
společenská odpovědnost f irem

Dobro  
zahrnula Trigema  
do svého 
firemního života
 

Ačkoliv je společenská odpovědnost firem (Corporate Social 
Responsibility – CSR) velmi široký pojem, který každá firma 
chápe a uplatňuje jinak, základní myšlenkou CSR je fungovat 
ekonomicky, sociálně a ekologicky udržitelným způsobem. 
Trigema tento přístup vyznává již přes dvacet let. Pojďme si 
některé z těchto aktivit podrobněji představit.
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„Jsme si vědomi sociální odpovědnosti, 

kterou jako investiční skupina neseme, 

a proto se, samozřejmě, angažujeme i v ob-

lasti filantropie. Baví nás investovat tam, 

kde vidíme přidanou hodnotu pro celou 

společnost. A tak, jak se zvětšuje naše eko-

nomická aktivita na trhu, bude se postupně 

zvětšovat i naše částka na filantropii,“ říká 

Marcel Soural, předseda představenstva 

investiční skupiny Trigema. 

Trigema a společenská  
odpovědnost
Žádná firma nežije ve vakuu. Natažených 

rukou je hodně, ale alokaci prostředků si 

musí každá firma mnohokrát rozmyslet. Jaký 

mix zvolila společnost Trigema? Pojďme si to 

přehledně nastínit.

Centrum Paraple
Respektovaná pomoc  
ochrnutým
Centrum Paraple je obecně prospěšná 

společnost založená Zdeňkem Svěrákem 

a občanským sdružením Svaz paraplegiků. 

„Od roku 1994 pomáháme lidem po poško-

zení míchy a jejich rodinám zvládnout těžkou 

životní situaci. Je oporou pro ty, kteří právě 

ochrnuli po úrazu nebo nemoci, i pro ty, kteří 

tak žijí už dlouho, ale narazili na problém, se 

kterým si nevědí rady,“ vysvětluje David Lu-

keš, ředitel Centra Paraple.

Centrum Paraple potřebuje na svou činnost 

získat od individuálních a finančních dárců 

prostředky více než poloviny ročního roz-

počtu. „Finance získáváme z několika zdrojů. 

Zásadním opěrným pilířem jsou pro nás 

dlouhodobí podporovatelé, jak ze segmentu 

firem, tak individuálních dárců. Pokud jde 

o firemní podpory, za stěžejní považujeme 

kontinuální spolupráci a uzavírání víceletých 

smluv o partnerství. Příkladem takové spo-

lupráce je právě investiční skupina Trigema. 

V loňském roce se podpora firem vyšplhala 

na téměř 14 milionů korun od 50 firemních 

dárců. Finanční dar nám vloni poslalo 158 687 

individuálních dárců, v počtu přispěvatelů 

jsme zaznamenali rekordní číslo, a vybraná 

částka se pohybuje okolo 17 milionů korun,“ 

říká David Lukeš.

Zbývající část rozpočtu se skládá z dotací, 

grantů, úhrad zdravotních pojišťoven a tržeb 

z vlastní činnosti. Potřebná částka pro zajiště-

ní Centra Paraple v roce 2022 je více než 63 

miliónů korun.

Trigema a Centrum Paraple
„Spolupráce s Trigemou probíhá již od roku 

1999. Trigema, tehdy ještě hlavně stavařská 

firma, byla oslovena s poptávkou na dostavbu 

sídla Paraplete. Hledali jsme firmu, která by 

na půdorysu bývalých jeslí dokázala vybudo-

vat funkční stavbu s rehabilitačním i kance-

lářským zázemím, s pokoji o dvaceti lůžkách, 

bazénem, dílnou, učebnou a kavárnou. Ve 

výběrovém řízení zvítězila právě Trigema. Po 

pěti etapách stavebních prací, které zabraly 

tři roky, se v únoru 2001 stala Trigema jedním 

z hlavních partnerů Centra Paraple. Když na 

přelomu let 2009 a 2010 probíhala dostavba 

levého křídla centra, zvítězila ve výběrovém 

řízeni opět Trigema. Díky úsporám při pro-

vádění stavby, zisku, kterého se firma vzdala, 

věnovala Trigema Parapleti přes tři milióny 

korun,“ přibližuje ředitel Lukeš a dodává: 

„Když se Centrum Paraple v srpnu 2010 stalo 

obecně prospěšnou společností se samostat-

nou právní subjektivitou, finanční manažer 

Trigemy nám poskytl účetní konzultace a po-

moc při nastavení finančního plánu. Jedním 

z členů týmu, který transformaci připravoval, 

byl také šéf Trigemy Marcel Soural, který se 

poté stal členem správní rady Centra Paraple 

a dodnes dohlíží jako člen dozorčí rady nad 

správným hospodařením naší organizace. 

