Pomáhám tobě, pomáhám tak i sobě.

Parkinson-Help z. s.
Telefon 273 160 062
IČ: 22754059

Adresa:
Dürerova 18, Praha 10

www.parkinson-help.cz
email: kancelar@parkinson-help.cz
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„Parkinson-Help
je zároveň
uplatněním pro
nemocné, kteří
už vlivem nemoci
nemohou
pracovat na
volném trhu
práce a chtějí
ještě být „aktivní“,
pracovat podle
svých možností a
schopností.“

Vznik
Parkinson-Help z. s. vzniklo v únoru roku 2012 jako občanské sdružení z iniciativy
Ing. Romany Skála-Rosenbaum.
Dne 4. 11. 2013 došlo ke změně názvu z Asociace Parkinson-Help o. s. na
Parkinson-Help o. s., na základě podání žádosti o změnu jména.
Dne 10. září 2015 byla dokončena transformace občanského sdružení podle
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., a to zapsání do spolkového rejstříku. Bylo
zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L,
vložka 23950.
Důvodem vzniku nebylo jen šíření informací mezi širokou veřejností, laickou i
odbornou, ale i postupná snaha zlepšovat podmínky nemocných Parkinsonovou
chorobou a jejich blízkých. Logické vyústění výše napsaného je pak naše poslání:
Seznamovat širokou
veřejnost s obtížemi Parkinsonovy nemoci, přispívat ke zkvalitnění života lidí
s touto chorobou a podporovat komunitní život nemocných
v regionech.
I nadále provozujeme webové stránky s ucelenými informacemi o Parkinsonově
nemoci v českém jazyce www.parkinson-help.cz. Návštěvnost se udržuje na
stabilním počtu a dochází k nárůstu nově příchozích návštěvníků.
S rostoucí oblibou sociálních sítí jsme rozšířili informace o Parkinsonově nemoci i na
Facebook https://www.facebook.com/Parkinsonovachoroba/ a vytvořili i stránku
skupiny, která je určená pouze nemocným a je pro širokou veřejnost uzamčená Podpora Parkinsoniků https://www.facebook.com/groups/1614881202136244/.
.

Zakladatelé P-H
Parkinson-Help z. s. (do 1. 1. 2015, o. s.), byl založen Ing. Romanou SkálaRosenbaum a Evou Veverkovou, které jsou ve spolku až do dnešních dnů.
S rostoucím záběrem spolku, bylo nezbytné začít spolupracovat i s dalšími lidmi, ať
už se jedná o nemocné či zdravé.
P-H se jako spolek začal rozvíjet a rozrůstat v aktivitách jak k nemocným
Parkinsonovou nemocí, ale i k odborné společnosti a široké veřejnosti.
Poslání, vize a cíle
Parkinson-Help z. s. již po dobu více než šesti let naplňuje své:
Poslání: seznamovat širokou veřejnost s obtížemi Parkinsonovy nemoci, přispívat
ke zkvalitnění života lidí s touto chorobou a podporovat komunitní život nemocných
v regionech, v klubech.
Vize: rozšířit aktivity v jednotlivých regionech/krajích a v klubech.
Cíle: bořit stigmata o nemoci a umožnit všem nemocným Parkinsonovou chorobou
realizovat se v činnostech, které jim nabízíme a nesedět doma ve studu.
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Členství
Parkinson-Help z. s. je členem Národní rady osob se zdravotním postižením České
republiky, Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z. s., Akademie
pacientských organizací. Je součástí pacientské rady při Ministerstvu zdravotnictví a
Všeobecné zdravotní pojišťovny,
Ze zahraničí jsme členy střešní organizace Evropská asociace Parkinson organizací
(EPDA).
Působnost
Působnost zapsaného spolku je celorepubliková. Kromě vedení spolku, tzv. Centrály,
která je v Praze, má i pět regionálních klubů.
P-H kluby se nacházejí v regionech:
Český ráj
Karlovarsko
Praha
Ostrava
Rožnov pod Radhoštěm

Organizační struktura
Nejvyšším orgánem je Valná hromada, která se schází minimálně jednou ročně.
Ředitel:
Předseda:
Členové výboru:
Kontrolní komise:

Ing. Romana Skála-Rosenbaum
Roman Pošta
Eva Veverková, Jana Večlová, Vladimíra Svobodová
Ing. Jiří Ocelka, Miloslava Pražanová, Olga Poštová.

