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       PODPOŘENÉ PROJEKTY  
     A ORGANIZACE OD ROKU 2018 
 

OD ROKU 2008 
NADACE VINCI V ČESKÉ 
REPUBLICE PODPOŘILA

 
95 organizací částkou 11.712.795 Kč a do 

svých aktivit zapojila 112 patronek a patronů 
z řad svých spolupracovníků.

 
Chceme poděkovat všem za jejich pracovní 

a lidské nasazení, a především Nadaci VINCI 
v České republice stejně jako patronkám  

a patronům. 
 

Pokračujme v tom. Vše se dá změnit.
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       PODPOŘENÉ PROJEKTY  
     A ORGANIZACE V DRUHÉ  
     POLOVINĚ ROKU 2018 
 

 
 „DO DĚTSKÉHO KLUBU PROSTOR PRO MĚ ASI V 10 
LETECH PŘIVEDLI KAMARÁDI ZE ŠKOLY. HLEDALI JSME 
MÍSTO, KDE SI MŮŽEME HRÁT. NEMĚL JSEM ŽÁDNÝ VELKÝ 
KONÍČEK NEBO KROUŽEK . DĚLAL JSEM TOHO SICE 
SPOUSTU, ALE U NIČEHO JSEM NEVYDRŽEL . PAK JSEM 
PŘIŠEL DO KLUBU, TADY MĚ TO BAVILO.  
 
NA POČÁTKU TO BYLO O KÁMOŠÍCH A HRANÍ , POZDĚJI , 
V PUBERTĚ, UŽ VÍCE O POMOCI, ŘEŠENÍ NÁROČNÝCH 
SITUACÍ A MLUVENÍ O NEJRŮZNĚJŠÍCH TÉMATECH, 
KTERÉ JSEM POTŘEBOVAL NĚKOMU SDĚLIT. PAMATUJI 
SI HLAVNĚ NA POCIT BEZPEČNÉHO PROSTŘEDÍ , 
KAM ČLOVĚK MŮŽE PŘIJÍ T S ČÍMKOLIV A NAJDE , CO 
POTŘEBUJE , BEZ ODSUZOVÁNÍ .  
 
SLUŽBA OVLIVNILA MŮJ ŽIVOT HLAVNĚ V DOZRÁNÍ 
MOJÍ OSOBNOSTI , PŘIPRAVILA MĚ NA TO, JAK 
ZPRACOVÁVAT ŽIVOTNÍ ZKUŠENOSTI , NEGATIVNÍ 
I POZITIVNÍ , A ODNÉST SI Z NICH CO NEJVÍC. TADY 
SE ČLOVĚK NESETKAL S DIREKTIVNÍM CHOVÁNÍM. 
PRACOVNÍKY JSEM BRAL JAKO DOSPĚLÉ KAMARÁDY, 
CÍTIL JEJICH NADHLED. BRALI MĚ JAKO PARTNERA . 
Z VÍKENDOVÝCH POBYTŮ, ROZVOJOVÝCH AKTIVIT JSEM 
SI ODNESL SEBE SAMÉHO V TÉ NEJLEPŠÍ PODOBĚ, 
PŘIPADAL JSEM SI ZRALEJŠÍ . A TO JSEM CÍTIL Z NÁS 
VŠECH, CO JSME DO PROSTOR PRO CHODILI JAKO PARTA .  
V NĚKTERÝCH VĚCECH JSME PROSTĚ BYLI NÁZOROVĚ 
DÁL NEBO JSME SI DOKÁZALI PŘEDSTAVIT DŮSLEDKY 
SVÝCH ČINŮ A BYLI JSME SCHOPNĚJŠÍ SE ROZHODOVAT 
SAMI ZA SEBE . NEDĚLAL JSEM VĚCI PROTO, ŽE TO 
CHTĚJÍ RODIČE NEBO TŘETÍ STRANA , ALE DĚLAL JSEM 
TO PRO SEBE . PRACOVNÍKY KLUBU JSEM VNÍMAL JAKO 
DOSPĚLÉ KAMARÁDY, KTEŘÍ MĚ PROVÁZÍ DOSPÍVÁNÍM. 
PROSTŘEDÍ BYLO VELMI RESPEKTUJÍCÍ . NIKDO MĚ 
DO NIČEHO NENUTIL . CÍTIL JSEM POUZE JEMNÉ 
POSTRČENÍ NEBO NEVIDITELNOU RUKU, BEZ KTERÉ BY 
NEJSPÍŠ ŘADA SITUACÍ DOPADLA HŮŘ. 
 
