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Organizace
Název organizace

Unie Roska reg.org. Roska České Budějovice z.p.s.

Krátké představení

Regionální organizace Roska Č. Budějovice sdružuje a pracuje s pacienty s roztroušenou

organizace

sklerózou v Jihočeském kraji již 26 let. MS Centrum Roska ČB je informační, poradenské a
kontaktní místo pro všechny pacienty s roztroušenou sklerózou (dále jen RS) a jejich blízké.
Organizujeme pro ně mnoho zdraví prospěšných akcí tj. rekondiční pobyty, rehabilitační
cvičení, plavání, půjčujeme rehabilitační pomůcky, poskytujeme poradenskou činnost
staráme se o všeobecnou informovanost široké veřejnosti a spolupracujeme s neurology.
Naše organizace má 68 členů a z toho 5 členů výkonného výboru. V organizaci jsou
zaměstnáni 3 zdravotně znevýhodnění na chráněných pracovních místech.
Historie, zaměření, počet zaměstnanců/dobrovolníků...(max. 800 znaků vč. mezer)

Adresa organizace

Na Zlaté stoce 14, Č. Budějovice 370 05 (korespondenční adresa : Lipenská 869/17, ČB
37001 )
(sídlo)

Web organizace

www.roska-cb.cz

Kontaktní osoba

Bc. Věra Švábová

E-mail

roska@roska-cb.cz

Telefon

776369693

Projekt
Název projektu

Dovybavení tělocvičny pro pacienty RS

Místo realizace projektu

Lipenská 869/17, České Budějovice, 37001

Stručná anotace projektu

V rámci dovybavení naší tělocvičny chceme pořídit žebřiny - ribstole a cvičební pomůcky činky, kmitací tyče, gumové expandéry, cihly na jógu a masážní podložky chodidel. Tyto
pomůcky ještě více zefektivní pacientům cvičení a umožní fyzioterapeutům sestavit cvičební
plán "na míru" každému pacientovi, dle jeho specifických potřeb.
Pro umístění na web a základního přehledu o projektech pro donátory. (max. 500 znaků vč.
mezer)
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Cíl(e) projektu (SMART), včetně

Tělocvična je již připravena na provoz, valná část vybavení a cvičebních pomůcek, např.

smyslu Vašeho projektu

bosu, orbitreky, VibroGym, flowin, gymnastické míče rozličných velikostí,různé drobné nářadí
(činky, podložky na cvičení, gumy různých pevností, aerobic step apod.) a tatami je již
pořízena. Stejně tak i zrcadla, madla, držáky na míče apod. Zřízení a vybavení bylo finančně
náročné, proto jsme již nemohli zakoupit výše uvedené cvičební pomůcky, o kterých víme, že
jsou pro plné využití potenciálu tělocvičny nezbytné. Díky širokému spektru pomůcek mohou
pacienti procvičit to, co opravdu potřebují, např. jemnou a hrubou motoriku, rovnováhu,
posílit svalstvo, zlepšit koordinaci pohybů apod. Prospěšnost, takřka nutnost pravidelného
cvičení a rehabilitace dokládá odborná literatura a doporučují ji kapacity oboru, např. Prof.
MUDr. Eva Havrdová, Mgr. Klára Novotná a další. Dne 3.10.2019 spolupořádáme zde v CB
odborný seminář, na kterém mimo jiných vystoupí i obě jmenované. Seminář bude na téma:
Jak může pomoci pravidelný pohyb u chronických neurologických onemocnění (jako je RS
nebo Parkinsonova nemoc)?
(max. 1500 znaků vč. mezer)

K jaké změně dojde díky projektu

Pacienti si budou moci vybrat z více typů cvičení než dosud a jednotlivé cviky budou moci

u cílové skupiny a u Vaší

lépe provádět - právě díky novým pomůckám. Snáze si tak vylepší svou fyzickou kondici, což

organizace?

se příznivě odrazí i na jejich soběstačnosti a psychické pohodě a přispěje ke snadnějšímu
začlenění se do společnosti.
Např. Budeme moci obsloužit více klientů, nebo klientům se zlepšilo postavení na trhu práce
apod.
(max. 300 znaků vč. mezer)

Cílová skupina (skupiny) projektu
a přínos pro ni - zaměření

Zdravotnictví

projektu
Jiné

Tělocvičnu budou moci využívat lidé s různým hadicapem právě díky rozmanitosti a pestrosti
cvičebních pomůcek.
Vyplňte, pokud jste výše zvolil/a jiné.

