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v České republice

Solidární iniciativa
COVID-19
Skupina VINCI se rozhodla poskytnout podporu všem těm, kteří se ocitli v první linii
koronavirové krize v nemocničním, zdravotnickém, sociálním a školním sektoru. Tuto
nouzovou operaci řídila Fondation VINCI pour la Cité, jejíž rozpočet byl doplněn
o 10 milionů eur.

SOLIDARITA JE KLÍČOVÁ PRIORITA SOUČASNÉ DOBY, KTERÁ OVLIVNÍ
I NAŠI BUDOUCNOST
„Děkuji vám všem, kdo jste vyvinuli úsilí, zorganizovali a uskutečnili mnohé solidární
iniciativy – tím mám na mysli nadace Vinci působící ve Francii a v zahraničí, naše firemní
partnery a všechny spolupracovníky, kteří společně se sdruženími přiložili ruku k dílu
a podpořili ty, kteří bojovali s koronavirem v první linii a pomáhali nejzranitelnějším
skupinám obyvatelstva.
My ve VINCI jsme vždy věřili v sílu občanských iniciativ. Síla této výjimečné solidarity,
kterou krize vyvolala, ukazuje, že se skutečně jedná o sdílené přesvědčení – přesvědčení,
které se projevilo v aktech solidarity na všech úrovních naší skupiny, a především přímo
v terénu.
Tuto schopnost angažovaného přístupu, kterou jsme nedávno společně prokázali tím, že
jsme nehledě na ztížené podmínky odváděli svou práci, i projevy solidarity je potřeba
opětovně zmobilizovat, až se znovu pustíme do všech našich projektů; je to klíčová
priorita současné doby, která ovlivní i naši budoucnost.“
Xavier Huillard, generální ředitel a předseda představenstva VINCI
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TŘI OBLASTI PODPORY

NEMOCNIČNÍ
Zlepšit každodenní práci pečujícího personálu dodáním materiálu,
pracovního vybavení, zařízení apod.

ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ
Pomáhat lidem, kteří se ocitli v těžkých životních situacích, izolaci
prostřednictvím distribuce jídla, hygienických a dezinfekčních
pomůcek apod.

VZDĚLÁVÁNÍ
Zajistit kontinuitu vzdělávání mladých lidí ze sociálně slabého
prostředí distribucí školních pomůcek, počítačů, tabletů apod.

Poděkování za nasazení
v době pandemie.
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KLÍČOVÉ ÚDAJE INICIATIVY COVID-19

31 podpořených organizací
1 550 536 Kč finanční podpory

PODPORA V KRAJÍCH

Ústecký kraj

Liberecký
kraj

101 365 Kč

Královéhradecký kraj

40 216 Kč

60 000 Kč

Olomoucký kraj
44 970 Kč

1
2

1

1

25 347 Kč

9

Karlovarský kraj

4

6

Středočeský kraj

Moravskoslezský
kraj

1

318 020 Kč

Plzeňský kraj
10 549 Kč

1

1
2

Vysočina

2

38 950 Kč

Jihomoravský kraj
Hlavní město Praha

422 748 Kč

Jihočeský kraj
57 351 Kč

4

85 520 Kč

345 500 Kč

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

9 podpořených organizací
422 748 Kč finanční podpory

ADVENTOR
Praha 2
Adventor poskytuje služby nastavené speciálně pro osoby na
spektru autismu. Jedná se například o muzikoterapie, kurzy
výtvarné, vzdělávací, herectví a improvizace, terénní podporu,
individuální psychoterapie.
24 785 Kč na pořízení dvou notebooků pro pracovníky centra,
které jim umožní vykonávat práci z domova.

