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Ústecký
246 400 Kč

Královéhradecký

Liberecký

469 990 Kč

121 000 Kč

Olomoucký

Nadace VINCI v České republice, která byla založena v roce
2008, podporuje projekty, které přinášejí řešení ve prospěch
sociálního a profesního začlenění osob ohrožených vyloučením.

332 451 Kč

1
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Karlovarský

39

Moravskoslezský

4

285 000 Kč

8

3

16

Středočeský

Nadace podporuje iniciativy v úzkém propojení s územní
působností společností skupiny VINCI, a dokládá tak snahu
skupiny být udržitelným partnerem lidí a komunit, pro které
navrhuje, buduje početná zařízení a infrastruktury.
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524 000 Kč

2 118 681 Kč

Západočeský
494 894 Kč

Pardubický

1

5
3

Vysočina

649 893 Kč

8

95 000 Kč

Jihomoravský
Hlavní město Praha

1 040 238 Kč

5 309 448 Kč

Jihočeský
351 844 Kč

Dnes síť Nadací a Fondů VINCI představuje v Evropě celkem
12 mecenášských struktur. Ty přinášejí projektům dvojí
podporu: finanční a zapojení spolupracovníků VINCI.

PROJEKTY A ORGANIZACE PODPOŘENÉ V PRVNÍ POLOVINĚ ROKU 2019
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patronací
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326 044 Kč

finanční podpory
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Dejte zavěšené kafe

Příběh

…věříme,
že každý by měl
mít právo
na důstojný život.

„

Nápad založit sociální podnik nám začal klíčit v hlavách asi před třemi lety. S kamarády,
dnešními spoluzakladateli jsme se seznámili díky zapojování se do sociálního aktivismu. Shodli
jsme se, že se sociální práci chceme věnovat naplno. A tak jsme v říjnu 2017 založili sociální
družstvo Střecha a o několik měsíců později jsme na pražském Žižkově otevřeli sociální bistro
Střecha.
Od začátku jsme projekt budovali na třech základních pilířích a našich ideálech. Prvním z nich je
právě sociální podnikání. V České republice stále žijí statisíce lidí v nedůstojných podmínkách.
Nejhůře jsou na tom lidé bez domova a po výkonu trestu. Bohužel především vinou předsudků
a nemožnosti sehnat si domov za dostupnou cenu mají tito lidé velmi ztížený přístup na pracovní
trh. My věříme, že každý by měl mít právo na důstojný život.
Druhým pilířem je družstevnictví. Myslíme si, že by se všichni naši zaměstnanci
a zaměstnankyně měli podílet na chodu podniku, jak z důvodu efektivity správy, tak pro posílení
demokracie na pracovišti a vztahu k podniku. Všechny zásadní rozhodnutí děláme společně na
pravidelných měsíčních otevřených schůzích.
Třetím pilířem je pak veganství. Vše, co si u nás dáte, je čistě rostlinného původu, šetrné
ke zvířatům a planetě.
Střecha nám umožnila věnovat se i dalším projektům. Tím hlavním jsou „zavěšené“ obědy
a káva. Lidé u nás mohou předplatit obědová menu nebo kávu, které my pak zdarma rozdáváme
lidem bez domova přímo u nás v bistru. Od spuštění tohoto projektu v dubnu 2018 jsme rozdali
již více než 1 200 obědových menu a přes 400 šálků kávy.
Zaměstnali jsme již několik lidí se zkušeností s bezdomovectvím a/nebo po výkonu trestu.
Například našeho spolupracovníka Milana, který k nám přišel po pěti letech strávených na ulici.
Po dvou měsících práce u nás jsme společně našli pronájem garsonky na Žižkově, kde už
více než rok bydlí.
Takovéto příběhy nám dodávají sílu v projektu pokračovat. A kam dál? Kromě samotného bistra
už rok nabízíme také cateringové služby, které postupně rozšiřujeme a brzy bychom chtěli otevřít
druhou provozovnu právě pro účely příprav cateringů, a mohli tak zaměstnat ještě více lidí, kteří
mají ztížený přístup na pracovní trh.“
Filip Hausknecht, spoluzakladatel sociálního podniku a bistra Střecha
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Projekty

Sociální družstvo
Střecha

Praha
Modernizace vybavení sociálního podniku
bistro Střecha
Zaměření: pracovní začlenění

vstoupit do sociálního družstva Střecha, a stát se
tak spolumajitelem/spolumajitelkou.
Dar ve výši 74 398 Kč bude směřovat na
modernizaci vybavení kuchyně a zahrádky bistra.
To pomůže zefektivnit, zjednodušit práci a snížit
výdaje. Tím se získá prostor pro investice do
dalšího rozvoje a vytvoří se nová pracovní místa
pro lidi ze sociálně vyloučených skupin.

