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KLÍČOVÉ ÚDAJE 2008–2019

Být aktivní ve městech a obcích, přispívat
k začleňování osob a sdílet naše vědění

104

více než

12 milionů Kč

125

zapojených
spolupracovníků

podpořených
organizací

poskytnuté finanční
podpory

Ústecký
306 400 Kč

Nadace VINCI v České republice, která byla založena v roce 2008,
podporuje projekty, které přinášejí udržitelná řešení problémů
sociální a profesionální integrace nejchudších lidí.

469 990 Kč

121 000 Kč

Olomoucký
332 451 Kč

1
3

Karlovarský

Nadace podporuje iniciativy, které jsou svým zaměřením nebo
umístěním blízké činnostem skupiny VINCI na území České
republiky. Dokládá tak přání skupiny být trvalým partnerem
komunit, pro které staví a řídí početná díla.

Královéhradecký

Liberecký
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2

39

8

3

17

Středočeský

Moravskoslezský

4

285 000 Kč

524 000 Kč

2 148 681 Kč

Západočeský
494 894 Kč

2
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Vysočina

1

649 893 Kč

8
Zlínský

189 300 Kč

Jihomoravský
Hlavní město Praha

Pardubický

50 793 Kč

1 040 238 Kč

5 309 448 Kč

Jihočeský
411 844 Kč

PROJEKTY A ORGANIZACE PODPOŘENÉ V DRUHÉ POLOVINĚ ROKU 2019

5

organizací

6

patronací

Podívejte se na film Cesta k občanství
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295 093 Kč
finanční podpory
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Sen o bydlení

Příběh

Jsme tady, abychom
objevili své dary
a schopnosti, pracovali
na sobě, jak nejlépe
dovedeme, pečovali
o sebe a druhé, cítili
a dávali radost.

„

Jiřího schopnost verbálně komunikovat, chápat a přemýšlet je velmi omezená, spíše chybí úplně.
Popovídáte si s ním jazykem srdce, řečí těla. On neřekne slova, neodpoví na jednoduchou otázku, není
schopen samostatného života bez pomoci, je mu 45 let a má krásnou duši.
Jak náš společný příběh začal? Oslovila nás Jirkova maminka, která se o organizaci Benediktus dozvěděla
od místního pošťáka. Bylo jí tehdy 62 let, věděla, že Jirka potřebuje celodenní péči
a měla strach, co se s ním stane, až se o něj nebude moci starat. Nechtěla, aby skončil v ústavu,
a moc si přála najít dům, kde by mohl žít.
V té době začal vznikat Domeček v Chotěboři a sen o chráněném bydlení byl ještě téměř
v nedohlednu.
V roce 2004, kdy bylo Jiřímu něco přes 30 let, s námi začal jezdit na letní tábory. Postupem času
k nám chodil na denní programy, většinou na tři dny v týdnu. Seznamoval se s keramikou
a hudbou, zkoušel různé činnosti, v mnohém našel zalíbení i radost a pocítil sebeuplatnění, ocenění,
úspěch. Spřátelil se s lidmi v komunitě, začal navazovat dospělé vztahy. I jeho maminka si našla čas sama
na sebe a na vyřizování nejnutnějších věcí. Oběma to prospělo.
Přišla však i doba, kdy nebylo jisté, co s Jirkou bude. Silně se mu zhoršil zdravotní stav a byl hospitalizován.
Během nemoci velmi zhubl a byl celkově vyčerpaný. Po stabilizaci stavu se vrátil domů, byl však
nesamostatný, polehával, potřeboval celodenní péči. Domácí prostředí mu nesmírně pomáhalo a díky úzké
spolupráci s rodinou se podařilo nastavit velmi úspěšnou pomoc asistentů jak ve zdravotní péči, tak
v životosprávě a rehabilitaci. Jirka se postupně vracel do společenského života. Po různě dlouhých pauzách
začal znovu navštěvovat Benediktus, hýbat se a chodit, opět tvořil, maloval, zpíval a z denních návštěv
přešel k samostatnému životu v chráněném bydlení v Modletíně.
Letos Jirka v Modletíně bydlí již pátým rokem a je pevnou součástí a oporou komunity. Objevuje
a prohlubuje mnohé ze svých schopností – vytváří krásné nové vzory a dekorace v keramice, maluje svá
slunce a panáčky na tašky, hraje a zpívá v kapele BeneBend, uvaří s pomocí asistenta oběd, poklidí stůl
nebo pokoj, zajde do dílny či na zahradu a pomůže chlapům, s čím je potřeba. Pomáhá i v kostele panu
faráři Jindřichovi při mších. Vše vykonává velmi soustředěně, pečlivě, s láskou a úsměvem. Přivítá a obejme
kohokoliv, kdo přijde do komunity. Jirka je důkazem, že tu jsme, abychom objevili své dary a schopnosti,
pracovali na sobě tak, jak nejlépe dovedeme, pečovali o sebe a druhé, cítili a dávali radost.
Nyní jste i vy součástí příběhu Benediktu, Jirky a dalších členů komunity, i vy jste střípkem této
pestrobarevné mozaiky. Pojďte tento příběh s námi dále spoluvytvářet a předávat dál.“

