
Potřebujeme Vaší pomoc, 

nebo pomoc někoho, koho znáte 

Společnost ICTUS o.p.s. byla založena roku 2007, aby pomáhala lidem postiženým 
po mozkové mrtvici (CPM) při návratu do plnohodnotného života. 

Mrtvice je široký pojem, schovává se pod ním řada nemocí. 

 Vysoký tlak 
 Ucpání cévy 
 Leidenská mutace a mutace v protrombinovém genu 
 Srdeční arytmie 
 výduť, tedy aneurysma 
 a řada dalších 

Pomáháme i lidem s příbuznými nemocemi 

 stavy následkem traumatického poškození mozku 
 roztroušená sklerózy  

to jsou všechno nemoci, kdy se snažíme nemocnému pomoci, a úspěšně! 

Když se s námi spojí blízký pacienta, nebo sám pacient, snažíme se jim/mu vysvětlit, 
že situace není tak beznadějná. Veliké plus při tom je, že můžeme sami na sobě 
ukázat, že to jde. 

Ať je to ředitel firmy, trenér golfu, babička, mladá žena, ti všichni se mohou kvůli 
mrtvici ocitnout na posteli s nehybnou půlkou těla a nemluvící. A těm 
pomáháme. Vysvětlujeme, že to nesmí vzdávat, že je to pouze na nich a na 
jejich vůli, jak to bude pokračovat. Ať se perou s osudem a nevzdávají to. Ať ten 
den mají jako svoje druhé narozeniny. 

Snažíme se, a daří se nám, dostat lidi po mozkové mrtvici do 
plnohodnotného života. Neslibujeme, že do normálního. Ale naučíme je znovu 
chodit ven, mezi ostatní lidi. Nechceme, aby postižení zůstávali doma a styděli se za 
svůj handicap. To je náš cíl. Aby se po příhodě zkusili vrátit ke svým zálibám nebo i 
do zaměstnání, jako před příhodou. Ale k tomu potřebujeme Vaši spolupráci a 
pomoc. 

  



Ptáte se jakou? 

1/ navštěvujeme nemocného v nemocnici, LDNce, rehabilitační zařízení, doma a 
vůbec tam, kde je nás třeba. Pomůžeme nemocnému a jeho blízkým hlavně získat 
sebedůvěru. 

2/ jezdíme s nemocnými na týdenní pobyty, kde je učíme plavat a radovat se ze 
života. A úspěšně. Ptáte se jak? Je to vlastně jednoduché, hodně Vám napoví videa 
http://www.video.ictus.cz/video/hrom/Bedrichov-2016-prihody.mp4 
http://www.video.ictus.cz/video/hrom/Vyuka_plavani-2016.mp4 
http://www.video.ictus.cz/video/hrom/Plavani_1080.mp4 

3/ v zimě je učíme lyžovat. 
http://www.video.ictus.cz/video/lyzovani/milovice/vera%206.mp4 
http://www.video.ictus.cz/video/lyzovani/Tom.mp4 
http://www.ictus.cz/Sud-2019-leden  

4/ podnikáme jednodenní akce 

Na tyto akce potřebujeme dobrovolníky a to i 
z řad osob postižených po CMP, kteří to nevzdali. 
Na to potřebujeme Vás! 

 

Ale potřebujeme i Vaši finanční pomoc. 

1/ pravidelná pomoc 
Zasílání finanční částky na náš transparentní účet u KB č. 107-9077360267/0100 
Potřebujeme znát Vaše jméno a e-mailovou adresu. Dostanete od nás variabilní 
symbol, pod tímto budeme ukládat finanční částky a my Vám po jejich sečtení na 
konci roku vystavíme daňové potvrzení. 

2/ občasná pomoc 
Jestliže bude Váš dar splňovat všechny podmínky, i Vy na konci roku dostanete 
daňové potvrzení. 

3/  dar na místě 
I to je možný dar, do kasičky. 

Jestliže Váš dar budou přesahovat částku 500 Kč za rok a Vy projevíte  zájem, 
dostanete od nás hrneček s Vaší fotkou. Ostatně to platí všechny dárce. 
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Na co získané peníze od Vás používáme? 
 
1/ financování akcí ICTUSu 
2/ chod kanceláře ICTUSu 

Vše můžete mít pod kontrolou 
https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/ictus-o-p-s-dohnalek-jan-czk 

Co z toho budete mít Vy? 
Dobrý pocit a případné slevy na daních. 
 
 

Děkujeme Vám za vaší ochotu 
 
Jan Dohnálek ředitel ICTUS o.p.s. 

 
 
dar@ictus.cz 
tel: +420 603 500 718 

účet u KB č. 107-9077360267/0100   
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