
KUPON
DÁRCOVSKÝ

DARUJTE 30 Kč
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Dům pokojného stáří Naděje

Vysoké Mýto

Děkujeme vám, že jste svým příspěvkem podpořili tento projekt.

"

Podpořte projekt č. 27

Projekt: zakoupení pěti párů polstrovaných postranic do lůžek. 
Polstrování zabrání poranění klienta, zejména končetin a hlavy             
při polohování, jež může způsobit nechráněná postranice.
Postranice jsou omyvatelné, snadno udržovatelné a ošetřené technologií 
zaručující ochranu proti plísním a bakteriím. Snadno se připevňují 
pomocí suchého zipu.
Poranění u nepolstrované postranice může vzniknout při nárazu nebo       
v případě prostrčení končetin skrze ni. S používáním ochranných 
polstrování v lůžku našich klientů již máme zkušenosti a velmi se nám 
osvědčilo. Výhodou je i to, že při použití ochranných postranic není jakkoli 
omezena možnost pohybu klienta.

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.nadeje.cz/vysoke_mytoSZU192 7

www.nadeje.cz/vysoke_myto 

Naše poslání: Dům pokojného stáří Naděje poskytuje péči seniorům, 
kteří potřebují z důvodu nemoci nebo vysokého věku pomoc druhých.



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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Dům pokojného stáří Naděje Vysoké Mýto
Projekt: zakoupení pěti párů ochranných polstrovaných postranic 
do lůžek. Polstrování zabrání poranění klienta, zejména končetin 
a hlavy při polohování, jež může způsobit nechráněná postranice.
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