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JEDNAT TAK, ABY KAŽDÝ 
NAŠEL SVÉ MÍSTO VE 

SPOLEČNOSTI.



 
„ JMENUJI SE VLAĎKA A JE MI 28 LET. UŽ TO BUDOU 
DVA ROKY, CO JSEM NASTOUPILA DO SLUŽBY PODPORA 
SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ V NÁCHODĚ. BĚHEM SVÉHO 
ŽIVOTA JSEM PROŠLA RŮZNÝMI TYPY BYDLENÍ , OD 
PĚSTOUNSKÉ RODINY PŘES CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ , 
ALE NEJVÍC SPOKOJENÁ JSEM V SOUČASNÉ DOBĚ, 
KDY MÁM SVŮJ VLASTNÍ BY T NA UBYTOVNĚ A MŮŽU 
SI ŽÍT PO SVÉM. SAMA SI VYBÍRÁM, CO BUDU VE 
SVÉM VOLNÉM ČASE DĚLAT, SCHÁZÍM SE S PŘÁTELI A 
ZNÁMÝMI . SAMOSTATNÉ BYDLENÍ ALE NENÍ JEN O TOM 
PŘÍJEMNÉM, PŘINÁŠÍ TAKÉ MNOHÉ POVINNOSTI , KTERÉ 
BYCH BEZ DALŠÍ POMOCI NEMOHLA DODRŽET. S TÍM 
MI POMÁHÁ MOJE VEŘEJNÁ OPATROVNICE , KTERÁ MI 
SPRAVUJE MAJETEK , HOSPODAŘÍ S PENĚZI , VYŘIZUJE MI 
RŮZNÉ ZÁLEŽITOSTI , DĚLÁ PRÁVNÍ ÚKONY, ZAŘIZUJE 
POTŘEBNÉ DOKUMENTY A HÁJÍ MOJE ZÁJMY. VE 
VŠEM OSTATNÍM MI POMÁHÁ ORGANIZACE PFERDA , 
HLAVNĚ TEDA S NAKUPOVÁNÍM NEBO UDRŽOVÁNÍM 
DOMÁCNOSTI V ČISTOTĚ. 
PŘEJI SI PRACOVAT. DO BUDOUCNA BYCH RÁDA 
SEHNALA ZAMĚSTNÁNÍ , ABYCH SI SVŮJ ČAS VYPLNILA 
A ZÁROVEŇ ABYCH SI PRO SEBE NĚCO VYDĚLALA A 
MOHLA ZAČÍT BYDLET SE SVÝM PŘÍTELEM. V RÁMCI 
ORGANIZACE PFERDA NASTOUPÍM DO TRÉNINKOVÉ 
KAVÁRNY LÁRY FÁRY. V KAVÁRNĚ SE NAUČÍM 
DODRŽOVAT PRAVIDLA , CHODIT NA ČAS A SOUSTŘEDIT 
SE NA ZADANOU PRÁCI . CHÁPU, ŽE JE DŮLEŽITÉ BÝT 
SPOLEHLIVÁ PRO TO, ABY MĚ NĚKDO ZAMĚSTNAL . 
NEJRADĚJI BYCH V BUDOUCNU PRACOVALA JAKO 
SERVÍRKA , JSEM RÁDA MEZI LIDMI .“  

 

TRÉNINKOVÉ KAVÁRNY 
LÁRY FÁRY 
Rychnov nad Kněžnou a Náchod 
Rekonstrukce kaváren – truhlářské práce
Zaměření: pracovní začlenění 
 
Kontext: : Organizace PFERDA provozuje od roku 2005 Tréninkovou kavárnu Láry 
Fáry v Rychnově nad Kněžnou a od roku 2011 Tréninkovou kavárnu Láry Fáry 2 v 
Náchodě. V obou kavárnách probíhá služba sociální rehabilitace pro dospělé osoby 
s mentálním postižením a duševním onemocněním. Cílem této rehabilitace je to, 
aby tito lidé získali pracovní dovednosti k získání pracovního místa na volném nebo 
chráněném trhu práce. Od roku 2015 organizace v kavárnách provozuje také šest 
chráněných pracovních míst, kde našli uplatnění klienti ze sociální rehabilitace. 
Projekt a financování: : dar ve výši 80 000 Kč bude použit na truhlářské práce 
spojené s rekonstrukcí kaváren s důrazem na pracovní prostor v oblasti přípravy 
nápojů a jednoduchých jídel. Cílem je využít smysluplně stávající prostor a práci za 
barem zorganizovat tak, aby byla logická a co nejjednodušší s ohledem na klienty i 
pracovníky s hendikepem. 
Patroni: Ilona Haucková (KASTT, VINCI Energies), Robert Knap (VARS BRNO, 
VINCI Energies), Josef Richtr (SMP CZ, VINCI Construction) „K patronství mě přivedla chuť pomáhat. Díky Nadaci VINCI to můžu 
dělat konkrétním a aktivním způsobem, což mi přijde nesrovnatelně lepší 
než pasivní zasílání částek na bankovní účty. Současně mě těší spolupráce 
s dalšími patrony projektu. Kavárna Láry Fáry se nachází v regionu, kde 
žije řada mých přátel. Děti některých z nich dokonce navštěvují základní 
uměleckou školu v jejím sousedství. Zaujalo mě, že společnost Pferda 
poskytuje i výrazně širší spektrum sociálních služeb, které dávají mentálně 
postiženým vyšší šanci na zapojení do běžného života.“ Robert Knap 
 

