
              

 

 

Období leden – březen 2011 
Číslo 5 
Ročník III. 
Čtvrtletník zaměstnanců  
společnosti PRŮMSTAV- FCC 

  

Strana 24 

 

Vize/budoucnost/personální informace 

STAŇTE SE PATRONEM PROJEKTU NADACE VINCI 
S příchodem nového roku se na 
Nadaci VINCI obrátili další žadatelé 
o finanční podporu. Některé 
z těchto projektů již své patrony 
mají, další na ně čekají. Rádi 
bychom Vám proto tyto projekty 
představili. 

• Tréninková a resocializační kavárna DENDRIT KAFÉ  
Navrhovatel: ESET-HELP, o.s. 
Jde o občanské sdružení založené v roce 1995 skupinou odborníků 

(psychiatři, sociální pracovníci, zdravotní sestry) s cílem poskytovat služby 

lidem trpícím duševním onemocněním a dále vzdělávat odbornou i laickou 

veřejnost v oblasti péče o duševní zdraví.  

Hlavním cílem je, aby lidé s dlouhodobým duševním onemocněním znovu 

získali zdravotní, psychickou a sociální stabilitu, překonali nepříznivý stav a 

dosáhli plnohodnotného a spokojeného života. Dendrit Kafé je místem, 

které bezplatně nabízí sociální rehabilitaci prostřednictvím pracovní 

činnosti. Vytváří bezpečný prostor i pro zdravotně handicapované 

pracovníky, kteří každodenním tréninkem získávají a posilují základní 

pracovní dovednosti a návyky. 

Občanské sdružení sídlí na Jižním Městě, v Praze 11. Rádo by získalo 

finanční podporu ve výši 300 000 Kč, a to na nákup a instalaci dvou 

čističek vzduchu, na vymalování a lakování vnitřního vybavení, renovaci 

venkovní reklamy.   

• Kouzelný jedlý les  
Navrhovatel: CORAZON o.s. 

Patrony tohoto projektu se stali Stanislav Bezděk, Luboš 
Dočekal a Kamil Sapara, kteří aktuálně pracují na stavbě hotelu 
U Parku v Olomouci. 

Občanské sdružení vzniklo v roce 2007. Sídlí 7 km od města Olomouce. 

Slouží dětem, rodinám, seniorům a místní komunitě. 

Hlavním cílem je zajistit prostředí, které by dětem umožnilo bezpečný 

pobyt v přírodě a kontakt se zvířaty. Jde o environmentální výchovu formou 

zážitkové pedagogiky v prostředí místní farmy. Dále by měl vzniknout tzv. 

jedlý les. Je to člověkem vytvořený ekosystém složený převážně z plodících 

jedlých stromů, keřů a bylin. Pro vývoj dětí je důležité, aby se s přírodou a 

zvířaty seznamovaly v harmonickém a kreativním prostředí. V tomto lese je 

možné experimentovat s přírodními materiály, pozorovat rostliny a zvířata 

a prožívat přírodu a prostor svých her v různých ročních obdobích. 

Případná částka z Nadace ve výši 240 000 Kč by byla použita na pořízení 

srubového domku, který by sloužil jako přednášecí místnost a šatna. Dále 

by byla pořízena kompostovací ekotoaleta a vybudováno přírodní hřiště 

s akupresurními chodníčky, brouzdalištěm a skrýšemi. 

 

• Centrum integračních služeb Brno  
Navrhovatel: IQ Roma servis, o.s. 

Toto sdružení vzniklo v Brně v roce 1997 jako dobrovolná organizace. 

Hlavní činností je práce s klienty převážně ze sociálně vyloučených 

romských komunit. Dlouhodobým cílem je podpora vzdělanosti a 

osobnostního rozvoje mladých Romů. 

Cílem projektu je rekonstrukce budovy v Brně. Bude tak vytvořeno 

systémové pracoviště řešící problematiku sociálně vyloučených lokalit 

Brna a Jihomoravského kraje na bázi profesionálního poskytování 

sociálních a pedagogických služeb. 

Aktivity, které budou po rekonstrukci realizovány, se zaměří především na 

zvyšování vzdělanosti, kvalifikace, zaměstnanosti a zlepšení sociálně-

ekonomické úrovně těchto obyvatel. 

Na tuto rekonstrukci si sdružení požádalo o dar ve výši 230 000 Kč. 

