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 KOHO PODPOŘILA NADACE VINCI V ROCE 2014? 
Nadace VINCI v České republice 
v průběhu roku 2014 pokračovala 
v plnění svého hlavního cíle, a tím je 
podpora a mobilizace humánního 
potenciálu, který dodává odvahu, pomoc 
a sílu občanským iniciativám a jejich 
projektům. K plnění našeho cíle dochází 

prostřednictvím zaměstnanců Skupiny 
VINCI v České republice, kteří se stávají 
patrony projektů. 
Od svého vzniku v roce 2008 až do                
31. 12. 2014 Nadace VINCI v České 
republice podpořila spolu s patrony a 
patronkami 51 projektů.  

Celková částka za nadační příspěvky 
činila 8 646 388 Kč. 
 

V roce 2014 se celkem 13 patronů, z toho 
5 ze společnosti PRŮMSTAV, ujalo 10 
projektů, a získali tak pro následující 
občanská sdružení částku 826 436 Kč.  

Společnost „E“   

Společnost „E“ je jediná sociálně zaměřená 
profesionální organizace v ČR s 
celorepublikovou působností podporující 
lidi s epilepsií. 

Hlavním cílem organizace je podpora lidí 

s epilepsií a jejich blízkých ve zkvalitnění jejich 

života, pomoc při zlepšení jejich postavení a 

role ve společnosti, snižování stigmatu 

epilepsie a její medializace.  

Konkrétně tato podpora spočívá 
v poskytnutí zaměstnání formou aranžování 
květin. Zaměstnávání lidí s epilepsií formou 

aranžování květin pomáhá při jejich uplatnění 

na trhu práce, zlepšuje jejich postavení ve 

společnosti a zmírňuje projevy 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 a disciplíně. Možnost výdělku 

zlepšuje i materiální část jejich života. Navíc 

práce s květinami je pro lidi s epilepsií velikým 

potěšením a moc rádi se k ní vrací. 

Cílem projektu bylo rozšíření a modernizace 
aranžovací dílny. Vzhledem ke stále většímu 

zájmu o vazby a květinová aranžmá bylo nutné 

dílnu rozšířit do dosavadních přízemních 

bezbariérových prostor budovy, které bylo 

zapotřebí zrekonstruovat. 

53 550 Kč na položení nové dřevěné 
podlahy 

Patronky projektu: 
Pavlína Bartošová  

a Monika Vrňáková, PRŮMSTAV 
 
 

  

 

Slunce všem 
Centrum poskytuje sociální služby 
prostřednictvím denního stacionáře, 
pečovatelské služby, terapeutické dílny, 
chráněného bydlení, zaměstnání a osobní 
asistence zdravotně hendikepovaným 
osobám. 

Zaměstnávání zdravotně hendikepovaných 

probíhá pomocí programu, který je realizován 

v oblasti služeb pro veřejnost - kavárna, 

pekárna, výrobna dárkových předmětů, 

úklidové práce, zahradnické práce a údržba 

veřejné zeleně. 

200 000 Kč na částečnou úhradu 
ceny vozu, pomocí kterého jsou 

klienti dopravováni na místo 
výkonu práce 

Patron projektu: 
Aleš Frána, EUROVIA CS 

Linka bezpečí 
Linka bezpečí je sociální služba telefonické 
krizové pomoci pro děti a mládež v obtížných 
životních situacích, které mohou ohrožovat 
jejich zdraví, vývoj nebo i život. 

Na Linku bezpečí se děti obracejí s tématy různé 

závažnosti, od problematických vztahů v rodině 

nebo s vrstevníky přes problémy ve škole a první 

partnerské vztahy až po velmi závažné 

problémy, jako je šikana, týrání a zneužívání, 

sebepoškozování, nebo i sebevražedné 

myšlenky. Linka bezpečí funguje již dvacet let a 

je dostupná zdarma. 

136 000 Kč na zakoupení nového 
počítačového vybavení sloužícího 
k podpoře fungování telefonního 

centra 

Patron projektu: 
Tomáš Benda, VINCI ENERGIES CZ 

Smíšek  
Projekt integrační školičky Smíšek se 
věnuje předškolním dětem ve věku tří až 
šesti let, které pocházejí ze 
znevýhodněného prostředí. 

