
Nadace VINCI v České republice, která byla založena v roce 2008, podporuje 
projekty zaměřené na sociální a profesní začleňování osob. Nadace VINCI 
systematicky nabízí dvojí podporu vybraným organizacím: finanční pomoc  

a kompetence jednoho nebo několika spolupracovníků skupiny VINCI. Dokládá 
tím snahu skupiny být trvalým partnerem komunit, pro které staví a vytváří 

početná díla. Nadace VINCI každoročně nabízí spolupracovníkům skupiny VINCI 
zapojení do aktivit organizací, které jednají ve prospěch sociálního a profesního 

začleňování. 
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PŘÍBĚH

OBCHOD S REGIONÁLNÍMI POTRAVINAMI 

farma Strahovice 
Projekt získal podporu v roce 2016. 

 Na farme ve Strahovicích jsem zacala pracovat  
v prosinci 2015. Predtím jsem tezko nacházela stálé 
zamestnání, protoze jsem mohla pracovat jen na 
ranní smeny, abych se zvládla postarat o své tri 
deti, které musím zaopatrovat sama. Své detství jsem 
prozila na venkove a jsem zvyklá na práci  
v zemedelství. Práce na farme pro me byla zlomová. 
Vyuzila jsem kazdé prílezitosti, abych se naucila 
nové veci. Od chystání svacin pro zamestnance  
az po porázku a zpracování kuzlecího a jehnecího 
masa. Kolegové mi ríkal i, ze jsem se stala pro farmu 
velkou oporou. Uvedomila jsem si, ze bych na 
statku chtela pracovat natrvalo. Zamerila jsem se na 
zpracování mléka a výrobu sýru z kozího a pozdeji 
i kravského mléka. Abych si jeste více rozsírila své 
znalosti v oblasti výroby sýru, absolvovala jsem v 
polovine roku 2017 kurz pro sýrare. V lednu 2018 
se na statku bude otevírat potravinárský podnik 
zamerený na mlécné výrobky a já zde budu pracovat 
jako sýrarka.“
Stanislava, sýrarka na farme StrahoviceSMĚŘOVÁNÍ PODPORY 

V 2. POLOVINĚ ROKU 2017
CENTRUM HIPOREHABILITACE MIRÁKL 
Holubice 
 
Vybavení pro hipoterapii a rehabilitační místnost 
Zaměření: začlenění do společnosti
 
Kontext: Centrum hiporehabilitace Mirákl poskytuje hipoterapii a doplňkové 
aktivity pro zdravotně postižené děti již od věku 3 měsíců. Snahou je obohatit 
klasickou fyzioterapii či rehabilitaci o další doplňkové metody, které přispějí k 
rozvoji dítěte se zdravotním hendikepem v oblasti motorické, ale i psychické a 
sociální. Hlavním zaměřením sdružení jsou ambulantní hipoterapie a intenzivní 
hiporehabilitační programy, dále však nabízí i doplňkové aktivity jako jsou 
canisterapie, Bobath terapie.
 
Projekt: dar ve výši 103 000 Kč na vybavení rehabilitační místnosti  
o nové pomůcky nutné k zajištění péče v oblasti hipoterapie, canisterapie, 
fyzioterapie a muzikoterapie. 
 
Patron: Petr Švanda, PRŮMSTAV (VINCI Construction) 

       PODPOŘENÉ ORGANIZACE 
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NÁRUČ – KAVÁRNA MODRÝ DOMEČEK 
Řevnice 
 
Zlepšení technologického vybavení kavárny Modrý domeček v Řevnicích
Zaměření: pracovní začlenění
 
Kontext: Chráněnou kavárnu Modrý domeček provozuje spolek Náruč, 
jehož posláním je pomoc a dlouhodobá podpora při začleňování osob se 
zdravotním hendikepem do běžného života. Kavárna Modrý domeček 
v Řevnicích poskytuje chráněná pracovní místa lidem s mentálním 
hendikepem a s duševním onemocněním. Aktuálně jich v kavárně pracuje 
23 a jedná se o pracovní pozice baristy, pomocného číšníka, kuchaře a 
pomocníka v kavárně.   
 
