vytištěno na recyklovaném papíře.

Podpořte projekt č. 25

Společně
za úsměv 2017
KONZUM na tuto podporu v roce 2017 daruje ze svých
prostředků částku 100 000 Kč.

anizaci.
Darujte 30 Kč vámi vybrané org
Grantový program „Společně za úsměv“ vyhlašovaný obchodním
družstvem KONZUM podpořil od roku 2001 více než 220 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. 2017. 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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Šetříme přírodu

Je důležité podporovat neziskové
veřejně prospěšné organizace v našem regionu.

Domov pod hradem Žampach

Domov pod hradem Žampach
Projekt: Pořízení vybavení pro službu sociálně terapeutické dílny – nástroje a
materiál pro dílny. Cílem služby sociálně terapeutické dílny je zdokonalit
schopnosti, dovednosti a pracovní návyky uživatele, který je tímto připravován
na možný přechod do sociální služby soc. rehabilitace, příp. na trh práce.

Naše poslání: Základním posláním Domova pod hradem Žampach ve službě sociálně
terapeutické dílny je dlouhodobá a pravidelná podpora v získání, udržení a rozvoji
pracovních návyků a sociálních dovedností osoby se zdravotním postižením jako
předpokladů pro zvýšení šance na její uplatnění se na trhu práce a zvýšení soběstačnosti
v běžném životě.
Projekt: Pořízení vybavení pro službu sociálně terapeutické dílny (STD) – nástroje a
materiál pro dílny. Cílem služby sociálně terapeutické dílny je zdokonalit schopnosti,
dovednosti a pracovní návyky uživatele, který je tímto připravován na možný přechod do
sociální služby sociální rehabilitace, do systému pracovní rehabilitace, případně na trh
práce.
Domov pod hradem Žampach je pobytovým sociálním zařízením pro děti od 3 let a
dospělé osoby s rozumovým postižením s eventuálně přidruženou tělesnou nebo
smyslovou vadou. Poskytujeme také pobytovou odlehčovací službu jako pomoc rodičům
pečujícím o zdravotně postižené děti a dospělé v rodině a dále službu chráněné bydlení
umožňující žít zdravotně postiženým osobám v domácnostech v běžné společnosti.
Součástí terapeutického programu je keramická dílna, výtvarná dílna, tkalcovská dílna,
pomocné hospodářství se zahradou, chovem zvířat a údržba zeleně a práce v parku.

Děkujeme vám, že jste svým příspěvkem podpořili tento projekt.
Mediální podpora
a partneři sbírky
Společně za úsměv

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

DÁRCOVSKÝ
KUPON 25
DARUJTE 30 Kč

"

www.uspza.cz

