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CENTRUM PARAPLE

Základní informace o Centru Paraple
Centrum Paraple je obecně prospěšná společnost založená
Zdeňkem Svěrákem a občanským sdružením Svaz paraplegiků.
Od roku 1994 pomáháme lidem na vozíku po poškození míchy
a jejich rodinám zvládnout těžkou životní situaci.
Jsme oporou pro ty, kteří právě ochrnuli po úrazu nebo nemoci,
i pro ty, kteří tak žijí už dlouho, ale narazili na problém, se
kterým si nevědí rady. Pomáhat můžeme jen díky solidaritě
tisíců lidí, kteří naši činnost podporují.
Pokud i vy věříte v potřebu solidarity a vzájemné pomoci,
přidejte se k nám.
JAK POMÁHÁME
Hlavní služba, třítýdenní pobyt v Centru Paraple pro
klienty starší 15 let, kteří mají v důsledku náhle vzniklého
poškození míchy sníženou kvalitu života a chtějí tuto situaci
změnit. Odborný tým se podílí na realizaci individuálního
plánu každého klienta. Společně řeší vše, co život s míšním
poškozením přináší, ať už se jedná o prevenci zdravotních
komplikací, péči o tělo, sebeobsluhu a soběstačnost, výběr
a nastavení kompenzačních pomůcek, mezilidské vztahy,
zaměstnání, vzdělávání či trávení volného času. Ke spolupráci
jsou přizváni i lidé z blízkého okolí klienta, zejména rodina či
pečující osoby.
JAK FINANCUJEME NAŠE SLUŽBY
Klienti na pobytech potřebují 24hodinovou asistenční
a zdravotnickou péči. Tato péče je velice nákladná, úhrady od
zdravotních pojišťoven, státní dotace a platby od samotných
klientů ji nepokryjí. Veškeré získané finanční prostředky
pomáhají přímo klientům v Centru Paraple. V souladu se
strategickým plánem připravujeme podrobný finanční plán,
který se nám daří naplňovat díky dárcům a partnerům. Každý
rok zpracováváme audit hospodaření. Více na www.paraple.cz.
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CENTRUM PARAPLE

Logo
Za vznikem aktuálního loga Centra Paraple stojí
Matěj Činčera a Jan Kloss ze studia OKOLO.
Logomanuál povoluje používat 3 verze loga Razítko, Čtverec a Záložka.
V pozitním zobrazení loga logomanuál povoluje
použít tři barevná provedení - viz Barevnost.
Všechny tři verze loga je možné použít
v negativním zobrazení - viz Negativ loga.

HISTORIE LOGA CENTRA PARAPLE

VÝROČNÍ VARIANTY LOGA CENTRA PARAPLE
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CENTRUM PARAPLE

sRGB:
0/70/128

krytí 15 %

CMYK:
100/65/0/27
PANTONE:
2154 C

sRGB:
0/0/0
CMYK:
0/0/0/100

krytí 15 %

PANTONE:
BLACK C

HTML:
004680

Hexadecimální kód:
#000000

sRGB:
255/255/255
průhlednost 20 %

CMYK:
0/0/0/0
Hexadecimální kód:
#ffffff

Barevnost
Primární barvou Centra Paraple pro veškeré materiály je od
ledna 2022 modrá. Logo ve všech povolených variantách
je možné používat také v kombinaci černé a bílé barvy - viz
varianty loga.
Změna barvy loga mimo logomanuál je povolena pouze ve
vzácných případech. V případě, že je třeba logo v některé
z jeho modifikací použít v jiné barvě než které v těch, které jsou
uvedeny v logomanuálu, kontaktujte našeho grafika // kontakt.
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CENTRUM PARAPLE

r
r

ochranná zóna

Varianta loga – Razítko
Logo ve verzi Razítka lze použít výhradně
na jednobarevném pozadí, případně na
pozadí bez výrazných přechodů. V obou
případech lze použít logo ve verzi
Razítka pouze za předpokladu výrazného
kontrastu mezi logem a pozadím, na
kterém je logo umístěno.
V případě, že není možné zaručit
výrazný kontrast mezi logem a pozadím
použijte logo ve verzi Čtverec.
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Logo ve verzi Razítka je k dispozici také
v negativu - viz Negativ loga.
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CENTRUM PARAPLE

2r

r

ochranná zóna

Varianta loga – Čtverec
Logo ve verzi Čtverec lze použít na
pestrobarevném pozadí, a to v barevné
variantě, která zaručí výrazný kontrast
mezi kompletním logem a pozadím, na
kterém je logo umístěno.
Logo ve verzi Čtverec je k dispozici také
v negativu - viz Negativ loga.
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CENTRUM PARAPLE

2r

r

ochranná zóna

Varianta loga – Záložka
Logo ve verzi Záložky lze umístit
výhradně na na horním okraji objektu,
aby z něj jakoby vystupovalo, a to
v barevné variantě, která zaručí výrazný
kontrast mezi kompletním logem
a pozadím, na kterém je logo umístěno.
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Logo ve verzi Záložka je k dispozici také
v negativu - viz Negativ loga.
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CENTRUM PARAPLE

Razítko

Čtverec

Záložka

Varianta loga – Negativ
Logo ve všech třech variantách je možné
použít také v negativu.
V případě varianty Čtverec a Záložka je
povoleno použít dvě barevné varianty
umístěného Razítka.