CABALLINUS
Praha 5 – Zbraslav
Caballinus provozuje hipoterapii, léčebnou metodu pomáhající
po fyzické i psychické stránce znevýhodněným dětem, jejímž
hlavním stimulem a rehabilitačním prvkem je pohyb koně,
resp. jeho hřbetu v kroku, jež je velmi podobný lidské chůzi.
Tuto službu poskytuje celoročně, a to buď ambulantně, nebo
formou intenzivních pobytů. Dětským klientům, již od dvou
měsíců věku, a jejich rodinám nabízí komplexní péči v oblasti
motorické, psychické a sociální: hipoterapie, fyzioterapie, aktivity
s využitím koní, canisterapie, psychologické konzultace, výtvarné
aktivity a podobně. Cílem je ovlivnění psychomotorického vývoje
dítěte tak, že je schopno maximálně využít motorických
dovedností v rámci svého postižení. Tím se zvyšuje jeho
integrace mezi zdravé děti.
29 777 Kč na hiporehabilitační set a válec se sundatelnými
obaly pro udržení provozu dle hygienických předpisů.
PATRON:
Zdeněk Burda, SMP CZ (VINCI Construction)
411 844 Kč
5
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CESTA DOMŮ
Praha 4
Cesta domů prostřednictvím služeb mobilního hospice umožňuje
pečování o nevyléčitelně nemocné a umírající děti a dospělé
v jejich přirozeném prostředí a nabízí podporu jejich blízkým.
Péče je zaměřena na tišení bolesti a dalších závažných projevů,
které provázejí nevyléčitelné nemoci a umírání, na podporu
rodiny i nemocného tak, aby člověk v posledních dnech
a týdnech života mohl žít důstojně, měl čas na své nejbližší, na
rozloučení a mohl být doma.
43 869 Kč na iPady a multifunkční tiskárnu, díky kterým
budou pracovníci schopni poskytovat služby v distančním režimu
a sdílet informace s kolegy.

DOMOV SUE RYDER
Praha 4
Domov Sue Ryder pomáhá seniorům a jejich rodinám ve chvílích,
kdy stáří začíná přinášet starosti.
60 000 Kč na pracovního oblečení pro zdravotní sestry
a doplňky do sprch v šatnách.

FLAMI
Praha 8
Organizace Flami se v karanténě zaměřila na seniory, na které
dopadají různá opatření. V domovech pro seniory organizují
muziko-arte-terapeutická setkávání a snaží se přinášet pozitivní
energii a zvyšovat tak u klientů motivaci k aktivitě, podpořit jejich
bio-psycho-sociální kondici a zmírnit možné následky zvýšené
izolace.
25 153 Kč na pořízení výtvarných potřeb a hudebních nástrojů
pro
realizaci aktivit pro seniory.
411 844 Kč
6
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JAKO DOMA
Praha 5

Jako doma se věnuje ženskému bezdomovectví. Vychází
z hodnot a principů partnerství, participace, posílení, vytváření
bezpečného prostředí, genderové citlivosti a spolupráce lidí
s domovem a bez domova. Organizace provozuje komunitní
centrum pro ženy bez domova, které zde mohou ošetřit své
základní potřeby, nabízí také nejrůznější aktivity a podporu.
Pracovnice organizace chodí do terénu, doprovází a síťují ženy
na další organizace, úřady, lékaře apod. Druhým hlavním
projektem organizace je Jídelna Kuchařek bez domova.
82 300 Kč na vybavení kuchyňské plochy pro přípravu
potravinových balíčků zejména pro ženy a trans osoby bez
domova.

RUKA PRO ŽIVOT
Praha 8
Organizace Ruka pro život provozuje denní stacionář a domov pro
osoby se zdravotním hendikepem.
56 886 Kč na vybavení šaten klientů a zřízení kuchyňského
ostrůvku pro zajištění potřebných hygienických podmínek.

STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI – AZYLOVÝ DŮM
Praha 9 – Horní Počernice
Azylový dům poskytuje pobytové a sociální služby na přechodnou
dobu osobám pečujícím o dítě (rodičovským párům,
samoživitelům, prarodičům či jiným příbuzným, pěstounům),
kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou
bydlení. Služba je také určena ženám v pokročilém stadiu
těhotenství. Program je specifický tím, že usiluje o zachování
celých rodin – matka, otec a děti – a obnovení jejich narušených
funkcí.
30 000 Kč na hygienické a čisticí prostředky, bezkontaktní
teploměry, dezinfekce a gely.
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ZAJÍČEK NA KONI – CAFÉ ADASTRA
Praha 2
V kavárně Café AdAstra pracují lidé s tělesným, mentálním či
sociokulturním hendikepem, kteří nemají uplatnění na běžném
trhu práce a většinou své místo nemohou najít ani na chráněných
pracovištích. Kavárna usiluje o vytvoření pracovních míst
v přirozeném prostředí, kde se spolu potkávají a pracují lidé
s hendikepem a ti, kteří žádný hendikep nemají. Možnost
zaměstnání osob s hendikepem v kavárně podporuje rozvoj jejich
pracovních dovedností a schopností, dochází ke zvyšování
sebevědomí klienta, a tím ke zkvalitnění celého jeho života.
69 978 Kč na pořízení trouby s příslušenstvím, která umožní
kavárně pokračovat v činnosti a překlenout těžkosti z doby
uzavření.
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MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

4 podpořené organizace
345 500 Kč finanční podpory

CHARITA
Frenštát pod Radhoštěm
Charita ve Frenštátu pod Radhoštěm poskytuje sociální, ošetřovatelské a pečovatelské služby v domácnostech klientů. Odborná
péče je poskytovaná pacientům s akutními nebo chronickými
onemocněními, pacientům tělesně hendikepovaným a závislým
na cizí pomoci. Cílem je umožnit pacientům co nejdelší pobyt
v jejich domácím prostředí a zlepšit kvalitu jejich života, zkrátit
nebo zamezit pobytu v nemocnici, oddálit nebo zamezit umístění
do ústavů sociální péče.
108 000 Kč na zdravotnické vybavení a ochranné pracovní
pomůcky pro pracovníky, zejména tonometry a oxymetry,
pracovní oblečení, handsfree pro orientaci v terénu a pohovku
pro odpočinkovou zónu.

CHARITA
Jablunkov
Charita v Jablunkově poskytuje pomoc lidem v nouzi.
Prostřednictvím své terénní charitní pečovatelské služby
umožňuje seniorům a lidem se zdravotním hendikepem setrvat
co nejdéle v domácím prostředí.
97 500 Kč na pořízení polohovacích postelí s matrací
a příslušenstvím pro pacienty v domácí péči, dezinfekčních
prostředků a ochranných pomůcek pro pracovníky.
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MEDICA
Třinec
Medica odborně a lidsky podporuje rodiny v každodenní náročné
péči o své blízké, doprovází je v nelehké době při umírání i po
smrti, a to v jejich přirozeném domácím prostředí na
Třinecko-Jablunkovsku. Cílem služby je poskytnout odborné
sociální poradenství lidem, kteří se ocitnou v nepříznivé situaci
z důvodu blízkosti smrti, poradit pečujícím rodinám
při ošetřování v domácím prostředí a pomoc pozůstalým při
vyrovnávání se se ztrátou.
90 000 Kč na dezinfekci, ochranné pracovní pomůcky pro
zdravotníky a biotronovou lampu pro pacienty v domácí péči.

SLEZSKÁ DIAKONIE
Český Těšín

Slezská diakonie má velmi široký záběr aktivit, projektů a lidí,
kterým pomáhá. Své klienty podporuje v tom, aby mohli žít
maximálně plnohodnotný a důstojný život v běžné společnosti.
Ať už to jsou lidé se zdravotním hendikepem, kteří mohou
samostatně bydlet, pracovat nebo se vzdělávat, nebo lidé bez
domova či rodiny s dětmi, kteří odstartují nový život, nebo
senioři, kteří mohou díky osobní asistenci zůstat v domácím
prostředí.
50 000 Kč na ochranné pomůcky, zejména dezinfekci,
jednorázové rukavice, bezkontaktní teploměry, jednorázové
obleky, pláštěnky a návleky na boty pro pracovníky diakonie.
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STŘEDOČESKÝ KRAJ