DNES MNOHEM VÍCE CHÁPU, JAK JE TĚŽKÉ PRACOVAT 
V NÍZKOPRAHOVÝCH SLUŽBÁCH. NENÍ TO JAKO VÝROBA 
VE FABRICE , KDE Z KONKRÉTNÍ ČINNOSTI VYLEZE 
KONKRÉTNÍ VÝROBEK . TADY TO NENÍ O HOTOVÉM 
PRODUKTU, ALE O CESTĚ. TA SE TĚŽKO MĚŘÍ , COŽ 
JE OBTÍŽNĚ POCHOPITELNÉ PRO LIDI , KTEŘÍ O 
PODPOŘE ROZHODUJÍ , NEBO I PRO NAŠI SPOLEČNOST 
OBECNĚ, JELIKOŽ JI ZAJÍMÁ VÝKON A VÝSLEDEK , NE 
ABSTRAKTNÍ POJMY A DÍLČÍ ÚSPĚCHY. SLUŽBY JSOU PRO 
LIDI OPOROU, JSOU MÍSTEM, KAM ČLOVĚK MŮŽE ZAJÍT 
A NEMUSÍ SE STYDĚT, NIKDO HO NEODSOUDÍ, NIKDO 
HO DIREKTIVNĚ NEVEDE NĚKAM, KAM JÍ T NECHCE . 
ZÁROVEŇ, POKUD CHCE, MÁ NĚKOHO, KDO MU JEHO 
TRABLE POMŮŽE ZVLÁDNOUT, ZPRACOVAT A SPOLEČNĚ 
NÉST.“ 
 
Honza, bývalý klient nízkoprahového klubu KLÍDEK, vystudoval magisterský obor 
sociální práce a nyní vede obdobné zařízení v Brně.

       PŘÍBĚH 

CESTA DOSPÍVÁNÍ 
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PROSTOR PRO 
Hradec Králové 
MONTÉR – mobilní terén
Zaměření: začlenění do společnosti

Kontext: PROSTOR PRO se zaměřuje na preventivní a nízkoprahové aktivity 
pro znevýhodněné děti a mládež v Hradci Králové a okolí. Provozuje KLÍDEK, 
nízkoprahové zařízení pro znevýhodněné děti a mládež ve věku 10-22 let. 
Jedná se o děti a dospívající, kteří se nacházejí v obtížných životních 
situacích, mají potíže v osobních vztazích, mohou se dostávat do konfliktu 
se svým okolím, mají problémy s běžným bezpečným trávením volného 
času. Často nechtějí nebo nemají možnost své problémy řešit s rodiči nebo 
institucionální formou, případně o jiných možnostech neví. Vyrůstají 
v lokalitách s omezenou možností vhodného trávení volného času a  
s obtížnou přístupností preventivních nízkoprahových (tzn. bezplatných 
a všem dostupných) služeb zajišťujících včasnou pomoc a podporu. 
 
Projekt a financování: dar ve výši 150 000 Kč bude použit na nákup 
automobilu. Projekt sleduje pomoc a podporu znevýhodněným dětem  
a mládeži ve třech lokalitách Královéhradeckého kraje, kde nejsou dostupné 
služby v oblasti prevence a zajištění vhodného aktivního trávení volného 
času. To znamená být mobilní a flexibilní při práci s ohroženými dětmi  
a mládeží, dojet za nimi dle potřeby přímo do malé obce. Cílem je zlepšení 
sociálních služeb v regionu, což v důsledku znamená podstatný příspěvek ke 
zkvalitnění podmínek života v obcích a vztahů v jejich komunitách.
 
