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U PRAHY VYRŮSTÁ CENTRUM PRO NOVODOBÉ VÁLEČNÉ VETERÁNY
Praha, 29. Srpna 2011
Nadační fond REGI Base I. představil první část realizace výstavby ojedinělého
privátního centra komplexní péče pro novodobé válečné veterány. Rehabilitační
centrum REGI Base I. vzniká východně od Prahy v obci Svémyslice. Tento
unikátní projekt nabízí zcela nové možnosti péče o válečné vysloužilce, kteří
mají po návratu z bojových misí zásadní zdravotní problémy a omezené
příležitosti pro zpětnou integraci do společnosti.
Výstavba komplexu byla zahájena na jaře letošního roku a dnes je již hotová
podstatná část budovy B, ve které budou bytové jednotky pro dlouhodobě léčené
pacienty i pokoje hotelového typu pro pobyt rodinných příslušníků a návštěvníků. Klíčová
pro celé centrum je léčebná část, jejíž vybavení moderními zdravotními zařízeními bude
poskytovat klientům rehabilitační a rekonvalescenční postupy na nejvyšší úrovni.
Programem centra je účelně propojit všechny aktivity v oblasti sociální, zdravotní i
kulturně vzdělávací. Interdisciplinární přístup umožní vytvořit funkční systém ucelené
regenerace, opírající se o odpovědnou týmovou spolupráci, na níž se budou významně
podílet nejen klienti, ale i rodinní příslušníci a přátelé.
„REGI Base I. vzniká bez finančního přispění státu, takže naše počáteční pozice
byla touto skutečností dost ztížená“, říká předsedkyně správní rady NFRB Dr. Darja
Pinkavová. „V zahraničí je privátní podpora armádním vysloužilcům běžná, u nás jsou ale
takovéto projekty zatím v plenkách. Proto jsme nesmírně rádi, že jsme našli vstřícné
partnery, kteří jsou ochotni nám s výstavbou pomoci. Na prvním místě musím poděkovat
zastupitelstvu Svémyslic a také developerovi firmě Storeal, bez jejichž podpory by
projekt nemohl vzniknout,“ dodává Dr. Pinkavová.
Inspirací pro vznik projektu byl nadpraporčík v. v. Jiří Schams, který byl těžce
zraněn sebevražedným atentátníkem při nasazení v Afghánistánu. Jirka řečený Regi od
dětství toužil po práci v armádě a možnosti podílet se na obranných misích. I když mu
tento splněný sen nakonec způsobil těžkou zdravotní újmu, Jirka se nevzdal.
Z invalidního vozíku stále pohlíží na svět pozitivně a věří, že se znovu postaví na vlastní
nohy. Jeho přáním bylo vytvořit zařízení, které se zaměří na širší pomoc novodobým
veteránům. Společně s kamarádem Martinem Jirsou tak iniciovali založení nadačního
fondu REGI Base I.. Kromě rehabilitačního centra by se měl fond do budoucna zaměřit i
na celkové zpětné začlenění bývalých vojáků do společnosti. V programu REGI Base I. je
také poradenská činnost, která pomůže klientům například v oblasti sociální a právní, a
zároveň bude nabízet možnosti rekvalifikačních kurzů či poskytovat uplatnění přímo
v Centru léčebné péče.
Nadační fond REGI Base I. vznikl spontánně v dubnu 2011. Primárním cílem fondu byla
výstavba prvního specializovaného zařízení v ČR, které by poskytlo ucelenou péči novodobým
válečným veteránům. Do budoucna plánuje nadační fond REGI Base I. také rozvoj dalších projektů
zaměřených na reintegraci vysloužilců do společnosti, včetně vojenské léčebné turistiky. Více na
www.regibase.cz
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