
 

 

 
Výběrová komise Nadace VINCI 
v loňském roce zasedala dvakrát
v červnu a listopadu
odprezentováno 
projektů. Dva z nich, Dlaň životu a 
P-Centrum, si vzali pod patro
naši kolegové, Jiří Dostál
Vrňáková.  

DLAŇ ŽIVOTU
Patronka: Monika Vrňáková

Moniko, nedávno jste se stala patronkou 
projektu „Dlaň životu“. Jaké byly pocity čerstvé 
patronky po získání podp

Měla jsem velkou radost

poslání organizace, jejíž projekt jsem obhajovala, 

přijde opravdu smysluplné.

Proč jste se rozhodla svým patronstvím podpořit 
právě tento projekt? 

Na výběr jsem měla z více projektů, 

zaujal azylový dům v Hlinsku v

A proč? Je to především poslání tohoto azylového 

domu, kterým je pomáhat matkám a těhotným 

ženám v tísni.  

Tyto ženy často pocházejí z

rodinným zázemím nebo z

nemají kde bydlet a v tomto azylovém domě mohou 

využít pomoc, kterou jim

zajištění střechy nad hlavou, pomoc s

zaměstnání a budoucího bydlení, které budou 

potřebovat poté, až budou schopné se o sebe a své 

dítě postarat samy. 

Setkala jste se už osobně s
Dlaň životu? Jaké byly V

S lidmi z této organizace jsem se osobně setkala na 

podzim loňského roku. Jelikož všichni patroni 

navštěvují společně s Milanem Valentou osobně své 

projekty, mohla jsem se i

azylového domu, Marcelou Holeňovou. Ta nás 

v krátkosti seznámila s posláním, které tento azylový 

dům má a provedla nás po něm

Mohli jsme si prohlédnout byty, které jsou 

k dispozici právě matkám s

nemají jinou možnost bydlení. Pracovníci azylového 

domu pro své klientky shání práci, kterou mohou 
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Výběrová komise Nadace VINCI 
loňském roce zasedala dvakrát - 
červnu a listopadu - a bylo jí 
prezentováno celkem osm 

nich, Dlaň životu a 
i vzali pod patronství 

naši kolegové, Jiří Dostál a Monika 

DLAŇ ŽIVOTU 
Patronka: Monika Vrňáková 

edávno jste se stala patronkou 
projektu „Dlaň životu“. Jaké byly pocity čerstvé 
patronky po získání podpory tomuto projektu? 

ěla jsem velkou radost. Především proto, že mi 

organizace, jejíž projekt jsem obhajovala, 

přijde opravdu smysluplné. 

Proč jste se rozhodla svým patronstvím podpořit 

více projektů, nejvíce mě však 

Hlinsku v Čechách.  

především poslání tohoto azylového 

domu, kterým je pomáhat matkám a těhotným 

Tyto ženy často pocházejí z rodin s nemotivujícím 

rodinným zázemím nebo z dětských domovů, 

tomto azylovém domě mohou 

využít pomoc, kterou jim nabízí. Jde především o 

zajištění střechy nad hlavou, pomoc s hledáním 

zaměstnání a budoucího bydlení, které budou 

potřebovat poté, až budou schopné se o sebe a své 

Setkala jste se už osobně s lidmi z organizace 
Dlaň životu? Jaké byly Vaše dojmy? 

této organizace jsem se osobně setkala na 

podzim loňského roku. Jelikož všichni patroni 

Milanem Valentou osobně své 

projekty, mohla jsem se i já seznámit s ředitelkou 

Marcelou Holeňovou. Ta nás 

posláním, které tento azylový 

dům má a provedla nás po něm. 

Mohli jsme si prohlédnout byty, které jsou 

dispozici právě matkám s dětmi, které bohužel 

možnost bydlení. Pracovníci azylového 

domu pro své klientky shání práci, kterou mohou  

vykonávat v

docházet a navzájem si pomáhají s

jsme se mohli potkat i s

Musím říci, že to byla opravdu emotivní

Kdy má být projekt dokončen a co má být jeho 
výstupem?

Projekt by měl být dokončen během 

roku. Za peníze, které tento dům získal, bude 

postaven dřevěný zahradní altán na zahradě, která ho 

obklopuje. Jelikož jedním z

azylového domu je naučit a podporovat klientky, aby 

smysluplně trávily volný čas se svými dětmi, začalo 

se v

prostředky na altán už nebyly, proto byla oslovena 

Nadace se žádostí o příspěvek. Ten byl v

poskytnut, a tak se mohou klient

v deštivých dnech budou moci trávit čas venku.