Patron Zbyněk Škoda ( SMP CZ, VINCI Construction): „… chci být 
užitečný a prospěšný i někomu dalšímu, a pokud mám příležitost 
někomu pomoci, tak neváhám. Dle mého názoru jsou činy, které 
někomu pomáhají, nakažlivé, a to v dobrém slova smyslu. Jde i o 
drobné kroky, jako například, že pomůžete někomu s kočárkem v 
MHD. Někdo vás zahlédne a příště to bude právě on, kdo udělá dobrý 
skutek. Těmito kroky nevědomky učíme celou společnost navzájem 
si pomáhat, chovat se k sobě ohleduplně a aktivně ovlivňovat své 
okolí. Rozhodl jsem se podpořit organizaci Prostor Pro, protože 
pomáhá studentům a mladým lidem najít tu „správnou” cestu. Toto 
téma je mi blízké, protože jsem sám cestu hledal a vidím obrovský 
potenciál pomáhat mladistvým, protože právě oni budou tvořit 
budoucnost.“

DIVADELNÍ SPOLEČNOST K4 
- METRÁŽ 
Praha 
Vybavení šperkařské dílny
Zaměření: pracovní začlenění 

Kontext: Divadelní společnost K4 se od roku 2015 zaměřuje na sociální 
projekty v oblasti užitého umění a designu. V nízkoprahové pracovní dílně 
Metráž zaměstnává ženy ohrožené chudobou, bezdomovectvím, sociálním 
vyloučením, násilím a dalšími negativními jevy. Cílem projektu je ženám 
pomoci – poskytnout jim prostřednictvím tvořivé práce podporu, motivaci, 
know-how a možnost výdělku. 
Ve spolupráci s českými designéry ženy navrhují a vyrábějí módu, módní 
doplňky a šperky určené k prodeji. Veškerý zisk z prodeje je investován zpět 
do projektu a podpory žen v souladu s principy sociálního podnikání. 
Projekt má emancipační potenciál. Jeho smyslem je reintegrace žen v tísni do 
většinové společnosti a běžného života. Ženy, které jsou sociálně izolované, se 
potkávají s širokou veřejností, která je díky pracovním dovednostem dokáže 
ocenit a vnímat jako rovnocenné partnery. 
 
Projekt a financování: dar ve výši 81 600 Kč bude použit na vybavení 
šperkařské dílny.  Cílem je podpořit rozvoj pracovních kompetencí cílové 
skupiny, a tím zvýšit jejich šance na uplatnění na trhu práce, rozšířit portfolio 
činností, zajistit Metráži větší nezávislost na externích spolupracovnících  
a přesunout velkou část výrobního procesu šperků přímo do dílny, čímž bude 
zvýšena výnosnost z prodeje výrobků, což znamená i vyšší zisk pro ženy 
 v tísni.
 
Patronka Anna Janoušková (Cegelec, VINCI Energies)

BORŮVKA 
Borovany 
Rekonstrukce a vybavení pokojů pro klienty
Zaměření: začlenění do společnosti
 
Kontext: Hlavní činností Borůvky je terénní pečovatelská služba. Jejím cílem 
je pomoci klientům v jejich domácnosti s činnostmi, které by vzhledem ke 
svému hendikepu či věku sami bez pomoci nezvládli, a umožnit jim tak dál 
zůstat v jejich domácím prostředí. Jedná se především o péči o jejich vlastní 
osobu, pomoc při osobní hygieně, stravování, dovoz k lékaři a na pravidelné 
rehabilitace, podání léků, ošetření na lůžku, úklid, nákupy, pomoc  
s vyřizováním úředních záležitostí, s pracemi na zahradě a kolem domu, 
dovoz stravy. Pečovatelky zajišťují při těchto činnostech odbornou péči  
a individuální přístup ke klientovi.
 
Projekt a financování: dar ve výši 60 000 Kč bude použit na rekonstrukci a 
vybavení pokojů pro klienty. Dojde tak ke zkvalitnění služeb pro klienty 
 s těžkým tělesným a zdravotním hendikepem, a to díky vzniku zázemí, kde 
klienti budou moci během dne např. procvičovat jemnou motoriku, provádět 
aktivizační činnosti, hrát hry anebo jen číst knížku nebo odpočívat.
 
