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Speciální základní škola, mateřská škola 
a praktická škola

Podpořte projekt č. 18

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: 

Projekt: Naše činnost je zaměřena na práci s dětmi a žáky hospitalizovanými 
na dětském oddělení Orlickoústecké nemocnice. S dětskými pacienty 
pracujeme dle nastavených hygienických opatření, převážně individuálně 
u lůžka nebo na herně dětského oddělení, což vyžaduje využití většího 
množství hraček a didaktických pomůcek. Současné množství je 
nedostatečné k pokrytí potřeb všech dětí a žáků. Z uvedeného důvodu 
plánujeme dokoupení nových hraček a didaktických pomůcek na rozvoj 
praktických činností, logického myšlení a rozumových dovedností.
Hlavním prostředkem vzdělávání a získávání nových poznatků je hra, 
jako přirozená aktivita ve vývoji dětí. Vytváříme takové zázemí a podmínky, které 
u dětí pomáhají rozvíjet jejich tvořivost a radost z poznaného. 
Po konzultaci se zdravotníky preferujeme zakoupení hracích koutků 
(např. kuchyňka, cukrářka, raketa, garáže), které lze dobře ošetřovat a udržovat 
v prostředí mateřských škol. Jsou barevné, mají moderní vzhled, jsou 
vyrobeny z odolných materiálů a současně podporují a rozvíjejí dětskou 
fantazii a představivost.  

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

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

SZU2 0 0 1

Děkujeme vám, že jste svým příspěvkem podpořili tento projekt.

Ústí nad Orlicí

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



Grantový program „Společně za úsměv“ vyhlašovaný obchodním 
družstvem KONZUM podpořil od roku 2001 více než 300 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. 2021. 

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.

Společně 
za úsměv 
2021 
I v období koronaviru je ještě důležitější 
podporovat neziskové veřejně prospěšné 
organizace v našem regionu. 

KONZUM na tuto podporu v roce 2021 daruje ze 
svých prostředků částku 100 000 Kč. 

Darujte 30 Kč vámi vybrané organizaci.

Š
e
tř

ím
e
 p

ří
ro

d
u
  
  
  
  
v
y
ti
š
tě

n
o
 n

a
 r

e
c
y
k
lo

v
a
n
é
m

 p
a
p
íř

e
.

18

"
ZŠ A MŠ při nemocnici Ústí nad Orlicí
Projekt: Zakoupení didaktických hraček a hracích koutků pro malé 
pacienty hospitalizované na dětském oddělení Orlickoústecké 
nemocnice.
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