Těší nás, že podpora Centra Paraple se stala 

nedílnou součástí firemní kultury, zaměstnan-

ci i zástupci společnosti se pravidelně účastní 

akcí pořádaných Centrem Paraple (Běh pro 

Paraple, Golf pro Paraple, charitativní díl 

pořadu StarDance a dalších), podporují nás 

nejen finančně, ale i organizačně a poraden-

sky. Za dobu spolupráce podpořila Trigema 

Paraple částkou blížící se 20 milionům korun. 

Dlouhodobě patří mezi naše hlavní partnery 

a zároveň i nejštědřejší dárce.“

Paraple a Trigema  
do budoucna
„Cítíme, že jsme si se společností Trigema 

stále bližší. Obě organizace dynamicky ros-

tou a snaží se zdokonalovat v odvětví, kde 

působí, a často udávají trendy vývoje a mění 

zaběhlé standardy. Spojuje nás touha využití 

moderních technologií ve snaze usnadnit 

lidem život, hledat nové výzvy a také udržet 

pracně vydobytou svobodu. Věříme, že naše 

partnerství zůstane i v dalších letech, které 

mohu přinést mnohem těžší výzvy, než jsme 

doposud řešili,“ říká David Lukeš.

Větší Paraple
„Realizace všech našich služeb vyžaduje 

adekvátní zázemí, které budova v praž-

ských Malešicích ze třicátých let dvacátého 

století neposkytuje. Abychom se přestali 

potýkat se stále častějšími haváriemi, musí 

projít kompletní rekonstrukcí. Jinak bychom 

riskovali úplné uzavření a absenci jediné 

komplexní pobytové služby dostupné lidem 

po poškození míchy v celé České republice. 

Rekonstrukce a přístavba zajistí moderní 

ubytovací kapacity a terapeutické prostory 

v odpovídající kvalitě. Při rekonstrukci bude-

me dbát na ekologický provoz, ekonomickou 

udržitelnost a zlepšení energetiky budovy. 

Zaměříme se na využití alternativních zdrojů 

elektřiny a vytápění, vybavenost pro provoz 

„Natažených rukou je hodně,  
ale alokaci prostředků si musí každá 
firma mnohokrát rozmyslet.“
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vozidel na elektropohon či instalaci asis-

tivních technologií,“ dodává ředitel David 

Lukeš.

Jak šel čas a na co byly zdroje
V období mezi roky 1994 a 2000 poskytovalo 

Centrum Paraple poradenské služby a am-

bulantní sociální rehabilitaci, umožňovalo 

stáže a praxe studentům fyzioterapie, ergo-

terapie a sociální práce. Pořádalo v pronaja-

tých zařízeních mimo Prahu týdenní instruk-

tážní sociálně rehabilitační pobyty pro nové 

klienty s poškozením míchy. Začalo pořádat 

také instruktážní sportovní pobyty. Spo-

lečně se Svazem paraplegiků a s podporou 

Ministerstva zdravotnictví a Vojtova centra 

v Římě pořádalo mezinárodní konference na 

téma léčení a rehabilitace lidí po poškození 

míchy. Od založení Centra Paraple do roku 

2013 byla jeho ředitelkou Alena Kábrtová, 

fyzioterapii a ergoterapii vedla paní Zdeňka 

Faltýnková a technický provoz vedl Bohumil 

Kábrt. Společně se Zdeňkem Svěrákem šlo 

o nejdůležitější osoby, které pomohly na-

startovat celkovou péči o lidi s poškozením 

míchy po roce 1989. 

V letech 1998 až 2000 probíhala bez pře-

rušení provozu rekonstrukce budovy Cen-

tra Paraple. V únoru 2001 byla otevřena 

rekonstruovaná budova s pobytovou částí. 

Během následujících několika měsíců byla 

uváděna do plného provozu. Kromě ambu-

lantních služeb začali klienti Centra Paraple 

využívat nejprve týdenní, později zejména 

2–3týdenní sociálně rehabilitační pobyty. 

