla, atd.).

www.cestaprorodinu.cz



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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Cesta pro rodinu, z. ú.,  Žamberk
Projekt: pořízení hraček na zahradu pro děti z Azylového domu. 
Jedná se o vybavení na zimní a letní hry (saně, boby, prolézací 
tunel, písek, hračky na písek, odstrkovadlo, atd.)
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