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POSláNí

Posláním Výboru dobré vůle – Nadace olgy havlové je pomáhat lidem,  
kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti  
a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat. 

svým působením se nadace snaží o rozvoj duchovních hodnot, vzdělání,  
ochranu lidských práv a všeobecně uznávaných humanitárních hodnot.

CílE

→  slouží především k podpoře sociálních služeb, které pomáhají lidem ohroženým  
sociálním vyloučením k získání důstojného místa ve společnosti; 

→  podporuje spolky a charitativní instituce, které poskytují sociální služby opuštěným  
a zdravotně postiženým dětem, bezdomovcům, ženám v tísni, seniorům, lidem s následky  
nemocí a úrazů, a které pomáhají mírnit bolest nemocných a stojí při nich i v těžké  
chvíli umírání; 

→  realizuje programy na podporu vzdělávání handicapovaných dětí; 

→  každoročně uděluje Cenu olgy havlové osobnosti, která se přes svůj zdravotní  
handicap angažuje pro druhé;

→  podle přání své zakladatelky olgy havlové chrání humanitární hodnoty  
a vzdělanost ve společnosti;

→  připojuje se k nestátním neziskovým organizacím při jejich úsilí o zdokonalení  
legislativy přispívající k rozvoji sociálních a zdravotně sociálních služeb  
a dodržování lidských práv.
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EtiCKý KODEx

1.  Členové orgánů nadace, zaměstnanci, externí spolupracovníci i dobrovolníci  
projevují věrnost ve vztahu k zakladatelům nadace a k vlastní tradici. Jednají  
vždy s vědomím svého dílu odpovědnosti za celkový obraz nadačního, resp.  
nestátního neziskového sektoru, jehož je VDV součástí. Práci provádějí kvalitně  
a dbají na dobrou pověst VDV. Jednají tak, aby předešli možnému střetu zájmů  
a vlastnímu obohacení na úkor nadace.

2.  VDV používá své prostředky na obecně prospěšné účely, pro které byl zřízen.  
Minimalizuje náklady na svoji vlastní administrativu a s nadačním jměním  
a veškerým majetkem hospodaří tak, aby byly trvalým a pokud možno  
rostoucím zdrojem dalších příjmů. 

3.  VDV umožňuje veřejnosti, aby se seznamovala s jeho základními dokumenty.  
o své činnosti informuje každoročně ve výroční zprávě, v níž uvádí též výsledky  
hospodaření s majetkem, přehled darů a jejich dárců i informaci o poskytnutých  
nadačních příspěvcích. 

4.  VDV usiluje o to, aby své poslání, cíle a programy definoval jasně a srozumitelně.  
Dbá o to, aby se udělování nadačních příspěvků řídilo jednoznačnými grantovými  
pravidly, předem uveřejněnými ve výročních zprávách a na webových stránkách  
nadace www.vdv.cz. 

5.  VDV jedná se žadateli a příjemci grantů a služeb vstřícně a otevřeně. Důsledně  
dbá na ochranu osobních údajů žadatelů. stejně tak chrání intelektuální hodnoty  
vložené žadateli do předložených projektů. 

6.  VDV informuje dárce a sponzory o přijetí darů a jejich využití. Dary poskytnuté  
na předem dohodnutý účel se využívají jen podle pokynů či smluv s dárcem.  
VDV respektuje projevenou vůli a přání dárců i zůstavitelů. V případě potřeby  
pracovníci dojednají s dárcem či zůstavitelem a jeho rodinou, zda a v jaké formě  
bude uvedena ve výroční zprávě informace o poskytnutém daru. 

7.  VDV  propaguje svoji činnost umírněně a s ohledem na důstojnost dárců  
i příjemců nadačních příspěvků.
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KAlENDář 2015

lEDEN

4. 1. → Mše svatá v katedrále sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha za olgu havlovou 
a dárce VDV; sloužil biskup Václav 
Malý

5. 1. → Vystoupení v ČT na téma čin-
nosti VDV v roce 2015 

12. 1. → Zahájení výstavy fotografií 
o olze havlové v Chýnově

13. 1. → Přednáška Prevence civilizač-
ních chorob z cyklu Zdraví a životní 
styl v Městské knihovně v Praze

16. 1. → Účast na zahájení roku 2015 
v Zastoupení evropské komise v Pra-
ze v evropském domě s evropskou 
komisařkou  
Věrou Jourovou

20. 1. → Návštěva Jiřího herynka ve 
VDV – konzultace ohledně projektu 
stáží studentů se zdravotním posti-
žením

23. 1. → setkání Mileny Černé  
s ministryní práce a sociálních věcí 
Michaelou Marksovou Tominovou 
k problematice koncepce sociálního 
bydlení

27. 1. → Účast na semináři na téma 
integrace dětí s autismem do základ-
ních škol v era světě
27. 1. → Položení květin na hrob olgy 
havlové (19. výročí úmrtí)

30. 1. → Jednání s Lubošem krb-
cem o projektu „institut kritického 
myšlení“

ÚNOR

2. 2. → Zahájení stáží studentů Uni-
versity Jana evangelisty Purkyně ve 
VDV

2. 2. → Jednání s Josefem Výprach-
tickým o možnostech společných 
projektů VDV a skautské organizace 
Junák

10. 2. → Návštěva Marie imbrové ve 
VDV – poděkování za dar pro školu 
v Zimbabwe 

10. 2. → Přednáška aDhD –  
diagnostika, léčba a výchovné po-
radenství pro rodiče z cyklu Zdraví 
a životní styl v Městské knihovně 
v Praze

13. 2. → schůzka Focus group pořá-
daná Mendelovou univerzitou v brně 
na téma životní úroveň a hranice 
chudoby v Čr ve VDV

18. 2. → Návštěva sdružení  „Vteřina 
poté“ ve VDV – informace o poslání, 
cílech a aktivitách

19. 2. → Zahájení výstavy fotografií 
o olze havlové v bílovci a beseda se 
žáky základní školy

BřEZEN

3. 3. → Čaj o páté s bývalým tajem-
níkem prezidenta Václava havla 
Vladimírem hanzelem

4. 3. → Zasedání poradního sboru 
Fond vzdělání – jarní kolo

10. 3. → Účast na konferenci pořáda-
né Ministerstvem práce a sociálních 
věcí Čr na téma Podpora procesů 
v sociálních službách

10. 3. → Přednáška Moc nebo málo 
léků z cyklu Zdraví a životní styl 
v Městské knihovně v Praze

11. 3. → Zahájení výstavy fotografií 
o olze havlové v knihovně v Jičíně 
a beseda se žáky střední školy a kli-
enty sdružení apropo

13. 3. → Návštěva Ludvíka Ťul píka ve 
VDV - možnosti spolupráce sdružení 
salet s VDV

16. 3. → Návštěva olgy Mantese ve 
VDV – nabídka výrobků lidových 
maléreček do prodejní galerie VDV ve 
Zlaté uličce
17. 3. → Účast na kulatém stole na 
téma sociálních nerovností na Minis-
terstvu zahraničních věcí Čr

19. 3. → Zasedání poradního sboru 
senior – jarní kolo grantového řízení 

24. 3. → Účast Mileny Černé  na tisko-
vé konferenci ke koncepci sociálního 
bydlení pořádané Platformou pro 
sociální bydlení

