
 

 

POSLALI JSME
NA VÁNOCE 

V prosinci loňského roku jsme naše 
zaměstnance spolu s
v tísni oslovili se Skutečným dárkem 
Pošlete kozu na Vánoce do 

Zaměstnanci mohli zakoupením 
netradičních dárků pomoci lidem 
v Africe. 

Díky této akci mohl Člověk v

lidem v Africe a Asii například 2

ovcí, jednu krávu a 200 kuřat. 

Postavena byla jedna nová škola a další byly 

opraveny.  

Žáci usedli do 192 nových lavic a dostali 18 

nových tabulí.  

Podpořeno bylo 74 porodnických center. 

Přes dva a půl tisíce dětí dostalo kojeneckou 

stravu. 

V jakých zemích Skutečný dárek pomáhá?

Angola, Barma, Etiopie, Gruzie, Hai

Kongo, Namibie a Sýrie. 

 

SLALI JSME 3 KOZY 
NA VÁNOCE DO AFRIKY

 

V prosinci loňského roku jsme naše 
zaměstnance spolu s organizací Člověk 
tísni oslovili se Skutečným dárkem – 

Pošlete kozu na Vánoce do Afriky! 

Zaměstnanci mohli zakoupením 
netradičních dárků pomoci lidem 

Díky této akci mohl Člověk v tísni rozdat chudým 

Africe a Asii například 2 249 koz, 130 

ovcí, jednu krávu a 200 kuřat.  

Postavena byla jedna nová škola a další byly 

Žáci usedli do 192 nových lavic a dostali 18 

Podpořeno bylo 74 porodnických center.  

Přes dva a půl tisíce dětí dostalo kojeneckou 

jakých zemích Skutečný dárek pomáhá? 

Angola, Barma, Etiopie, Gruzie, Haiti, Kambodža, 

 

Naši zaměstnanci přispěli částkou v

výši 4

40 kuřa

kojeneckou výživu. 

Za Skutečný dárek d

Archlebové, Tomáši 

Ctiborové, Jiřímu Dobiáši, Vítězslavu 

Drahošovi, Janě Haškové, Vladimíru 

Hendrichovi, Haně Hlavaté, Ivaně Hlochové, 

Petru Holubovi, Tomáši Humlovi, Taťáně 

Kotlabové, Ireně Kubinové, Evě Masojídkové, 

Mileně Obůrkové, Janě Prokopové, Marti

Tylemu a Monice Vrňákové.
                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 KOZY  
DO AFRIKY 

Naši zaměstnanci přispěli částkou v

výši 4 900 Kč, za kterou jsme pořídil

40 kuřat, 8 kanystrů na vodu, 1 záchod a

kojeneckou výživu.  

Za Skutečný dárek děkujeme Tereze 

Archlebové, Tomáši Cejnarovi, Pavlíně 

Ctiborové, Jiřímu Dobiáši, Vítězslavu 

Drahošovi, Janě Haškové, Vladimíru 

Hendrichovi, Haně Hlavaté, Ivaně Hlochové, 

Petru Holubovi, Tomáši Humlovi, Taťáně 

Kotlabové, Ireně Kubinové, Evě Masojídkové, 

Mileně Obůrkové, Janě Prokopové, Marti

Tylemu a Monice Vrňákové.                         
                                                                                                            

 
 

5 LET 
NADACE 

 

Naši zaměstnanci přispěli částkou v celkové 

900 Kč, za kterou jsme pořídili 3 kozy, 

t, 8 kanystrů na vodu, 1 záchod a 1 

 

ěkujeme Tereze 

Cejnarovi, Pavlíně 

Ctiborové, Jiřímu Dobiáši, Vítězslavu 

Drahošovi, Janě Haškové, Vladimíru 

Hendrichovi, Haně Hlavaté, Ivaně Hlochové, 

Petru Holubovi, Tomáši Humlovi, Taťáně 

Kotlabové, Ireně Kubinové, Evě Masojídkové, 

Mileně Obůrkové, Janě Prokopové, Martinu 

                         ■     
                                                                                                            MV 

Nadace VINCI v
úspěšně pátým rokem své existence, 
opět přidělovala nadační příspěvky
roznášela tak radost mezi vybrané 
žadatele.

