
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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Audiohelp z. s. - pobočka Ústí nad Orlicí
Projekt: dovybavení kanceláře barevnou tiskárnou se skenerem, 
pořízení skříně a žaluzií a vymalování prostor poradny Audiohelp 
pro osoby se sluchovým postižením



KUPON
DÁRCOVSKÝ

DARUJTE 30 Kč
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Naše poslání: Pomáháme 
l i d e m  s e  s l u c h o v ý m  
postižením a jejich blízkým. 
Poradíme, na jaké pomůcky 
mají nárok, seřídíme jim 
sluchadla či  vyměníme 
baterie. Poskytujeme služby 
soc iá ln ího poradenstv í                 
a sociální rehabilitace.

Mediální podpora 
a partneři sbírky
Společně za úsměv 

Audiohelp z. s.

- pobočka Ústí nad Orlicí

Děkujeme vám, že jste svým příspěvkem podpořili tento projekt.

"

Podpořte projekt č. 30

Veřejná sbírka je povolena Krajským úřadem Pardubického kraje ze dne 18. 8. 2015 č.j. KrÚ 53339/2015.

SZU193 0

facebook: Audiohelp z. s.

Projekt: Audiohelp z.s. pomáhá lidem se sluchovým postižením         
každé pondělí od 8 do 15 h a v druhé  polovině měsíce út, st, čt              
od 8 do 15 h v budově dětské polikliniky v Ústí nad Orlicí. Jedenkrát 
měsíčně jezdí za klienty do České Třebové, Žamberka, Letohradu, 
Králík, Červené Vody, Lanškrouna a Vysokého Mýta. V případě 
nutnosti pomáháme i imobilním občanům v domácím prostředí.
Rádi bychom do kanceláře pořídili barevnou tiskárnu se skenerem, 
která bude sloužit k tisku letáků, informací o našem zařízení a vizitek. 
Výrazně nám pomůže při psaní projektů a žádostí o dotace                  
a ve zviditelnění organizace.
Dále bychom rádi pokračovali ve zútulnění kanceláře vymalováním 
prostor, pořízením vnitřních žaluzií, věšákové stěny a šuplíkové 
skříně.

facebook: Audiohelp z. s.
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