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Lesní klub Letohrad – Strom života

Letohradské soukromé gymnázium o. p. s.

Děkujeme vám, že jste svým příspěvkem podpořili tento projekt.

"

Podpořte projekt č. 26

Lesní klub nabízí LMŠ a další volnočasové aktivity pro širokou veřejnost, 
zaměřené na udržitelný rozvoj, ekologii, zdravý životní styl, zahradničení, 
rozvoj nadání dítěte, pedagogiku, rukodělné dílny, aktivity na udržování 
tradic a zvyků, a realizuje příměstské tábory.
Naším cílem je zabezpečit takové podmínky, které budou dítě rozvíjet        
i v dovednostech pro život. Využíváme všedních pracovních činností          
a setkáváme se se zajímavými lidmi. Objevujeme místa Letohradu               
a vidíme je jinýma očima. Využíváme pracovní činnosti na zahradě,           
v přírodě a v kuchyni a díky nim se učíme, jakou mají práce, jídlo a zvířata 
hodnotu. Naše zázemí je v blízkosti přírody, ale také centra města. 
Poznáváme s dětmi přírodní, ale také kulturní dědictví. Děti se pohybují 
venku za každého počasí, to je nejen otužuje fyzicky, ale i psychicky. Děti 
jsou s námi v prostředí připomínajícím rodinu, domov, v malém kolektivu  
s respektujícím přístupem k osobnosti dítěte. Obraz života vzniká do 8 let.

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.lesniklub.lsg.cz

Naše poslání: Lesní klub nabízí lesní 
mateřskou školku pro děti od 3 do 7 let     
5 dní v týdnu a další volnočasové aktivity 
pro širokou veřejnost.

Projekt: 
Rádi bychom zakoupili pro děti pracovní 
nářadí vhodné pro práci se dřevem            
na zahradě. 

SZU192 6

www.lesniklub.lsg.cz

www.lesniklub.lsg.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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"Lesní klub Letohrad – Strom života
Letohradské soukromé gymnázium o. p. s.
Projekt: zakoupení pracovního nářadí vhodného pro práci               
se dřevem na zahradě. Lesní klub provozuje mateřskou školku   
pro děti od 3 do 7 let.
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