Patron Zdeněk Hlasivec (SMP CZ, VINCI Construction): „K mému 
rozhodnutí o patronství spolku Borůvka v Borovanech přispělo 
několik skutečností. Velmi uznávám lidi, kteří jsou ochotni pomáhat 
ostatním, i přesto, že finanční ohodnocení jejich práce je minimální. 
Spolek je v regionu, kde jsem se naturalizoval, a jsem jedním z mála 
pracovníků firmy, kdo to má relativně blízko. Plánované sponzorství 
je určeno na práce a vybavení, které dokážu posoudit a případně 
s jejich realizací pomoci.“ 
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CESTA BEZ BARIÉR
Staříč 
Cesta bez bariér  
Zaměření: začlenění do společnosti

Kontext: Projekt Cesta bez bariér se započal realizovat v dubnu 2018. Jedná  
se o alternativní dopravu pro zdravotně hendikepované občany, hlavně  
přepravu dětí do školy nebo speciálních zařízení. 
 
Projekt a financování: dar ve výši 21 000 Kč bude použit na dovybavení  
vozidla pro přepravu zdravotně hendikepovaných osob.
 
Patron: Stanislav Lopata (SOLETANCHE Česká republika,  VINCI Construction) 

STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ 
POMOCI – DŮM NA PŮL 
CESTY BÓJKA 
Plzeň 
COOLpelna - rekonstrukce koupelny, wc a přilehlé chodby
Zaměření: začlenění do společnosti

 
Kontext: Středisko křesťanské pomoci Plzeň nabízí pomoc mladým lidem po 
odchodu z dětských domovů či výchovných ústavů, osobám po skončení výkonu 
trestu či v jiné nepříznivé sociální situaci. Dále pak nabízí léčbu ze závislosti 
na návykových látkách a pomoc sociálně vyloučeným při návratu do běžné 
společnosti anebo také na trh práce. 
Dům na půl cesty Bójka usnadňuje mladým dospělým, kteří se ocitli v nepříznivé 
životní situaci, vstup do života dospělých. Jedná se o službu, která poskytuje 
pomoc při realizaci životních cílů, zařizování osobního a sociálního zázemí a v 
neposlední řadě i v dosažení společenského uplatnění. 

Projekt a financování: dar ve výši 100 000 Kč bude použit na kompletní 
rekonstrukci hygienického zázemí pro dívky, tzn. toalety, koupelny a přilehlé 
chodby, které jsou pro službu nutné.

Patronka Dagmar Škarecká (SMP CZ, VINCI Construction): „Po bližším 
prozkoumání informací ohledně projektu Bójka mi přišlo, že je to 
činnost, které bych mohla a chtěla věnovat něco ze svého času, že 
by mohla fungovat i s určitým přesahem. Možná to bude znít příliš 
nadneseně, ale vážím si toho a velmi mě potěšilo, že jsem za plzeňskou 
oblast byla oslovena zrovna já. I když to tak z mé aktuální pracovní 
pozice nemusí být úplně zřejmé, mám velmi blízko k práci s lidmi, tím 
spíše s těmi, kteří to potřebují. Není moc výzev, které bych dokázala 
odmítnout, a tohle byla a je výzva s velkým V.“ 

 
 
 

       LIDÉ, SETKÁVÁNÍ A SDÍLENÍ 

Nadace VINCI nás nejen propojuje s pomáhajícími organizacemi, je to 
také příležitost poznat se s kolegy ze skupiny VINCI. 19. listopadu 2018 se 
v prostorách kavárny Café AdAstra uskutečnilo narozeninové setkání pro 
sdílení patronek a patronů organizací podpořených Nadací VINCI v České 
republice. 
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O PATRONSTVÍ

10 let trvání, to je rovněž chvíle poděkovat patronkám a patronům, bez nichž by Nadace VINCI neexistovala. 
Krásná příležitost pro opětovné setkání spolupracovníků s podpořenými organizacemi a sledování vývoje jejich 
projektů.
 

Více informací o podpořených organizacích a projektech naleznete 
na www.nadacevinci.cz.  
 

Každý spolupracovník skupiny VINCI 
může propojit organizace se sociálním 
zaměřením s Nadací VINCI. 
 
Víte ve vašem okolí o organizaci, kterou 
byste rádi podpořili? Dejte o sobě vědět 
na adrese nadace@nadacevinci.cz nebo 
telefonu: +420 602 762 739. 