Radka Soukalová, Benediktus
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Projekty

Cheiron T

Tábor
Zřízení a vybavení hudební zkušebny
Zaměření: Začlenění do společnosti

Benediktus

Modletín
Obnova podkroví na sociálně-terapeutickou
dílnu a zázemí pro asistenty
Zaměření: Začlenění do společnosti
ARCHA Benediktus pečuje o osoby s mentálním, případně kombinovaným postižením.
Poskytuje denní služby, chráněné dílny a bydlení.
V komunitě je dnes osmnáct klientů, z nichž šest
zde bydlí. Organizace působí v oblasti rozvoje,
vzdělání společnosti ve svém okolí formou pořádání akcí pro veřejnost, programů pro školy atd.
Obnovuje a vrací do života zničené a opuštěné
objekty, obnovuje kulturní a místní zvyklosti
Dar ve výši 94 300 Kč bude použit na rekonstrukci objektu bývalých lázní, který bude sloužit
jako zázemí sociálně-terapeutických a chráněných dílen pro členy komunity.

Patronka: Jarmila Matoušková (EUROVIA CS):
„Rozhodnutí o patronství bylo spontánní. Jela
jsem se podívat na podkroví objektu, které chtějí
rekonstruovat na dílnu pro osoby s mentálním
hendikepem a zázemí pro asistenty. Překvapilo
mě, kolik lidí se podílí na chodu organizace, na
tom, aby se její klienti cítili dobře. Překvapilo mě
i to, s jakou ruinou před lety začali a kolik úsilí
vynaložili na její obnovu. Díky tomu také zvýší
svou ekonomickou nezávislost, protože vznikne
prostor, kde budou vyrábět zboží na prodej.
A moje další spolupráce? Zapojila jsem se do
sběru kilometrů přes aplikaci „Pomáháme pohybem“ a v lednu se chystám na jejich výstavu
a koncert v Galerii Ambit v Praze na Jungmannově
náměstí.“
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Cheiron T posiluje zdravé mezilidské vztahy.
Znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám poskytuje odborné služby, které jim napomáhají k dosažení samostatnosti a odpovědnosti.
Dar ve výši 60 000 Kč bude použit na zřízení
a vybavení hudební zkušebny v nově vznikajícím nízkoprahovém centru pro mládež.
Cílem je nabídnout mládeži ze sociálně slabého
prostředí smysluplné využití volného času
prostřednictvím hudební zkušebny v nízkoprahovém domě pro mládež. Místní děti a mladí lidé
zde budou moci kvalitně trávit volný čas, učit se
novým dovednostem, navazovat nové vztahy
a být v kreativním kolektivu. Zároveň budou mít
možnost využít odborných služeb.

Patronka: Lenka Brodanová (EUROVIA CS):
„Návštěva organizace pro měla byla určitým
vytržením z mé sociální bubliny, seznámením
se s problémy sociálně slabších. Plánuji osobní
návštěvy akcí organizace. Ráda bych pomohla
osobně s vybudováním tanečního sálu a přípravou otevírací akce.“
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Kostka

Krásná Lípa
Vybavení klubu Včelka
Zaměření: Začlenění do společnosti
Klub Včelka poskytuje podporu dětem v předškolním věku, které vyrůstají v nepodnětném,
sociálně slabém prostředí, a jejich rodinám.
Dar ve výši 60 000 Kč bude použit na vybavení
předškolního klubu Včelka, který si klade za cíl
zvýšit připravenost zejména romských dětí
a dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí na úspěšné zahájení školní docházky.
Bude se snažit posílit jejich kognitivní dovednosti
a jazykovou přípravu, vyrovnat jejich deficity
a budovat návyky a vztahy v kolektivu.