Celkově bylo 

zaregistrováno 25 žádostí s

Výběrová komise zasedala v loňském

dvakrát, a to v

prezentováno 8 projektů.

Jednotliví žadatelé velmi ocenili osobní přístup a 

celkovou spolupráci s

projektů, kterými jako obvykl

českých filiálek skupiny VINCI. 

Konkrétními osobami jsou Monika Vrň

Dostál z firmy Průmstav, Pavel Němejc a Přemysl 

Neumajer z

SOLETANCHE, Petra Barcalová z

Vladimír Drahokoupil z

z firmy KASTT.

Výběrová komise odsouhlasila a potvrdila přiděl

nadačního příspěvku pro všech osm 

prezentovaných projektů. U jednoho občanského 

sdružení však následně po přidělení příspěvku došlo 

k problémům se zajištěním financování jeho hlavní 

činnosti, takže tento žadatel se omluvil a přidělený 

nadační příspěvek

výši. 

Celková přidělená částka pro konečných sedm 

projektů za rok 2012 činila 

Novinkou v

republice byla spolupráce s

Veolia. Tato spolupráce byla potvrzena u dv

vybraných projektů, kdy Nadační fond Veolia přispěl 

svým vlastním finančním darem, který byl přidán 

těmto žadatelům k nadačnímu příspěvku 

přidělenému naší nadací.

Velmi rád bych na závěr poděkoval všem 

kontaktním zaměstnancům 

patronkám jedn

kolegům z

revizorovi. Tedy všem těm, kteří pracovali jako 

dobrovolníci a společně s

i profesních kompetencí vnášeli do projektů při 

spolupráci s

přístup.  

Věřím, že i v

oslovena novými žadateli a bude moci přinášet svoji 

skromnou pomoc občanským iniciativám formou 

nadačních příspěvků.

 

 

Období ŘÍJEN-PROSINEC 2012
Číslo 12 
Ročník IV. 
Čtvrtletník zaměstnanců 
společnosti PRŮMSTAV

Vize/budoucnost/personální informace

5 LET ČESKÉ 
NADACE VINCI
Nadace VINCI v České republice prošla 
úspěšně pátým rokem své existence, 
opět přidělovala nadační příspěvky
roznášela tak radost mezi vybrané 
žadatele. 

bylo naší nadaci doručeno a následně 

zaregistrováno 25 žádostí s nejrůznějšími projekty. 

Výběrová komise zasedala v loňském roce 

dvakrát, a to v červnu a listopadu, a bylo jí 

prezentováno 8 projektů. 

Jednotliví žadatelé velmi ocenili osobní přístup a 

celkovou spolupráci s patrony a patronkami 

projektů, kterými jako obvykle byli zaměstnanci 

českých filiálek skupiny VINCI.  

Konkrétními osobami jsou Monika Vrňáková a Jiří 

firmy Průmstav, Pavel Němejc a Přemysl 

Neumajer z SMP CZ, Magdaléna Dvořáková ze 

SOLETANCHE, Petra Barcalová z VINCI Park CZ, 

Vladimír Drahokoupil z EUROVIA CS a Jan Horák 

firmy KASTT. 

Výběrová komise odsouhlasila a potvrdila přiděl

nadačního příspěvku pro všech osm 

prezentovaných projektů. U jednoho občanského 

sdružení však následně po přidělení příspěvku došlo 

problémům se zajištěním financování jeho hlavní 

činnosti, takže tento žadatel se omluvil a přidělený 

nadační příspěvek následně naší nadaci vrátil v

Celková přidělená částka pro konečných sedm 

projektů za rok 2012 činila 1 043 171 Kč. 

