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Nadace VINCI v České republice v průběhu 

roku 2014 opět úspěšně naplňovala své poslání. 
Velmi dobře se nám dařilo propojení mezi 
jednotlivými žadateli, kterým byl přidělen 
nadační příspěvek, a kontaktními zaměstnanci, 
patrony projektů. Docházelo tak k praktickému 
propojení světa občanské společnosti 
s prostředím stavebních firem, českých filiálek 
skupiny VINCI. 

Ačkoliv se naše nadace nemůže řadit k velkým 
nadacím, i tak se stala velmi vyhledávanou pro 
určitý typ žadatelů. Celkem nám bylo do limitního 
termínu v polovině roku zasláno 25 kompletních 
žádostí s nejrůznějšími projekty. 

Výběrová komise zasedala během roku 
dvakrát. V jarním termínu proběhlo jednání 
koncem května a v podzimním termínu v polovině 
listopadu. Celkem bylo výběrové komisi 
představeno 12 projektů. Bohužel, vzhledem 
k omezeným finančním možnostem nadace, jsme 
nemohli všechny zaslané žádosti uspokojit. 
Výběrová komise na svých dvou zasedáních 
vybrala 10 projektů, kterým byl přidělen nadační 
příspěvek.  

Tři projekty se zaobíraly sociálním začleněním 
a tři další pak mobilitou osob nebo dopravou 
výrobků chráněných dílen. Dva projekty 
zajišťovaly přístup k pracovním místům, jeden 
nabízel školení a změny kvalifikace s možností 
pracovního začlenění a jeden řešil výchovu 
mládeže ze sociálně slabého prostředí.  

Podařilo se nám také zajistit vícečetné 
patronáty, kdy ve třech případech se u projektu 
spojila dvojice patronů a patronek. Devět 
patronací bylo ze skupiny VINCI Construction 
(PRŮMSTAV, SMP CZ a SOLETANCHE), tři 
patronace z VINCI Energies (ELEKTROTRANS, 
KASTT a VINCI Energies) a jeden patron z firmy 
EUROVIA. Podle gendrové struktury se jednalo o 8 
mužů a 5 žen, tedy celkem třináct patronací. 

Celková přidělená částka nadačních příspěvků 
pro výše zmíněných deset projektů za rok 2014 
činila  826.436,- Kč. 

K příjemným okamžikům uplynulého roku 
patřila společná setkávání zástupců a pracovníků 
jednotlivých obdarovaných žadatelů s patrony a 
patronkami projektů. Docházelo při nich 

ke vzájemné výměně zkušeností a hledaly se 
možné formy spolupráce. Ve většině případů byli 
zástupci neziskových organizací příjemně 
překvapeni tímto osobním a lidským přístupem, 
který je zásadní pro činnost Nadace VINCI, ale jiné 
nadace ho nepraktikují.  

Je mi ctí, že mohu závěrem poděkovat všem 
patronům a patronkám jednotlivých projektů, 
dále také svým kolegům z výběrové komise, 
revizorovi a členům správní rady nadace. Jsem 
opravdu rád, že všichni tito lidé svým osobním 
přístupem a dobrovolnou činností propagují 
dobré jméno Nadace VINCI.  

Věřím, že naše nadace i v příštím roce bude 
pokračovat v plnění cílů své činnosti. Formou 
nadačních příspěvků a také lidským a profesním 
přístupem patronů a patronek dokáže přinášet 
pomoc občanským iniciativám a jejich 
prostřednictvím i našim spoluobčanům. 

  
Příloha 1: Stručný popis projektů, kterým byl 
přidělen nadační příspěvek 
Příloha 2: Účetní závěrka k 31.12.2014 
Příloha 3: Zpráva revizora 
Příloha 4: Zpráva auditora o ověření účetní 
závěrky k 31.12.2014 

 
 

V Praze dne  27.3.2015 
 
 
 

Ing. Milan Valenta 
předseda správní rady 
Nadace VINCI v České 

republice 
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Příloha č.1 
Stručný popis projektů,  

kterým byl přidělen nadační příspěvek 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Společnost „E“, o.s. 
 