Hlavním cílem je umožnit dětem z nefunkčních 

rodin rovnocenné podmínky při vstupu do 

prvního ročníku základní školy, včasnou 

integraci do společnosti svých vrstevníků a 

následně lepší vzdělávací podmínky 

s pozitivnějším výhledem do budoucnosti.  

Pokud tyto děti absolvují základní školu 

s aspoň průměrným prospěchem, nebude pro 

ně další studium nedostupné, a tím se zvýší 

následná možnost zaměstnání.  

86 000 Kč na rekonstrukci prostor 
školičky a dovybavení nábytkem 

Patroni projektu: 
Šárka Romanová, ELEKTROTRANS    

Stanislav Kubica, SMP CZ       
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Centrum služeb a pomoci 
AVAZ Děčín 
Sdružení pomáhá lidem s hendikepem 
v aktivním a rovnoprávném životě ve 
společnosti a v prosazování a hájení jejich 
zájmů. 

Občanské sdružení Asociace vozíčkářů a 

zdravotně i mentálně hendikepovaných (AVAZ) je 

samostatnou neziskovou organizací, která 

sdružuje děti a dospělé se zdravotním nebo 

smyslovým hendikepem, bez rozdílu druhu a 

stupně postižení. 

133 100 Kč na pořízení pásového 
přepravního zařízení pro osoby na 
invalidním vozíku, tzv. schodolez 

Patron projektu: 
Pavel Prokop, SMP CZ 

TRIANON 

Hlavní činností občanského sdružení 
TRIANON je integrace osob se zdravotním 
hendikepem a osob nad 50 let do společnosti 
a do pracovního procesu, edukace mládeže 
v oblasti životního prostředí a obnovitelných 
zdrojů energie a monitoring bezbariérovosti 
budov. 

Občanské sdružení má svůj výrobní program 

Separace pro recyklaci, kde dělníci se 

zdravotním postižením separují elektroodpad a 

jednodruhové plasty.  

70 000 Kč na rekonstrukci  
prostoru chráněné dílny 

Patron projektu: 
Tomáš Pintzker, PRŮMSTAV                                            

 Ostravská organizace 
vozíčkářů 

Projekt ALDIO má za účel umožnit osobám se 
zdravotním hendikepem návštěvu u lékaře, 
dopravu do zaměstnání, školy nebo zúčastnit 
se aktivit, které je zajímají.  

Doprava je pomocí speciálního vozidla „od domu 

k domu“, a zvláště v zimních měsících je 

vytíženost více než na 100 %. 

 

20 000 Kč na nákup dvousedadla, 
které rozšíří kapacitu tohoto vozu na 5 

sedících osob a 3 vozíčkáře 

Patron projektu: 
Stanislav Lopata, SOLETANCHE 

           

PONTON 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Pixla 
nabízí dětem a mladým lidem smysluplné 
trávení volného času v bezpečném prostředí 
klubu v centru Plzně. 

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.  

 

 DIAKONIE ČCE, Milíčův 
dům 
Středisko Milíčův dům zajišťuje poskytování 
sociálních služeb prostřednictvím 
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi.  

Projekt „Spolu to zvládneme“ se zaměřuje na 

podporu vzdělávání dětí ve věku od 3 do 15 let 

pocházejících ze sociálně znevýhodněného 

prostředí a žijících v Jaroměři a okolí. 

 

81 759 Kč na stavební úpravy  
interiéru a vybavení  
hudebny Miro Suno 

Patronka projektu: 
Zuzana Přibilová, PRŮMSTAV 

 

RUBIKON Centrum 
Cílovou skupinou sdružení RUBIKON 
Centrum jsou lidé s trestní minulostí. 
Veškerá činnost organizace směřuje ke 
snížení recidivy. Organizace klienty 
podporuje při návratu a setrvání na trhu 
práce prostřednictvím získání zaměstnání a 
řešení jejich zadluženosti. 

Hlavní činnosti jsou rozděleny do čtyř 

základních programů: zvýšení zaměstnanosti, 

řešení zadluženosti, zvýšení efektivity 

alternativních trestů a vzdělávání a konzultační 

služby. 

60 577 Kč na nákup nábytku, 
počítače a vymalování školicí 

místnosti a kanceláří 

Patron projektu: 
 Josef Richtr, SMP CZ 

 65 000 Kč na pořízení nábytku,  
počítače a drobné  

dovybavení prostor 
 

Patroni projektu: 
Marie Štětinová, PRŮMSTAV   

Jan Horák, KASTT 
 

 