Novinkou v činnosti Nadace VINCI v

republice byla spolupráce s Nadačním fondem 

Veolia. Tato spolupráce byla potvrzena u dv

vybraných projektů, kdy Nadační fond Veolia přispěl 

svým vlastním finančním darem, který byl přidán 

těmto žadatelům k nadačnímu příspěvku 

přidělenému naší nadací. 

Velmi rád bych na závěr poděkoval všem 

kontaktním zaměstnancům - patronům a 

patronkám jednotlivých projektů a dále také svým 

kolegům z výběrové komise, ze správní rady a 

revizorovi. Tedy všem těm, kteří pracovali jako 

dobrovolníci a společně s přínosem svých osobních 

i profesních kompetencí vnášeli do projektů při 

spolupráci s občanskými aktivitami i svůj humánní 

Věřím, že i v dalším období bude Nadace VINCI 

oslovena novými žadateli a bude moci přinášet svoji 

skromnou pomoc občanským iniciativám formou 

nadačních příspěvků. ■                       Milan Valenta
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VINCI  
České republice prošla 

úspěšně pátým rokem své existence, 
opět přidělovala nadační příspěvky, a 
roznášela tak radost mezi vybrané 

naší nadaci doručeno a následně 

nejrůznějšími projekty. 

roce 2012 

listopadu, a bylo jí 

Jednotliví žadatelé velmi ocenili osobní přístup a 

patrony a patronkami 

byli zaměstnanci 

áková a Jiří 

firmy Průmstav, Pavel Němejc a Přemysl 

SMP CZ, Magdaléna Dvořáková ze 

VINCI Park CZ, 

EUROVIA CS a Jan Horák 

Výběrová komise odsouhlasila a potvrdila přidělení 

nadačního příspěvku pro všech osm 

prezentovaných projektů. U jednoho občanského 

sdružení však následně po přidělení příspěvku došlo 

problémům se zajištěním financování jeho hlavní 

činnosti, takže tento žadatel se omluvil a přidělený 

následně naší nadaci vrátil v plné 

Celková přidělená částka pro konečných sedm 

činnosti Nadace VINCI v České 

Nadačním fondem 

Veolia. Tato spolupráce byla potvrzena u dvou 

vybraných projektů, kdy Nadační fond Veolia přispěl 

svým vlastním finančním darem, který byl přidán 

těmto žadatelům k nadačnímu příspěvku 

Velmi rád bych na závěr poděkoval všem 

patronům a 

otlivých projektů a dále také svým 

výběrové komise, ze správní rady a 

revizorovi. Tedy všem těm, kteří pracovali jako 

přínosem svých osobních 

i profesních kompetencí vnášeli do projektů při 

tami i svůj humánní 

dalším období bude Nadace VINCI 

oslovena novými žadateli a bude moci přinášet svoji 

skromnou pomoc občanským iniciativám formou 

Milan Valenta 



 

 

            7 NOVÝCH 

Stavba altánu pro matky s 
dětmi na zahradě Azylového 
domu pro těhotné ženy v tísni

Dlaň životu, o.p.s.
www.dlanživotu.cz 

Dlaň životu, o.p.s. je azylový dům pro 

ženy v tísni. Těhotným ženám a matkám s dětmi 

do 7 let poskytuje přístřeší.  Zároveň ženám 

pomáhá se začleněním do profesního života

Výstavbou altánu na zahradě azylového domu 

bude vytvořen prostor pro setkávání a sdílení 

nejen mezi klientkami a dětmi, či klientkami 

navzájem, ale také prostor pro práci, setkání s 

návštěvami, dobrovolníky, sousedy, což 

podporuje jejich sociální začleňová

pobytu v azylovém domě. 

Altán bude sloužit nejen současným, ale také 

budoucím klientkám azylového domu. 

Nadační příspěvek ve výši 

poskytnut v prosinci 2012, bude použit na stavbu 

altánu a stavební úpravy jeho okolí.

Patronkou projektu se stala 
ze společnosti Průmstav, a.s.