Projekt: dar ve výši 110 000 Kč na zlepšení technologického vybavení 
kavárny Modrý domeček v Řevnicích, konkrétně na zakoupení cukrářského 
a pekařského konvektomatu a navýšení výroby cukrářských a pekařských 
výrobků pro kavárnu a catering. 
 
Patronka Irena Kubinová, PRŮMSTAV (VINCI Construction): „…kavárna 
Modrý domeček působí velmi blízko mého bydliště, mám možnost s nimi tak být stále 
v kontaktu. Ráda bych do naší spolupráce zahrnula i svou dceru. Atmosféra kavárny 
a způsob podnikání se mi moc líbí.“ Patron Přemysl Neumajer, SMP CZ (VINCI 
Construction): „…kavárně aktuálně pomáhám s výběrem dodavatele a potřebným 
technickým řešením. V budoucnu počítám se svou další podporou.“
 

RODEZA 
Havířov 
 
Vybudování edukačního střediska pro osoby pečující o děti svěřené do 
náhradní péče
Zaměření: začlenění do společnosti

Kontext: Rodeza je pověřený orgán sociálně-právní ochrany dětí v rámci 
působnosti Moravskoslezského a Jihomoravského kraje. Poskytuje pomoc a 
podporu rodičům a dětem v náhradní rodinné péči, uzavírá dohody o výkonu 
pěstounské péče, realizuje dohled nad jejich výkonem, zajišťuje vzdělávání 
pro osoby pečující, odborné rodinné a sociální poradenství, asistovaná 
setkání s rodičem či jinou osobou, programy primární prevence, integrace 
dítěte do školského prostředí, doučování, profesionální hlídání dětí v rámci 
respitní péče, kariérové poradenství dětem a náhradním rodičům.  
 
Projekt: dar ve výši 80 000 Kč na vybudování edukačního střediska pro 
osoby pečující/osoby v evidenci a děti z náhradní rodinné péče. Cílem 
je pomoci klientům ke kvalitnějšímu výkonu náhradní rodinné péče 
prostřednictvím nadstandardní úrovně vzdělávání. Dětem z náhradních 
rodin pak nabídnout možnost smysluplného trávení volného času v době, 
kdy jsou osoby pečující/v evidenci v respitní péči, při asistovaných či 
rodinných setkáních.   
 
Patron: Oto Zwettler, ARKO TECHNOLOGY (VINCI Construction)
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FARNÍ CHARITA 
Beroun 
 
Částečná rekonstrukce Azylového domu sv. Jakuba pro muže
Zaměření: přístup k bydlení 

Kontext: Farní charita Beroun je největším poskytovatelem sociálních služeb 
na Berounsku a Hořovicku. Cílovými skupinami jsou senioři s Alzheimerovou 
chorobou, osoby bez přístřeší, rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením. 
Charita poskytuje azylové služby v Azylovém domě sv. Jakuba v Berouně. 
Jedná se o ubytování mužů bez přístřeší včetně služeb a další pomoci 
potřebným po nezbytně nutnou dobu k překonání nepříznivé sociální situace 
spojené se ztrátou bydlení a v krizové životní situaci.
 
Projekt: dar ve výši 100 000 Kč na zlepšení prostředí a zázemí Azylového 
domu sv. Jakuba pro muže včetně noclehárny, a to formou částečné 
rekonstrukce (rekonstrukce odpadů, oprava podlah, vymalování a 
rekonstrukce přístřešku pro popelnice). 
 