V roce 2017 nedošlo oproti roku 2016 ke změnám ve Výboru, ani v Kontrolní komisi.
Vedení klubů pravidelně komunikovalo, a to jedenkrát měsíčně, vždy v první úterý
v měsíci v pevně dohodnutou hodinu, pořádalo skype konference. Z každé skype
schůze byl vypracován zápis, který byl rozeslán účastníkům, ale i těm, co byli
nepřítomni.
Dobrovolníci a spolupracovníci
Pro spolek pracují dobrovolníci z řad zdravých, nemocných a jejich rodinných
příslušníků.
Někteří dobrovolníci s námi už pracují na trvalejší bázi při konkrétních akcích. Tato
pomoc je vítána převážně v regionálních klubech, kde pomoc zdravých je zásadní
pro uskutečnění aktivit.
Pomocnou ruku a podporu máme i ze strany odborníků ve sféře zdravotní, narůstá
pochopení i v oblasti sociální.
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Dobrovolníci pomáhali zabezpečovat jednorázové akce, a jednalo se celkem o 20
dobrovolníků, nečlenů spolku.
Další spolupracovníci pracovali na dohody o provedení práce jako rehabilitační
pracovníci či fyzioterapeuti, logopedi.
Členská základna
Celkem k 31. 12. 2017 měl spolek 238 členů, v pěti klubech včetně centrály.
S přihlédnutím ke skutečnosti, že v roce 2016 byla členská základna o 62 členů nižší,
spolek nepředpokládal zájem nemocných, ale i jejich rodinných příslůšníků. Z tohoto
pohledu je naše činnost zúročena a je patrné, že o ni je mezi nemocnými zájem.
Stále však musíme pracovat na „omlazení“ základny. A tento úkol bude aktuální i
v roce 2018.
Členská základna nás obohatila o nový rozměr vnímání naší činnosti a přinesla nový
význam celé organizace. Kluby se staly stabilní a začaly více samostatně pracovat
ve svých regionech a spolupracovat na republikové úrovni mezi sebou.
Pro snazší rozlišení, při společných akcích, si každý klub vybral svoji barvu. Tato
„klubová“ barva je pak používána na tričkách a velice dobře slouží jako rozlišovací
prvek při akcích.
Věkový průměr členů
Věkový průměr všech členů

Věkový průměr PN
Věkový průměr NPN

67,90 let
68,16 let
64,22 let

Počet členů - rozložení dle
pohlaví

muži = 97
41%

ženy = 141
59%
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Počty členů podle klubů
Počet
17
13
78
95
35

Kluby
Český ráj
Karlovarsko
Ostrava
Praha, Centrála
Rožnov pod Radhoštěm

v%
7
5
33
40
15

Rozložení členů v klubech
95
78

35
17

13
Karlovarsko

Český ráj

Rožnov pod
Radhoštěm

Ostrava

Praha, Centrála

Kluby Parkinson-Help z. s.

P-H Klub Český ráj
www.parkinson-ceskyraj.cz
Klub Český ráj vznikl v prosinci 2015. Český ráj
se zaměřil na aktivity v přírodě, poznávání krás a
památek, a to provázal s aktivitami pohybovými
– především chůzí.
Český ráj je klub komorního, až rodinného rázu
a pod vedením Heleny Váňové a za pomoci Ing.
Vlastimila Kováře se jim daří připravovat krásný
program i pro ostatní členy.
Z pravidelných aktivit pořádají cvičení, pohyb s hudbou a setkávání se s členy klubu.
V roce 2017 pořádali pravidelná setkání v Liberci. Zde pomáhali odpovídat i na otázky
spojené s nemocí.

Str. 05
V únoru byli někteří členové na akci pořádané centrálou, pod názvem „2 + 1“. Jednalo
se zcela o první akci takového ladění, kdy se jednalo o skupinovou terapii pro
nemocné a jejich blízké za podpory psychologa a psychiatra.
V témže měsíci pár členů klubu vyrazilo do Maďarska do lázní Györ, když už před tím
v lednu měli procházku po zasněženém Deštném.
Klub Parkinson Český ráj nechyběl ani při Parkinsonických dnech v Hetzdorfu
v dubnu 2017 ve městě ve městě Freiberg, Sasko, Něměcko. Zde byl pro ně
uspořádán německým partnerem téměř až maraton přednášek s německými
odborníky. Překlad do češtiny byl samozřejmostí.
Na soutěžním klání v DS Háje na 11.4. na Světový den parkinsoniků měli rovněž své
zástupce.
V květnu klub pořádal Setkání parkinsoniků v Českém
ráji již 3. ročník, zúčastnili se i členové pražského klubu
P-H. Setkání navštívil i náměstek hejtmana Libereckého
kraje Mgr. Pavel Svoboda a předal finanční dar na
pobyt. S ním se za námi přijel podívat i starosta obce
Malá Skála Michal Rezler, starosta obce Karlovice
Ondřej Havrda a PhDr. Věra Picková.
V polovině června přijeli z Českého ráje na pražské Zvonkobraní, na slavnostní
zakončení sezóny, kde se pravidelně setkávají s dalšími parkinsoniky z ostatní klubů.
O prázdninách klub čekal Líšný pétanque pořádaný
městem Líšný aneb sportovní den „Kyklop kouli koulí“,
nebo-li turnaj v pétanque. Nezískali medaile, pétanque
brali v duchu je důležité se zúčastnit, nikoliv vyhrát.