NOVÝCH PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH NADACÍ VINCI 

Stavba altánu pro matky s 
dětmi na zahradě Azylového 
domu pro těhotné ženy v tísni 

Dlaň životu, o.p.s. 

Dlaň životu, o.p.s. je azylový dům pro těhotné 

ěhotným ženám a matkám s dětmi 

přístřeší.  Zároveň ženám 

pomáhá se začleněním do profesního života.  

 

Výstavbou altánu na zahradě azylového domu 

bude vytvořen prostor pro setkávání a sdílení 

nejen mezi klientkami a dětmi, či klientkami 

navzájem, ale také prostor pro práci, setkání s 

návštěvami, dobrovolníky, sousedy, což 

podporuje jejich sociální začleňování již v době 

pobytu v azylovém domě.  

Altán bude sloužit nejen současným, ale také 

budoucím klientkám azylového domu.  

Nadační příspěvek ve výši 138 000 Kč, který byl 

poskytnut v prosinci 2012, bude použit na stavbu 

altánu a stavební úpravy jeho okolí.  

 

Patronkou projektu se stala Monika Vrňáková 
ze společnosti Průmstav, a.s. 

Seniorům vstříc
vzdělávacího centra

 

Elpida, o.p.s.
www.elpida.cz

Centrum Elpida je vzdělávací a kulturní centrum 

moderního typu, které nabízí registrované 

sociální služby a dále počítačové, jazykové a 

fotografické kurzy, přednášky, poradny, tréninky 

paměti a pohybové aktivity lidem 55+. 

Centrum Elpida ročně pravideln

dva 

Nada

43

vstupu do Centra Elpida.

Patronst
společnosti SMP CZ.

PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH NADACÍ VINCI 

Seniorům vstříc: rekonstrukce 
vzdělávacího centra 

 

Elpida, o.p.s. 
www.elpida.cz 

Centrum Elpida je vzdělávací a kulturní centrum 

moderního typu, které nabízí registrované 

sociální služby a dále počítačové, jazykové a 

fotografické kurzy, přednášky, poradny, tréninky 

paměti a pohybové aktivity lidem 55+. 

Centrum Elpida ročně pravidelně navštěvuje přes 

dva tisíce seniorů z celé Prahy.  

Nadace VINCI poskytla v prosinci 2012 částku 

43 000 Kč na provedení části stavebních úprav u 

vstupu do Centra Elpida.  

Patronství se zhostil Přemysl Neumajer z
společnosti SMP CZ.  

 
 

PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH NADACÍ VINCI 

: rekonstrukce 

 

 

Centrum Elpida je vzdělávací a kulturní centrum 

moderního typu, které nabízí registrované 

sociální služby a dále počítačové, jazykové a 

fotografické kurzy, přednášky, poradny, tréninky 

paměti a pohybové aktivity lidem 55+.  

 

ě navštěvuje přes 

 

prosinci 2012 částku 

na provedení části stavebních úprav u 

ví se zhostil Přemysl Neumajer ze 

 

Život se nepíše, 

Slezská diakonie
www.slezskadiakonie.cz

Slezská diakonie je nestátní nezisková 

organizace, která poskytuje své služby 

v sociální

nouzi.  

Středisko HOSANA Karviná, provozní jednotka 

Slezské diakonie, poskytuje službu 

službu „

postižením. 

Posláním domova HOSANA Karviná je pomáhat 

dospělým lidem se středním a těžkým 

mentálním postižením. 

HOSAN

každodenní podporu v péči o sebe, při práci 

v dílně, v komunikaci, při využívání volného 

času a služeb ve městě, aby byli co nejméně 

závislí na pomoci druhé osoby. 

Provoz střediska je celoroční

Nadační přís

nákup nového pracovního nářadí a vybavení 

dílny.  

Patronem projektu je Pavel Němejc z
CZ. 