Rozšíření a modernizace aranžovací dílny pro 
lidi s epilepsií  
Společnost „E“, občanské sdružení, je jediná 
sociálně zaměřená profesionální organizace v 
ČR s celorepublikovou působností podporující 
lidi s epilepsií bez rozdílu věku, postižení, jejich 
blízké a osoby zajímající se o danou 
problematiku.  
Cílem zaměstnávání lidí s epilepsií formou 
aranžování květin je jejich uplatnění na trhu 
práce, zlepšení jejich postavení ve společnosti 
a zmírnění projevů onemocnění epilepsie. 
Zlepšení sociální situace lidí s epilepsií je 
vzhledem k jejich nelehkým životním 
problémům velkým přínosem. Během 
pravidelné možnosti pracovat se přirozeně 
začleňují mezi běžnou populaci, učí se novým 
věcem, disciplíně. Možnost výdělku zlepšuje i 
materiální část jejich života.  
 

Nadační příspěvek 
58 000,– Kč — poskytnutý v červnu 2014 bude 
použit na provedení nové dřevěné, popřípadě 
vinylové podlahy.  
 
web: www.spolecnost-e.cz 
e-mail: info@spolecnost-e.cz   
 
 
 
 

 
 

 
kontaktní zaměstnanci:  

Monika Vrňáková 
(PRŮMSTAV) a  

Pavlína Bartošová 
(PRŮMSTAV)  

 



 
 
 
 

 

Centrum služeb Slunce všem, o. p.s. 
 

Vozidlo pro realizaci zahradnických služeb 
Centrum služeb Slunce všem, o.p.s., působí 
v Unhošti a má dva hlavní směry činnosti, 
sociální služby a zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením. 
V oblasti sociálních služeb provozuje denní 
stacionář, pečovatelskou službu, sociálně 
terapeutickou dílnu, chráněné bydlení, domov 
pro osoby se zdravotním postižením, 
odlehčovací služby, sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby 
pro seniory a OZP, osobní asistence a odborné 
sociální poradenství.  
Zajišťuje zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením v provozech kavárna, pekárna, 
úklidové práce, zahradnické práce, výroba 
dárkových předmětů a pomocné práce při 
poskytování sociálních služeb.  
Zahradnická skupina má své zázemí – šatnu, 
sklad nářadí, sklad hnojiv a chemické ochrany  
rostlin, z kterého vyjíždí provádět sjednané 
zakázky i mimo město.  

Nadační příspěvek 
200 000,– Kč — poskytnutý v červnu 2014 
bude použit na nákup vozidla pro 
zahradnickou skupinu.  
 
web: www.slunce.info  
e-mail: centrum@slunce.info   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

kontaktní zaměstnanec:  
Aleš Frána (EUROVIA CS) 



 
 
 
 

 

 

Sdružení Linka bezpečí 
 

Obnova hardwarového vybavení telefonního 
centra Linky bezpečí 
Linka bezpečí je sociální služba telefonické 
krizové pomoci pro děti a mládež v obtížných 
životních situacích. Jako jediná služba tohoto 
druhu v ČR funguje nepřetržitě již 20 let a je 
dostupná zdarma, nepřetržitě a je možné ji 
využívat i anonymně, kdy volající nemusí 
sdělovat žádné osobní údaje. Funguje na 
harmonizovaném evropském čísle 116 111. 
Jedná se o službu preventivní a s nízkým 
prahem dostupnosti. Je možné zavolat ze 
všech mobilních sítí, pevných telefonů a 
veřejných telefonních automatů a to i bez 
kreditu. Linka bezpečí pomáhá dětem a 
mladistvým do 26 let v obtížných a krizových 
životních situacích, které mohou ohrožovat 
zdraví, vývoj nebo i život.  
 
 
 
 

Nadační příspěvek 
52 000,– Kč — poskytnutý v červnu 2014 bude 
použit na nákup datového úložiště, záložního 
zdroje a instalační materiál.  
 
web: www.linkabezpeci.cz  
e-mail: pomoc@linkabezpeci.cz   
  

 
 

 
 
 
 
 

kontaktní zaměstnanec:  
Tomáš Benda  

(VINCI ENERGIES CZ) 
  



 
 
 
 

 

 

Občanské sdružení Smíšek 
Integrační školička 
Projekt Integrační školičky Smíšek (občanské 
sdružení), je svém kraji jeden z mála projektů, 
který se věnuje celotýdenně předškolním 
dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. 
Hlavním cílem je umožnit těmto dětem (děti 
z azylových domů, děti rodičů, kteří se dostali 
do tíživé situace, děti rodičů s drogovou 
anamnézou, matek samoživitelek) včasnou 
integraci do společnosti svých vrstevníků a 
zajistit jim tak i lepší vzdělávací podmínky 
s pozitivnějším výhledem do budoucnosti. 
Pokud tyto děti absolvují ZŠ s aspoň 
průměrným prospěchem, nebude pro ně další 
studium nedostupné a tím se i zvýší následná 
možnost zaměstnání.   
Jedinečnost projektu spočívá v propojení 
Smíškovin, Integrační školičky Smíšek a 
sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s 
dětmi – tím je docíleno ucelenější, 
intenzivnější a hlavně efektivnější práce 
s rodinou jako celkem.  

