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 SPOLEČNĚ V OBČANSKÉ ANGAŽOVANOSTI!  
Naše činnost úzce souvisí s životem 
územních celků. Proto podporujeme 
angažovanost spolupracovníků a 
podniků skupiny v jejich mecenášských 
aktivitách a v boji proti sociální 
vyloučenosti.  

 

Francie Afrika Česká republika Německo  Řecko  Belgie  Slovensko         

■

PROJEKTY PODPOŘENÉ NADACÍ VINCI  

V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Green Doors  
Praha 
310 000 Kč 

Rekonstrukce tréninkové kavárny, 

která poskytuje pracovní a sociální 

rehabilitaci mladým lidem se 

schizofrenií v areálu bohnické 

Psychiatrické léčebny. 

Diecézní charita  
Brno 
150 0000 Kč 

Rekonstrukce a vybavení školicí 

místnosti, která pomáhá řešit 

nežádoucí situaci osob, které jsou 

dlouhodobě nezaměstnané a 

ohrožené sociálním vyloučením. 

Prostřednictvím vzdělávacích kurzů 

dojde ke zvýšení jejich kvalifikace.  ■ 

 

Salesiánské 
středisko 
mládeže - dům 
dětí a mládeže 
Plzeň 
149 135 Kč 

Rozšíření prostoru haly klubu 

pro děti a mládež 

z vyloučených sociálních 

skupin, z neúplných rodin 

nebo z rodin s nízkou 

sociální a ekonomickou 

stabilitou. Cílem projektu je 

pomoci jim s výběrem a 

studiem na vhodné střední 

škole nebo v učebním oboru, 

k systematické přípravě na 

budoucí povolání a nalezení 

zaměstnání. 

Modré dveře 
Kostelec nad Černými lesy 
34 000 Kč 

Zakoupení stolních počítačů pro občanské 

sdružení, které poskytuje mentálně 

handicapovaným a duševně nemocným 

sociální služby. Jedná se především o přípravu 

a podporu těchto osob v získání zaměstnání. 

Textilní dílna Gawain  
Praha 
80 000 Kč 

Nákup elektrického a ručního nářadí pro 

truhlářskou dílnu, ve které budou vyráběny 

hračky, misky a drobný nábytek. Tato činnost 

slouží k rozvoji zručnosti a pečlivosti u lidí 

s mentálním či kombinovaným postižením, 

kteří mají potíže se začleněním na pracovní trh. 

 

Tyflodrom  
Praha 
98 180 Kč 

Zakoupení kompenzačních pomůcek 

do půjčovny určené lidem 

s postižením zraku. Tyto pomůcky 

pomohou nejen handicapovaným při 

hledání práce ale i jejich budoucím 

zaměstnavatelům při výkonu 

zaměstnání.    

 

 

 

 

Zavazujeme se, že zejména 
prostřednictvím nadací Skupiny budeme 
podporovat občanskou angažovanost 
našich zaměstnanců na celém světě. 

Nadace VINCI POUR LA CITÉ byla 
založena v roce 2002. Za dobu své 
existence podpořila 1 500 projektů, 
z toho 231 mimo Francii, darovala 23,5 
milionů eur. 

Manifest „Společně“ Skupiny VINCI 
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5 LET NADACE VINCI V ČESKÉ REPUBLICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karlínská fairtradová kavárna 
Mammacoffee se v pozdním 
odpoledni 26. listopadu stala 
místem přátelského setkání 
lidí zapojených do činnosti 
Nadace VINCI v České 
republice.  

Akce konaná pod záštitou Milana 

Valenty, předsedy správní rady 

nadace, měla mimo jiné 

připomenout již završených pět let 

existence nadace v České republice.  

Pozvání obdrželi nejen členové 

správní rady a výběrové komise, ale 

především všechny patronky a 

patroni úspěšných projektů. Pozvání 

přijala jak paní Chantal Monvois, 

zastřešující po dlouhá léta nadaci 

VINCI v mateřské společnosti, tak její 

kolegyně, paní Camille Destans.   

Půlkulaté výročí také vybízelo k malé 

bilanci: za toto období bylo celkem  

podpořeno 41 projektů, kterým byla 

rozdělena celková částka 7 819 952 

korun. Do projektů se zapojilo 44 

patronů, z nichž 19 patřilo ke 

společnosti PRŮMSTAV. Všechny 

úspěšné projekty si ostatně také 

všichni mohli na místě 

připomenout na připravené filmové 

smyčce.  