Období ŘÍJEN-PROSINEC 2012
Číslo 12 
Ročník IV. 
Čtvrtletník zaměstnanců 
společnosti PRŮMSTAV

Vize/budoucnost/personální informace

PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH NADACÍ VINCI 

Život se nepíše, život se žije

Slezská diakonie
www.slezskadiakonie.cz 

Slezská diakonie je nestátní nezisková 

organizace, která poskytuje své služby 

sociální oblasti lidem potřebným a lidem v 

 

Středisko HOSANA Karviná, provozní jednotka 

Slezské diakonie, poskytuje službu „domov

„pracovní dílny“ pro osoby s mentálním 

postižením.  

Posláním domova HOSANA Karviná je pomáhat 

dospělým lidem se středním a těžkým 

mentálním postižením.  

HOSANA poskytuje těmto lidem bydlení a 

každodenní podporu v péči o sebe, při práci 

dílně, v komunikaci, při využívání volného 

času a služeb ve městě, aby byli co nejméně 

závislí na pomoci druhé osoby.  

Provoz střediska je celoroční, nepřetržitý. 

Nadační příspěvek 50 000 Kč bude použit 

nákup nového pracovního nářadí a vybavení 

Patronem projektu je Pavel Němejc z
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PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH NADACÍ VINCI  

život se žije 

Slezská diakonie 

Slezská diakonie je nestátní nezisková 

organizace, která poskytuje své služby 

oblasti lidem potřebným a lidem v 

Středisko HOSANA Karviná, provozní jednotka 

domov“ a 

mentálním 

Posláním domova HOSANA Karviná je pomáhat 

dospělým lidem se středním a těžkým 

 

bydlení a 

každodenní podporu v péči o sebe, při práci 

dílně, v komunikaci, při využívání volného 

času a služeb ve městě, aby byli co nejméně 

nepřetržitý.  

000 Kč bude použit na 

nákup nového pracovního nářadí a vybavení 

 

Patronem projektu je Pavel Němejc z SMP 



 

 

 
 

Bagr jako pracovní 
prostředek i 
rehabilitační pomůcka 
pomáhají spolu s 
handicapovaným 
bagristou rozvoji 
občanského sdružení
 

 

Život bez bariér
www.zbb.cz 

Občanské sdružení Život bez bariér v 

Nové Pace pomáhá lidem s 

nejrůznějšími druhy zdravotního 

postižení.  

Sdružení vzniklo v roce 2004 a od 

roku 2005 provozuje chráněnou 

dílnu, kde zaměstnává zdravotně 

postižené spoluobčany a pomáhá jim 

k návratu do společnosti. 

Hlavním cílem předkládaného 

projektu je umožnit osobě s těžkým 

zdravotním postižením, panu 

Fučíkovi, aby využila a plně rozvinula 

svůj potenciál a zařadila se zpět do 

pracovního procesu.  

Sekundárním cílem projektu je 

podpora dalšího rozvoje občanského 

sdružení Život bez bariér. 

 100 000 Kč poskytnutých Nadací 

VINCI bude použito na umoření části 

pořizovací ceny nakladače. 

 
Patronem se stal Jan Horák ze 
společnosti KASTT.  

Bagr jako pracovní 

rehabilitační pomůcka 
pomáhají spolu s 
handicapovaným 
bagristou rozvoji 
občanského sdružení 

 

bariér 

Občanské sdružení Život bez bariér v 

Nové Pace pomáhá lidem s 

nejrůznějšími druhy zdravotního 

zniklo v roce 2004 a od 

roku 2005 provozuje chráněnou 

dílnu, kde zaměstnává zdravotně 

postižené spoluobčany a pomáhá jim 

k návratu do společnosti.  

Hlavním cílem předkládaného 

projektu je umožnit osobě s těžkým 

ním postižením, panu 

žila a plně rozvinula 

svůj potenciál a zařadila se zpět do 

Sekundárním cílem projektu je 

podpora dalšího rozvoje občanského 

sdružení Život bez bariér.  

poskytnutých Nadací 

na umoření části 

nakladače.  