28. 3. → sportisimo 1/2 Maraton  
Praha 2015 – zúčastnilo se celkem 
250 běžců dobré vůle 

DuBEN

7. 4. → Čaj o páté se sociálním podnika-
telem Vojtěchem sedláčkem ve VDV



12  →  kaLeNDář akCí

8. 4. → Návštěva pracovnic VDV v Do-
mově sv. Notburgy na Malé straně

9. 4. → seminář Péče o pacienty po 
cévní mozkové příhodě v kině MaT 
pro lékaře a zástupce neziskových 
organizací 

10. 4. → Návštěva na univerzitě 
v Görlitzu při příležitosti hodnoce-
ní přeshraničního projektu „aktivní 
senior“, na který přispěl též VDV 

12. 4. → Připomínka 25. výročí založe-
ní Výboru dobré vůle – Nadace olgy 
havlové
13. 4. → Tisková konference v era 
světě ke 25 letům od založení VDV

15. 4. → Zasedání poradního sboru 
programu obyčejný život 

16. 4. → Výběrové řízení pro letní jazy-
kovou školu – posouzení přihlášek dětí 
z dětských domovů

21. 4. → Zasedání správní rady – gran-
tové řízení obyčejný život

23. 4. → Účast na NGo marketu ve 
Foru karlín

28. 4. → Návštěva Vladimíra svozila ve 
VDV a diskuse na téma rozvoje práce 
s dětmi s astmatem a alergiemi v sa-
natoriu eDeL ve Zlatých horách

28. 4. → Přednáška Deprese a její léčba 
z cyklu Zdraví a životní styl v Městské 
knihovně v Praze

KVětEN

4. 5. → Zasedání poroty Ceny olgy 
havlové

4. 5. → Účast na vysílání pořadu ČT 
Fokus Václava Moravce na téma 
chudoby a bohatství

5. 5 → Čaj o páté s fotografem boh-
danem holomíčkem

11. 5. → Účast 181 běžců dobré vůle 
na Volkswagen Maraton Praha 2015

12. 5. → Přednáška Diabetes – příčiny, 
projevy, léčba a prevence z cyk-
lu Zdraví a životní styl v Městské 
knihovně v Praze

14. 5. → Charitativní golfový turnaj 
v Golf resortu karlštejn pořádaný  
společností Generali a Penzijní 
společností České pojišťovny, jehož 
výtěžek ve výši 150 tisíc korun byl 
věnován na pomoc dětem s dětskou 
mozkovou obrnou 

20. 5. → setkání se zástupci Nadace 
ČeZ - příprava projektů na podporu 
handicapovaných studentů při studiu 
technických oborů

23. 5. → Účast na oslavě 25. výročí 
působení armády spásy v Čr 

25. 5. → Udílení Ceny olgy havlové 
v kongresovém sále České národní 
banky

27. 5. → Přednáška Mileny Černé 
bezpečí pro dítě na semináři o rodině 
v Jablonném v Podještědí

27. 5. → Přednáška Moniky Granja 
o VDV na střední škole mediální gra-
fiky a tisku v Praze 9

28. 5. → rozhovor Mileny Černé s re-
daktorkou Janou Šmídovou v Čes-
kém rozhlase

28. 5. → schůzka účastníků projektu 
„spolupráce univerzit a nadací“ ve 
VDV

29. 5. → Účast Mileny Černé na 
vystoupení Čhavorikani luma na 
romském festivalu v Praze 5

31. 5. → Druhý ročník charitativní-
ho běhu v Liberci ve prospěch VDV, 
pořádaný studentskou organizaci esN 
Liberec a Technickou univerzitou v Li-
berci - výtěžek více než 25 tisíc korun

ČERVEN

1. 6. → Čaj o páté s afrikanistkou 
Marií imbrovou

2. 6. → Účast na semináři na téma 
sociální inkluze v Goethe institutu 
v Praze

3. 6. → Účast na slavnostním večeru 
Nadačního fondu Lívie a Václava 
klausových v kongresovém sále 
České národní banky

9. 6. → Zahájení výstavy fotografií 
o olze havlové v rapotíně

9. 6. → Přednáška Jak zvládat alergie 
z cyklu Zdraví a životní styl v Měst-
ské knihovně v Praze

9. 6. → Účast na odhalení pomníku 
r. M. rilkeho na řezáčově náměstí 
v Praze 7

10. 6. → sbírka ve prospěch VDV na 
Pražském rodinném cyklozávodě

12. 6. → Účast na workshopu ke zhod-
nocení projektů družstva invalidů 
ergotep v Proseči u skutče
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18. 6. → Valná hromada evropské sítě 
proti chudobě v Čr ve VDV

18. 6. → schůzka Platformy pro soci-
ální bydlení ve VDV

20. 6. → Účast Mileny Černé na 
kongresu žen v Národním domě na 
Vinohradech

22. 6. → schůzka účastníků projektu 
„institut kritického myšlení“ ve VDV

24. 6. → setkání členů a pracovníků 
VDV u Diany sternbergové na zámku 
v Častolovicích

ČERVENEC

1. 7. → Návštěva Mileny Černé ve 
Vzdělávacím centru Vila Čerych, 
Česká skalice

10. 7. → Položení květin na hrob olgy 
havlové k 82. výročí jejího narození

10. 7. → Účast na pracovní  
schůzce Platformy pro sociální  
bydlení v Národní technické  
knihovně v Praze

16. 7. → schůzka dozorčí rady VDV 
v advokátní kanceláři kŠb

SRPEN

13. 8. → Účast na Modlitbě za děti 
ulice projektu Šance v Praze - Vršo-
vicích

15. 8. → odjezd prvních dětí  
z dětských domovů, účastníků  
letní školy jazyků, do Velké  
británie

Září

1. 9. → Nástup hany Füleové jako 
koordinátorky projektu stipendia 
Nikoly Tesly a Terezy říčařové jako 
koordinátorky projektu Lékařských 
seminářů v salzburku

5. 9. → Účast 50 běžců dobré vůle  
na birell Grand Prix Praha 2015

7. 9. → satelitní sympozium 
epidemiology, Quality and  
evidence-based Medicine in  
Primary Care na lékařské fakultě 
Masarykovy univerzity v brně  
v rámci projektu Lékařských 
seminářů v salzburku 

11. – 12. 9. → Vystoupení Mileny 
Černé o činnosti VDV na mezinárodní 
konferenci kaP „Zaměstnávání osob 
50+“ ve Velehradě

14. 9. → Zasedání poradního sboru 
projektu Fond vzdělání  
– podzimní kolo

15. 9. → Přednáška relaxační  
techniky z cyklu Zdraví a životní  
styl v Městské knihovně v Praze

17. 9. → Účast na setkání  zástupců 
neziskových organizací nad strategií  
sociálního začleňování  MPsV 2014 
– 2020 ve  Vzdělávacím středisku 
Charity v Praze

19. 9. → Závod aUThor Pražská  
50, jehož výtěžek ve výši 42 tisíc 
korun byl věnován na veřejnou  
sbírku VDV

