
KUPON
DÁRCOVSKÝ

DARUJTE 30 Kč
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Rosa rodinné centrum z. s.

Česká Třebová

Děkujeme vám, že jste svým příspěvkem podpořili tento projekt.

"

Podpořte projekt č. 24

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 

Projekt: Kuchyň s vhodným sporákem znamená rozšíření možností 
budování vztahu dětí ke zdravým surovinám, potravinám a tím ke zdravému 
stravování. Například naučit děti péct zdravé sušenky, k tomu potřebujeme 
troubu. Při společném Nocování se děti vždy chtějí zapojit do přípravy jídla, 
ale bohužel nemáme dostatek pracovní plochy a vhodný sporák, abychom 
toto mohli umožnit a dopřát jim zážitek ze společného vaření, kdy si vyzkouší, 
že např. domácí pizza je snadná na přípravu a mnohem lepší než zakoupený 
mražený polotovar. Pomozte nám zkvalitnit společně trávený čas a nabídnout 
dětem možnost ke zdraví. Kdo zdravě jí, zdravě žije.

SZU192 4

mcrosa-radce.webnode.cz

Naše poslání: RC Rosa z. s. pořádá vzdělávací 
kurzy, besedy a kluby pro rodiče s dětmi, organizuje 
akce pro širokou veřejnost. Hlavním cílem je podpora 
rodiny jako celku, včetně prarodičů.

mcrosa-radce.webnode.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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"
Rosa rodinné centrum, z.s.
Projekt: vybavení kuchyně novým nábytkem a sporákem. Kuchyň             
s vhodným sporákem znamená rozšíření možností a budování 
vztahu dětí ke zdravému stravování. Kdo zdravě jí, zdravě žije.
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