A protože společnosti skupiny 

VINCI podporují nejen nejrůznější 

občanská sdružení pomáhající 

především zapojit znevýhodněné či 

handicapované lidi zpět do 

běžného života a na pracovní trh, 

ale oslovují je i další lidské hodnoty, 

vybrali jsme pro toho setkání právě 

kavárnu Mammacoffee.  

V příjemné atmosféře tak pozvaní 

hosté mohli ochutnat výborné 

druhy kávy pocházející z Etiopie a 

vybraných čajů, vše z fairtradového 

obchodu.                                           ■ 

TA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SETKÁNÍ 
PATRONŮ 
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V prosinci 2013 se 
naše kolegyně 
Jana Kovářová 
stala patronkou 
projektu, který 

předložilo Občanské sdružení 
Modré dveře. 

Jano, proč sis vybrala zrovna tento 
projekt? Představíš nám ho? 

Popravdě jsem na výběr neměla, protože 

ostatní projekty už své patrony měly, 

takže tento projekt byl poslední. Ale to 

vůbec nevadilo, protože i kdyby na výběr 

bylo, sáhla bych zrovna po tomto.  

 

Tato organizace má široké spektrum 

svých aktivit. V terapeutickém centru 

nabízí sociální služby pro mentálně 

handicapované a duševně nemocné a také 

krizovou pomoc a psychoterapii i pro 

širokou veřejnost. 

 

Dále se zaměřuje například na maminky 

s dětmi a na seniory. Mohou zde navštívit 

kurzy jógy, šperkařskou, keramickou, 

výtvarnou a košíkářskou dílnu.  

 

 

Své aktivity toto sdružení stále rozšiřuje. 

Tento konkrétní projekt, pro který byly 

přidělené peníze určeny, je zaměřen na 

klienty, kteří mají problém se začlenit 

do společnosti a na trh práce.  

Jedná se i o lidi, kteří na tomto trhu již 

fungovali, ale kvůli nemoci ho museli 

opustit.  

Návrat zpět je často velmi obtížný i pro 

jedince bez zdravotního handicapu, a o 

to náročnější je pro osoby s duševním 

onemocněním. 

 

Co bude za přidělené peníze pro 
Občanské sdružení Modré dveře 
pořízeno? 

Cílem projektu je finanční pomoc na 

nákup dvou počítačů v hodnotě 34 000 

korun. Tyto počítače poslouží 

k individuální práci s klienty. Budou se 

učit ovládat kancelářské programy, 

včetně internetu, vyplňovat různé 

žádosti a spoustu dalších potřebných 

úkonů sloužících k orientaci na trhu 

práce. 

MODRÝMI 
DVEŘMI DO 
KOUZELNÉ 
KAVÁRNY 
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Navštívila jsi Ty osobně Občanské 
sdružení? 

Ano, byla jsem tam na začátku prosince. 

Sdružení sídlí v Kostelci nad Černými lesy. 

Je to vlastně starý, velmi zdařile 

zrekonstruovaný dům, jehož součástí je i 

kavárna.  

Myslím, že si pro své působiště zvolili moc 

hezké místo, cítila jsem se tam příjemně.  

 

 

 

 

 

Obzvláště kavárna, kde mimo jiných, 

pracují také klienti tohoto terapeutického 

centra.  

Je to kouzelné místo s výbornými dortíky a 

úžasným výhledem buď do zahrádky, nebo 

na náměstí. Pokud byste někdy tímto 

místem projížděli, vřele doporučuji tuto 

kavárnu navštívit.  

Spousta kolegů se patronace 
projektu může zaleknout z důvodu 
obhajoby před komisí. 

Jak to bylo s obhajobou Tvého 
projektu? Jsou obavy z ní 

opodstatněné ☺☺☺☺? 

No tak popravdě jsem se trochu 

zapotila. Hned na začátku mě tzv. 

dostala otázka Milana Valenty, zda 

budu projekt obhajovat francouzsky 

nebo anglicky ☺. 

 

 

 

 

Zodpověděla jsem asi milion otázek, 

ale musím uznat, že to byla dobrá 

zkušenost a v budoucnu se rozhodně 

nebudu bránit ujmout se dalšího 

projektu. Neznalost jazyka rozhodně 

není překážkou ☺.                                ■ 

MV 
 

 
 

„… organizace nabízí 
sociální služby pro 
mentálně handicapované 
a duševně nemocné… „ 

„Je to kouzelné místo 
s výbornými dortíky a 
úžasným výhledem …“ 