9

GRAFICKÝ MANUÁL | MINIMÁLNÍ VELIKOST LOGA

CENTRUM PARAPLE

min. 15 mm
Minimální velikost loga
Vzhledem k řezu písma, především slova
CENTRUM, je třeba vždy zvolit velikost loga
tak, aby byla zachována čitelnost kompletního
loga.
Doporučená minimální tištěná velikost loga je
průměr 15 mm verze Razítka (platí i pro rozměr
Razítka uvnitř varianty Čtverce i Záložky).
Doporučená minimální webová velikost loga je
průměr 40 pt verze Razítka (platí i pro rozměr
Razítka uvnitř varianty Čtverce i Záložky).
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CENTRUM PARAPLE

1

2

3

4

Nepovolené deformace loga
Bez předchozího souhlasu grafika Centra Paraple
// kontakt není povoleno jakkoliv modifikovat
logo mimo uvedené varianty Razítka, Čtverce
a Záložky v logomanuálu.
1 - není povoleno jakkoliv natahovat, ploštit a jinak
prostorově deformovat logo
2 - není povoleno jakkoliv měnit orientaci loga pro zachování čitelnost musí být logo orientováno
tak, aby slovo PARAPLE bylo umístěno směrem
k hornímu okraji grafického podkladu - neplatí pro
animaci loga, kde je otáčivý efekt povolen
3 - není povoleno přidávat obrys písma loga
4 - není povoleno bez předchozí domluvy
modifikovat logo do jiných barev než jsou
povoleny v logomanuálu - viz kapitola Barevnost
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CENTRUM PARAPLE
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CENTRUM PARAPLE

Symbol Centra Paraple
Od ledna 2022 používá Centrum Paraple
symbol vytvořený ilustrátorem Tomášem
Svobodou.
Symbol je možné použít výhradně v kombinaci
s logem ve variantě Razítka ve stejné barvě
a s dodržením ochranné zóny loga a symbolu.
Pro použití mimo stanovená kritéria Grafického
manuálu Centra Paraple, kontaktujte našeho
grafika // kontakt.
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CENTRUM PARAPLE

Ochranná zóna symbolu

r
r

Povolená barevnost symbolu
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CENTRUM PARAPLE

Hlavní font

MOTIF

#životjejízda
#životjejízda
#životjejízda
Font Motif je používán především
k externí komunikaci na grafických
podkladech v řezech písma - light,
regular a black. Font Motif je k dispozici
u našeho grafika // kontakt.
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CENTRUM PARAPLE

Zástupný font

CALIBRI

#životjejízda
#životjejízda
Font Calibri je používán pro
interní komunikaci a v běžných
dokumentech vystavených
zaměstnanci Centra Paraple.

Doplňkový font

VERVEIN

#životjejízda
Font Vervein je používán
především k externí
komunikaci na grafických
podkladech.

16

GRAFICKÝ MANUÁL | CLAIM

CENTRUM PARAPLE

#životjejízda
Claim Centra Paraple je tvořen
symbolem hashtagu a heslem
„Život je jízda“.
Dodržení pravidel:
font Motif light (Calibri
regular), bez mezer,
s diakritikou.
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CENTRUM PARAPLE

K dipozici máme více jak 50 ilustrací z dílny
Michala Bačáka, které znázorňují naše
služby, tématické programy a další.
Ilustrace jsou používány v rámci externí
i interní komunikace Centra Paraple.
Kompletní přehled ilustrací je k dispozici
po vyžádání u našeho grafika // kontakt,
se kterým individuálně vyladíte způsob
použití.

Povolené barvy ilustrací
Povolené barvy ilustrací jsou dvě - černá a bílá. Je možné
použít ilustrace jako vodoznak v 15% odstínu černé nebo
20% průhlednosti bílé barvy. Jiné modifikace použití jsou
možné po konzultaci s grafikem Centra Paraple // kontakt.

sRGB:
0/0/0
CMYK:
0/0/0/100
Hexadecimální kód:
#000000
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sRGB:
255/255/255
CMYK:
0/0/0/0
Hexadecimální kód:
#ffffff
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Lukáš Klingora
grafik Centra Paraple
E: lukas.klingora@paraple.cz
M: 723 238 465
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CENTRUM PARAPLE

#životjejízda
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