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Stejně jako v loňském roce i letos se Nadaci VINCI podařilo podpořit organizace, které požádaly o finanční podporu. V prvním 

jarním výběrovém kole jich bylo vybráno a podpořeno pět. Celková finanční podpora činila 369 353 korun. Dvou projektů se 

ujali naši kolegové, Ivana HLOCHOVÁ sdružení PORTUS a Rafael MORENO organizace BATEAU. 

„Mám ráda lidské příběhy a 
nakládané sýry“ 

Ivano, můžete nám v krátkosti představit ideu 
a poslání organizace, jíž jste se stala 
patronkou? 

V červnu tohoto roku jsem si vzala pod patronát 

organizaci PORTUS, která pomáhá lidem 

s mentálním hendikepem. V obci Slapy provozuje 

chráněné bydlení a také sociální podnik Dobroty 

s příběhem. V ulicích Prahy v létě probíhala 

benefiční Akce cihla a právě PORTUS stojí za její 

celorepublikovou organizací. 

Jak byla finanční podpora z Nadace využita? 

Finanční pomoc ve výši 92 542 Kč byla použita na 

vybudování chodníku kolem domu chráněného 

bydlení Na Vyhlídce ve Slapech, který už byl 

v havarijním stavu.  

Proč jste si vybrala právě tento projekt? 

  

Na začátku tohoto roku vyrostla kousek od 

Štěchovic, kde bydlím, zajímavá dřevostavba, 

která nesla tří velká písmena: P…Í…Ě…. 

Vzbuzovalo to mou zvědavost, šla jsem to 

prozkoumat a zjistila, že se jedná o PŘÍBĚH (s 

dočasně chybějícími písmeny) -  výrobnu 

nakládaných sýrů a utopenců, kde pracují lidé 

s mentálním hendikepem. Nápad se mi líbil, 

sýry mi chutnaly, a když jsem následně zjistila, 

že PORTUS, který dílnu provozuje, je mezi 

žadateli Nadace VINCI o finanční podporu, moc 

ráda jsem si ho vzala pod patronát. 

Jaké bylo a jak proběhlo setkání s klienty 
sdružení? 

Bylo fajn. Vzájemně jsme se prohlíželi, zdravili 

se, podávali si ruce. Někteří klienti mě pozvali 

k sobě domů, vyprávěli, co dělají, co mají rádi, 

jakou hudbu poslouchají. Společně jsme se 

prošli velikou zahradou bývalé fary, která 

obklopuje jedno z chráněných bydlení, na které 

se pásly ovce.  

 

Klienti tam mají malé tréninkové zahrádky se 

zeleninou, kterou pak také používají na 

prošpikování sýrů. 

Kromě podpory z Nadace VINCI, proběhla další 
spolupráce iniciovaná z vaší strany jako 
patronky?  

Výherkyně a výherci letošních letních sportovních 

her si domů odnesli cihly zlata, stříbra a bronzu 

spolu se sklenicemi utopenců. Snad jsme je 

netradičními cenami potěšili. 

 
 

 

 

 

I V LETOŠNÍM ROCE 
NADACE VINCI 
POMÁHALA 
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Máte ještě další plány jak „své“ sdružení 
podpořit? 

Třeba takovým malým pozváním: o letních 

prázdninách PORTUS pořádá na zahradě 

chráněného bydlení ve Slapech jednodenní akci 

CIHLA. Ta začíná už ráno programem pro děti – na 

zahradě jsou stánky, hraje se loutkové představení 

– odpolednem začíná program pro větší – 

vystoupení různých hudebních kapel a večer je 

zakončen divadelním představením pro dospělé. 

V průběhu celého dne je možno se na místě 

občerstvit. Prázdninový výlet se může spojit s 

osvěžujícím koupáním ve Slapské přehradě.  

Doporučila byste nám nějaké konkrétní 
dobroty, které bychom určitě měli ochutnat? 

Pokud patříte mezi příznivce výrazných a ještě 

výraznějších chutí a vůní, pak určitě stojí za 

ochutnávku nakládané sýry. Na své si můžou přijít 

vyznavači klasického nakládaní, přes oříškové, 

švestkové až experimentálně tvarůžkové. Nabídku 

naleznete na www.dobrotyspribehem.cz. Pokud 

byste chtěli udělat sýrovou zkušenost, ráda Vám 

sklenici nakládanců přivezu a budu se těšit na Vaše 

dojmy ☺. ■ 

 

 

„Rád rozveseluji děti, stejně tak je 
rád tak trochu straším a rád s nimi 
trávím čas“ 

Rafaeli, Vy a sdružení BATEAU….jak vzniklo 
toto spojení? 

Moje kamarádka z Ústí nad Labem mě přivedla 

k této organizaci. Snažíme se občas, ale 

pravidelně pomáhat sociálně slabším rodinám a 

dětem. Odtud je jen kousek cesty k Bateau. 

Představíte nám sdružení BATEAU? 