21. 9. → Zasedání poradního sboru 
projektu stipendia Nikoly Tesly – 1. 
kolo

22. 9. → Účast na kulatém stole  
o přípravě na povolání studentů se 
zdravotním postižením v Proseči 
u skutče

23. 9. → Zasedání dozorčí rady ve VDV

24. 9. → Návštěva skupiny studentů 
sociální práce z Lübecku ve VDV 

24. 9. → Přednáška Dany Němcové 
a Vladimíra hanzela v Městské knihov-
ně v Praze k 25. výročí založení VDV

29. 9. → benefiční představení Velvet 
havel v Divadle Na zábradlí k 25. 
výročí založení VDV

říjEN

1. 10. → Účast na slavnostním pře-
dání bezbariérové bryčky, na kterou 
přispěl VDV, klientům Psychiatrické 
nemocnice bohnice

1. 10. → Mezinárodní den seniorů 
– přednáška  Mileny Černé na 
konferenci „smyslová aktivizace 
podle Lore Wehner“ na hluboké; 
konference proběhla pod  záštitou 
Mileny Černé

1. – 3. 10. → Festival literatury belles 
Lettres; výtěžek ze vstupného  
a prodeje knih putoval 
prostřednictvím VDV na podporu 
vzdělávání dětí z dětských domovů 

5. - 7. 10. → Účast na slavnostním 
zahájení výstavy fotografií o olze 
havlové v Poznani

6. 10. → Čaj o páté s kumarem 
Vishwanathanem, aktivistou, peda-
gogem a sociálním pracovníkem
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8. – 11. 10. → Účast na zasedání pra-
covní skupiny eU inclusion strategy 
Group eaPN a 4. výročním zasedání 
ek o chudobě konaném v bruselu

12. – 13. 10. → Účast na Týdnu za 
vymýcení chudoby v ostravě

13. 10. → Přednáška Jak zvládat ato-
pický ekzém z cyklu Zdraví a životní 
styl v Městské knihovně v Praze

15. 10. → Zahájení výstavy fotografií 
o olze havlové v Postřelmově

16. 10. → Zasedání poradního sboru 
programu senior – podzimní kolo 
grantového řízení

22. 10. → Zasedání poradního sboru 
projektu stipendia Nikoly Tesly – 2. 
kolo

22. 10. → Návštěva neurologické kli-
niky axon v Praze 4 v rámci projektu 
Pomoc dětem s DMo

23. – 24. 10. → Druhý ročník sate-
litního sympozia Cardiac surgery 
na ii. chirurgické klinice Všeobecné 
fakultní nemocnice Praha v rám-
ci projektu Lékařských seminářů 
v salzburku

26. 10. → Účast na benefičním kon-
certě pod záštitou VDV ve prospěch 

hospice v Čerčanech v kulturním 
domě karlov v benešově

liStOPAD

2. 11. → společné uctění památky 
olgy havlové na Vinohradském hřbi-
tově v den Památky zesnulých

10. 11. → Přednáška Duševní zdraví 
z cyklu Zdraví a životní styl v Měst-
ské knihovně v Praze

13. 11. → Účast na semináři svobodné 
vzdělávání v kině bio oko v Praze

16. 11. → beseda Mileny Černé  
s profesorem Josefem Jařabem 
v rámci programu hovory nejen 
o němčině Filozofické fakulty  
Univerzity Palackého v olomouci  
na téma 25. výročí založení  
VDV

29. 11. → adventní koncert na podporu 
programu senior, který organizova-
la advokátní kancelář kocián Šolc 
balaštík ve spolupráci s PkF - Prague 
Philharmonia v kostele sv. Šimona 
a Judy na starém Městě Pražském

PROSiNEC

3. 12. → Návštěva pracovnic sanato-
ria klimkovice ve VDV a diskuse na 

téma léčby dětí s dětskou mozkovou 
obrnou metodou Therasuit

8. 12. → brainstorming zástupců ne-
ziskových organizací ve VDV - zhod-
nocení výstupů bruselských setkání 
lidí zažívajících chudobu 

8. 12. → Přednáška Jak chránit své 
zdraví z cyklu Zdraví a životní styl 
v Městské knihovně v Praze

15. 12. → Předání ceny Můj život 
s handicapem v rámci prestižní sou-
těže Czech Press Photo 

15. 12. → Předvánoční setkání členů, 
pracovníků, příznivců, dárců a dobro-
volníků VDV v sicily Café; vystoupil  
pěvecký sbor seniorek z elpidy, Milena 
Černá se rozloučila se spolupracov-
níky

17. 12. → Zasedání dozorčí rady ve 
VDV

22. 12. → interview Mileny Černé 
v rádiu Junior v pořadu pro rodiče 
nemocných dětí

31. 12. → Ukončení práce evy Pod-
zimkové v prodejní galerii ve Zlaté 
uličce

31. 12. → Ukončení působení Mileny 
Černé v pozici ředitelky VDV 
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grantoVé programy  
Výboru dobré Vůle – nadace olgy HaVloVé



rozdělili jsme  3 472 000  Kč
pomohli jsme  375 jednotlivcům a 70 organizacím
koordinátorky  Gabriela Bauer a Eva Kvasničková
partneři projektu  ČSOB, Karel Velan
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CESty K iNtEGRACi

integrace v tomto smyslu slova 
zahrnuje pomoc a podporu poskyto-
vanou v rozmanitých obtížných situ-
acích dětem i dospělým, kteří musí 
překonávat často velké překážky, 
aby se jejich život přiblížil běžnému 
životu.  Program reaguje zejména 
na naléhavé základní potřeby lidí se 
zdravotním postižením. správní rada 
VDV uděluje nadační příspěvky jak 
jednotlivcům, tak organizacím, které 

jim poskytují terénní, ambulantní či 
pobytové služby. Prioritou jsou po-
třeby dětí se zdravotním postižením, 
které žijí v nemajetných či neúplných 
rodinách. 

Celostátní sbírka s kontem číslo 
625625625/0300 nazvaná „Dobra 
není nikdy dost“ je jedním ze zdrojů 
financování programu. sbírka se koná 
od března 2013. 

→   234 pomůcek pro osoby s pohy-
bovým postižením

→    107 pomůcek pro osoby se slu-
chovým postižením

→    7 příspěvků na školné  
pro děti se speciálními  
vzdělávacími potřebami

→  27 jiné

Program reaguje 
zejména na  
naléhavé  
základní potřeby 
lidí se zdravotním 
postižením...



rozdělili jsme 4 273 000 Kč
pomohli jsme  95 neziskovým organizacím
poradní sbor prof. RNDr. Helena illnerová, Dr.Sc., Mgr. jarmila Neumannová, 
ing. Alena Páralová
koordinátorky Eva Kvasničková a Gabriela Bauer
partneři projektu Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

GraNToVé ProGraMy VDV  ←  21

SENiOR

s ohledem na délku pracovní čin-
nosti a vzrůstající dobu dožití se 
předpokládá, že v nejbližší době by 
člověk měl v průměru prožít jednu 
čtvrtinu svého života „v důchodu“. 

otevírá se tak cesta k aktivnímu 
stáří, intelektuálním a fyzickým 

aktivitám, případně dobrovolnické 
činnosti. Na druhé straně přibývá 
i starších lidí, kteří jsou stiženi de-
mencí a nemohou se o sebe postarat 
bez cizí pomoci. 

