
53

SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°1/2020

MIMOŘÁDNÁ VÝZVA NADACE VINCI

Společnost SMP CZ se snaží pravidel-
ně podporovat projekty, které mají za 
cíl pomáhat těm, kdo pomoc potře-
bují. Činí tak prostřednictvím Nadace 
VINCI, podporou drobných projektů, 
se kterými přicházejí naši spolupra-
covníci, a také podporou Nadačního 
fondu Homolka. 

Nemocnici Na Homolce jsme v době 
pandemie podpořili částkou  
100 000 Kč. Tento dar byl využit  
k vytvoření odpočinkové zóny pro 
pracovníky, kteří se starají o postiže-
né epidemií, a na vzdělávací aktivity 
zdravotníků. 

PODPORA NEMOCNICE 
NA HOMOLCE 

Skupina VINCI zahájila prostřednic-
tvím nadace Fondation VINCI pour 
la Cité iniciativu Solidarita. Pro ni 
bylo vyčleněno nad rámec původní-
ho rozpočtu dalších 10 milionů eur, 
které byly také přerozděleny ostatním 
nadacím VINCI působícím v jednotli-
vých zemích. Tímto způsobem VINCI 
poskytuje mimořádnou finanční pod-
poru zařízením působícím v oblasti 
nemocniční, zdravotnické a sociální 
péče a vzdělávání, jež se aktivně 
zapojila do boje proti koronaviru. Tyto 
prostředky jsou určeny přednost-
ně subjektům a sdružením, jejichž 
zaměstnanci a dobrovolní spolupra-
covníci se aktivně podílí na řešení 
krizové situace. Stejně jako ve všech 
ostatních případech občanské anga-
žovanosti je základem této iniciativy 
zapojení našich zaměstnanců formou 
patronství a podpory jednotlivých 
sdružení.

V této souvislosti Nadace VINCI 
v České republice přichází s mimo-
řádnou výzvou. V prvním kole výběru 
podpořila následující organizace:  
Magdaléna v Mníšku pod Brdy část-
kou 162 026 Kč na pořízení ochran-
ných prostředků a bezpečnostního 
vybavení pro pracovníky v terénu, 
Charita ve Frenštátě pod Radhoš-
těm částkou 108 000 Kč na zakoupení 
pracovního oblečení, obuvi, tonomet-
rů, oxymetrů a odpočinkového zázemí 
pro terénní sociální pracovníky, Slez-
ská diakonie v Českém Těšíně část-
kou 50 000 Kč na ochranné pomůcky 
pro své pracovníky  a klienty, Medica 
v Třinci částkou 90 000 Kč na pořízení 
biotronové lampy, ochranných  
pomůcek a dezinfekce, Středisko  
křesťanské pomoci v Praze –  

Horních Počernicích částkou 
30 000 Kč na nákup zejména hy-
gienických a čisticích prostředků, 
Domov – hospicová péče  
v Plzni částkou 10 549 Kč na pořízení 
notebooku pro práci z domova, Liga 
vozíčkářů v Brně částkou 65 520 Kč 
na vybavení sociálně-terapeutických 
dílen a zlepšení zázemí a Cesta domů 
v Praze částkou 43 869 Kč na pořízení 
notebooků a tiskárny pro sociální 
pracovníky. 

Souhrnný přehled o podpořených 
organicích najdete na  
www.nadacevinci.cz. 

SOLIDARITA V DOBĚ KORONAVIROVÉ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bistro Střecha funguje na praž-
ském Žižkově od listopadu 2017 
a stojí na třech pilířích: sociálním 
podnikání, družstevnictví a vegan-
ství. Pracují zde lidé se zkušeností 
z bezdomovectví a lidé po výkonu 
trestu, případně v podmínce. Kro-
mě zaměstnání se tu znevýhod-
něným na pracovním trhu dostává 
také pomoci s hledáním bydlení, 
řešením dluhů, exekucemi a další-
mi záležitostmi pro ně typickými. 
Mimo to podnik funguje na druž-
stevních principech – spolumajite-
lem či spolumajitelkou se může za 
splnění jednoduchých podmínek 
stát kdokoliv, kdo v podniku
pracuje. 

Každý měsíc probíhá podniková 
schůze, na níž se rozhoduje o všem 
důležitém ohledně řízení podniku 
a na které mají možnost vyjádřit se 
všichni, kdo v podniku pracují. Bistro 
je založené na čistě rostlinné stravě 
z mnoha důvodů, z nichž ty nejdůle-
žitější jsou šetrnost ke zvířatům 
a k životnímu prostředí.

Střecha kromě provozu bistra  
a kavárny už před dvěma lety rozjela 
i catering. Družstevníci a družstev-
nice ze Žižkova mají tak za sebou už 
na dvě stovky akcí, včetně několika 
konferencí a svateb. Ani to ale nesta-
čí na vytvoření dostatečného počtu 
pracovních míst, aby družstvo mohlo 
zaměstnat alespoň desetinu lidí, kte-
ří se ve Střeše ucházejí o práci. 

Bistro se snaží pomáhat tím, co 
umí nejlépe – vařením. Za poslední 
dva roky si tak lidé bez domova či ve 
finanční tísni pochutnali na více než 
dvou tisících dvou stech obědech 
zdarma. Projekt zavěšený oběd fun-
guje tak, že klasičtí zákazníci  
a zákaznice bistra při své návštěvě 

můžou koupit obědové menu navíc. 
To však nesnědí, ale „zavěsí ho“ pro 
potřebné. 

Ani během pandemie covid-19 
družstvo nemeškalo a dva dny po 
uzavření provozovny dalo dohromady 
vlastní rozvozové služby a e-shop. 
Krize jako vždy nejvíce zasáhla ty 
nejchudší, Střecha tak dočasně svůj 
projekt zavěšených obědů přeměnila 
na zavěšené večeře a v průběhu dvou 
měsíců darovala do sousedního azy-
lového domu NADĚJE tisíc večeří.

A kam se Střecha chystá růst? Už 
nějakou chvíli družstvo na plánech 
růstu pracuje. Místo další pobočky 
se ale chce vrhnout na rozšiřování 
cateringových služeb, a především 
na výrobu vlastních veganských 
produktů. Veganství je celosvěto-
vě na vzestupu, ale bohužel lokální 
výroba zatím vázne. A přesně to chce 
Střecha napravit. Navíc díky tomu 
vytvoří další pracovní místa pro lidi 
bez domova či po výkonu trestu. 

Podpořit je v jejich práci můžete i vy,  
a to přispěním na projekt Střecha 
jede dál nebo se ozvěte přímo jed-
nomu z družstevníků. 

 
 
 
 
 
 
Kontakt:
Bistro Střecha
Milíčova 471/25, Praha 3 – Žižkov
filip@bistrostrecha.cz

Bistro Střecha podpořila v roce 2019 
Nadace VINCI v České republice  
částkou 74 398 Kč. 

STŘECHA JEDE DÁL A POHÁMÁ TÍM, CO UMÍ NEJLÉPE, VAŘENÍM, 

54

SPOLEČNĚ, ČASOPIS SKUPINY SMP N°1/2020

říká její spoluzakladatel Filip Hausknecht