•    Příprava dospívajících na vstup do samostatného života 
Navrhovatel: Sdružení SOS dětských vesniček 
Projekt dětských SOS vesniček bude realizován v zařízení pro mladé lidi, 

kteří odcházejí z náhradní rodinné pěstounské péče. Je zaměřen na kvalitní 

přípravu na budoucí povolání, získávání praktických životních zkušeností, 

osvojování pracovních dovedností ke snadné integraci do společnosti 

v dospělosti. Cílem je tedy důkladná příprava dospívajících na vstup do 

samostatného života. Tohoto cíle je dosahováno díky vzdělávacímu 

programu, který zahrnuje sociálně-ekonomické a společenské znalosti a 

dovednosti, preventivní programy proti sociálnímu vyloučení. Projekt rozvíjí 

osobnost jedince i soužití a vzájemnou komunikaci ve společnosti. 

Sdružení požádalo Nadaci o dar ve výši 50 000 Kč, který bude využit 

k doplnění vybavení prostor Komunity mládeže v Brně (např. lampičky, 

botník, věšáky), na materiál a vybavení pro pedagogickou činnost.   

•    Workshopping 2011  
Navrhovatel: Kulturní Jižní Město o.p.s. 

Obsahem tohoto projektu jsou už 3 roky realizace kurzů a dílen, které nabízí 

dětem od 6 do 9 let a mladým lidem od 10 do 18 let, žijícím především na 

Jižním Městě v Praze, možnost aktivně a kreativně trávit svůj volný čas. 

Cílem tohoto projektu je především poskytnout dětem a mladým lidem 

prostor pro rozvoj kreativity a schopností, nabídnout vhodný alternativní 

program, zapojit děti a mládež se sociálním nebo zdravotním 

znevýhodněním do aktivit vlastní věkové kategorie. V současnosti probíhají 

kurzy a dílny – např. Škola animace, Cirkusová školka, Divadelní dílna, Ateliér 

kreativního pohybu, Filmová dílna, YO-YO dílna, Dílna žonglování, 

Streetdance, Skupinové bubnování a Beatboxová dílna. 

Požadovaná částka 150 000 Kč by byla použita na technické vybavení 

probíhajících kroužků (např. mikrofony, kuželky, kruhy, jednokolky, hračky, 

fotoaparát, atd.). 

•    Centrum Spektrum  
Navrhovatel: Občanské sdružení Spektrum 
Patronem tohoto projektu se stal Přemysl Neumajer ze SMP CZ. 

Občanské sdružení Spektrum vzniklo v roce 2001 a sídlí v Děčíně. 

Cílem tohoto sdružení je zajistit všestrannou činnost pro harmonický rozvoj 

dětí a mládeže, zejména kvalitní náplň neorganizované a nezaměstnané 

mládeže, dále dětí z řad sociálně slabých vrstev a dětí z takzvaně 

problémových rodin. Sdružení pracuje na zvýšení kvality života a pomoci 

v zapojení se do aktivit, které jsou této mládeži vzhledem k jejich 

znevýhodnění obtížně dostupné. Realizací tohoto projektu dojde ke vzniku 

prostoru pro osvětu, vzdělávání a výchovu a současně pro zájmovou činnost. 

Sdružení požádalo Nadaci o dar ve výši 250 000 Kč, který bude sloužit 

k založení centra Spektrum ve vesnici Kerhartice. K rozšíření zázemí a 

prostředí pro celoroční činnost a následný rozvoj centra přímo v terénu, 

v centru přírody a venkova. 

Zaujal Vás některý z výše jmenovaných projektů a chcete jej podpořit? 
Nemějte strach, k patronství není potřeba žádných zvláštních znalostí a 
dovedností, není omezeno ani věkově, je potřeba pouze Vaše ochota 
pomoci. 
 
Pokud se chcete nezávazně dozvědět, jak to při patronství chodí, můžete se 
obrátit na patronky jiných projektů, Ivanu Hlochovou (tel.: 602 762 739) 
nebo na Moniku Vrňákovou (tel.: 724 344 826). 

 

Pokud jste si již svůj projekt vybrali, neváhejte kontaktovat přímo Milana 
Valentu, předsedu správní rady Nadace VINCI v České republice (tel.: 
602 360 262).   

 

Více informací o nadaci na www.nadacevinci.cz                                  MV                   


