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NADACE VINCI

JEDNEJME TAK, ABY KAŽDÝ NAŠEL SVÉ
MÍSTO VE SPOLEČNOSTI
Sociální vyloučení je stále palčivějším problémem moderních společností, 
což platí i pro tzv. vyspělé země. V současných podmínkách nabývá tento 
fenomén na naléhavosti - zpomalení světové ekonomiky se totiž primárně 
dotýká již beztak zranitelných skupin obyvatelstva.
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                           „VIDĚLA JSEM   
                           ÚZKOU SOUVISLOST 
                           MEZI MOU PROFESÍ  
                           A PROJEKTEM 
                           NADACE VINCI,“ 
                                                vysvětluje Irena Studená.

Irena Studená se v loňském roce stala spolupatronkou organizace 
Borůvka Praha. Ta zajišťuje a podporuje projekty, jejichž cílem 
je integrace lidí s tělesným hendikepem do běžné společnosti. 
Jedná se o široké spektrum aktivit, mezi nimiž je například 
projekt Pracuji, tedy jsem!, provoz obchodů Borůvka s výrobky 
chráněných dílen a Koloběh, charitativní obchod s oblečením 
anebo tréninkové pracoviště Ta kavárna.

Ireno, jak jsi se stala patronkou?

Oslovila mě Ivana Hlochová. Vysvětlila mi, co patronství obnáší. 
Zjistila jsem, že mohu snadno pomoci dobré věci, tak jsem do toho 
šla.

Proč sis vybrala právě Borůvku? Čím pro Tebe byl ten 
projekt zajímavý?

Projekt Borůvky Pracuji, tedy jsem! úzce souvisí s mojí profesí 
personalistky. Zajímalo mě, jak se lidé s tělesným hendikepem 
mohou uplatnit v kavárně. Na Borůvce mi bylo sympatické, že 

žádala jen o část potřebné částky a zbytek si chtěla uhradit sama. 

Jaké bylo být patronkou a co Ti to přineslo?

Byla to zajímavá zkušenost. Měla jsem možnost nahlédnout do 
trochu jiného světa. Věřím, že má smysl něco dělat pro druhé. 
Přineslo mi to radost a dobrý pocit z toho, že jsem mohla pomoci 
dobré věci.

V čem přesně spočívalo Tvé zapojení?

Borůvku jsem spolu s kolegy navštívila. Seznámili jsme se  
s její činností a projekty. Prohlédli jsme si obchůdek a zejména 
Ta kavárnu, pro kterou Borůvka žádala příspěvek na nákup 
chladicího boxu. Měla box pouze zapůjčený a potřebovala ho 
vrátit. 

Potom jsme s kolegyní, spolupatronkou Annou Janouškovou z 
firmy Cegelec,  prezentovaly před komisí Nadace VINCI žádost 
Borůvky a doporučily poskytnout příspěvek v plné výši. Nakonec 
komise na náš návrh odsouhlasila zaplacení celé částky potřebné 
na nákup boxu.

Doporučila bys takovou zkušenost svým kolegům?

Doporučila. Člověka taková zkušenost donutí k zamyšlení nad 
životem a prioritami.  
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ORGANIZACE BORŮVKA
zajišťuje, podporuje a organizuje projekty vedoucí  
k integraci dětí a osob s tělesným hendikepem do 
běžného každodenního života.

CENTRUM ROSA
podpořené Nadací v roce 2015 propojuje děti, mládež  
se společenským a komunitním životem seniorů.

ABSOLVENTI PROGRAMU
Pracuji, tedy jsem! zdárně ukončili svoje roční  
působení v Ta kavárně a obchůdku Borůvka.
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63
projektů

71
patronací

9 446 427 Kč
nadačních příspěvků
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NADACE VINCI V ČESKÉ REPUBLICE 
KLÍČOVÉ ÚDAJE OD ROKU 2008
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Skupina VINCI, která je světovým lídrem v oblasti stavebnictví 
a koncesní činnosti, se od počátku své existence snaží stírat 
hranice mezi ekonomikou a sociální problematikou, protože 
rozvoj jedné oblasti je nemyslitelný bez – nebo dokonce na 
úkor – druhé. Cílem je prolomení bariér mezi oblastí ekonomiky 
a sociální problematiky, mezi světem podnikání a činností 
občanských sdružení a podpora jejich spolupráce. 