Nadační příspěvek 
86 000,– Kč — poskytnutý v červnu 2014 bude 
použit na rekonstrukci nových prostor 
Integrační školičky a nákup vybavení.  
 
web: www.os-smisek.cz  
e-mail: info@os-smisek.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kontaktní zaměstnanci:  
Šárka Romanová 

(ELEKTROTRANS) a 
 Stanislav Kubica (SMP CZ) 



 
 
 
 

 

 

Centrum služeb a pomoci AVAZ Děčín 

Koupě „schodolezu“ pro AVAZ 
Občanské sdružení Asociace vozíčkářů a 
zdravotně i mentálně po-stižených (AVAZ), je 
samostatnou neziskovou organizací, která 
sdružuje děti a dospělé se zdravotním nebo 
smyslovým postižením, bez rozdílu druhu a 
stupně postižení.  
Jejím posláním je pomáhat lidem s postižením 
především v aktivním a rovnoprávném životě 
ve společnosti a v prosazování a hájení jejich 
zájmů. Dále se snaží prosazovat pro osoby s 
probouzí ve všech lidech s postižením pocit 
hrdosti a nezávislosti.  
Hlavními činnostmi jsou půjčování 
kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, 
pravidelná rehabilitační cvičení, rekondiční 
pobyty, odborné a sociální poradenství.  
 
 
 
 
 

Nadační příspěvek 
133 100,– Kč — poskytnutý v prosinci 2014 
bude použit na nákup schodolezu T09 (pásové 
přepravní zařízení pro osoby na mechanickém 
invalidním vozíku).  
 
web: www.avaz.wz.cz 
e-mail: avaz.dc@seznam.cz  
 

 
 
 
 
 
 

kontaktní zaměstnanec:  
Pavel Prokop (SMP CZ) 

  



 
 
 
 

 

Občanské sdružení TRIANON 
Trianon jede !  
Hlavní činností občanského sdružení TRIANON 
je integrace osob se zdravotním postižením a 
osob nad 50 let do společnosti a do praco-
vního procesu, edukace mládeže v oblasti 
životního prostředí a ob-novitelných zdrojů 
energie, monitoring přístupnosti 
(bezbariérovosti) budov a také každoroční 
konání mezinárodní konference Bez Bariér – 
Bez Hranic. 
Další a důležitou činností občanského sdružení 
je výrobní program Separace pro recyklaci, 
kde dělníci se zdravotním postižením separují 
elektroodpad a jednodruhové plasty. Pro tuto 
činnost byla rekon-struována část prostorů 
jako chráněná dílna.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Nadační příspěvek 
70 000,– Kč — poskytnutý v prosinci 2014 
bude použit na rekonstrukci dalších prostor 
chráněné dílny.  
 
web: www.ostrianon.cz 
e-mail: predseda@ostrianon.cz   
 
 
 

 
 
 

kontaktní zaměstnanec:  
Tomáš Pintzker 

(PRŮMSTAV) 
 
 
 

  



 
 
 
 

 

 

Ostravská organizace vozíčkářů, 
občanské sdružení 

 
ALDIO – alternativní doprava imobilních osob 
Projekt ALDIO má za účel umožnit osobám se 
zdravotním postižením návštěvu u lékaře, 
dopravu do zaměstnání, školy nebo zúčastnit 
se aktivit, které je zajímají.  Doprava je „od 
domu k domu“, a zvláště v zimních měsících je 
vytíženost víc než na 100 %. Vozidlo svým 
kompletním vybavením, tj. hydraulickou 
plošinou, výsuvnou boční sedačkou a 
kapacitou 3 vozíčkáři na invalidních vozících a 
4 sedící osoby, je v regionu jediné. V roce 
2013 bylo přepraveno 2 324 osob. Právě 
integrace osob se zdravotním postižením je 
hlavním cílem občanského sdružení. 
  