Popište krátce cílovou skupinu

Tělocvična je určena primárně pro pacienty s roztroušenou sklerózou, dále dle naplnění
kapacity zvažujeme nabídnutí prostor ke cvičení i jiným zdravotně znevýhodněným osobám.
Uveďte prosím krátce a srozumitelně, pro koho je projekt určen, kdo bude využívat
dosažených výstupů projektu.

Klíčové aktivity projektu

1. zakoupení a instalace žebřin
2. zakoupení ostatních pomůcek
3. sestavení cvičebních plánů v několika stupních obtížnosti(ve spolupráci s fyzioterapeuty a
rehabilitačními pracovníky)
4. zahájení cvičení, nejprve pod dohledem fyzioterapeutů a rehabilitačních pracovníků, po
získání správných cvičebních návyků již mohou pacienti cvičit sami ( budou k dispozici
nafocené manuály cviků a rádi bychom vytvořili i videonávody.
(max. 2000 znaků vč. mezer)

Harmonogram realizace projektu

listopad - zakoupení žebřin a cvičebních
pomůcek
prosinec - sestavení cvičebních plánů a instalace žebřin
leden - zahájení cvičení
Začátek a konec projektu, další informace k průběhu.
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Rozpočet projektu

ribstole 2x 14990kč = 29980 kč
činky Vin-bell - 2kg 3x 200 kč = 600 kč
- 3kg 3x 329 kč = 987 kč
- 4kg 3x 499 kč= 1497kč gumový expandér (speciální gumový popruh) 5x 429 kč = 2145 kč
kmitací tyč easy 5x 489 kč = 2445 kč
strong 5x 579 kč = 2895 kč cihly na jógu 10x 200kč = 2000 kč masážní podložky 5x 539 kč
= 2695 kč honorář za sestavení cvičebních plánů 10000 kč
Celkem 55244 kč
požadovaná podpora od donátorů 50000kč
podrobné členění:
- osobní náklady
- materiální náklady
- zařízení a vybavení
- služby
- lektoři, cestovné, apod.
= požadovaná finanční podpora projektu od donátorů Burzy filantropie celkem (max. 50 000
Kč)

Další zdroje projektu – již máte

Projekt MS centra ROSKY ČB je každoročně podporován grantem od Jihočeského kraje, ze

nebo jste schopni sehnat další

kterého je hrazen nájem a energie na provoz MSC.

finanční zdroje na

Projekt může mít větší rozpočet, než organizace požaduje od donátorů.

realizaci/spolufinancování

Uveďte prosím stav jednání – např. podaná žádost, přislíbená podpora, schválená dotace,

projektu?

apod.
Uveďte další konkrétní sponzory.

Je pro Vás přijatelná i nefinanční

Ano, pokud by některý z donátorů mohl poskytnout cvičební pomůcky či žebřiny, budeme

podpora projektu/organizace?

rádi.

Napište příklad, co byste uvítali

(např. budete v projektu žádat vybavení kanceláře a místo financí obdržíte 2 kancelářské

jako nefinanční dar (materiál,

židle a 2 psací stoly, nebo žádáte o finanční příspěvek na auto, nedostanete finance, ale

služba, poradenství)

slevu na dodavatele aut, propisky, reklamní plocha, konzultace ohledně PR, apod.)