Bistro Střecha je sociální podnik, kde pracují
lidé se zkušeností s bezdomovectvím, po výkonu Patroni: Světlana SVOBODA a Zdeněk LANGER
trestu a v podmínce. Cílem je nejen zaměstnat
(EUROVIA)
co nejvíce lidí z těchto vyloučených skupin, které
jsou znevýhodněny na pracovním trhu, ale také
jim poskytnout důstojná pracovní místa a pomoci
s řešením bydlení, dluhů, exekucí apod.
Po patnácti měsících od otevření sociálního podniku v něm pracuje sedm lidí z výše zmíněných
cílových skupin. Několika z nich se podařilo najít
stabilní či dočasné domovy, začít řešit své dluhy
a exekuce, aby jim zůstal důstojný příjem při práci i přes exekutorské srážky. Spolupracovníci jsou
zároveň zapojováni do vedení podniku a každý
má možnost po šesti měsících práce v bistru
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V růžovém sadu

výrobky z dílny dle přání zákazníků. Zaměstnanci
se tak naučí novým činnostem.

Organizace V růžovém sadu je sociálněterapeutická dílna na výrobu dřevěných předmětů
a asistované zaměstnávání s využitím vlastního
pracovního programu, designu a technologií.
Cílem dílny je zvýšení a udržení kvality života lidí
s mentálním hendikepem, zejména s autismem.
Organizace usiluje o přiblížení se běžnému
zaměstnání v co největším možném počtu
charakteristik při zachování individuality jedince
a respektu k jeho omezením.
Dar ve výši 60 000 Kč bude použit na částečnou úhradu gravírovacího a řezacího laseru a na
stavební práce s tím spojené. Cílem je obohatit
hlavní, naprosto speciální výrobní program dílny
postavený na jednoduchém ručním opracování
dřeva, stoprocentně přizpůsobený lidem s hendikepem, o laserové zařízení pro řezání
a gravírování dřeva. To bude sloužit například
k vypalování textů, znaků či obrázků na dřevěné

Patroni: Jaroslav HOUDEK (SMP CZ, VINCI
Construction):
„Zaujaly mě výrobky organizace, ke dřevu mám
blízký vztah. Chtěl jsem vidět vlastní výrobu
a zároveň se setkat s lidmi, kteří mají odvahu
pustit se do práce s lidmi s hendikepem. Moje
dojmy z návštěvy byly velmi silné. Nezáleží na
tom, jaký má člověk hendikep, je důležité, aby
našel své místo a uplatnění v běžném životě. Velký respekt si u mě získal vedoucí dílny Vladimír
Procházka.
Radek ŠEVČÍK (SMP CZ, VINCI Construction):
„Očekával jsem, že poznám lidi, kteří se snaží
dělat něco pro druhé. To se naplnilo. Obdivuji
každého, kdo se snaží pomáhat. Práci s lidmi
s mentálním hendikepem si málokdo dokáže
představit. Člověku to ukáže, že jeho vlastní
problémy jsou spíš nicotné než skutečné.“