6 podpořených organizací
318 020 Kč finanční podpory

DĚTSKÝ DOMOV
Unhošť
Dětský domov v Unhošti poskytuje výchovnou a vzdělávací péči
dětem zpravidla ve věku mezi 3–18 roky. Pokud ale děti pokračují
ve studiu, mohou v domově zůstat až do 26 let. Klienty jsou děti
z rodin, kde byly nevyhovující podmínky, které byly nefunkční
nebo v nich byly děti týrány či zneužívány.
16 792 Kč na pořízení softwarů do počítačů pro zajištění online
výuky pro děti.
PATRON: Bohuš Eliáš, SMP CZ (VINCI Construction)

CHARITA
Starý Knín

Charita ve Starém Kníně poskytuje služby rodinám s dětmi
v nouzi, seniorům a lidem se zdravotním hendikepem. Působí
v okrese Příbram – v Dobříši, Sedlčanech, Voticích
a Mokrovratech.
V období pandemie byly uzavřeny školy a děti se musely
vzdělávat doma s rodiči. V některých rodinách, o které se charita
stará, ale technické pomůcky chybí a rodiče neumí s počítači
pracovat. Děti se tak dostávaly do problému tím, že se nemohly
do výuky zapojit. Charita se proto rozhodla vytvořit zázemí pro
výuku těchto děti.
42 000 Kč na pořízení tabletů, které umožní dětem vyhledávat
informace a komunikovat se školou, počítačového programu pro
děti s mentálním hendikepem a školních pomůcek – bloků,
psacích potřeb, pomůcek na výuku matematiky a podobně.
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HIPOCENTRUM ROBIN
Krupá u Rakovníka
Hipocentrum Robin se zabývá hipoterapeutickým ježděním
převážně pro děti s poruchou autistického spektra. Hipocentrum
pracuje nejen s dětmi, ale s celými rodinami a poskytuje
poradenství pro rodiče. Při individuální psychoterapii pracuje
i s dospělými osobami.
19 990 Kč na osobní počítač pro provádění
psychoterapeutického poradenství přes videohovory.

KVALITNÍ PODZIM ŽIVOTA
Vestec
Kvalitní podzim života je terénní pečovatelská služba. Její
cílovou skupinou jsou senioři, osoby se zdravotním hendikepem,
s chronickým nebo duševním onemocněním.
Sociální pracovníci poskytují zejména pomoc při zvládání
běžných úkonů jako je péče o vlastní osobu, osobní hygiena.
Cílem je umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využívat
přirozené vztahové sítě, zůstat součástí přirozeného místního
společenství, žít běžným způsobem.

MAGDALÉNA
Mníšek pod Brdy

39 712 Kč na pořízení pracovních oděvů (vest, trik, mikin) pro
sociální pracovníky.

Magdaléna poskytuje ucelený systém zdravotních a sociálních
služeb v oblasti prevence a léčby různých typů závislostí v Praze
a ve Středočeském kraji. Klientům i jejich rodinám nabízí širokou
škálu služeb a vysokou míru podpory s cílem zlepšit kvalitu jejich
života, pomoci jim začlenit se do společnosti a rozvíjet běžný
způsob života. Současně minimalizuje zdravotní a sociální rizika
spojená s užíváním návykových látek.
162 026 Kč na ochranné prostředky a bezpečnostní vybavení
pro terénní pracovníky. Jedná se zejména o ochranné obleky,
funkční prádlo, bezpečnostní obuv, chladicí box na zdravotnický
materiál do auta, stůl na testování, židle a table.
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TŘI
Čerčany
TŘI je hospicová a paliativní péče, a to jak v lůžkovém Hospici
Dobrého Pastýře, tak v domácím prostředí klientů. Personál
usiluje o odstranění či minimalizaci symptomů doprovázejících
nevyléčitelné onemocnění a o naplnění fyziologických,
psychosociálních a spirituálních potřeb klienta. Dalším cílem je
podpora a doprovázení rodinných příslušníků nemocného tak,
aby mu mohli být oporou a zvládli tuto těžkou životní situaci
nejen v průběhu hospitalizace, ale také po jeho úmrtí.
37 500 Kč na koncentrátory kyslíku pro klienty, kteří byli v domě
pandemie propuštěni do domácího ošetřování.