V srpnu se členové klubu rozjeli na Slovácko, proto, aby se
zúčastnili sportovního klání Parkinsoniáda, tentokrát se jednalo
už o 10. ročník.
Svou činnost po létě začali setkáním 16.9. v Liberci, ale ještě
dva dny před tím byly s Pražáky na lodi po Vltavě.

V záři tradiční pobyt v křivoklátských lesích na hájovně Emilovně aneb kam se
podíváš všude samé houby.
Konec roku 2017 se nesl v náladě Adventního koncertu, jak jinak než s Oktetem,
v kostele svatého Martina ve zdi, v Praze.
Klub Český ráj byl v roce 2017 financován z dotací města Liberec a Turnova,
z členských příspěvků a darů.
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P-H Klub Karlovarsko
www.parkinson-karlovarsko.cz
Klub Karlovarsko rovněž patří ke klubům, které začínaly
činnost až během roku 2015.
Předsedkyní klubu je Jana Patočková, místopředsedkyní
je Martina Uhrová.
Nadále pokračovala spolupráce s krajskou radou NRZP.
K pravidelným aktivitám klubu patřilo v roce 2017 rehabilitační cvičení, cvičení jemné
motoriky a poradna pro nemocné Parkinsonovou nemocí a širokou veřejnost.
Klub se účastnil akcí, které byly pořádány centrálou jako např. „2+1“ a dalších
činností, jako byl výlet za německými kolegy do Hetzdorfu.
Klub Karlovarsko byl v roce 2017 financován z dotací města Horní Slavkov,
z členských příspěvků a darů. Činnost byla velmi ovlivněna nemocemi ve vedení
klubu.

P-H Klub Praha
www. parkinson-praha.cz
Klub Praha vznikl na začátku roku 2015. Pravidelnými aktivitami klubu bylo
rehabilitačním cvičením s navazující hodinou - terapie s hudbou, cvičení
Feldenkreisovou metodou, do doby, než lektorka odešla na mateřskou dovolenou.
Další aktivitou klubu byla logopedická cvičení a pravidelná setkání členů klubů.
Během roku dochází ke střídání ve vedení klubu. Paní Jana Večlová, která stála u
jeho zrodu, je ze zdravotních důvodu uvolněna a na její místo přichází paní Marta
Veselá, místopředsedy se ujal Václav Veselý.
Rekondiční pobyt na podzim na Křivoklátsku – hájovna Emilovna, byl sice krátký, ale
nic neubralo na jeho příjemné atmosféře. Hub bylo všude moře, a tak bylo o zábavu
postaráno. Po večerech se hrály společenské hry, jenž posilují kognici a probíraly se
zkušenosti, rady a nápady, jak se s nevyléčitelnou nemocí naučit užívat i nadále
života.
P-H klub Praha organizoval zájezd do Hetzdorfu,
jenž byl pořádán jednak rehabilitační klinikou
tamtéž a zároveň organizací dPV. Celý zájezd
byl velice pozitivně hodnocen.
11.4. na Světový den Parkinsonovy nemoci si
tradičně klub připomněl v Domově seniorů Háje,
což se stalo velmi dobrou tradicí a členové se na
její pořádaní aktivně podílejí.
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Další rekondiční pobyt se uskutečnil ve známém místě, v Sezimově Ústí v hotelu
MAS, kde se členové klubu P-H cítí velice dobře, a svůj pobyt zde každoročně
opakují.
Klub a jeho členové se podíleli na uskutečnění
adventního koncertu v kostele svatého Martina ve zdi
v Praze.