Jan Horák ze 

Oprava dřevěné 
přístavby domu 
Lafayetova, Olomouc
 

P-centrum
www.p-centrum.cz

P-centrum je nezisková organizace, 

která poskytuje služby z

prevence, péče o rodinu s

poradenství, léčby a doléčování 

závislostí. 

Jedním z primárních cílů doléčování 

je, aby klient našel stálé a legální 

zaměstnání.  

Doléčovací centrum P

zařízení, které je zaměřeno na klienty, 

kteří jsou po minimálně 3 měsíční 

pobytové léčbě závislosti na 

návykových látkách. 

Cílem programu doléčování je udržet 

změny, které proběhly během 

předchozí léčby a dále umožnit 

postupný přechod do běžného života. 

Program je 6

klientů využívá i program chráněných 

bytů (jeden z nich je i v prostorách P

centra, Lafayettova). 

Klient si v průběhu programu hledá 

pracovní místo a posléze i své 

ubytování. Program je zaměřen i na 

praktické vědomosti při hledání 

práce, i na udržení klienta v práci. 

Nadace VINCI poskytla příspěvek 
161 451 Kč 
dřevěné přístavby, zateplení stěn a 
opravu střechy. 

Jiří Dostál ze společnosti Průmstav
se ujal patronství.

Oprava dřevěné 
přístavby domu 
Lafayetova, Olomouc 

centrum  
centrum.cz 

centrum je nezisková organizace, 

která poskytuje služby z oblastí 

prevence, péče o rodinu s dětmi, 

léčby a doléčování 

Jedním z primárních cílů doléčování 

je, aby klient našel stálé a legální 

Doléčovací centrum P-centra je 

zařízení, které je zaměřeno na klienty, 

kteří jsou po minimálně 3 měsíční 

pobytové léčbě závislosti na 

ových látkách.  

Cílem programu doléčování je udržet 

změny, které proběhly během 

předchozí léčby a dále umožnit 

postupný přechod do běžného života. 

Program je 6-8 měsíční, většina 

klientů využívá i program chráněných 

bytů (jeden z nich je i v prostorách P-

entra, Lafayettova).  

Klient si v průběhu programu hledá 

pracovní místo a posléze i své 

ubytování. Program je zaměřen i na 

praktické vědomosti při hledání 

práce, i na udržení klienta v práci.  

Nadace VINCI poskytla příspěvek 
 na stavební úpravy 

řevěné přístavby, zateplení stěn a 
  

Jiří Dostál ze společnosti Průmstav 
se ujal patronství. 

 

Automobil pro zajištění 
terénních 
rehabilitačních služeb 
pro osoby se zrakovým 
handicapem 
v Plzeňském kraji
 

Tyfloservis
www.tyfloservis.cz

Tyfloservis, o.p.s. je neziskovou 

organizací s celostátní působností, 

která již přes 20 let poskytuje 

rehabilitační a edukační služby pro 

osoby s těžkým zrakovým handicapem. 

Hlavním cílem poskytovaných služeb je 

zvýšení schopnosti nevidomých a těžce 

slabozrakých lidí žít v co nejvyšší 

možné míře samostatným a nezávislým 

životem (snížení závislosti na pomoci 

svých blízkých, podpoře obcí a státu 

včetně snížení nutnosti umístění 

zrakově handicapovaného člověka do 

ústavů sociální péče). Získané 

informace a praktické dovednosti 

pomáhají lidem s těžkým zrakovým 

handicapem zapojit se do běžného 

života ve společnosti. 

Nadační příspěvek ve výši 230

který byl 

bude použit na nákup osobního 

automobilu.

Patronství se ujal 
Drahokoupil z EUROVIA CS

 
 

 

Automobil pro zajištění 
terénních 
rehabilitačních služeb 
pro osoby se zrakovým 
handicapem 
Plzeňském kraji 

Tyfloservis 
www.tyfloservis.cz 
Tyfloservis, o.p.s. je neziskovou 

organizací s celostátní působností, 

která již přes 20 let poskytuje 

rehabilitační a edukační služby pro 

osoby s těžkým zrakovým handicapem. 