ÚSTECKÝ KRAJ

2 podpořené organizace
101 365 Kč finanční podpory

DĚTSKÝ DOMOV
Vysoká Pec

Dětský domov ve Vysoké Peci poskytuje péči a zabezpečení
dětem s nařízenou ústavní výchovou.
47 920 Kč na pořízení počítačů a chytrých telefonů pro zajištění
online výuky.
PATRON: Bohuš Eliáš, SMP CZ (VINCI Construction)
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KOSTKA
Krásná Lípa

Kostka provozuje nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
a poskytuje sociálněaktivizační služby pro rodiny s dětmi. Pracuje
s dětmi a mládeží zejména ze sociálně slabého prostředí, které
podporuje v učení a domácí přípravě do školy.
53 445 Kč na školní pomůcky pro usnadnění výuky pro děti ze
sociálně slabých rodin, zejména po dobu distanční výuky.
PATRONKA: Lucie Kulhavá, SMP CZ (VINCI Construction)

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

2 podpořené organizace
85 520 Kč finanční podpory
LIGA VOZÍČKÁŘŮ
Brno

Liga vozíčkářů poskytuje sociální služby lidem s fyzickým,
kombinovaným nebo lehkým mentálním postižením. Reaguje na
reálné potřeby lidí se zdravotním hendikepem a podle toho
modeluje služby, které nabízí. Jedná se zejména o osobní
asistenci, odborné sociální poradenství, centrum denních služeb
a sociální rehabilitace. Na to navazuje výcvik asistenčních psů,
doprava upraveným mikrobusem, půjčovna kompenzačních
pomůcek, bezbariérové divadlo Barka, aktivity pro pečující osoby,
pobytové akce a další.
65 520 Kč na materiál pro terapeutické dílny (keramická hlína,
glazury, sklo a barvy na sklo, korálky, látky atd.), hygienické
a čisticí prostředky a posuvné dveře do Centra denních služeb.
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PARACENTRUM FENIX
Brno
Paracentrum Fenix pomáhá lidem po úrazu páteře a míchy, tedy
především lidem trvale upoutaným na invalidní vozík. Klienti
mohou využívat rehabilitace, fyzioterapie, osobní asistence,
specializované výživové poradenství a fitness, psychologickou
péči nebo bezbariérové poradenství či preventivní přednášky.
20 000 Kč na pořízení notebooků pro pracovníky centra, kteří
tak mohou pracovat z domova.

LIBERECKÝ KRAJ

1 podpořená organizace
60 000 Kč finanční podpory
MCU KOLOSEUM
Liberec

MCU Koloseum poskytuje a zprostředkovává poradenské,
charitativní, vzdělávací, kulturní, sportovní, rehabilitační
a zdravotní služby pro osoby s omezenou mobilitou a osoby
zdravotně hendikepované.Poskytuje terénní sociální služby
lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního hendikepu a rodinám s dětmi,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se
zejména o pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu a při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při
zajištění chodu domácnosti.
60 000 Kč na pořízení nízkoteplotní trouby pro zajištění
zvýšené poptávky po rozvážce jídel do domácností klientů
s omezenou mobilitou.
15

JIHOČESKÝ KRAJ

2 podpořené organizace
57 351 Kč finanční podpory

HOSPICOVÁ PÉČE SV. KLEOFÁŠE
Třeboň
Svatý Kleofáš poskytuje mobilní specializovanou péči včetně
odlehčovací služby a osobní asistence. Zároveň provozuje
půjčovnu kompenzačních pomůcek.
43 850 Kč na vybavení sesterny stoly, skříní a židlemi, na
pořízení handsfree a košíků na léky, zdravotnický materiál
a mikiny pro personál.