VDV vyhlásil v průběhu roku 2015 
dvakrát grantové řízení na podporu 

kvalitní péče o starší lidi a vzdělává-
ní personálu v domovech pro seniory. 
Vzdělávání pracovníků je orientová-
no především na aktivizační služby 
pro seniory, včetně těch, kteří žijí 
v domovech se zvláštními režimem. 

otevírá se tak 
cesta k aktivnímu 
stáří...
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rozdělili jsme 1 426 315 Kč
pomohli jsme 21 organizacím, 9 jednotlivcům
poradní sbor Mgr. ilja Hradecký, Mgr. Miloš Rejchrt
koordinátorka Gabriela Bauer

OByČEjNý žiVOt 

Politika sociálních služeb a sociálního 
bydlení pro lidi ohrožené sociálním 
vyloučením se v posledním roce vý-
razně mění. 

Projevuje se snaha o vymýcení váž-
ného problému bezdomovectví. Ve 

VDV bylo vyhlášeno grantové řízení 
pro nestátní neziskové organizace. 
V této souvislosti jsme se seznámili 
s různorodými návrhy na ukončení 
bezdomovectví a v roce 2015 jsme 
se zapojili do činnosti Platformy pro 
sociální bydlení se sídlem v brně. 

Projevuje se  
snaha o vymýcení 
vážného  
problému  
bezdomovectví... 
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rozdělili jsme 710 890 Kč
pomohli jsme 89 dětem s DMO
koordinátorky Eva Kvasničková a Gabriela Bauer
partneři ČSOB (Karta dobré vůle), ČSOB PBA, Generali,  
Penzijní společnost České pojišťovny, Deutsche Freunde und Förderer der 
Olga Havel Stiftung, e. V.

FOND POMOCi DětEM S DMO

Výbor dobré vůle – Nadace olgy 
havlové přispívá na neurorehabilita-
ci dětí s dětskou mozkovou obr-
nou (DMo) v léčebných zařízeních. 
komplexní léčba, která prokazatel-
ně hraje velkou úlohu při podpoře 
správného psychomotorického 

vývoje a přináší velký posun v roz-
voji dítěte, není hrazena zdravotními 
pojišťovnami. Projekt navazuje na 
Fond profesorky Šilhánkové, který 
v letech 2013 a 2014 částečně fi-
nancoval ozdravné a léčebné pobyty 
dětí se zdravotním postižením.

komplexní  
léčba, která  
prokazatelně  
hraje velkou  
úlohu...
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Možnost  
rehabilitovat
v čisté přírodě...

rozdělili jsme 49 971 Kč
pomohli jsme 2 organizacím
poradní sbor MuDr. Ondřej Rybníček, MuDr. Václav Marek, MuDr. Miroslav 
Vostrý, MuDr. Milena Černá
koordinátorka Eva Kvasničková
partneři the Nippon Foundation

SASAKAwA AStHMA FuND

Fond pomoci astmatickým 
a alergickým dětem byl založen 
v roce 1993 nadací sasakawa 
Foundation (přejmenovaná na 
The Nippon Foundation). Výnosy 
z uložené částky jsou rozděleny 
v grantovém řízení organizacím, které 

dětem poskytují preventivní služby 
a ozdravné pobyty, nemocnicím 
na vybavení alergologických 
oddělení a sanatoriím, v nichž mají 
děti s astmatem a alergickými 
onemocněními  možnost 
rehabilitovat v čisté přírodě. 
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stipendia 
studentům 
z dětských 
domovů, ze 
sociálně slabých 
rodin a dětem 
se zdravotním 
postižením...

rozdělili jsme 1 806 414 Kč
pomohli jsme 112 studentům
poradní sbor ljuba Václavová (předsedkyně),  
Marcela Bideau, MuDr. Milena Černá, linda Kaucká,  
RNDr. František Kopecký, Alena Králíková,  
RNDr. Milan Pospíšil, PaedDr. Vladimíra Rattayová,  
PhDr. jan Stolár, Eva Kvasničková (tajemnice)
koordinátorka Eva Kvasničková
partneři ČSOB, Association Olga Havel branche helvétique

FOND VZDěláNí 

VDV uděluje stipendia studentům 
z dětských domovů, ze sociálně 
slabých rodin a dětem se zdravot-
ním postižením. V roce 2015 bylo 
vypláceno měsíční stipendium 

72 studentům středních a vysokých 
škol do 26 let (14 z nich byli studenti 
z dětských domovů, 16 se zdravot-
ním a 42 se sociálním handicapem). 
Celkem 11  studentů v roce 2015 

úspěšně ukončilo svá studia. Na stu-
dijní pomůcky, školné, kompenzační 
pomůcky a jiné potřeby přispěl VDV 
jednorázově 40 studentům. 



Děti, které
absolvují pobyt 
ve Velké británii, 
jsou samostatněj-
ší a získávají větší 
motivaci ke studiu 
jazyků...
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náklady projektu 398 134 Kč
pomohli jsme 20 studentům
koordinátorka Soňa Brišová
partneři ČSOB Asset Management, jana Strømsnes  
a PhDr. jindra Čekanová, CK iNtACt – studium  
v zahraničí, s. r. o.

lEtNí jAZyKOVá ŠKOlA

V srpnu 2015 se uskutečnil projekt 
zaměřený na studium angličtiny 
pro studenty z dětských domovů ve 
Velké británii. Výukové pobyty se 
konaly ve městech Londýn, harro-

gate, Worthing, Manchester, Leeds, 
york a sidmouth. Děti, které absolvují 
pobyt ve Velké británii, jsou samo-
statnější a získávají větší motivaci ke 
studiu jazyků. 



stipendia Nikoly 
Tesly je nový 
projekt VDV, jehož 
realizaci podporuje 
Nadace ČeZ...
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rozdělili jsme 220 294 Kč
pomohli jsme 15 studentům
poradní sbor prof. ing. tomáš Roubíček, Dr.Sc.,  
PhDr. jan Stolár, Eva Kvasničková
koordinátorka Hana Füleová
partneři Nadace ČEZ

StiPENDiA NiKOly tESly

stipendia Nikoly Tesly je nový 
projekt VDV, jehož realizaci pod-
poruje Nadace ČeZ. Cílem projektu 
je poskytnout stipendia nadaným 

studentům ze sociálně slabých 
rodin nebo z dětských domovů, kteří 
studují technický obor na vysokých 
školách v Čr.





projekty   
Výboru dobré Vůle – nadace olgy HaVloVé



V rámci 
následného sdílení 
znalostí se konala 
dvě satelitní 
sympozia pro 
lékaře...
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náklady projektu 158 659 Kč
seminářů se zúčastnilo 173  lékařů
koordinátorka Eva Kocnárová (do 31. 8.)  
a tereza říčařová (od 1. 9.)
partneři the American Austrian Foundation, Open Medical institute,  
Česká internistická společnost

léKAřSKé SEMiNářE V SAlZBuRKu 

V roce 2015 VDV pokračoval třinác-
tým rokem v zajišťování účasti čes-
kých lékařů v projektu salzburg Me-
dical seminars (Lékařské semináře 
v salzburku), které pořádá The ame-
rican austrian Foundation v rámci 
programu open Medical institute. 
Na 33 seminářů pokrývajících různé 
oblasti medicíny se přihlásilo 174 

zájemců, z nichž 63 bylo vybráno 
k účasti. V rámci následného sdí-
lení znalostí se konala dvě satelitní 
sympozia pro lékaře (v září satelitní 
sympozium epidemiology, Quality 
and evidence-based Medicine in 
Primary Care v brně – lektoři prof. 
Dr. Manfred Maier a prof. sharon  
k. hull; v říjnu satelitní sympozium 

Cardiac surgery v Praze – lektoři 
Dr. edward G. soltesz a Dr. Mark P. 
erlich) a seminář pro zástupce nezis-
kových organizací (Péče o pacienty 
po cévní mozkové příhodě – lektoři 
MUDr. Petr Polidar, MUDr. sylva kli-
mošová, doc. MUDr. olga Švestková, 
Ph.D., MUDr. Mba yvona angerová, 
Ph.D.).



