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DARUJTE 30 Kč
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Hospic Anežky České

Oblastní charita Červený Kostelec

Děkujeme vám, že jste svým příspěvkem podpořili tento projekt.

"

Podpořte projekt č. 19

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 9 www.ochck.cz

www.ochck.cz

Naše poslání: provozování charitativních a zdravotnických obecně prospěšných 
činností potřebným lidem bez rozdílu.

 Hospic Anežky České je nejstarším hospicem v ČR, který provozuje svoji činnost            
od roku 1996. Svoji péči poskytuje těžce nemocným a umírajícím. Za dobu svého 
fungování posloužil více než 9 000 osobám. Je nejstarším střediskem Oblastní charity 
Červený Kostelec, která poskytuje široké spektrum zdravotních a sociálních služeb 
nejen v Červeném Kostelci, ale i v Žirči u Dvora Králové nad Labem a v Hostinném. 
 Cílem projektu je zlepšování péče a podpora nemocných v Hospici Anežky České.          
V rámci projektu bude pořízen zdravotnický materiál (obvazový materiál, injekční 
technika, atd.), který je nezbytnou součástí při zachování vysoké kvality péče o naše 
pacienty, a tři toaletní vozíky, které budou používány v pokojích pacientů.
 Projekt pomůže zkvalitnit péči poskytovanou v Hospici Anežky České těžce 
nemocným pacientům. 

Projekt: nákup zdravotnického materiálu, lůžkovin a toaletních vozíků pro těžce 
nemocné pacienty Hospice Anežky České v Červeném Kostelci - nejstaršího hospice         
v České republice



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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Hospic Anežky České - Oblastní charita Červený Kostelec
Projekt: nákup zdravotnického materiálu, lůžkovin a toaletních 
vozíků na pokoje pro těžce nemocné pacienty Hospice Anežky 
České v Červeném Kostelci - nejstaršího hospice v ČR
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