LIDSKÁ PARTNERSTVÍ

Nadace VINCI si vytkla za prvořadý cíl bojovat proti sociálnímu 
vyloučení. Působí jako spojnice mezi odbornými kompetencemi 
zaměstnanců Skupiny a iniciativami zaměřenými na sociální 
integraci. Nadace proto podporuje projekty v regionech, kde může 
dlouhodobě počítat se zapojením a profesionalitou zaměstnanců 
Skupiny. V průběhu let se tato lidská partnerství, která vznikla 
a rozvíjejí se s podporou Nadace VINCI, stala prostorem 
pro vzájemně vysoce obohacující zkušenosti, a to jak pro 
předkladatele projektů, tak i pro zaměstnance Skupiny VINCI.

Tím, že našim zaměstnancům umožňujeme, aby prostřednictvím 
Nadace VINCI dali své odborné znalosti a kompetence do služeb 
předkladatelů sociálních projektů z řad občanských sdružení, 
chceme rozvíjet základní hodnoty lidské solidarity jako součásti 
naší firemní podnikatelské kultury a podporovat občanskou 
angažovanost každého z nás.

PODPORA PŘÍSTUPU K ZAMĚSTNÁNÍ

Najít své místo ve společnosti znamená především mít práci. 
Proto Nadace VINCI podporuje iniciativy, které se zasazují o 
pracovní integraci sociálně vyloučených osob, zajišťují jejich 
odborné vzdělávání a získání potřebné kvalifikace nebo podporují 
jejich mobilitu, což jsou nezbytné podmínky pro to, aby tyto osoby 
našly zaměstnání a udržely si ho.

ŽÍT SPOLEČNĚ, NE VEDLE SEBE

Vývoj společnosti směrem k individualismu a uzavírání se do 
sebe je často připomínaný fenomén. Nicméně celá řada sdružení 
vyvíjí již několik let snahy o realizaci politiky sociální soudržnosti 
v praxi. Nadace VINCI podporuje především iniciativy zaměřené 
na pomoc mládeži a podporu rozvoje občanské společnosti, 
sociální integraci nejvyloučenějších osob a zajištění přístupu  
k bydlení pro nejchudší skupiny obyvatelstva.

Nadace VINCI propojuje závazky naší Skupiny s angažovaným 
přístupem našich zaměstnanců. Na základě finanční pomoci 
sdružením bojujícím proti sociálnímu vyloučení a také podpory 
jejich projektů ze strany našich zaměstnanců usilujeme o to, 
aby každý našel své místo ve společnosti, a umožňujeme nejvíce 
ohroženým či vyloučeným osobám přístup k zaměstnání, 
abychom nežili vedle sebe, ale společně. Budeme-li působit jako 
spojnice mezi jednotlivými oblastmi činností, u nichž hrozí 
snadné rozvírání sociálních nůžek, můžeme v rámci partnerské 
spolupráce se zainteresovanými stranami zapojenými do boje 
proti jakékoliv formě vyloučení přispět ke zvýšení solidarity a 
občanského povědomí.

NADACE VINCI V ČESKÉ REPUBLICE

Nadace VINCI za dobu své působnosti od roku 2008 v České 
republice podpořila 62 projektů v celkové výši 9 446 427 Kč a do 
občanských aktivit zapojila 71 zaměstnanců z řad společností 
Skupiny VINCI. V roce 2015 pak 12 patronů a patronek pomohlo 
získat občanským iniciativám částku 800 039 Kč. Všem patří 
velké poděkování!

Máte zájem dozvědět se více informací o Nadaci VINCI, roli 
patrona, patronky? Podívejte se na webové stránky  
www.nadacevinci.cz, oslovte kolegyně Ivanu Hlochovou, Zuzanu 
Přibilovou a Moniku Vrňákovou, které se rády o své zkušenosti 
patronek podělí. 

Sdílení a rozvoj