Druhým rokem 
pokračovaly 
v Městské knihovně 
v Praze přednášky 
pro širokou 
veřejnost...
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náklady projektu 45 000 Kč
přednášky navštívilo 521 účastníků
koordinátorka Eva Kocnárová (do 31. 8.)  
a tereza říčařová (od 1. 9.)
partneři Městská knihovna Praha

ZDRAVí A žiVOtNí Styl

Druhým rokem pokračovaly v Měst-
ské knihovně v Praze přednášky pro 
širokou veřejnost, které navazují na 
projekt Lékařských seminářů v salz-
burku.  konaly se tyto přednášky: 
Prevence civilizačních chorob - rNDr. 
Jitka hořejšová (13. 1.); aDhD – dia-

gnostika, léčba a výchovné poraden-
ství pro rodiče - MUDr. Šárka bínová 
(10. 2.); Moc nebo málo léků - Tomáš 
Cikrt (10. 3.); Deprese a její léčba - 
MUDr. Jan holan (28. 4.); Diabetes – 
příčiny, projevy, léčba - MUDr. roman 
Piecha (12. 5.); Jak zvládat alergie - 

doc. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. (9. 6.); 
relaxační techniky - Mgr. Gabriela 
bauer (15. 9.); Jak zvládat atopický 
ekzém - MUDr. Jan hugo (13. 10.); 
Duševní zdraví  - MUDr. Martin hollý, 
Mba (10. 11.); Jak chránit své zdraví - 
MUDr. Pavel rutar (8. 12.).



V roce 2015 trávily 
prázdniny u moře  
v Chorvatsku 
děti z dětských 
domovů...
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náklady projektu 60 000 Kč
pomohli jsme 496 dětem z dětských domovů
koordinátorka Eva Kvasničková
partneři Majetková, správní a delimitační unie  
odborových svazů

PRáZDNiNy

V roce 2015 trávily prázdniny u moře 
v Chorvatsku děti z dětských domo-
vů: budkov, Čeladná, Česká kame-
nice, Česká Lípa, Dlažkovice, Dubá 
– Deštná, karviná - domov srdce, 

Liptál, Litoměřice, Melč, Nechanice, 
Praha 9 – klánovice, Příbor, sázava, 
Tisá, Tuchlov, Ústí nad Labem Špá-
lova, Vizovice, Vrbno pod Pradědem, 
Vrchlabí a Znojmo. 
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sportovci přispěli handicapovaným částkou 642 685 Kč
koordinátorka lenka Benešová
partneři RunCzech, ČSOB, technická univerzita v liberci,  
ESN liberec, AutHOR Pražská 50, Beach Volley Club Pňov – Předhradí, 
Generali, Penzijní společnost České pojišťovny

SPORt PRO CHARitu

běžeckých závodů runCzech, jejichž 
charitativní partnerskou organizací 
je VDV již sedmým rokem, se účast-
nilo 345 běžců dobré vůle. společ-
nost Čsob přispívala v roce 2015 
na sbírku VDV částkou 50 korun za 
každý kilometr uběhnutý zaměstnan-
ci banky. Celkem 186 zaměstnanců 
Čsob vyběhalo pro Výbor dobré 

vůle 133 800 kč.  Na 224 zaměstnan-
ců Čsob se zapojilo do projektu Do 
práce na kole; společně ujeli 49 658 
km. Čsob za každý ujetý kilome-
tr věnovala VDV 2 koruny, celkem 
šlo o částku 99 316 kč. společnost 
Generali a Penzijní společnost České 
pojišťovny uspořádaly v Golf resortu 
karlštejn první ročník charitativního 

golfového turnaje (14. 5.), jehož výtě-
žek ve výši 150 000 kč byl poukázán 
na pomoc dětem s dětskou mozkovou 
obrnou. Na druhém charitativním roč-
níku libereckého běhu (31. 5.) vyběhali 
studenti ve prospěch VDV částku 
27 149 kč. organizátoři běhu aUThor 
Pražská 50 (19. 9.) věnovali VDV část-
ku 42 495 kč ze startovného. 



Tento projekt 
vychází z přání 
olgy havlové 
propagovat 
užitečné aktivity 
lidí se zdravotními 
handicapy...
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koordinátorka 
Eva Podzimková (do 31. 12. 2015)
irena Gletová (od 1.  1. 2016)

ZlAtá uliČKA Č. 19 

V domku čp. 19 ve Zlaté uličce, 
dlouhodobě pronajatém od správy 
Pražského hradu, působí pod zášti-
tou VDV prodejní galerie výrobků 
z dílen, v nichž pracují lidé se zdra-
votním postižením.  Tento pro-
jekt vychází z přání olgy havlové 

propagovat užitečné aktivity lidí se 
zdravotními handicapy. Tradice, jejíž 
vznik se datuje do r. 1995, se udržela 
dodnes. Galerie vzbuzuje mnoho 
pozornosti návštěvníků Pražského 
hradu a šíří tak dobré jméno VDV 
i v zahraničí.
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náklady projektu 429 672 Kč
porota Mgr. Dana Němcová (předsedkyně), Veronika Brůhová,  
PaedDr. Blanka Dvořáková, Vojtěch Sedláček, jiří Herynek,  
Soňa Brišová (tajemnice)
koordinátorka Monika Granja
Partneři ČSOB

CENA OlGy HAVlOVé 

Cenu olgy havlové uděluje VDV ka-
ždoročně za zásluhy osobnosti, která 
se přes své zdravotní postižení vý-
znamně angažuje v práci pro druhé. 
Dne 25. května byla udělena Cena 
olgy havlové za rok 2015 olze Joklové 
mladší  z Jihlavy za osvětu o nemoci 
motýlích křídel (genetické onemocnění 
epidermolysis bullosa congenita).

olga Joklová zemřela v srpnu 2015 
ve věku 30 let.
slavnostní předání Ceny olgy hav-
lové proběhlo v kongresovém centru 
České národní banky. V kulturním 
programu vystoupil sbor Carmina 
bohemica s vybranými díly z období 
baroka a klasicismu. akci moderoval 
Jakub Železný.

