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Vize/budoucnost/personální informace 

NADACE VINCI  
 
 

Nadace VINCI v České republice 
zahajuje v roce 2011 již čtvrtý rok své 
činnosti, a tak se nabízí provést 
stručnou bilanci tří uplynulých let.  

Nejdříve bych rád připomenul, že zakladatelé a 

současně i dárci Nadace VINCI v tomto období byly 

společnosti PRŮMSTAV-FCC, EUROVIA CS, SMP CZ, 

VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS a 

samozřejmě také mateřská nadace FONDATION 

D’ENTREPRISE VINCI POUR LA CITÉ.   

V průběhu minulého roku 

přistoupily 

k naší nadaci 

další dvě 

společnosti, 

které budou 

přispívat od 

roku 2011, a 

to VINCI 

ENERGIES 

CZ a 

SOLETANCHE ČR. 

Hlavním cílem Nadace VINCI je podporovat a 

mobilizovat prostřednictvím zaměstnanců skupiny 

VINCI humánní potenciál, aby dodával odvahu, pomoc a 

sílu občanským iniciativám a projektům s potřebou 

sociálního i profesního začlenění a také podporovat 

preventivní práci se zajišťováním volnočasových aktivit 

dětí a mládeže. 

Nadace VINCI dbá velmi na to, aby byl nadační 

příspěvek byl vložen do prostředků dlouhodobého, 

hmotného charakteru, tzn. zvláště na investiční 

prostředky, na vybavení.    

V letech 2008 až 2010 Nadace VINCI 
poskytla nadační příspěvky celkem 
pro 22 projektů, které doprovodilo 24 
patronů a patronek z řad zaměstnanců 
výše uvedených společností a 
souhrnná částka činila 4 912 689 Kč. 

Nadace VINCI v České republice byla první nadací, jež 

pokračovala v šíření cílů a myšlenek mateřské nadace a 

vznikla samostatně mimo území Francie. 

Tento počin byl ve skupině VINCI velmi příznivě 

hodnocen a na podobném principu byly v minulém roce 

také založeny nadace v Německu a v Řecku. 

Ing. Milan Valenta - Předseda správní rady Nadace 

VINCI v České republice www.nadacevinci.cz  

Potenciální zájemci o patronaci 
projektů nebo žadatelé s novými 
projekty se mohou hlásit na mailu  
nadace@nadacevinci.cz, popřípadě na 
mém telefonu 602 360 262.     
                                                                                                    

                                                                                              Milan Valenta 

…A PROJEKTY, KTERÉ ZA PŘISPĚNÍ NAŠICH KOLEGŮ 
ZÍSKALY V ROCE 2010 FINANČNÍ PODPORU:  
 
Občanské sdružení SALET  
finanční dar 235 000 Kč, patron projektu Zdeněk Burda – SMP. Posláním tohoto sdružení je poskytovat lidem se 

zdravotním postižením podporu k tomu, aby mohli pracovat, vzdělávat se a žít mezi svými vrstevníky. Sdružení provozuje 

čtyři chráněné pracovní dílny a jednu prodejnu. Dar poskytnutý v prosinci 2010 bude použit na koupi automobilu pro 

zajištění přepravy osob se zdravotním postižením. 

Občanské sdružení Slepíši  
finanční dar 95 000 Kč, patron projektu Ilona Kalová, Klára Hájková - Eurovia CS. Sdružení podporuje aktivity a pracovní 
uplatnění nevidomých lidí. Využívá ATM techniku, což je řemeslná technika založená na hmatovém modelování a byla 
vyvinuta právě pro nevidomé. Dar z prosince 2010 bude použit na výměnu oken v prostorách, kde jsou klienti ubytováni. 

Občanské sdružení Vítej, maminko!  
finanční dar 62 500 Kč, patronkou projektu Alice Roubíčková – SMP. Toto občanské sdružení se zaměřuje na zkvalitnění a 

podporu služby krátkodobého hlídání určeného rodičům, především ženám hledajícím zaměstnání, dále rodinám 

nacházejícím se v těžké životní situaci a rodinám dětí, které nebyly umístěny do mateřské školy. Příspěvek z května 2010 

byl použit na vymalování vnitřních prostor školičky a na dodávku počítače, fotoaparátu a drobného materiálu. 

Charita Svitavy 
finanční dar 289 310 Kč, patronem projektu Pavol Škuliga - Eurovia CS. Toto sdružení zajišťuje služby pro osoby 

s mentálním postižením, seniory a dále poskytuje pobytovou službu osobám, které mají sníženou soběstačnost. Příspěvek 

byl použit na rekonstrukci a bezbariérové 

řešení koupelny a toalety v zařízení 

Světlanka ve Svitavách. 

Občanské sdružení JAHODA 
finanční dar 110 000 Kč, patronkou 

projektu Petra Horská – PRŮMSTAV-FCC. 

Jahoda poskytuje sociální služby a 

programy pro rodinu a veřejnost na sídlišti 

Černý Most v Praze. Cílovou skupinou jsou 

děti a mládež, které jsou ohroženy 

sociálním vyloučením. Provozuje 

nízkoprahové kluby a terénní programy. Za 

poskytnutý dar budou vyměněna okna a 

balkonové dveře. 

Proutek, občanské sdružení 
finanční dar 194 844 Kč, patroni Michaela Kaisrová a Jiří Šmejkal – SMP CZ. Sdružení provozuje chráněnou dílnu a bydlení 

lidem s mentálním postižením v obci Plasná v Jižních Čechách. Tato dílna část svých výrobků prodává na trzích. Tohoto 

prodeje se účastní i zaměstnanci s postižením a dostávají se tak do kontaktu s kupujícími a ukazují i to, že mohou 

pracovat stejně jako kdokoliv jiný. Dar byl použit na nákup osobního automobilu pro dopravu zaměstnanců a k rozvozu 

výrobků chráněné dílny. 

YMCA Praha o.s.  
finanční dar 100 000 Kč, patronka Lucie Nejedlá – SMP CZ. Tento klub nabízí sociální a volnočasové služby jako 
informační servis, poradenství, situační intervence, doučování a dále pořádá sportovní a kulturní programy pro děti a 
mládež z Jižního Města, Praha 11. Jedná se o mladé lidi, kteří se mohou setkat s prvními obtížemi, jako je chození za školu, 
problémy s učením, drogy, šikana, rozvrácená nebo neúplná rodina.  Klub se bude stěhovat do nových prostor, proto dar 
bude použit na nezbytné stavební úpravy. 

Občanské sdružení V růžovém sadu 
finanční dar 172 000 Kč, patronka Ilona Kalová – Eurovia CS. Toto občanské sdružení je sociálně terapeutickou dílnou, ve 

které pracují lidé s mentálním handicapem. Vzniká zde originální řemeslný postup s pomocí těchto handicapovaných lidí. Za 

poskytnutý dar bude zřízen bezbariérový vstup do prostoru terapeutické dílny. 

Sdružení Podané ruce, o.s. 
finanční dar 178 300 Kč, patronka Lenka 

Pavlovská – Eurovia CS. Sdružení Podané ruce 

patří k největším poskytovatelům služeb 

v oblasti prevence, léčby a resocializace 

drogově závislých lidí v ČR. Toto brněnské 

centrum pracuje se žáky a studenty škol a dále 

s rodiči dětí, které experimentují s drogami. 

Cílem je nastolit trvalou změnu životního stylu, 

abstinence a znovu-začlenění do společnosti. 

Dar bude sloužit na stavební úpravy, renovaci a 

vybavení poradenské místnosti, čekárny a 

kanceláře. 


