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„SPOLEČNĚ  
PROTI 
SOCIÁLNÍMU 
VYLOUČENÍ!“ 
V roce 2012 oslavila Nadace VINCI 
10. výročí své existence. Bilance je 
více než úctyhodná: 1 200 
podpořených projektů, 1 500 patronů 
a přes 20 miliónů EUR poskytnutých 
nadačních příspěvků. 

V současné ekonomické situaci je práce 

Nadace a její angažovaný přístup o to 

potřebnější, že subjekty působící v sociální 

sféře musí vynakládat velké úsilí na tvorbu 

nových opatření, která budou mít pro 

nejohroženější skupiny obyvatel dlouhodobý 

efekt. Abychom jim mohli být v tomto úsilí i 

nadále nápomocni, rozhodli jsme se nejen 

prodloužit mandát Nadace VINCI o dalších pět 

let, ale i rozšířit její možnosti. Proto jsme o 25 

% navýšili její finanční prostředky, což 

představuje nadační příspěvky v objemu 2,5 

miliónu EUR ročně, a zároveň jsme posílili 

specializovaný tým jejích pracovníků. 

Minulý rok byl bohatý na události a projekty. 

Základnu našeho občanského projektu jsme 

rozšířili o dva nové nadační subjekty působící 

mimo území Francie – Nadaci Fonds VINCI 

v Belgii a Nadáciu GRANVIA na Slovensku. 

Rovněž jsme se podíleli na založení nadačního 

fondu Sillon solidaire, jehož posláním bude 

podporovat projekty ve prospěch obyvatel 

území dotčených výstavbou vysokorychlostní 

železniční trati SEA Tours-Bordeaux. Tato 

aktivita bude probíhat ve spolupráci s našimi 

partnery ze stavebního konsorcia COSEA a 

následně s provozovatelskou společností 

LISEA. 

Náš cíl je jasný: chceme se stát trvalým a 

akceschopným partnerem organizací 

zaměřených na sociální ekonomiku a 

solidaritu a umožnit jim investování do nových 

metod sociální práce. 

Díky zapojení našich zaměstnanců, kteří 

spolupracují s pracovníky ze sociální sféry, se 

budeme i nadále podílet na boji proti 

sociálnímu vyloučení ve všech lokalitách, kde 

naše společnosti působí.                            ■ 
                                                           Xavier Huillard 

Předseda Nadace VINCI pour la Cité 

Předseda představenstva a generální ředitel VINCI 

Zdroj: Výroční zpráva Nadace VINCI pour la Cité 2012 

SVĚT 
196 PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH V ROCE 2012 

...  37 projektů sesterskými   
nadacemi v zahraničí: 
� Německo: 9 

� Belgie: 14 

� Česká republika: 8 

� Slovenská republika: 6 
 

 

... od roku 2002: 
� 1 221 podpořených projektů 

� 19,8 milionů EUR 

odsouhlaseného financování 

� 1 532 patronátů 
 

 

 

 

 

 

 

... 31 projektů fondem Sillon 
solidaire: 

� Region Aquitaine: 6 

� Region centrální Francie: 3 

� Region Poitou-Charentes: 22 

 

 

 

... celkem: 
� 277 patronátů 

� 2 946 532 EUR rozdělených 

prostřednictvím: 

- Nadace VINCI pour la Cité: 

2 546 538 EUR 

- Společnostmi skupiny VINCI 

ve světě formou mecenášství: 

323 994 EUR 

- externích partnerů VINCI: 

76 000 EUR 
 

... 128 projektů Nadací  
VINCI pour la Cité: 
� Francie: 126 

� Jižní Amerika (Kolumbie): 1 

� Evopa (Španělsko): 1 

 
 
 

... indikátory hodnocení 
projektů (2008-2012): 
� v 88 % případech byl cíl 

stanovený v dohodě o 

partnerství dosažen. 

� 84 % patronů zůstalo 

s podpořenou organizací 

v kontaktu i po roce. 

� 81 % patronů se zapojilo 

do projektu vlastní prací: 

konzultace, subdodávka, 

věcný dar. 

 

...  patroni a patronky  
z jednotlivých pólů  
Skupiny: 

� VINCI Autoroutes: 19 

� VINCI Concessions: 10 

� VINCI Energies: 21 

� Eurovia: 5 

� VINCI Construction: 37 

� Holding VINCI: 

 

8 

 

 

 

... oblasti intervence: 

 

■ 

 

 

Nadace VINCI v České 
republice úspěšně završila 
5. rok svého působení. 

V roce 2012 bylo podpořeno 
8 projektů z 25 
předložených v celkové výši 
46 000 EUR a umožnilo 
zapojení 8 patronů.              

 

 

 2008 2010 2012 
 

Počet projektů 
(kumul) 

 

6 

 

22 

 

36 

 

Financování 
(kumul) 

 

62 K EUR 

 

197 K EUR 

 

284 K EUR 

 

Počet patronství 
(kumul) 

 

6 

 

24 

 

39 

■ 

ČESKÁ REPUBLIKA 
8 PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH V ROCE 2012 
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NETYPICKÁ KAVÁRNA UPROSTŘED BOHNICKÉ LÉČEBNY 

 
 

KLUB V. KOLONA  
Patronem projektu se stal Branislav Hanes. 

Braňo, jak ses dostal k patronaci projektu? 