Jak bude probíhat spolupráce mezi organizací 
Dlaň životu, Nadací VINCI a 

Finanční dar byl přidělen, takže 

se stavbou altán

takže výstavbě nic nebrání. Po jeho dokončení bych 

se ráda do Hlinska zajela podívat, jak slouží dětem a 

jejich mam

P
Patron: Jiří 

Jirko, s
Centrum“
která Nadaci 
zabývá a komu pomáhá?

P-

která poskytuje služby v

prevence, péče o rodinu s

poradens

různých druhů závislostí.
 

Především poskytuje těmto 

lidem ambulantní léčbu a jejich 

blízkým poradenství, dále po 

absolvování léčby poskytuje 

doléčovací program včetně

zvýhodněného bydlení. 
 

Je kladen důraz na návrat do 

běžného 

Jde nejen o léčbu drogové 

závislosti ale i léčbu hazardního 

hráčství
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vykonávat v prostorách domu, nemusí proto nikam 

docházet a navzájem si pomáhají s

jsme se mohli potkat i s nimi. 

Musím říci, že to byla opravdu emotivní

Kdy má být projekt dokončen a co má být jeho 
výstupem? 

Projekt by měl být dokončen během 

roku. Za peníze, které tento dům získal, bude 

postaven dřevěný zahradní altán na zahradě, která ho 

obklopuje. Jelikož jedním z poslání pracov

azylového domu je naučit a podporovat klientky, aby 

smysluplně trávily volný čas se svými dětmi, začalo 

se v roce 2011 s úpravou zahrady. Bohužel finanční 

prostředky na altán už nebyly, proto byla oslovena 

Nadace se žádostí o příspěvek. Ten byl v

poskytnut, a tak se mohou klient

deštivých dnech budou moci trávit čas venku.

Jak bude probíhat spolupráce mezi organizací 
Dlaň životu, Nadací VINCI a Vámi?

Finanční dar byl přidělen, takže v létě

se stavbou altánu. Projekt na něj je již připraven, 

takže výstavbě nic nebrání. Po jeho dokončení bych 

se ráda do Hlinska zajela podívat, jak slouží dětem a 

jejich maminkám.                                   

P-CENTRUM
Patron: Jiří Dostál 

Jirko, stal jste se patronem projektu
Centrum“, můžete nám představit organizaci, 
která Nadaci VINCI o příspěvek požádala, čím se 
zabývá a komu pomáhá? 

-Centrum je nezisková organizace, 

která poskytuje služby v oblasti  

prevence, péče o rodinu s dětmi,  

poradenství, léčby a doléčování  

různých druhů závislostí. 

Především poskytuje těmto 

lidem ambulantní léčbu a jejich 

blízkým poradenství, dále po 

absolvování léčby poskytuje 

doléčovací program včetně 

zvýhodněného bydlení.  

Je kladen důraz na návrat do 

běžného života a na trh práce. 

Jde nejen o léčbu drogové 

závislosti ale i léčbu hazardního 

hráčství. 
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prostorách domu, nemusí proto nikam 

docházet a navzájem si pomáhají s hlídáním, proto 

Musím říci, že to byla opravdu emotivní návštěva. 

Kdy má být projekt dokončen a co má být jeho 

Projekt by měl být dokončen během léta letošního 

roku. Za peníze, které tento dům získal, bude 

postaven dřevěný zahradní altán na zahradě, která ho 

poslání pracovníků 

azylového domu je naučit a podporovat klientky, aby 

smysluplně trávily volný čas se svými dětmi, začalo 

úpravou zahrady. Bohužel finanční 

prostředky na altán už nebyly, proto byla oslovena 

Nadace se žádostí o příspěvek. Ten byl v plné výši 

poskytnut, a tak se mohou klientky a děti těšit, že i 

deštivých dnech budou moci trávit čas venku. 

Jak bude probíhat spolupráce mezi organizací 
ámi? 

v létě bude započato 

u. Projekt na něj je již připraven, 

takže výstavbě nic nebrání. Po jeho dokončení bych 

se ráda do Hlinska zajela podívat, jak slouží dětem a 
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ENTRUM 

se patronem projektu „P-
, můžete nám představit organizaci, 

o příspěvek požádala, čím se 

entrum je nezisková organizace,  

 

Také realizuje programy primární protidrogové 

prevence pro školy

Na co bude poskytnutý příspěvek

Finanční podpora bude využita na opravu dřevěné 

přístavby v

organizace sídlí. Tato přístavba je již energeticky 

nevyhovující, při zhoršených klimatických 

podmínkách je obtížné tento prostor vytopit. 