 

       PŘÍBĚH 
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       PODPOŘENÉ PROJEKTY  
     A ORGANIZACE V PRVNÍ  
     POLOVINĚ 2018 

10 LET NADACE VINCI  
V ČESKÉ REPUBLICE

 
Skupina VINCI, prostřednictvím svých aktivit v 

oblastech stavebnictví a koncesí, působí ve městech, 
obcích, a stává se tak přirozeným partnerem 

organizací se sociálním zaměřením. 
 

Rokem 2018 vstoupila Nadace VINCI do desátého 
výročí své působnosti v České republice. Za dobu své 

existence podpořila téměř na celém území České 
republiky 90 projektů částkou 11 300 195 Kč a do 
svých aktivit zapojila 107 patronek a patronů z řad 

svých spolupracovníků. 
 

Naší ambicí je odstraňovat bariéry mezi firemním 
světem obchodu a sdruženími se sociálním 

zaměřením, přispívat k rozvoji jejich spolupráce. 
Tím, že umožňujeme našim spolupracovníkům, 

aby přinášeli své znalosti, dovednosti organizacím 
působícím v sociálních oblastech, chceme podpořit 

hodnotu vzájemné pomoci a solidarity v rámci našich 
společností a občanské zapojení každého z nás. Je 
to rovněž příležitost, jak vystoupit ze své životní 

každodennosti a zůstat v kontaktu se stále se měnící 
sociální realitou.

Našim přáním je, abychom díky propojování světů, 
jejichž sociální hranice se od sebe tak velmi lehce 

oddalují, mohli přispět k růstu solidarity a zmenšení 
jakékoliv formy vyloučení ze společnosti.

4
podpořené  

projekty 

320 000 Kč 
finanční  
podpora 

8
patronací 

ŽIJU JAKO OSTATNÍ 
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BAREVNÝ SVĚT DĚTÍ 
Praha 
Modernizace komunitní a terapeutické místnosti
Zaměření: začlenění do společnosti, školení a kvalifikace

Kontext: Barevný svět dětí pomáhá ohroženým dětem. Již od roku 2005 
podporuje rodiny, které procházejí náročnými životními situacemi.  
V těchto rodinách pomáhá svými aktivitami vytvářet prostředí, ve 
kterém se děti budou zdravě vyvíjet a prožívat šťastné spokojené dětství. 
Cílem je děti připravit na zodpovědný dospělý život.
Klienty jsou děti, jejich rodiče a pěstouni. V případě potřeby organizace 
pracuje i s širším rodinným okolím. Spolupráci navazuje také s 
dalšími organizacemi a institucemi. Reaguje na potřeby dětí a rodin, 
poskytuje jim komplexní podporu založenou primárně na sociální 
práci, psychologickém poradenství, terapeutické podpoře a řadě dalších 
odborných služeb. Barevný svět dětí usiluje o zefektivnění systému péče o 
ohrožené děti. Své zkušenosti sdílí s širokou odbornou i laickou veřejností 
a zvyšuje povědomí o aktuálních tématech ohrožených rodin.
Projekt a financování: dar ve výši 81 000 Kč bude použit na 
modernizaci vybavení terapeutické a komunitní místnosti, aby sloužila k 
rozvoji a podpoře jak klientů, tak i návštěvníků z řad odborníků i laické 
veřejnosti v oblasti práce s dětmi a rodinou.   
Patroni: Jiří Dostál, Ivana Hradiská (SMP CZ, VINCI Construction),  
Zuzana Vácová (EUROVIA CS) 
 „Od společnosti EUROVIA CS jsem dostala příležitost zapojit se do 
něčeho smysluplného, co mě baví a zajímá, a zároveň je možné toto 
zapojení realizovat v pracovní době. Organizaci jsem si vybrala kvůli 
lokalitě a zaměření na děti. Projekt mi byl blízký a rozuměla jsem mu.“ 
Zuzana Vácová 
 „Pro podporu Barevného světa dětí pro mě byla důležitá nejen 
lokalita, ale hlavně smysl jejich práce. Jedná-li se o pomoc ohroženým 
dětem, tak není co dodat. Když jsem organizaci navštívila osobně, byla 
jsem velmi mile překvapena širokým záběrem činností i přístupem 
pracovnic. Organizace vysoce předčila mé očekávání.“  
Ivana Hradiská