Klub Praha byl v roce 2017 financován z dotací Městské části Praha 10, z členských
příspěvků a darů.
Pražský klub je iniciátorem mnoha aktivit, které přesahují rámec činnosti klubu.
K těmto aktivitám patří i Zvonkobraní, tradiční grilování na konec sezóny, či vánoční
běh a dalších akcí.

P-H Klub Rožnov pod Radhoštěm
www.parkinson-roznov.cz

Vznik tohoto klubu se datuje na začátek roku
2015. Mezi pravidelné aktivity byly zařazeny
cvičení, bowling, procházky s Nordic
Walking holemi a pravidelné schůzky se
členy. Předsedkyní je Vlaďka Svobodová, za
pohybové aktivity je zodpovědná Lída
Babiánková.
Ke světovému dni Parkinsonovy nemoci byl
pořádán v Evangelickém kostele v Rožnově
pod Radhoštěm již dnes tradiční charitativní
koncert pro parkinsoniky s patronem
Daliborem Štruncem a jeho Cimbál Classic, tentokrát již 4. ročník.
Na rožnovskou událost se sjelo desítky
parkinsoniků s jejich blízkými z celé republiky.
Na jaře byl uspořádán rekondiční pobyt ve
Fryštáku, kterého se zúčastnili i členové klubu
Ostrava a Praha.
Na podzim rekondiční pobyt v Trojanovicích,
s účastí několika desítek parkinsoniků.
Dále se členové klubu zúčastnili „Jarmarku
neziskových organizací “, který pořádá město Rožnov pod Radhoštěm.
Klub Rožnov pod Radhoštěm byl v roce 2017 financován z dotací města Rožnov,
Mikroregion Rožnovsko, z členských příspěvků a darů.
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P-H Klub Ostrava
www.ostrava-parkinson.cz
Na začátku roku 2015 vznikl i klub Ostrava. Mezi pravidelné aktivity patřilo cvičení,
plavání, hodiny logopedie a jemné motoriky, pravidelné schůzky se členy. Klub
pokrývá velmi rozsáhlé území a aktivity byly zajišťovány na více místech. Předsedou
klubu je Ing. Jiří Ocelka, místopředsedkyní Ing. Eva Kubelková.
Klub Ostrava v roce 2017 pořádal Parkiniádu – soutěžní klání
v různých sportovních aktivitách, kterého se pravidelně účastní i
členové klubu Rožnov.
Ostravský klub začal soutěž tzv. Karvinský šupec, což je soutěž
v holandském billiardu, a to mezi členy P-H a mezi seniory z
Ostravska. Tento sport je v Ostravském P-H klubu velice
oblíben.
K výročí 200 let od prvního klinického popsání nemoci J.Parkinsonem byla v Polsku
pořádána konference, na kterou měla čest jet členka ostravského klubu, Anna
Koleková.
Činnost byl v roce 2017 financována z dotací města Slezská Ostrava, Havířov,
Petřvald, Karviná, Poruba, Ostrava, z členských příspěvků a darů.

Aktivity Parkinson-Help s přesahem regionů
V roce 2017 Parkinson-Help z.s. oslavilo 10.2. pět let od svého vzniku, což jsme si
připomněli společně v Kostelci nad Černými lesy.

Součást pracovní skupiny
Parkinson-Help z. s. se stalo součásti Pracovní skupiny pro neurodegenerativní
onemocnění v rámci Strategie reformy psychiatrické péče při Ministerstvu
zdravotnictví. Jako právoplatný člen jsme obdrželi jmenovací dekret. Podávali jsme
podněty a návrhy na změny ve prospěch nemocných parkinsoniků a jejich rodin.
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Při ministerstvu zdravotnictví vznikla nová Pacientská rada, která byla jmenována
ministrem. Parkinson-Help z. s. dostal příležitost zastupovat nemocné
s Parkinsonovou nemocí a s dystonií.
V roce 2017 jsme pokračovali s projektem Tančím s Parkinsonem, a velice rádi jsme
byli účastni na Mezinárodním dni tance, kde jsme mohli prezentovat v krátké ukázce
vliv tance na Parkinsonovu nemoc.
Magistrát hlavního města Prahy zahájil projekt Helpfair, kdy na Střeleckém ostrově
dostaly příležitost se prezentovat jak sociální služby, tak i NNO, které jsou v tomto
odvětví aktivní.
11.4. jsme si stejně jako loni, připomenuli v Domově seniorů Háje Světový den
Parkinsonovy nemoci: „Odpoledne plné pohybu, her a zábavy“, kde se
v jednotlivých disciplínách soutěžilo o ceny.
Někteří členové se zúčastnili první akce pořádané centrálou, pod názvem „2 + 1“.
Jednalo se zcela o první akci se skupinovou terapií pro nemocné a jejich blízké za
podpory psychologa a psychiatra.