Jelikož v těchto prostorá

děti a mládež, protože tu probíhá lekce primární 

prevence pro žáky základních a středních škol, které 

trvají celé dopoledne

zde realizovány aktivity pro děti a mládež vyžadující 

specifickou péči, je t

nutná. 

Jelikož jste měl možnost přijít do kontaktu 
s klienty této organizace, 
pohled na okruh lidí, kterým pomáhají?
nemusí být
někteří se do této situace dostali ne úplně 
vlastním zaviněním.

S klienty jsem se potkával, i když jsem neměl 

možnost s

jsem se o některých z

postoj se nezměnil, já tyto lidi neodsuzuji. Jsou 

mnozí, kteří se do této situace dostali ne přímo 

vlastním přičiněním. Myslím, že je dobré, že tato 

pomoc pro ně existuje, je tu spousta lidí, která tuto 

pomoc opravdu efektivně využije, chce se svou 

závislostí bojo

Jaký jste měl po
projekt před komisí obstál?

Tak samozřejmě měl jsem radost a dobrý pocit. Když 

mi to práce dovolí, rád se ujmu někdy v

dalšího projektu.
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I OBHÁJENÉ NAŠIMI 

Také realizuje programy primární protidrogové 

prevence pro školy. 

Na co bude poskytnutý příspěvek použit?

Finanční podpora bude využita na opravu dřevěné 

přístavby v zadním traktu budovy, kde tato 

organizace sídlí. Tato přístavba je již energeticky 

nevyhovující, při zhoršených klimatických 

podmínkách je obtížné tento prostor vytopit. 

těchto prostorách se každodenně zdržují 

děti a mládež, protože tu probíhá lekce primární 

prevence pro žáky základních a středních škol, které 

trvají celé dopoledne, a v odpoledních hodinách jsou 

zde realizovány aktivity pro děti a mládež vyžadující 

specifickou péči, je tato rekonstrukce více než 

Jelikož jste měl možnost přijít do kontaktu 
klienty této organizace, změnil se nějak Váš 

pohled na okruh lidí, kterým pomáhají?
nemusí být tak, jak se na první pohled zdá a že 
někteří se do této situace dostali ne úplně 
vlastním zaviněním. 

klienty jsem se potkával, i když jsem neměl 

možnost s nimi hovořit, od sociálních pracovníků 

jsem se o některých z nich mohl něco dozvědět. Můj 

e nezměnil, já tyto lidi neodsuzuji. Jsou 

mnozí, kteří se do této situace dostali ne přímo 

vlastním přičiněním. Myslím, že je dobré, že tato 

pomoc pro ně existuje, je tu spousta lidí, která tuto 

pomoc opravdu efektivně využije, chce se svou 

závislostí bojovat.  

Jaký jste měl pocit, když jste se dozvěděl, že V
projekt před komisí obstál? 

Tak samozřejmě měl jsem radost a dobrý pocit. Když 

mi to práce dovolí, rád se ujmu někdy v 

dalšího projektu.                                                 
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Také realizuje programy primární protidrogové 

použit? 

Finanční podpora bude využita na opravu dřevěné 

zadním traktu budovy, kde tato 

organizace sídlí. Tato přístavba je již energeticky 

nevyhovující, při zhoršených klimatických 

podmínkách je obtížné tento prostor vytopit.  

ch se každodenně zdržují 

děti a mládež, protože tu probíhá lekce primární 

prevence pro žáky základních a středních škol, které 

odpoledních hodinách jsou 

zde realizovány aktivity pro děti a mládež vyžadující 

ato rekonstrukce více než 

Jelikož jste měl možnost přijít do kontaktu 
změnil se nějak Váš 

pohled na okruh lidí, kterým pomáhají? Že nic 
tak, jak se na první pohled zdá a že 

někteří se do této situace dostali ne úplně 

klienty jsem se potkával, i když jsem neměl 

nimi hovořit, od sociálních pracovníků 

nich mohl něco dozvědět. Můj 

e nezměnil, já tyto lidi neodsuzuji. Jsou 

mnozí, kteří se do této situace dostali ne přímo 

vlastním přičiněním. Myslím, že je dobré, že tato 

pomoc pro ně existuje, je tu spousta lidí, která tuto 

pomoc opravdu efektivně využije, chce se svou 

cit, když jste se dozvěděl, že Váš 

Tak samozřejmě měl jsem radost a dobrý pocit. Když 

 budoucnu 
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