
ParaCENTRUM Fenix v duchu svého motta „Roztáčíme život naplno“ pomáhá 
lidem po poškození míchy a jejich blízkým při návratu do aktivního života. 

Vize Práce ve FRINu Testování Úprava cílů

1 2 3 4
Projektem ParaCENTRA Fenix je 

získat finanční prostředky na pokrytí 
počátečních nákladů spojených  

s vybudováním špičkového centra 
rehabilitačních a sociálních služeb  

pro osoby s poškozením míchy  
v Jihomoravském kraji  
ve výši 12.000.000 Kč.

Poskytne nové ubytovací kapacity.

Navýší kapacitu klientů až na 
čtyřnásobek.

Umožní rozšíření a zkvalitnění služeb.

Nabídne komplexní služby  
pod jednou střechou.

Vytvoří prostory pro komunitní 
setkávání, vzdělávací kurzy,  

osvětové přednášky. 

1. Spolupráce s VŠ Masarykovy univerzity 
a studenty, které jsme vybavili dotazníky. 

Úkolem je oslovit 30 našich aktuálních 
partnerů, sponzorů a dárců  

s prototypem brožury. 
2. Elektronický dotazník v uzavřené FB 

skupině sdružující podnikatele z celé ČR, 
kteří o ParaCENTRU Fenix už slyšeli.

BROŽUROU CHCEME TESTOVAT
Zvolenou formu představení projektu. 
Zda brožura obsahuje jasné, konkrétní  

a dostatečné informace.
Zda jednotlivé stránky zapadají do 

konceptu projektu.
Zaujetí potenciálních dárců.

Reálnost časového harmonogramu.
Adekvátnost výše požadované částky.

Výběr profesí pro oslovení.

Očekávaným výsledkem testování je 
výsledná podoba brožury, změna focusu 

z individuálních na firemní dárce  
a název projektu.

ROK 2023
Začátkem roku 2023 odstartujeme 

testování brožury a následně oslovíme 
potenciální dárce s finální verzí, abychom 
do konce roku měli uzavřená partnerství 

a spolupráce.

Kampaň a jednotlivé kroky kampaně 
včetně nově zapojených partnerů 

budeme prezentovat na samostatné 
internetové stránce www.fenixcentrum.cz 

a našich sociálních sítích. 

1. Lean Canvas
Utřídil představy o našem záměru 
a ujasnil co, komu a kam chceme 

prezentovat.

2. Book Case
Jako prototyp prodělal několik fází 

vývoje - od samolepících štítků, ručně 
malovaných obrázků a psaných textů  

do grafického zpracování.

3. List of Donors
Seznam potenciálních dárců, které 

bychom chtěli v rámci kampaně oslovit.
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