Další významnou akcí pro všechny naše členy
byla účast na 10. Parkinsoniádě, která se
konala jako každý rok první srpnový víkend
v Dubňanech. Jedná se o sportovně-kulturní
akci, kde se setkávají nemocní Parkinsonovou
nemocí a jejich rodinní příslušníci, a to pro ně
pořádá Parkinson-Slovácko pod vedením Jana
a Heleny Škrkalových z Dubňan.

Každoroční adventní koncert byl pořádán
v kostele svatého Martina ve zdi v Praze.
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Vzdělávání
Naši členové využívali nabídek na vzdělávání od Akademie pacientských organizací
(APO).
Společně s Asociací poskytovatelů sociálních služeb jsme pokračovali ve školení
personálu domovů seniorů. Akreditovaná kurzy u MPSV byly 8 či 6 hodinové.
Zúčastnili jsme se i konference VII. Neuropsychiatrického fóra, jenž pořádá INEP.
Zde poprvé zaznělo, že je nezbytná provázanost oborů psychiatrického a
neurologického.

Realizace závazku z roku 2016
Náš projekt Rodina s Parkinsonem, série video klipů „Doživotí
- i Vám se přihodilo?“ vyhrál v roce 2016 první místo a získala
Cenu Akademie pacientských organizací. Kterou vyhlašovala
Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. K realizaci
a natáčení se přistupovalo v roce 2017.

Webináře
3. 4. 2017 – Manipulace s klientem – přednášející Mgr. Patrik Burda, odborník
v oblastní poskytování ošetřovatelské péče / Expert na zdravotnické služby / Odborný
lektor v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR / Učitel odborných předmětu
SZŠ
29. 5. 2017 – Trénování paměti pro každý den – přednášející Mgr. Petra Krulová,
Fakultní nemocnice Ostrava, Neurologická klinika a Centrum pro kognitivní poruchy
7. 9. 2017 – Nemotorické příznaky a jejich vliv na nemocného – MUDr. Petra
Havránková, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN a Centrum klinických neurověd
Praha
11. 12. 2017 – Léčba Parkinsonovy nemoci pomocí hluboké stimulace aneb lépe
dříve nežli později – přednášející prof. MUDr. Robert Jech, PhD., Neurologická klinika
1.LF UK a VFN Praha
V druhé polovině roku proběhla série deseti na sebe navazujících webinářů na
kognitivní trénink paměti pod názvem „Podzimní trénink paměti“, jenž byl vedený Mgr.
Petrou Krulovou, Fakultní nemocnice Ostrava, Neurologická klinika a Centrum pro
kognitivní poruchy.
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Časopis
I v roce 2017 byl vydáván časopis Vlny, čtyři čísla.
Časopis byl rozesílán členům P-H, odborné veřejnosti,
pracovníkům sociálních služeb, domovům seniorů a
dalším zájemcům. Šéfredaktorka Mgr. Hana Hettychová
naplňuje časopis na odborné a velmi čtivé formě.
Do časopisu přispívají členové, ale i odborná veřejnost a
má své pravidelné rubriky.
V odborné radě jsou i specialisté, kteří obsah schvalují:
prof. MUDr. Robert Jech, PhD., MUDr. Tereza Uhrová,
PhD., Mgr. Dagmar Zavadilová, ředitelka DS Háje.

Účast v soutěžích
Soutěží je mnoho, a nemocní Parkinsonovou chorobou, dá se říci, po nich přímo
prahnou. V roce 2017 jsme se zúčastnili soutěží pořádaných jinými organizacemi, či
klubových soutěží:
1. Tuzemský Um v DS Háje
2. 10. Parkinsoniáda
3. Sportovní hry v Předměřicích
4. Parkiniáda
5. Kyklop kouli koulí
6. Bowling v Olomouci
7. Karvinský šupec
8. Den plný pohybu,….
Média
Medializace Parkinsonovy nemoci je stále pro spolek Parkinson-Help z. s. velkým
tématem. Parkinson-Help z. s. využívá možnosti celorepublikových médií, ale i
regionální příležitosti jsou vynikající možností, jak seznamovat širokou veřejnost
s naší nemocí, ale i s naší organizací, a to veřejnost laickou či odbornou.
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Finanční zpráva
Účetní závěrka
Rozvaha k 31.12. 2017 – zkrácená forma