PoDěkoVáNí Při  
CeNě oLGy haVLoVé 2015 
obDrŽeLi:

Za VýZNaMNoU  
FiNaNČNí PoDPorU

Café de Paris, zastoupené  
Pavlem Culkem – přispívá po léta na 
program senior
Vít Melichar z ČSOB Privat  
Banking – dlouholetý dárce
Blanka Seidlová – dlouholetá dár-
kyně
jiřina Šálená – spolu se zesnulým 
manželem byli pravidelnými dárci od 
založení VDV
Emanuel Šíp – velkorysý přítel a pod-
porovatel VDV

Za ÚČiNNoU sPoLUPráCi

Bohumila Fetterová z Nižboru u Be-
rouna – učitelka
Ema Rónová, Astrosat  
Media, s. r. o. – redaktorka
jana jílková – redaktorka
Anna Freimanová –  
dokumentaristka z knihovny  
Václava havla
linda Kaucká z ČSOB –  
zástupkyně Čsob pro oblast  
společenské odpovědnosti firmy

Za VyNikaJíCí  
reaLiZaCi ProJekTU

jiří Herynek – ergotep, družstvo 
invalidů Proseč
jaroslava jůzová – obecně  
prospěšná společnost  
alzheimercentrum Prácheň  
Vendula Kalusová – předsedkyně 
zapsaného spolku Na svobodě
jiří Krejčí – ředitel obecně  
prospěšné společnosti Tři, Čerčany
Petr Pašník – člen týmu  
Polovina nebe
Hana Vojtová – ředitelka  
Domova seniorů Mistra křišťana 
v Prachaticích
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manažerka pr a komunikace

Monika Granja

rok 2015 proběhl ve znamení 25. 
výročí založení VDV. Novinářská 
veřejnost měla možnost si  výročí 
připomenout na tiskové konferenci 
(13. 4. - era svět). Cena olgy havlové 
pořádaná v duchu oslav 25. výročí 
založení VDV se těšila velkému zájmu 
médií.  Širokému okruhu zájemců 
a příznivců VDV byla určena beseda 
25 let Výboru dobré vůle - Nadace 

olgy havlové (24. 9. - Městská 
knihovna). U příležitosti 25. výročí 
založení VDV bylo také uspořádáno 
benefiční představení Velvet havel 
(29. 9. - Divadlo Na zábradlí). V závě-
ru roku 2015 byly zahájeny práce na 
rozsáhlém mediálním projektu „olga 
je tu s námi“ věnovaném 20. výročí 
úmrtí olgy havlové a naplňování 
jejího odkazu.  

Nedílnou součástí komunikace s ve-
řejností i médii zůstalo publikování 
informací o dlouhodobých projektech 
VDV a propagace projektů. VDV 
využil k prezentaci své činnosti také 
akcí pro veřejnost:  NGo Market (23. 
4.), Charitiativní běh olgy havlové 
v Liberci (31. 5.), beseda o olze ha-
vlové v bílovci (19. 2.), Jičíně (11. 3.), 
Praze (27. 5.) a Postřelmově (15. 10.).  
VDV pokračoval v roce 2015 ve spo-
lupráci s Medical Tribune, aM revue, 
interní medicínou pro praxi, economií, 
Newton Media, časopisem Glanc, 
portálem helpnet a dalšími médii. 

hosty další série tzv. „Čajů o páté“, 
pořádaných pro dárce, spolupra-
covníky, členy správní rady VDV 
a další příznivce nadace byli: člen 
správní rady VDV a někdejší tajemník 
Václava havla Vladimír hanzel (3. 3.), 
sociální podnikatel Vojtěch sedláček 
(7. 4.), fotograf bohdan holomíček 
(5. 5.), afrikanistka Marie imbrová 
(2. 6.) a aktivista, pedagog a sociál-
ní pracovník kumar Vishwanathan 
(6. 10.).  

informace o své činnosti VDV šířil 
prostřednictvím čtvrtletníku Dobré 
zprávy, elektronického bulletinu pro 
sportovce Novinky pro běžce dobré 
vůle a webových stránek. 

PR A KOMuNiKACE
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Dobré zprávy:  
Časopis Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové          ročník 7 (2015) : č. 1 – březen                 

25 let Výboru dobré vůle

Anketa pro zakladatele VDV

25 let dárkyní VDV

„Na začátku 
se zdálo  

vše možné,“
      vzpomíná Milena Černá

Dobré zprávy:  
Časopis Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové           ročník 7 (2015) : č. 3 – září                  

Příběh stipendistky

Hospic TŘI

Střecha nad hlavou
pomáhá

Anketa: 
Jak vnímáme 
bezdomovce?

Odešla 
Olinka Joklová

ISSN 2336-596X

Téma bezdomovectví 

„Kdyby se věnovala 
větší pozornost prevenci, 

nemuselo by se pak 
těžce hledat řešení!“

Rozhovor s Mgr. Iljou Hradeckým  

Dobré zprávy:  
Časopis Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové          ročník 7 (2015) : č. 4 – prosinec                 

ISSN 2336-596X

„Občanská 
společnost není věda, 

chce to jen sdílenou 
odpovědnost!“ 

tvrdí předsedkyně správní rady VDV Dana Němcová

PF 2016
Děkujeme, že nám 

již 25 let pomáháte 

budovat občanskou 

společnost!

ČASOPiS DOBRé ZPRáVy

elektronický časopis Dobré zprávy 
vydává VDV od roku 2009. Časopis 
vychází čtyřikrát do roka, přičemž 
každé číslo má své ústřední téma. 
První číslo Dobrých zpráv roku 2015 
(vydáno v březnu) bylo věnováno 

25. výročí VDV. Tématem druhého 
čísla (vyšlo v květnu) bylo vzdělání 
– jedna z dlouhodobých priorit VDV. 
Třetí číslo (publikováno v září) se 
zaměřilo na problematiku bezdomo-
vectví. Čtvrté (prosincové) číslo bylo 

věnováno tematice občanské spo-
lečnosti a pomoci bližnímu. květnové 
a prosincové číslo Dobrých zpráv 
vyšlo také v tištěné podobě.

redakční rada časopisu dobré zprávy

irena Šatavová (šéfredaktorka), Milena Černá, Monika Granja 
redaktorky tereza říčařová, Hana Füleová 
grafika: Pavel Cindr
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VýStAVA FOtOGRAFií O OlZE HAVlOVé

Výstava poprvé zpřístupněná veřej-
nosti v roce 2010 v pražské Lucerně 
neztrácí na oblibě a pokračuje ve 
svém putování po České republice 
i za jejími hranicemi. Zájem o uspo-
řádání výstavy fotografií o olze hav-
lové a počátcích VDV projevily v roce 
2015 společenské, kulturní a vzdě-
lávací instituce v Chýnově, Dolních 
Chabrech, Plzni, Jičíně, roztokách 
u Prahy, Liberci, rapotíně, Šumperku 

a Postřelmově. s výstavou se mohli 
lidé seznámit také v sousedním Pol-
sku (Poznaň a Varšava).   

