
 
 

Nadace Jakuba Voráčka představuje NOVÝ GRANT pro úhradu 
příspěvku psychoterapeutické péče pro pacienty s RS  
 
Nadace Jakuba Voráčka se věnuje pomoci pacientům s diagnózou roztroušené sklerózy mozkomíšní 
již skoro 6 let. Za toto období dokázala předat pacientům nebo organizacím, které nemocné s RS 
podporují a léčí skoro 15 miliónů korun českých a vytvořila několik stěžejních projektů, ve kterých 
chce i přes nelehkou situaci pokračovat. Mezi jeden z těchto projektů patří KOMPLEXNÍ TERAPIE 
PACIENTŮ S DIAGNÓZOU RS. 
 
Máme velikou radost, že se nám v této nelehké době podařilo připravit a schválit správní radou 
vlastní grant pro poskytování psychoterapeutických hodin i prostředky pro financování grantu a 
našeho stěžejního projektu KOMPLEXNÍ TERAPIE PRO PACIENTY S RS. Mezi nové donátory nadace se 
připojila významná zahraniční společnost, se sídlem v USA, ale pobočkou také v České republice. 
Částečně i díky těmto prostředkům máme možnost spolupráci na tomto projektu bez problému 
navýšit i  v nových regionech a spádových oblastech celé ČR.  

Pacient s diagnózou roztroušené sklerózy mozkomíšní, který ke své léčbě potřebuje 
psychoterapeutické konzultace, případně terapie párové či skupinové, má možnost Nadaci Jakuba 
Voráčka požádat o proplacení těchto hodin. Správní rada rozhodla o sazbě 600 Kč/ terapeutická 
hodina pro individuální sezení, 720 Kč/ terapeutická hodina pro párové nebo skupinové terapie. 
Každý žadatel může za kalendářní rok 2021 požádat o proplacení maximálně 12 terapeutických hodin. 
Žádosti o grantový příspěvek, včetně podmínek a pravidel s informacemi o všech povinných přílohách 
jsou ke stažení na webu https://nadacejakubavoracka.cz/hledate-pomoc/ 
 
Správní rada nadace aktuálně schválila rozpočet k úhradě 400 terapeutických hodin v celkové výši 
240.000 Kč. O navýšení rozpočtu bude rozhodovat dle zájmu pacientů při dalších zasedání správní 
rady, které se uskuteční v polovině měsíce července 2021. Na nadaci se mohou tedy obracet i 
pacienti, kteří tuto pomoc již čerpali v předchozích měsících a naplní podmínky grantové žádosti. 
 
Děkujeme a těšíme se se všemi brzy na viděnou. 
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