Výsledovka k 31. 12. 2017 – zkrácená forma

Rozvaha a výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu jsou založeny ve veřejném rejstříku.
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Veřejná sbírka
Číslo jednací:

1613497/2014

Datum vydání osvědčení: 1. 12. 2014
Datum zahájení:

15.12. 2014 na dobu neurčitou

Účel sbírky: osvětová a edukační činnost pro nemocné Parkinsonovou nemocí a pro
širokou veřejnost
Způsoby konání sbírky: shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném
zvláštním bankovním účtu, prodejem předmětů, prodejem vstupenek, dárcovskými
textovými zprávami, do pokladny
Číslo sbírkového účtu, banka: 268127424/0300, Československá obchodní banka
Hrubý výtěžek

1.765,50 Kč DMS
1.200,00 Kč
0,53 Kč

Náklady

dary
úroky

117,00 Kč bankovní poplatky

Čistý výtěžek sbírky

2.849,03 Kč

Použití čistého výtěžku

5.378,00 Kč

částečná úhrada faktury Tisk
Pětka – časopis Vlny

Zůstatek čistého výtěžku k dalšímu použití:

1.367,85 Kč

Zůstatek na bankovním účtu k datu vyúčtování (31.12.17):

1.367,85 Kč

Kontroly
Ke konci roku 2017 se uskutečnily v Parkinson-Help z. s. dvě kontroly na čerpání
dotací ze státního rozpočtu a rozpočtů územních celků.
1. Úřad městské části Praha 10 Odbor kontroly a komunikace
V listopadu 2017 provedl veřejnosprávní finanční kontrolu dle zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném
znění, v souladu s § 12 zákona č. 255/2012 Sb.
Předmět kontroly: dotace poskytnutá z rozpočtu MČ Praha 10 v roce 2016 dle
smlouvy č. OKP 8/2016 na projekt „Universita Dr. Parkinsona 2016“
Kontrola čerpání veřejné finanční podpory u příjemce Parkinson-Help z.s., Dürerova
2177/18, Praha – Strašnice, neprokázala porušení rozpočtové kázně. Nebyly zjištěny
závady.
2. Úřad vlády České republiky Odbor právní a kontrolní
V listopadu 2017podle § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole v návaznosti na § 8
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z vykonané následné veřejnosprávní kontroly
na místě, realizoval kontrolu Úřad vlády.
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Předmět kontroly: projekt Vzdělávání Parkinsoniků
Příjemce dotace použil finanční prostředky z poskytnuté dotace k úhradě skutečných
a uznatelných nákladů dle schváleného rozpočtu a podmínek Rozhodnutí. Příjemce
dotace realizoval věcné plnění projektu v souladu s podmínkami Rozhodnutí.
Rozvaha a výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu jsou založeny ve veřejném rejstříku.

Přehled přijatý dotací, darů a příspěvků
Dotace, granty, příspěvky
Granty, dotace, příspěvek ÚC,
SR

Kč

Úřad vlády

131 600

MČ Praha 10

120 000

Ministerstvo zdravotnictví

120 000

Město Rožnov

36 850

Sdružení Mikroregion Rožnovsko

36 000

Město Karviná

15 151

SM Ostrava

15 000

Liberecký kraj

10 000

Město Slavkov

10 000

SM Ostrava – Poruba

10 000

Město Petřvald

5 000

Město Havířov

2 000

Dary – nad 10.000 Kč

Dary
ABBVIE
Chemingstav
Ipsen
Fontys FHK
Cardion
UCB
AIFP
Lakovna Hajdík
BeF Home

Kč
170 000
100 000
100 000
69 807
60 000
46 500
45 000
20 000
10 000

Nadace
Nadace
Nadace OKD
Forum dárců - ČSOB
Nadace - Preciosa

Kč
29 003
29 000
7 000
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Kontaktní informace
Ředitelka: Ing. Romana Skála-Rosenbaum
Mobil: 732 540 715
Mail: romana@parkinson-help.cz
Předseda: Roman Pošta
Mobil: 724 035 413
Mail: roman@parkinson-help.cz

Informace o společnosti
Parkinson-Help z.s
Sídlo: Dürerova 2177/18, 100 00 Praha 10
Kancelář: U Vesny 1270/7, 100 00 Praha 10
Ič: 22754059
Běžný účet: 251244245/0300
Veřejná sbírka: 268127424/0300
DMS PARKI na 87 777