Činnost se dále rozšiřovala o počítačo-

vé kurzy, program Máma, táta na vozíku 

a kurz Zdravý životní styl. Centrum Paraple, 

společně se Svazem paraplegiků a se zdra-

votnickými pracovišti léčícími pacienty po 

poškození míchy, usilovalo o zvýšení kva-

lity zdravotní péče v této oblasti, o přijetí 

závazných pravidel – spinálního programu 

ČR. Dne 6. března 2002 se v Centru Para-

ple uskutečnilo jednání za účasti zástupců 

Ministerstva zdravotnictví ČR, zástupců 

zdravotnických zařízení, zástupců Svazu 

paraplegiků a Vládního výboru pro zdra-

votně postižené občany na téma přijetí 

spinálního programu a otevření spinálních 

jednotek, specializovaných na léčení paci-

entů s poškozením míchy. V červnu 2002 

Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o zříze-

ní dalších 3 spinálních jednotek k již existu-

jící SJ v Brně. 

V roce 2009 byla přistavena nová budova 

Centra Paraple s další ubytovací kapacitou, 

velkou tělocvičnou, sklady, dílnou, počí-

tačovou učebnou a dalšími prostorami. 

V srpnu 2010 založili Zdeněk Svěrák a Svaz 

paraplegiků (od roku 2010 Česká asociace 

paraplegiků – CZEPA) obecně prospěšnou 

společnost Centrum Paraple se samostat-

nou právní subjektivitou. 

Novodobá historie  
Centra Paraple
V roce 2017 se Centrum Paraple obnovením 

registrace pobytové sociální rehabilitace 

vrátilo ke svým kořenům, tedy poskytované 

službě komplexní rehabilitace v multidiscipli-

nárním pojetí. Klient byl vždy v centru zájmu, 

ale nyní se kolem něj více organizovaně utváří 

tým specialistů, kteří jsou vedeni case 

managerem (sociálním pracovníkem). Nad 

rámec komplexní péče při řešení konkrétních 

životních situací ve snaze dosáhnout změny 

se do popředí stále více dostává život jako 

takový. „Stále častěji narážíme na situace, kdy 

i přes pochopení a práci na konkrétních  

cílech klienta není pro takovou změnu připra-

veno jeho okolí nebo on sám ve svém život-

ním prostředí,“ povzdechl si ředitel Lukeš.

„Od roku 2018 tak intenzivně pracujeme na 

vizi Paraple 21. století (www.vetsiparaple.cz), 

která nepředstavuje pouze renovaci a rozšíření 

malešického centra, ale i změny ve službách, 

které reagují na měnící se potřeby našich 

klientů. Součástí této vize je poskytování kom-

plexní ambulantní služby sociální rehabilitace, 

terénní služby sociální rehabilitace, navýšení 

kapacity pobytové sociální rehabilitace pro 

klienty s největší mírou závislosti na pomoci 

druhých, kvalitní garantovaný informační por-

tál a odborné pracoviště ParaLab, které rozvíjí 

jednotlivá nejčastější témata související s živo-

tem po míšním poškození,“ dodává Lukeš.

Přestavba Centra Paraple je plánovaná na 

několik etap. V první etapě se vytvoří zázemí 

pro terapeutické prostory potřebné při druhé 

etapě rekonstrukce a nové pokoje ve zvýše-

ném standardu. 

Aktivity covid-19 nezastavil 
„Toto období, jakkoliv bylo velmi těžké, nám 

paradoxně přineslo i řadu pozitiv a nových 

pohledů. Měli jsme možnost vyzkoušet čin-

nosti, které jsme zatím připravovali pouze do 

strategického plánu na další roky, například 

terénní práci. Kombinovaný provoz s domá-

cími pracovišti a překážkami v práci nám zase 

ukázal možné fungování během přestavby 

Centra Paraple plánované na rok 2022-2027. 

Naučili jsme se lépe spolupracovat také na 

dálku, s využitím různých komunikačních 

kanálů. Dále jsme urychlili přechod na kance-

lářský software Office 365 a zavedení nového 

inventarizačního systému. Nejvíce jsme se ale 

zamýšleli nad tím nejdůležitějším – nad lidmi. 

Nad klienty i zaměstnanci. U klientů jsme 

zjistili, že jsou na situaci celosvětového loc-

kdownu připraveni daleko lépe než většinová 

společnost. Navíc jim to často přineslo výhodu 

lepší dostupnosti pečujících blízkých osob. 

U zaměstnanců jsme zase velmi řešili to, jak 

celou situaci prožívají, jak je pro ně těžké ne-

chodit do práce, respektive vykonávat ji vzdá-

leně, a že návrat po tom všem nebude jedno-

duchý. Naštěstí jsme centrum nikdy nemuseli 

zcela zavřít nadlouho a také se nám podařilo 

zajistit finance na platy zaměstnanců tak, aby-

chom nemuseli přistoupit k zákonné možnosti 

snížit základní plat,“ říká ředitel Lukeš.