Patronky: Kateřina Popovičová (EUROVIA CS)
a Lucie Kulhavá (SMP CZ, VINCI Construction):
„Mám ráda malé děti a romská komunita mi není
cizí. Takže, když jsem se dočetla o patronství pro
klub Včelka, který se nenásilným způsobem snaží
pomáhat nejen dětem, ale celým rodinám se
začleněním do společnosti, zajímalo mne, jak to
vlastně funguje, a čím bych mohla přispět já.
Určitě se chci osobně propojit s organizací.
Zrovna začátkem prosince jsem s dětmi strávila
jeden den, pekli jsem perníčky a společně si hráli.
A následující den jsem se byla také podívat na
jejich vánoční besídce spojené s naším pečením.“
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Savio

Zlín
Osobnostní rozvoj pro děti z prvního stupně
Zaměření: Mládež a občanství
Savio si dává za cíl zabývat se potřebami dětí
i pedagogů Zlínského kraje, věnovat se prevenci
rizikového chování u dětí a mladistvých, pomáhat
tak zlepšovat situaci ve školních třídách
i v životech jedinců a předcházet vyloučení
sociálně znevýhodněných jedinců. Díky rozvoji
osobnosti jednotlivců dochází k pozitivní změně
i v kolektivu.
Dar ve výši 50 793 Kč bude použit na pořízení
nábytku, počítačové techniky a metodických
pomůcek pro děti. Cílem projektu je pomocí
technik zážitkové pedagogiky pracovat s dětmi
již od první třídy úměrně jejich schopnostem
a dovednostem, provést je celou školní docházkou (od první do deváté třídy) bez zbytečných

traumat a pomáhat tím předcházet rizikovému
chování, jako je záškoláctví, sebepoškozování,
různé druhy závislostí, promiskuitní chování,
vandalismus a další.

Patron: Tadeáš Šimurda (SMP CZ, VINCI
Construction): „Pro patronství jsem se rozhodl
ze dvou důvodů. Organizace Savio působí ve
Zlínském kraji a ten je mi velice blízký. Zároveň
jsem přesvědčen, že mě tato příjemná zkušenost
posune dál a poznám zajímavé lidi. Mé první
dojmy po návštěvě organizace byly vynikající.
Věřím ve smysl této organizace a přeji ji mnoho
úspěchů, spokojených žáků a jejich učitelů.“
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LIDÉ, SPOLEČNÁ SETKÁNÍ A SDÍLENÍ
Nadace VINCI nás nejen propojuje s pomáhajícími organizacemi, je to také příležitost poznat se
s kolegy ze skupiny VINCI. Dne 21. listopadu
2019 se v prostorách spřátelené kavárny Café
AdAstra uskutečnilo setkání patronek a patronů
organizací podpořených Nadací VINCI v České
republice.

Terapeutické centrum
Modré dveře

Říčany
Vybavení terapeutické dílny – cesta zpět do
společnosti
Zaměření: Začlenění do společnosti

k setrvání klienta ve službách o cca 15 % (oproti
stávajícímu stavu). Sekundárně projekt pomůže
eliminovat riziko vzniku závislosti klientů na
Osoby s duševním onemocněním nebo mentál- službách a díky kratší době potřebnosti využívat
ním postižením se kvůli svému hendikepu ocitají služby bude organizace moci podpořit více klienv ohrožení sociálním vyloučením. Jejich hendikep tů než doposud.
je často omezuje v pohybu po okolí, pobytu mezi .
lidmi, kontaktu se sociálním prostředím.
U osob, které mají potenciál být zaměstnány,
Patron: Martin Bezděk (PRŮMSTAV, VINCI
jim jejich nemoc/postižení komplikuje zapojení
na pracovní trh, ať už kvůli sníženému intelektu, Construction):
„Patronem organizace Modré dveře jsem se
nebo malým pracovním zkušenostem daným
stal pro její pomoc lidem v těžkých životních
nestabilním zdravotním stavem nebo častým
situacích, do kterých se může dostat každý z nás.
střídáním zaměstnání.
Důvodem bylo i místo působení. Pravidelně
Dar ve výši 30 000 Kč bude použit na vybavení projíždím kolem a vždy mě zajímalo, čím se orgamístností, kde probíhají programy, a zajištění nizace zabývá. Po první návštěvě jsem byl nadšen
jejím přístupem a uvědomil jsem si, jak velký
pomůcek pro navýšení kvality poskytovapřínos má pro společnost.“
ných služeb. Cílem je zkrácení doby potřebné

10

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.
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