VLADYKŮV DVŮR
Roudné
Vladykův dvůr se věnuje vzdělávání dětí a mládeže s využitím
alternativních metod při práci s koňmi, etologie koní
a environmentální výchovy v rámci hiporehabilitace.
13 501 Kč na vytvoření dvou malých ohrazených prostor pro
práci dětí s koňmi pro zajištění provozu dle hygienických
podmínek.
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OLOMOUCKÝ KRAJ

1 podpořená organizace
44 970 Kč finanční podpory

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI
Olomouc
Raná péče je terénní služba, doplněná případně o ambulantní
formu, a je určena dětem do 7 let se zdravotním hendikepem,
nebo jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého
zdravotního stavu.
Služba je poskytována v místě bydliště dítěte a rodičů a zaměřuje
se na podporu rodiny a vývoj dítěte s ohledem na jeho specifické
potřeby.
44 970 Kč na pořízení notebooků pro poradkyně a psycholožku,
které jim umožní být ve spojení s rodinami také distanční
formou.
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KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

1 podpořená organizace
40 216 Kč finanční podpory

DOMOV SV. JOSEFA
Žireč u Dvora Králové
Domov sv. Josefa poskytuje komplexní zdravotní a sociální péči
osobám nemocným roztroušenou sklerózou. Snaží se těmto
lidem dopřát plnohodnotný život, pomáhat zlepšit jejich
zdravotní stav, vyrovnat se s nemocí a kompenzovat ztrátu
hybnosti, seberealizovat se a začlenit se aktivně do kolektivu.
40 216 Kč na zpětné financování materiálu na výrobu roušek.
PATRONKA: Zuzana Vácová, EUROVIA CS
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KRAJ VYSOČINA

1 podpořená organizace
38 950 Kč finanční podpory

ALITERRA
Tasov
Hlavní náplní organizace Aliterra je výtvarně-řemeslné
modelování pro nevidící děti, mládež i dospělé. Zakladateli jsou
manželé Axmanovi, kteří založili vzdělávací centrum v poklidné
vesnické krajině, kde se snaží nevidomým a zrakově
hendikepovaným lidem představit sochařské modelování
založené na výuce speciální techniky. Ta je uzpůsobena pro ruce
tak, aby veškeré proporce modelované práce byly nevidícímu
člověku srozumitelné hmatovým způsobem a bylo pro něj možné
si modelovanou práci řemeslně rozvrhnout a vymodelovat.
38 950 Kč na materiál pro obnovu chodu dílny, pláty do
výpalných pecí, pracovní desky, čisticí stroj a ložní prádlo do
pokojů pro studenty.
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KARLOVARSKÝ KRAJ

1 podpořená organizace
25 347 Kč finanční podpory

HOSPIC SV. JIŘÍ
Cheb

Hospic sv. Jiří poskytuje zdravotní, psychickou, sociální
a spirituální podporu umírajícím, aby mohli závěr svého života
prožít pokud možno se svými nejbližšími v domácím či domovu
podobném prostředí tak, že toto období budou vnímat jako
přirozenou a smysluplnou součást svého života.
25 347 Kč na pořízení skartovačky, tiskárny, nanoroušek a mopu
na úklid.
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PLZEŇSKÝ KRAJ

1 podpořená organizace

DOMOV – PLZEŇSKÁ HOSPICOVÁ PÉČE
Plzeň

Domov – plzeňská hospicová péče poskytuje zdravotní a sociální
služby – domácí hospicovou a paliativní péči nevyléčitelně
nemocným a umírajícím a terénní odlehčovací službu a sociální
poradenství pro seniory, dlouhodobě nemocné a zdravotně
hendikepované.
10 549 Kč na notebook a tašku pro práci pracovníků na home
office.

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