„Vyzkoušeli jsme to, co bychom si v běžném 

provozu netroufli. Zintenzivnil se náš kontakt 

s klienty brzo po návratu z rehabilitačních 

ústavů v domácím prostředí a také s jejich 

rodinnými příslušníky. Zkušenost z práce 

v terénu se ukázala jako velmi cenná v dalším 

rozvoji našich služeb. Byli jsme v kontaktu 

s dalšími organizacemi a zdravotnickými zaří-

zeními, které působí v oblasti péče o spinální 

„Období covidu-19, jakkoliv bylo velmi těžké,  
nám paradoxně přineslo i řadu pozitiv a nových pohledů.“

— David Lukeš

Vizualizace plánované přestavby Centra Paraple – variantní řešení
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pacienty, snažili se pomáhat klientům naší 

cílové skupiny podle aktuálních potřeb a re-

agovali na výpadky v systému péče. V době, 

kdy bylo Centrum Paraple zavřené, vypomá-

hali naši fyzioterapeuti například na lůžkách 

oddělení následné péče v Třebotově. V době 

podzimní uzávěry jsme přislíbili pomoc 

Magistrátu hl. m. Prahy při zajištění lůžkové 

kapacity a náš tým asistentů a zdravotních 

sester byl připraven přijímat na ubytování 

covid-pozitivní pacienty s míšním poškoze-

ním, respektive lidi se zdravotním postiže-

ním,“ říká David Lukeš.

„Abychom mohli zajistit v některých obdo-

bích roku prezenční služby alespoň částeč-

ně, improvizovali jsme a aplikovali mnoho 

provozních a preventivních opatření. Zajistili 

jsme dostatečné množství ochranných po-

můcek, klienty i terapeuty jsme rozdělovali 

do menších skupin či zkoušeli testovat. 

Provoz významným způsobem kompliko-

valy nařízené karantény, izolace z důvodu 

covid-pozitivity či absence zaměstnanců 

kvůli péči o děti a další rodinné příslušníky. 

Obzvlášť náročný byl rok 2020 pro všechny 

vedoucí pracovníky, kteří vytrvale udržo-

vali spojení napříč organizací, reagovali na 

neustále se měnící možnosti provozování 

služeb a kolegům poskytovali podporu 

v pracovní i osobní rovině. Úspěšné fungo-

vání organizace ve složité pandemické době 

vyžadovalo velkou dávku osobního nasazení 

a vzájemné podpory. Stabilita celého týmu 

Centra Paraple a schopnost přizpůsobit se 

dané situaci nám umožnila i v roce 2020 

společně tvořit, rozvíjet se a ve změněných 

podmínkách poskytovat služby ve prospěch 

našich klientů,“ dodává na závěr ředitel Cen-

tra Paraple David Lukeš.

Dejvické divadlo 
Trigema je partnerem  
Dejvického divadla
Dejvické divadlo slaví 30 let od svého za-

ložení. Za tu dobu si vybudovalo pověst 

jednoho z nejvyhledávanějších a nejnavště-

vovanějších českých divadel. Trvale vypro-

dané divadlo (což zdaleka není způsobeno 

jenom jeho komorní kapacitou) nabízí 

inscenace různých žánrů, které však mají 

společného jmenovatele: dobré divadlo se 

zřetelným názorem a s důrazem na herecké 

osobnosti.

„Trigema je náš partner – donátor, protože my 

nepoužíváme označení sponzor, již od roku 

2014. Od té doby nám dávají každoročně 

stejnou částku, která je, řekl bych, průměrná 

k velikosti firmy. Obdobných partnerů máme 

přibližně dvacet. Máme i větší a menší,“ říká 

Michal Berka, vedoucí oddělení sponzoringu 

Dejvického divadla. 

„U nás to nefunguje tak, že přijde člověk, 

řekne, že nám dá nějaké peníze, a za to by 

chtěl určité množství vstupenek. Proto mu-

síme všechny upozornit, že se stali partnery 

a jimi poskytnutá částka několikanásobně 

převyšuje cenu vstupenky. Naše politika 

je taková, že přepočítáváme výši daru na 

množství vstupenek. Již nyní jsme se dostali 

na částku 5 000 korun, přičemž běžná cena 

vstupenky je desetkrát nižší. Když dostane-

me sto tisíc korun, tak za to jako protihod-

notu dostanete 20 vstupenek. Uznávám, 

že to není příliš výhodné, ale partneři to spíš 

vnímají tak, že jde opravdu o donátorství. 

Jedna návštěva partnera vždy představuje 
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