
Společně 
za úsměv 2020

Je důležité podporovat neziskové 
veřejně prospěšné organizace v našem regionu. 

KONZUM na tuto podporu v roce 2020 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. 2020. 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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Spec. ZŠ, MŠ a PrŠ Ústí nad Orlicí
Pracoviště: ZŠ, MŠ a PrŠ při nemocnici
Projekt: Zakoupení vzdělávací robotické pomůcky: včelky Bee-bot 
pro výuku základů programování, informatiky a matematiky.

     



KUPON
DÁRCOVSKÝ

DARUJTE 30 Kč
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Děkujeme vám, že jste svým příspěvkem podpořili tento projekt.

"

Podpořte projekt č. 04

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

 

Projekt: Náš projekt má pomoci dětským pacientům Orlickoústecké 
nemocnice s rozvojem základní počítačové gramotnosti a následným 
upevněním digitálních a komunikačních dovedností v  době, kdy je v  průběhu 
hospitalizace omezen jejich přímý kontakt s rodinami a spolužáky                    
v  kmenových školách. 
Včelka Bee-Bot je didaktická pomůcka určená pro posílení logického myšlení, 
prostorové orientace a plánování. Práce s programovatelnou včelkou 
podporuje rozvoj jemné motoriky se zaměřením na zvýšení koncentrace  
pozornosti dítěte. U mladších školáků je velmi vhodným nástrojem                
pro praktickou výuku základů programování a počítačové gramotnosti. 
Programování pohybu včelky Bee-Bot po nastavené trase  umožňuje propojit 
dětskou hru a zábavu s různými  vzdělávacími aktivitami. 
Startovací sada obsahuje Bee-Bot včelku, 3 podložky, 10 nasazovacích krytů 
a 49 sekvenčních karet. 
V případě přidělení dotace v  rámci grantového programu „SPOLEČNĚ ZA 
ÚSMĚV 2020“, bychom využili získané finanční prostředky k  nákupu základní 
sady včelky Bee-bot pro žáky naší základní školy, případně sady interaktivní 
elektronické Albi tužky pro děti v evidenci mateřské školy.

Spec. ZŠ, MŠ a PrŠ Ústí nad Orlicí
Pracoviště: ZŠ, MŠ a PrŠ při nemocnici

www.specialnizs-ustino.cz
www.skola-uohospital.tode.cz

Naše poslání: Základní škola a mateřská 
škola vzdělává žáky a děti hospitalizované 
v  Orlickoústecké nemocnici.

www.specialnizs-ustino.cz
www.skola-uohospital.tode.cz
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Mediální podpora 
a partneři sbírky
Společně za úsměv 
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