CENTRUM 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
Uničov 
Vybavení azylového domu nábytkem a kuchyňským náčiním
Zaměření: začlenění do společnosti

Kontext: Posláním azylového domu pro muže a ženy je poskytnout podporu 
lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, a 
to na dobu nezbytně nutnou. Individuálním přístupem podporuje klienty, aby 
vlastními silami dokázali řešit svou sociální situaci a byli schopni se začlenit 
do společnosti.
Cílem služby je podporovat klienty při hledání bydlení, poskytovat sociální 
službu na nezbytně nutnou dobu, pomoci při řešení nepříznivé sociální 
situace (sociální dávky, vyřízení dokladů, splácení dluhů, zaměstnávání, 
bydlení), podporovat rozvoj schopností a dovedností klientů, vedení k 
samostatnosti při řešení osobních záležitostí.
Cílovou skupinou jsou zejména osoby bez přístřeší, osoby starší 18 let s 
trvalým pobytem v Uničově a jeho mikroregionu. 
Projekt a financování: dar ve výši 69 000 Kč půjde na vybavení azylového 
domu nábytkem a kuchyňským náčiním s cílem začlenit klienty i klientky 
azylového domu do pracovních činností a obnovení běžných návyků.  
Patron: Michal Zedníček (VARS BRNO, VINCI Energies) 
 „K patronství mě přivedla diskuze s kolegou, který již patronem byl, a 
zároveň mám jako skaut k pomáhání druhým blízko.“ Michal Zedníček

FARNÍ CHARITA – DŮM 
NADD VODOU 
Dobříš 
Adaptace schodiště v Domě nad vodou
Zaměření: začlenění do společnosti

Kontext: Farní charita Starý Knín je jedním z nejvýznamnějších 
poskytovatelů sociálních služeb ve Středočeském kraji. Kromě sociálních 
služeb poskytuje také domácí zdravotní péči, věnuje se rodinám s dětmi. 
Nabízí volnočasové aktivity pro děti i mimo režim zákona o sociálních 
službách (dětské skupiny, příměstské tábory atd.). Provozuje šicí dílnu, ve 
které zaměstnává ženy znevýhodněné na běžném trhu práce  z důvodu věku, 
nízké kvalifikace, péče o závislého člena rodiny apod.  
Projekt a financování: dar ve výši 90 000 Kč bude použit na adaptaci 
schodiště v Domě nad vodou. Umožní tak stávajícím klientům, především 
dětem a osobám se zdravotním hendikepem, bezpečné využívání všech 
služeb poskytovaných v domě. Díky odstranění této bariéry mobility naroste 
počet osob s hendikepem, které služby v budoucnu využijí, a výrazně se zlepší 
bezpečnost užívání pro stávající klienty. Snahou je zapojení co největšího 
počtu klientů bez ohledu na jejich fyzické schopnosti do aktivit Domu nad 
vodou, a tím zabránit jejich sociálnímu/společenskému vyloučení. 
Patron: Jiří Dobiáš (PRŮMSTAV, VINCI Construction) 
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Podle potřeb sdružení, časových možností a chutí patrona může patronství probíhat 
různými způsoby: setkání se sdružením v jeho prostorách nebo na pracovišti patrona, 
vyměněním mailů nebo telefonátem atd. První setkání se sdružením v doprovodu 
osoby z Nadace VINCI umožňuje vytvořit základy pro patronství. 

 

  předání svých dovedností běžně používaných v práci: 
finanční řízení, účetnictví, stavební práce a bezpečnost, 
lidské zdroje, informatika, komunikace, 
 

  pobídnutí firmy, spolupracovníků, klientů a dodavatelů k 
oslovení sdružení, které podporuje,  

 
  představení firemního prostředí sdružení a jeho 

uživatelům – představení profesí skupiny, návštěvy staveb, 
simulace pracovních pohovorů, zaměstnání ve firmách 
skupiny VINCI a otevření sítě partnerů firmy.

Patron je spolupracovníkem skupiny VINCI, který se dobrovolně rozhodne doprovázet sdružení i po dobu 
několika let. Sdružení vyjádří své potřeby a patron ho doprovází podle svých schopností a časových možností. 

ROLE PATRONA SPOČÍVÁ V: 

Každý spolupracovník skupiny VINCI může propojit 
organizace se sociálním zaměřením s Nadací VINCI. 
Víte ve vašem okolí o organizaci, kterou byste 
rádi 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.  
 

 
 
 
 
 