Posláním Bateau je podílet se svou činností na 

pomoci rodinám v krizi, včetně rodin náhradních, 

a to prostřednictvím individuálního, skupinového 

či rodinného poradenství. Cílem je pomocí aktivit 

zlepšit sociální situaci dítěte a ostatních členů  

rodiny, dopomoci zlepšit jejich kvalitu života či 

alespoň zamezit prohlubování kritické sociální 

nebo náročné životní situace. Bateau se snaží 

nabídnout nejen vysokou úroveň služeb ale i 

tvůrčí, dynamické prostředí. Nabízí širokou 

škálu metod pro práci s dětmi a rodinným 

systémem, např. arteterapii, canisterapii, 

zážitkovou pedagogiku a relaxaci. 

 

Na co konkrétního byla získaná finanční 
podpora použita? 

Celá částka třiceti tisíc byla použita na vytvoření 

terapeutické místnosti, kde děti cvičí a provádí 

se tam jejich diagnostika. Dětem tam musí být 

příjemně a to se povedlo, z obyčejné místnosti 

je krásná místnost s pískovištěm. 

Máte se sdružením Bateau nějaké soukromé 
plány do budoucna? 

Ano, nechtěl bych skončit jen svou účastí 

patrona na tomto projektu, chtěl bych se 

věnovat podpoře této organizaci i osobním 

zapojením a další finanční podporou. 

Podle Vašeho výběru projektu bych řekla, že 
téma pomoci dětem je Vám blízké, je to tak? 

Myslím si, že jsem měl obrovské štěstí vyrůstat 

v milující rodině a být obklopen skvělými 

sourozenci. Přál bych takové štěstí všem 

dětem.  Rád rozveseluji děti, stejně tak je rád tak 

trochu straším a rád s nimi trávím čas. Sám 

mám čtyři děti a skvělou ženu, která má ráda 

děti stejně jako já a pak už není problém nějaké 

další vzít na výlet, nebo do kina…. ■  MV 

 

DŮM TŘÍ PŘÁNÍ 

Dům tří přání poskytuje komplexní profesionální 

péči ohroženým dětem a jejich rodinám. Dítěti a 

rodině poskytuje služby pobytové, terénní a 

ambulantní. O rodinu pečuje interdisciplinární tým 

odborníků (dle potřeby psycholog, sociální 

pracovník, vychovatel, speciální pedagog) a 

probíhá úzká spolupráce s dalšími odborníky jako 

je lékař či pracovník školy. To umožňuje 

poskytnout rodině komplexní pomoc a sanovat ji 

tak, aby dítě mohlo vyrůstat v rodině a předešlo se 

jeho umístění do ústavní péče. V uvedeném 

způsobu práce je Dům tří přání ojedinělou 

organizací.  

Nadační příspěvek ve výši 76 228 Kč poskytnutý 

v červnu 2015 byl použit na nákup počítačů, 

tiskárny a vybavení nového centra nábytkem.  

•  

• Patronka projektu: Iveta Štočková (EUROVIA CS) 

STATEK VLČKOVICE 

Statek Vlčkovice realizuje již třetím rokem službu 

sociálního bydlení pro osoby ze Středočeského 

kraje v aktuální bytové nouzi, kterým z různých 

důvodů chybí kompetence k udržení 

dlouhodobého nájemního bydlení či jsou na trhu 

s bydlením diskriminovány. Jedná se nejčastěji o 

mladé rodiny s dětmi. Snaží se zlepšit podmínky 

svých nájemníků a to jak poskytováním 

poradenství v oblastech bydlení, výchovy dětí, 

dluhového poradenství apod., tak zlepšováním 

prostředí pro bydlení přímo na statku ve 

Vlčkovicích. Snahou společnosti je podporovat 

nájemníky k samostatnému životu.  

Za nadační příspěvek 60 583 Kč byl vybudován 

samostatný vchod k sociálním bytům, který ústí 

do nájemního dvora. 

• Patronka projektu: Barbora Dubská (SMP CZ) 

TOULCŮV DVŮR 

Toulcův dvůr zajišťuje provoz Střediska 

ekologické výchovy. Jeho cílem je umožňovat 

podmínky pro činnosti členských organizací, 

které se věnují environmentálnímu vzdělávání, 

zaměstnávání osob se zdravotním hendikepem, 

pracovním terapiím a tréninkovému 

pracovnímu začleňování osob se zdravotním 

znevýhodněním. Na Toulcově dvoře v současné 

době pracuje více než 35, z toho je trvale 

zaměstnáno 24 osob s hendikepem na různých 

pracovištích v pracovních pozicích – zahradník, 

pracovník údržby, ošetřovatel zvířat,  pomocný 

kuchař, truhlář nebo pracovník keramické dílny.  

Za nadační příspěvek 110 000 Kč byly 

provedeny stavební práce v souvislosti s 

přestavbou bývalé dílny na školicí a zasedací 

místnost.  

Patronky projektu: Žofie Janatová (EUROVIA 
Services) a Michaela Kaisrová (SMP CZ) ■ 