CENA VDV NA  
CZECH PRESS PHOtO
Již podruhé převzal VDV záštitu 
nad kategorií „Můj život s handica-
pem“ v rámci prestižní fotografické 
soutěže Czech Press Photo. Cenu 
určenou pro autora fotografie či 

série fotografií z Čr zachycujících 
specifické podmínky života osob se 
smyslovým, pohybovým či mentál-
ním postižením získal Milan Jaroš, 
fotograf časopisu respekt. ocenění 
mu bylo uděleno za sérii fotografií 
V pravém rohu nebe - paliativní péče 
o děti, 2014 - 2015. série Milana 
Jaroše získala na Czech Press Photo 
také čestné uznání v kategorii kaž-
dodenní život. 

manažerka pr a komunikace

Monika Granja
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SEStERSKé ORGANiZACE

KANADA
rotary Club prostřednictvím manželů karla a olgy Vela-
nových přispěl v roce 2015 částkou 600 tisíc korun na péči 
o romské děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, na 
sociální služby poskytované mladým i starším občanům 
s mentálním postižením a na péči o seniory a hospicové 
služby. 

NěMECKO
Deutsche Freunde und Förderer der olga havel stiftung,  
e. V.: spolek funguje při Zastupitelském úřadu Čr v ber-
líně. V roce 2015 zprostředkoval dar manželů achnitzo-
vých ve výši 5 000 eUr na financování pohybové terapie 
dětem s dětskou mozkovou obrnou v Čr.

NORSKO
Paní Jana strømsnes z bergenu osobně  
přispívá na vzdělávací potřeby sociálně  
handicapovaných dětí. V roce 2015 přispěla  
VDV částkou 102 154 korun, z níž byla  
uhrazena část nákladů na Letní jazykovou  
školu pro děti z dětských domovů. 

ŠVýCARSKO
organizace Ĺ  association olga havel branche helvétique 
již od roku 2013 podporuje projekt Fond vzdělání a před-
sedkyně asociace, Marcela bideau, je členkou jeho porad-
ního sboru. V roce 2015 VDV obdržel od asociace 153 858 
korun na financování stipendií.



nadační příspěVky   
Výboru dobré Vůle – nadace olgy HaVloVé
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KOliKA ORGANiZACíM  
A jEDNOtliVCůM VDV POMOHl?

rok PoČeT orGaNiZaCí PoČeT JeDNoTLiVCů obJeM NaDaČNíCh  
PřísPěVků V kČ

2010 126 925 8 427 411

2011 141 778 10 024 847

2012 154 930 12 731 522

2013 183 1 034 14 789 689

2014 192 1 132 14 089 521

2015 188 1 288 13 824 140
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orGaNiZaCe síDLo PřiDěLeNo ÚČeL

aLka, o.p.s. Příbram 25 000 kč elektrické polohovací lůžko, zvedák

alma Mater, o.p.s. Nové strašecí 50 000 kč školení zaměstnanců, vybavení

alzheimercentrum Zlín, z. ú. Zlín 45 000 kč váha pro vozíčkáře

anděl strážný, z. ú. Praha 50 000 kč monitorovací zařízení

aPLa Praha a střední Čechy Praha 15 000 kč cestovné pracovníků do rodin  
s dětmi s Pas

armáda spásy v Čr Praha 15 000 kč inkontinenční prostěradla

armáda spásy v Čr, z. s. Praha 90 000 kč rekonstrukce koupelny a sprch 

asociace nestátních neziskových organizací Čr Praha 30 000 kč vybavení, pronájem místnosti,  
provozní náklady

asociace pro pomoc handicapovaným dětem Vejprnice 20 000 kč rehabilitační pomůcka pro Centrum hájek

asociace rodičů a přátel  
zdravotně postižených dětí v Čr,  
z. s., klub PaPrsek

Vyškov 20 000 kč mechanický vozík Medicco

asociace Trigon ostrava 21 000 kč cestovné na evropské dny handicapu

auxilium, o.p.s. hošťálková 20 000 kč pořízení pomůcek a opravy 

beskyD DZr, o.p.s. Frýdek-Místek 70 000 kč kurz pro 18 zaměstnanců domova

biskupské gymnázium  
J. N. Neumanna a CZŠ České  
budějovice

České budějovice 10 000 kč schodišťová plošina

Camphill České kopisty Litoměřice 30 000 kč rekonstrukce prostor chráněné dílny, 
elektropráce

Centrum pro seniory Zahrada, o.p.s. bystřice pod hostýnem 30 000 kč pečovatelský set

Centrum pro zdravotně postižené  
a seniory Pardubického kraje, o.p.s.

Pardubice 20 000 kč polohovací lůžko, antidekubitní matrace

Centrum pro zdravotně postižené  
Libereckého kraje, o.p.s.

Liberec 50 000 kč polohovací postele, antidekubitní matrace

Centrum sociální pomoci Vodňany Vodňany 70 000 kč kurz pro 15 zaměstnanců a pomůcky 

Ceros, Centrum komplexní  
neurorehabilitační péče pro nemocné  
s roztroušenou sklerózou

rudná 20 000 kč elektrody ke stimulátoru

Cesta domů, z.ú. Praha 50 000 kč zdravotnický materiál

Česká abilympijská asociace, o. s. Pardubice 15 000 kč ochranné pomůcky, materiál, provoz  
tréninkové dílny

NADAČNí PříSPěVKy ORGANiZACíM  
VyŠŠí NEž 10 000 KČ
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orGaNiZaCe síDLo PřiDěLeNo ÚČeL

Česká provincie kongregace Dcer božské Lásky opava 50 000 kč školení zaměstnanců, vybavení  
pobytového zařízení 

ČhaVorikaNo LUMa - kroužek her a nápadů krupka 20 000 kč hudební nástroje - kytara, viola

DaNeTa, svépomocné sdružení rodičů  
a přátel zdravotně postižených dětí

hradec králové 10 000 kč hudební nástroj a kuchyňské potřeby

Dětský nadační fond Plzeň Plzeň 20 000 kč úhrada části nákladů na ubytování  
a stravování

Diakonie Církve bratrské Praha 50 000 kč sprchové křeslo

Diakonie ČCe - hospic Citadela Valašské Meziříčí 30 000 kč školení personálu, pomůcky

Diakonie ČCe - skP v Litoměřicích Litoměřice 50 000 kč rekonstrukce podlah

Diakonie ČCe - středisko střední Čechy kolín 100 000 kč polohovací lůžka

Diakonie ČCe - středisko v brně brno 50 000 kč rehabilitační vana

Diakonie ČCe - středisko  
v Myslibořicích

Myslibořice 70 000 kč vzdělávání - smyslová aktivizace seniorů

Diakonie ČCe - středisko v sobotíně Petrov nad Desnou 70 000 kč školení zaměstnanců

Diakonie ČCe - středisko Západní Čechy Plzeň 40 000 kč školení zaměstnanců v přímé práci se 
seniory

Diecézní charita brno brno 50 000 kč vzdělávání pracovníků - bazální stimulace

Diecézní charita brno - oblastní charita břeclav břeclav 39 000 kč infuzní pumpa a stojan

Diecézní charita brno - oblastní charita Znojmo Znojmo 20 000 kč pohonné hmoty pro pečovatelskou službu 

Diecézní charita brno - oblastní charita hodonín hodonín 10 000 kč nábytek, policové regály

