
KUPON
DÁRCOVSKÝ

DARUJTE 30 Kč
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MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z.s.

Vamberk

Děkujeme vám, že jste svým příspěvkem podpořili tento projekt.

"

Podpořte projekt č. 20

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 

SZU192 0

mcdracek.webnode.cz

www.mcdracek.webnode.cz

Naše poslání: Pomáháme rodinám aktivně prožít čas strávený s dětmi.

Projekt: MC Vamberecký Dráček z. s. je nezisková organizace vedená 
několika nadšenými maminkami.
 V našem mateřském centru rády vítáme i maminky s miminky.
 Za peníze získané ve sbírce bychom pro ně chtěly zakoupit nový 
přebalovací pult typu komody, který by zajistil pohodlí a bezpečnost malých 
návštěvníků. Maminky by mohly snadno miminko přebalit nebo obléci, čímž 
bychom jim zajistily odpovídající zázemí. Přebalovací pult bychom vybíraly se 
zvýšenými okraji, které brání pádu miminka, s vyšší nosností, aby byl vhodný 
jak pro novorozená miminka, tak i pro větší děti do 36 měsíců věku. Velmi by 
se nám hodily úložné prostory, které komody poskytují. Nyní máme v centru 
pouze starší přebalovací pult, který je vhodný pouze pro děti do 12 měsíců 
věku a přes veškerou údržbu již neposkytuje požadovanou stabilitu.



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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MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z. s., Vamberk
Projekt: zakoupení přebalovacího pultu typu komody, který 
zajistí pohodlí a bezpečnost malých návštěvníků a spokojenost 
jejich maminek
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