Jiří Dobiáš, PRŮMSTAV (VINCI Construction): „Bydlím na Berounsku a setkávám 
se tady často s činností Farní charity Beroun, která v regionu poskytuje sociální služby 
lidem v nouzi, bezdomovcům, nemocným a starým občanům, rodinám a mládeži v 
sociálně nepříznivé situaci. Proto jsem uvítal možnost zapojit se do činnosti Nadace 
VINCI a pomoci lidem v beznadějné situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními 
silami.“ Patronka Iveta Štočková, EUROVIA CS: „Situace v Azylovém domě v 
Berouně mě velmi zasáhla, protože v dané lokalitě sama žiju. Proto patronství tohoto 
projektu pro mě bylo logickým krokem jak pomoci, aby klienti Azylového domu ve své 
tíživé situaci mohli být v lepších podmínkách, stejně tak personál domu.“
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SRAZ – SPOLEČNĚ ZA RADOSTÍ A ZDRAVÍM 
Praha 
 
Zkvalitnění zázemí pro hiporehabilitaci
Zaměření: mobilita

Kontext: SRAZ nabízí služby a programy s využitím terapeutické a výukové 
farmy především v oblasti zooterapie, vzdělávání a osvěty, volnočasových aktivit. 
Významná část programů Sdružení SRAZ je určena lidem s hendikepem. V 
rámci nich jsou zajišťovány lekce hiporehabilitace, do které spadají hipoterapie 
a aktivity s využitím koní. Pro klienty jsou v rámci školního roku připravovány 
pravidelné lekce hiporehabilitace a intenzivní hiporehabilitační pobyt v období 
letních prázdnin.

Projekt: dar ve výši 80 000 Kč na zajištění kvalitních služeb pro osoby se 
zdravotním znevýhodněním formou hiporehabilitace. Jedná se o postavení 
nové rampy a obnovu dřevěné ohrady pro lekce hipoterapie, výcvik koní a jejich 
relaxaci.   
 
Patroni Jitka Mejzrová a Jan Spiral, SMP CZ (VINCI Construction): „Oba dva nás 
tento projekt zaujal, tak jsme se domluvili, že do toho půjdeme společně, a vzhledem k tomu, 
že bychom se osobně chtěli podílet na další spolupráci se sdružením SRAZ, bylo rozhodnuto. 
Máme rádi koně a ti formou hipoterapie pozitivně ovlivňují především u dětí a mládeže s 
tělesným postižením jejich další vývoj.“ 

 

LIDÉ, SPOLEČNÁ SETKÁNÍ A SDÍLENÍ

SETKÁNÍ PATRONŮ A PATRONEK NADACE VINCI  
V ČESKÉ REPUBLICE 
 
Nadace VINCI nás nejen propojuje s pomáhajícími organizacemi, je to 
také příležitost poznat se mezi kolegy skupiny VINCI. 8. listopadu 2017 se 
uskutečnilo přátelské setkání pro sdílení patronek a patronů organizací 
podpořených Nadací VINCI v České republice. Prostor pro setkání nabídla 
kavárna Café AdAstra, která zaměstnává lidi s mentálním hendikepem. Její 
činnost Nadace VINCI podpořila v roce 2016 a patronkou se stala Monika 
Dvořáková z EUROVIA CS. 

E-letter Nadace VINCI v České republice 
Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4, +420 602 762 739, www.nadacevinci.cz 
REDAKCE: Ivana Hlochová | GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ: Kateřina Černá | FOTOGRAFIE: organizace

BÝT PATRONKOU, PATRONEM – CO TO ZNAMENÁ? 
 
Patron dobrovolně doprovází sdružení a jeho projekt po dobu jeho trvání.  
Sdružení vyjádří své potřeby a patron poskytne podporu dle svých 
schopností, dovedností a časových možností.  
 
Chcete se dozvědět více informací o patronství? Máte ve vašem okolí 
organizaci, jejíž činnost je vám blízká, a rádi byste ji 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. 

HODNOTY

SO
LI

DA
RI

TA

ZAPOJENÍ
INOVACE

ROZDÍLNOSTPO
DP

OR
A

PRÁVO

BOHATSTVÍ

SDÍLENÍ

PRÁVOIN
OV

AC
E

PO
DP

OR
A PO

DPO
RA

INO
VACE

SO
LI

DA
RITA

KR
EA

TI
VI

TAZAPOJENÍ

SOLIDARITA

RADOST

SO
CI

ÁL
N

Í

 

DI
AL

OG

KOMUNIKACE

   

PRÁVO

SO
LI
DA
RITA

SOCIÁLNÍ DIALOG