Hlavním cílem poskytovaných služeb je 

zvýšení schopnosti nevidomých a těžce 

slabozrakých lidí žít v co nejvyšší 

možné míře samostatným a nezávislým 

životem (snížení závislosti na pomoci 

svých blízkých, podpoře obcí a státu 

včetně snížení nutnosti umístění těžce 

zrakově handicapovaného člověka do 

ústavů sociální péče). Získané 

informace a praktické dovednosti 

pomáhají lidem s těžkým zrakovým 

handicapem zapojit se do běžného 

života ve společnosti.  

Nadační příspěvek ve výši 230 000 Kč, 

který byl poskytnut v červenci 2012, 

bude použit na nákup osobního 

automobilu.  

Patronství se ujal Vladimír 
Drahokoupil z EUROVIA CS. 

Období ŘÍJEN-PROSINEC 2012
Číslo 12 
Ročník IV. 
Čtvrtletník zaměstnanců 
společnosti PRŮMSTAV

Vize/budoucnost/personální informace

Automobil pro zajištění 

pro osoby se zrakovým 

 

Tyfloservis, o.p.s. je neziskovou 

organizací s celostátní působností, 

která již přes 20 let poskytuje 

rehabilitační a edukační služby pro 

osoby s těžkým zrakovým handicapem.  

Hlavním cílem poskytovaných služeb je 

zvýšení schopnosti nevidomých a těžce 

slabozrakých lidí žít v co nejvyšší 

možné míře samostatným a nezávislým 

životem (snížení závislosti na pomoci 

svých blízkých, podpoře obcí a státu 

těžce 

zrakově handicapovaného člověka do 

ústavů sociální péče). Získané 

informace a praktické dovednosti 

pomáhají lidem s těžkým zrakovým 

handicapem zapojit se do běžného 

000 Kč, 

ervenci 2012, 

bude použit na nákup osobního 

Auto pro Srdce 
 

Handicap 
centrum 
Srdce 
www.hcsrdce.cz 

Handicap centrum Srdce, o.p.s. 

poskytuje služby lidem se 

zdravotním, převážně mentálním 

postižením v denním a 

stacionáři, sociálně terapeutické 

dílně a podporovaném bydlení. 

Cílovou skupinu tvoří lidé 

s handicapem od 16 do 80 let věku

Celková kapacita organizace je 90 

klientů, kterou v současné době 

využívá 75 klientů.  

Posláním organizace je pomoci lidem 

se zdravotním postižením vést 

kvalitní a plnohodnotný život, 

umožnit jim maximální možný osobní 

rozvoj, zapojení do společenského 

života v regionu, a tím předcházet 

jejich sociálnímu vyloučení. 

Nadační příspěvek 320 720 Kč bude 

použit na doplnění celkové ceny pro 

nákup nového dodávkového 

automobilu Renault Trafic.

Automobil bude sloužit hlavně pro 

dopravu materiálů a výrobků 

chráněné dílny.  

Magdaléna Dvořáková
společnosti SOLETANCHE se stala 

patronkou projektu.                       
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Handicap centrum Srdce, o.p.s. 

poskytuje služby lidem se 

zdravotním, převážně mentálním 

 týdenním 

stacionáři, sociálně terapeutické 

dílně a podporovaném bydlení.  

Cílovou skupinu tvoří lidé 

handicapem od 16 do 80 let věku.  

acita organizace je 90 

současné době 

Posláním organizace je pomoci lidem 

se zdravotním postižením vést 

kvalitní a plnohodnotný život, 

umožnit jim maximální možný osobní 

rozvoj, zapojení do společenského 

a tím předcházet 

jejich sociálnímu vyloučení.  

 

720 Kč bude 

doplnění celkové ceny pro 

nákup nového dodávkového 

automobilu Renault Trafic. 

Automobil bude sloužit hlavně pro 

dopravu materiálů a výrobků 

Magdaléna Dvořáková ze 
společnosti SOLETANCHE se stala 

                  ■         

MV                               