Již dříve mě oslovila Ivana Hlochová, jestli bych 

se nechtěl ujmout nějakého projektu, dříve na to 

nebylo mnoho času, ale tentokrát jsem si řekl, že 

to zkusím a nelituji toho. Cela patronace nad 

tímto projektem pro mě byla zajímavou 

zkušeností.  

Mohl bys nám přiblížit ideu Tvého projektu? 

Klub V. kolona je krásná netypická kavárna 

uprostřed psychiatrické léčebny v Bohnicích. 

Toto pracoviště bohužel na konci roku 2011 

závadou elektroinstalace vyhořelo. Sanace 

objektu již proběhla a pokračuje se v další 

rekonstrukci.  

Je nutné zde udělat mnoho oprav. Požadovaná 

částka bude využita na opravu střechy, která je 

velmi unikátní, dále na zavedení nové 

elektroinstalace, platbu za zednické, tesařské a 

podlahářské práce.  

Cílem projektu je tedy rekonstrukce a obnovení 

provozu tréninkové kavárny, včetně rehabilitace 

a služeb kavárny pro pacienty psychiatrické 

léčebny. V současné době je kavárna 

v náhradních prostorách, které ne zcela vyhovují, 

a provoz probíhá v omezené míře, jelikož je 

snížen počet tréninkových míst a dochází 

k poklesu tržeb. 

O jakou částku sdružení požádalo? 

Green Doors požádalo Nadaci VINCI o finanční 

podporu ve výši 310 000 Kč. 

Kolika klientům může kavárna za rok pomoci 
a jak je tento program úspěšný? 

Každý rok projde rehabilitací mezi 25–30 klienty. 

Úspěšnost návratu klientů na trh práce je mezi 

60 až 70 %, a tím se znatelně odlehčuje státnímu 

sektoru. Tito klienti, i když často mají invalidní 

důchod, jsou schopni aktivně pracovat. 

Setkal ses při své návštěvě s nějakými klienty 
kavárny? Jak na Tebe působilo prostředí 
Klubu V. kolona? 

Pracovníci Klubu byli přátelští, dostali jsme 

s Milanem Valentou pozvánku i na právě 

probíhající oslavy výročí 20 let občanského 

sdružení Green Doors. S klienty kavárny jsem se 

nesetkal, ale celé prostřední klubu na mě 

působilo velmi emotivně. Rozhodně této 

zkušenosti nelituji a doporučuji vám zajít na 

kávu.                                                                   MV■      

Občanské sdružení Green Doors je 
nestátní nezisková organizace, která se 
zabývá pracovní a sociální rehabilitací 
lidí, kteří onemocněli schizofrenií. 
Zaměřuje se především na práci 
s mladými, krátkodobě nemocnými 
klienty, které podporuje v úsilí 
překonat krizi způsobenou nemocí a 
zařadit je co nejrychleji do běžného 
života. Rolí Green Doors v tomto 
sytému je poskytovat klientům 
komplexní podporu v oblasti přípravy 
na práci. 

Sdružení se co nejvíce snaží podporovat sociální 

služby s životem v komunitě. Vychází z myšlenky, 

že obeznámenost veřejnosti s problematikou 

duševního zdraví usnadňuje klientům jejich 

zařazení do běžného zaměstnání či do školy. 

Pořádá kulturní a osvětové akce, realizuje takové 

projekty, kde je propojena rehabilitace se 

službami pro širokou veřejnost, a to pomocí 

kaváren a restaurace. 

Cílovou skupinou Green Doors jsou lidé 

s duševním onemocněním. Nejčastěji se jedná o 

lidi, kteří onemocněli schizofrenií nebo jiným 

onemocněním psychotického okruhu. Většina 

služeb sdružení je určena pro lidi s krátkodobou 

zkušeností s duševním onemocněním, kteří mají 

zájem o nácvik pracovních a sociálních 

dovedností a chtějí se připravit na běžné 

zaměstnání nebo studium.  

Cílovou skupinou však nejsou jen lidé s duševním 

onemocněním, ale je jí i široká veřejnost – 

„občanská komunita“, která integruje všechny 

občany, i ty znevýhodněné či nemocné.  

Občanské sdružení vzniklo v roce 1993 z iniciativy 

pracovníků Denního psychoterapeutického 

sanatoria Nad Ondřejovem, kteří vnímali potřebu 

rozšířit zdravotní služby sanatoria o následnou 

rehabilitační péči.  

 

 

 

 

 

V roce 1997 byla otevřena první tréninková 

kavárna Café Na půl cesty. V letech 1998-2001 

byla nabídka tréninkových pracovních míst pro 

klienty postupně rozšířena o další programy: 

v roce 1998 to byla tréninková dílna zaměřená na 

úklidové práce, v roce 1999 Klub V. kolona, v roce 

2000 kavárna Klubu v Jelení a v letech 2001–2004 

Trafika Na bráně. 

Hospodářská krize v roce 2009 se dotkla i 

fungování občanského sdružení. Proběhla analýza 

fungování a financování služeb, po které 

následovaly úsporné kroky, a došlo k pozastavení 

fungování některých programů. Klub v Jelení byl 

v roce 2010 přestěhován a transformován do 

podoby tréninkové vegetariánské restaurace 

Mlsná kavka, která se nachází v Karlíně. 

 

„Každý rok projde rehabilitací 

mezi 25–30 klienty. Úspěšnost 

návratu klientů na trh práce je 

mezi 60 až 70 %…“ 