Ořechov
Vybudování laserového centra
Zaměření: pracovní začlenění
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k dispozici pro sportovní vyžití zrakově a kombinovaně postižených dětí, je po stavebních úpravách plně připravena. Stačí ji pouze dovybavit
z přiznaných peněžních prostředků. Zkrátka
a dobře moje dojmy jsou jen a jen pozitivní. Mám
Praha
v plánu se s Larisou znovu setkat, probrat možnou
Vybavení pohybového centra pro děti se
spolupráci dle jejich potřeb. Určitě budeme
zrakovým a kombinovaným postižením
v úzkém kontaktu.“
Zaměření: začlenění do společnosti
Michal KUŽNÍK (SMP CZ, VINCI Construction):
„Václav Havel řekl, že naděje není to přesvědčení,
Aktivity spolku Osvěta - výtvarné a šicí dílny,
pohybového centra - propojuje autorská metodi- že něco dobře dopadne, ale jistota, že něco má
smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne. Spolek
ka Larisy Ruzjakové, která má dlouholetou praxi
v práci se zrakově postiženými dětmi a která vyví- Osvěta pomáhá dětem (a jejich rodinám) se
jí hapticko-taktilní hračky a pomůcky pro zrakově zrakovým a kombinovaným postižením. Zakládá
a provozuje prostory, například výtvarnou a šicí
postižené děti, které jsou využívány ve výtvarné
dílnu, kam chodí nevidomé děti poznávat svět,
dílně i pohybovém centru.
malovat, hrát si… Jsou to místa, kde se potkávají
Dar ve výši 96 646 Kč bude směřovat na
vybavení pohybového centra. Vznikne tak prostor, rodiny a sdílejí starosti i radosti. Moje rodina
má zkušenost s pomocí od podobně zaměřené
kde se budou moci děti se zrakovým a kombiorganizace a vím, jak velká a důležitá ta pomoc
novaným postižením beze strachu pohybovat,
pro mne a mé blízké byla. Avšak nejdůležitější pro
bezpečně poznávat okolní prostředí a smyslumé rozhodnutí byla příležitost – nabídka Nadace
plně trávit volný čas. Aktivity budou probíhat ve
Vinci stát se patronem. Celý proces patronství je
speciálně upraveném prostředí a se speciálními
opravdu velmi jednoduchý, vše bylo připravené
pomůckami zhotovenými v šicí dílně spolku.
a pro mne znamenal především setkání se
zajímavými lidmi, jejichž práce má smysl. Jsem za
Patroni: Irena KUBINOVÁ (PRŮMSTAV, VINCI
tuto příležitost Nadaci Vinci velmi vděčný. Z náConstruction): „Patronkou spolku Osvěta jsem
vštěvy organizace jsem měl velmi dobrý pocit.
se stala především proto, že pomáhá zejména
Prostory pro pohybové centrum jsou již zajištěny
zrakově postiženým dětem. Snaží se, aby měly
a rovněž jsou hotové nutné stavební úpravy. Propodobné možnosti jako děti bez postižení, vytváří stor zbývá již jen vybavit zařízením a cvičebními
podmínky pro vyžití v oblasti výtvarné a sportovní. pomůckami – a na to právě přispíváme. V rámci
Důvodem bylo i místo působení. Pracuji v Praze
svého patronství chci „dohlédnout“, a pokud
a bydlím blízko města. Budu se moci lépe zapojit bude potřeba, i pomoci s pořízením a instalací
do jejich činnosti i v budoucnu. Po návštěvě jsem vybavení a otevřením centra. Paní Larisa, která
byla přímo nadšená. Paní Larisa, jednatelka a
stojí za organizací Osvěta, má spoustu plánů
zakladatelka spolku, je velmi obětavá, schopná
a prostor pro další spolupráci se tak určitě najde.“
a plná nápadů. Místnost, která bude

Osvěta

07

E-LETTER NADACE VINCI V ČESKÉ REPUBLICE N°1/2019

Ústav Pohoda

Český Těšín
Pořízení konvektomatu do bistra Ryba do
ruky, kde najdou pracovní uplatnění lidé se
zdravotním hendikepem
Zaměření: pracovní začlenění
Hlavním posláním Ústavu Pohoda je podpořit
zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných,
pomoc při začleňování sociálně vyloučených
osob a také odstraňování bariér při přístupu
v zaměstnání a provozování hospodářské činnosti
osob se zdravotním postižením. Projekt bistra
Ryba do ruky nabídne práci osobám se zdravotním hendikepem. Záměrem je provozování
rychlého občerstvení, kde budou podávány rybí
speciality připravované a prodávané sociálně
a zdravotně znevýhodněnými lidmi.
Dar ve výši 95 500 Kč bude použit na částečnou úhradu konvektomatu v novém bistru
s rybími specialitami v centru Ostravy.
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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.
Více informací o podpořených organizacích a projektech naleznete na www.nadacevinci.cz.
Patron: Michal KRZYŽANEK (EUROVIA): „Na první pohled mě projekt zaujal jednak svým místem
působnosti, Moravskoslezský kraj a blíže Český
Těšín znám velmi dobře, a také zaměřením a cílem projektu. Tím je pomoc najít práci osobám se
zdravotním hendikepem. Byl jsem překvapen, jak
je možné efektivně spolupracovat s lidmi, které
běžný pracovní trh odepsal.“

E-letter Nadace VINCI v České republice, Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
Redakce: Ivana Hlochová, Grafické zpracování: Kateřina Černá, Fotografie: organizace
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