Co uděláte s financemi, pokud

Pokud bychom získali větší podporu, pořídíme multimediální zařízení, na kterém si pacienti

podpora donátorů bude větší,

budou moci pustit odborníky sestavené videonávody na cvičení. Videonávody budou v

než žádáte?

různých stupních obtížnosti a na různé typy cvičení (protahovací, posilovací, kardio, balanční
cvičení, cviky na gymballu, bosu atp.)

Proč by donátor měl podpořit

Vybudování komplexního zázemí pro handicapované pacienty s RS je velice potřebná

právě Váš projekt?

aktivita. Počet pacientů neustále roste a tento veřejně prospěšný projekt podá pomocnou
ruku všem těmto nemocným a jejich blízkým. Za samozřejmost považujeme uvedení loga
firem donátorů na webových stránkách Rosky mezi podporovatele naší organizace. Dále
budou uvedena jejich loga na všech reklamních plakátech a pozvánkách k akcím, které
pořádáme a těch není málo a ani jejich význam a věhlas není zanedbatelný. V prvé řadě se
jedná o každoročně pořádaný benefiční koncert na náměstí Přemysla Otakara II. k Národnímu
a Celosvětovému dni RS. Jedná se o multikulturní program, kde vystupují zpěváci, tanečníci,
sportovci atd. Na LED obrazovce umístěné na pódiu jsou prezentovány nejen informace o
nemoci, ale i o našich sponzorech a dobrodincích. Druhá významná akce je celorepublikový
Maratón s roztroušenou sklerózou, která má za cíl zdůraznit všem zdravým i nemocným
důležitost pravidelného pohybu a udržení dobré fyzické kondice. Jedná se o 24-hodinový
maraton složený z různých druhů cvičení, přičemž jednotlivá místa po republice jsou
propojena telemosty. Opět uvedeme loga našich podporovatelů nejen na pozvánkách,
billboardech a v místě konání akce, ale rádi Vás přivítáme i mezi cvičenci, kdy celou akci
můžete pojmout jako teambuilding pro své zaměstnance.
Co nabídnete donátorům? Nabídnete donátorům nějakou formu propagace, reklamy, pokud
přispějí na Váš projekt? Co dalšího jim nabídnete? Prosím rozepište Vaše reklamní možnosti,
počet vydaných tiskových zpráv, kde uvedete donátory, jaká je návštěvnost Vašich
internetových stránek.
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Na čem byste chtěli

S donátory bychom chtěli spolupracovat na všech akcích Rosky České Budějovice, které

spolupracovat s potenciálními

během roku pořádáme. Patří sem celorepublikový Maraton s roztroušenou sklerózou „Cvičení

donátory?

na MaRSU“ a „Benefiční koncert k Celosvětovému a Národnímu dni roztroušené sklerózy“
(např. společné akce, vzdělávání, osvěta). Odpověď uveďte konkrétní a nebojte se být
kreativní.

Jste schopni a ochotni

Ano

prezentovat Váš projekt před

Počítáte s tím, že nutnou podmínkou pro účast na Burze filantropie je osobní prezentování

donátory na Burze filantropie

vašeho projektu?

prostřednictvím power point
prezentace a mluveného slova?
Příloha 1 - Čestné prohlášení

Scan1.PDF - naleznete v příloze
Vložte podepsaný scan čestného prohlášení.

Příloha 2 - logo organizace

Logo Rosky 2019.jpg - naleznete v příloze
Vložte prosím logo své organizace v jpg, png nebo pdf souboru. Logo bude umístěné na webu
Burzy filantropie u Vašeho projektu.

Příloha 3

Fyzioterapie u RS 10.4.pdf - naleznete v příloze
Volitelná příloha pro např. dokument s rozpočtem, apod.

Příloha 4
Souhlas s pravidly Burzy
filantropie

Novotná.pdf - naleznete v příloze
ANO, přečetl/a jsem Pravidla Burzy filantropie a souhlasím s nimi.

Pro zařazení Vámi přihlašovaného projektu do Burzy filantropie je nutné souhlasit s pravidly
Burzy filantropie, které naleznete zde: http://www.burzafilantropie.cz/jihoceskykraj/oburze/pravidla/
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