 
 

 
Nadační příspěvek 
20 000,– Kč — poskytnutý v prosinci 2014 
bude použit na uhrazení nákupu a instalace 
dvousedadla, které rozšíří kapacitu vozidla na 
5 sedících osob a 3 vozíčkáře.  
 
web: www.vozickari-ostrava.cz 
e-mail: oov@seznam.cz   
 
 

 
 
 
 

kontaktní zaměstnanec:  
Stanislav Lopata 

(SOLETANCHE) 



 
 
 
 

 

  

PONTON, občanské sdružení 
Miro Suno 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Pixla 
nabízí dětem a mladým lidem smysluplné 
trávení volného času v bezpečném prostředí 
klubu v centru Plzně. Pracovníci dětem 
pomáhají se školou, s hledáním práce, 
bydlením a dalšími problémy, se kterými si 
mladí sami nevědí rady. Nízkoprahové zařízení 
Pixla pracuje s neorganizovanými dětmi a 
mládeží od počátku školní docházky do 20 let, 
které pocházejí ze sociálně znevýhodněného 
prostředí z Plzně a blízkého okolí. 
Cílem klubu Pixla je předcházet vzniku a 
rozvoji rizikového chování dětí a mládeže a 
zvýšit jejich schopnost zvládat obtížné situace. 
Pomocí různých volnočasových aktivit posiluje 
také jejich sociální schopnosti a dovednosti. 
Připravené programy děti aktivizují k pravi-
delným zájmům a činnostem.    
  
 
 
 
 
 

Nadační příspěvek 
81 759,– Kč — poskytnutý v prosinci 2014 
bude použit na stavební úpravy interiéru a 
následné vybavení hudebny Miro Suno.  
 
web: www.ponton.cz 
e-mail: info@ponton.cz   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

kontaktní zaměstnanec:  
Zuzana Přibilová 

(PRŮMSTAV) 

  



 
 
 
 

 

RUBIKON Centrum 

RUBIKON v novém 
Cílovou skupinou sdružení RUBIKON Centrum 
jsou lidé s trestní minulostí. Veškerá činnost 
organizace směřuje ke snížení recidivy, což 
vede k šetření prostředků daňových 
poplatníků a přispívání k bezpečí ve 
společnosti. Organizace klienty podporujeme 
při návratu a setrvání na trhu práce 
prostřednictvím získání zaměstnání a řešení 
jejich zadluženosti. Napomáhá efektivní 
realizaci alternativních trestů s cílem snížení 
nákladů na výkony trestů a usnadnění 
začlenění pachatelů do společnosti. Rozvíjí 
právní prostředí i jeho praxi v oblastech 
zaměstnanosti. 
Hlavní činnosti RUBIKON Centra jsou 
rozděleny do čtyř základních programů. 
Programy pro zvýšení zaměstnanosti, 
programy k řešení zadluženosti, programy ke 
zvýšení efektivity alternativních trestů a 
vzdělávání a konzultační služby.       
 
 

Nadační příspěvek 
60 577,– Kč — poskytnutý v prosinci 2014 
bude použit na nákup nábytku, počítače a 
vymalování školicí místnosti a kanceláří.  
 
web: www.rubikoncentrum.cz 
e-mail: info@rubikoncentrum.cz   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

kontaktní zaměstnanec:  
Josef Richtr (SMP CZ) 

  



 
 
 
 

 

 

Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům 

Spolu to zvládneme 
Středisko Milíčův dům zajišťuje poskytování 
sociálních služeb prostřednictvím 
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi. V rámci nízkoprahového zařízení 
poskytuje mimoškolní vzdělávání, tj. 
doučování a dále nabízí školám v okolí 
programy zaměřené na primární prevenci 
rizikových projevů chování. 
Projekt „Spolu to zvládneme“ se zaměřuje na 
podporu vzdělávání dětí ve věku od 3 do 15 
let pocházejících ze sociálně znevýhodněného 
prostředí žijících v Jaroměři a okolí. Projektové 
aktivity přispívají ke zlepšení rovných 
příležitostí těchto dětí prostřednictvím 
předškolních, mimoškolních vzdělávacích a 
volnočasových aktivit. Zároveň projekt 
podporuje rodiče v rozvoji rodičov-ských 
kompetencí, vede ke zvýšení zájmu o 
vzdělávání jejich dětí a tím tak po-siluje 
budoucnost zapojených dětí. 
 
 

Nadační příspěvek 
65 000,– Kč — poskytnutý v prosinci 2014 
bude použit na nákup nábytku, osobního 
počítače a dalšího drobného vybavení.  
 
web: www.milicak.cz 
e-mail: milicuv.dum@diakonie.cz  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kontaktní zaměstnanci:  
Marie Štětinová (PRŮMSTAV) 

a  
Jan Horák (KASTT) 














