Diecézní charita České budějovice, Dům sv. Fran-
tiška - chráněné bydlení

Veselí nad Lužnicí 50 000 kč nábytek pro chráněné byty

Diecézní charita Litoměřice Litoměřice 25 000 kč vybavení

Dílna Gawain Praha 10 000 kč výrobní materiál pro terapeutické dílny

Dívčí katolická střední škola Praha 63 000 kč vybavení dílny včetně strojů, výrobní ma-
teriál, elektrorevize

Domácí hospic athelas Písek 40 000 kč zdravotnické pomůcky

Domácí hospic Jordán Tábor 15 000 kč nábytek, zdravotnický materiál

Domácí hospic Náruč - středisko Diakonie a misie 
Církve československé husitské

Plzeň 30 000 kč zdravotní pomůcky a materiál

Domeček - středisko pro volný čas a integraci DM 
CČsh

Trhové sviny 30 000 kč pořízení pece a materiálu pro  
ergoterapeutickou dílnu

Domov alzheimer roztoky u Prahy, o.p.s. roztoky 50 000 kč sprchová židle

Domov se zvláštním režimem bílsko, o.p.s. Cholina 40 000 kč vybavení

Domov sue ryder, o.p.s. Praha 25 000 kč výroba, montáž ošetřovatelského pultu

Domov sv. alžběty - domov pro seniory Tišnov 50 000 kč zvedák
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orGaNiZaCe síDLo PřiDěLeNo ÚČeL

Domov u zámku, o.s. ivanovice na hané 50 000 kč polohovací lůžka, matrace

Domovinka Němčičky o.p.s. Němčičky 30 000 kč školení personálu, vybavení pomůckami

Domovy klas Temelín 27 000 kč nábytek

Dotek, o.p.s. Vizovice 30 000 kč kompenzační pomůcky

DroP iN středisko prevence a léčby  
drogových závislostí, o.p.s.

Praha 20 000 kč nákup sazenic a materiálu, pracovní 
vybavení

Dřevčická o.p.s. Dřevčice 60 000 kč matrace a hrazdičky

elim Vsetín, o.p.s. Vsetín 80 000 kč rekonstrukce podlah

elpida, o.p.s. Praha 50 000 kč lektorné, pronájem tělocvičny

erGo aktiv, o.p.s. Praha 20 000 kč rehabilitační pomůcky 

erGoTeP, družstvo invalidů Proseč u skutče 70 000 kč ubytování pro studenty na praxi

Farní charita beroun beroun 34 000 kč polohovací lůžka, antidekubitní matrace, 
stolky k lůžku

Farní charita Česká Lípa Česká Lípa 40 000 kč nábytek

Farní charita kamenice nad Lipou kamenice nad Lipou 30 000 kč kompenzační pomůcky

Farní charita Litoměřice Litoměřice 70 000 kč schodolez

Farní charita Litomyšl Litomyšl 70 000 kč polohovací elektrická lůžka

Farní charita Milevsko Milevsko 20 000 kč vozidlo Fiat

Farní charita Pacov Pacov 20 000 kč elektrické polohovací lůžko

Farní charita starý knín Nový knín 20 000 kč oprava vozidel pečovatelské služby

Farní charita Týn nad Vltavou Týn nad Vltavou 70 000 kč zdravotní a kompenzační pomůcky

Farní charita Vlašim Vlašim 45 000 kč polohovací lůžka, infuzní pumpa

Farní charita, azylový dům pro ženy a matky s dětmi Lovosice 50 000 kč vybavení dílny a zahrady

Futsalový klub Gibsy brasil hradec králové 10 000 kč pronájem haly na futsal

hnutí humanitární pomoci blansko 200 000 kč stavební rekonstrukce v Domově olga 

hospic sv. alžběty o.p.s. brno 50 000 kč oxygenátory

hospic sv. Jana N. Neumanna Prachatice 115 000 kč polohovací křesla, jídelní stolky

hospic sv. Jiří, o.p.s. Cheb 70 000 kč zdravotnický materiál a pomůcky

hospic Štrasburk, o.p.s. Praha 35 000 kč rekonstrukce oken

hospic v Mostě Most 10 000 kč obnova lůžkovin

hospicová péče sv. Zdislavy Liberec 65 000 kč polohovací lůžka a matrace

Charita Český Těšín Český Těšín 30 000 kč toaletní židle, oxygenerátor, sedačky  
na vanu 

Charita Frenštát pod radhoštěm Frenštát pod  
radhoštěm

40 000 kč antidekubitní matrace
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orGaNiZaCe síDLo PřiDěLeNo ÚČeL

Charita holešov holešov 30 000 kč kompenzační pomůcky

Charita Javorník Javorník 60 000 kč relaxační křeslo pro seniory

Charita krnov krnov 30 000 kč oxygenerátor - 2 ks

Charita opava opava - Jaktař 50 000 kč zdravotnický materiál 

Charita ostrava ostrava 100 000 kč pomůcky pro seniory a mincovní systém

Charita studénka studénka 35 000 kč nový software

Charita svitavy svitavy 23 000 kč vzdělávání zaměstnanců

Charita Šternberk Šternberk 20 000 kč chodítka, podložky

Charita Třinec Třinec 14 000 kč seminář pro zaměstnance

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a se-
niory, o.p.s.

Prachatice 30 000 kč vozík, zvedák, matrace, lůžko

Jihočeské centrum rovných příležitostí, z.ú. Prachatice 30 000 kč polohovací lůžka a matrace

Jistoty domova, z.ú. Mladá boleslav 30 000 kč pohonné hmoty

klub přátel Tengenenge Louny 15 000 kč finanční pomoc pro děti a ženy  
v Zimbabwe

krajská zdravotní Most 100 000 kč sprchové lehátko a montáž

křesťanské společenství, z. s. Český Těšín 75 000 kč vybavení

Lačhe Čhave, z. s. Praha 4 10 000 kč flipchart, materiál

Ledax o.p.s. České budějovice 24 000 kč vanička pro mytí hlavy, multifunkční 
podložka

Lemniskáta - život bez bariér, o.p.s. Praha 15 000 kč židle pro cháněnou dílnu

Letokruhy, o.p.s. Vsetín 24 000 kč pohonné hmoty

Mareva spolek Liberec 10 000 kč kancelářské, hygienické, zdravotnické 
potřeby

Mobilní hospic ondrášek o.p.s. ostrava 40 000 kč zdravotnický materiál, pomůcky

Na svobodě, z. s. hvozdnice 75 000 kč cestovné, propagace, kancelářské potřeby

Naděje - pobočka Litoměřice Litoměřice 15 000 kč vybavení terapeutické dílny spotřebiči

Naděje - pobočka Vysoké Mýto Praha 100 000 kč průmyslová pračka

Naděje o. s., pobočka Zlín Zlín 20 000 kč úprava koupelny v chráněném bydlení

Naděje pobočka Písek Praha 25 000 kč dětské hřiště, skluzavka

Naděje, otrokovická o.p.s. otrokovice 10 000 kč pomůcky do kuchyně pro práci lidí se ZP 

Naděje, pobočka Zlín Praha 5 30 000 kč odborné vzdělávání

Nemocnice Milosrdných sester sv. karla boromej-
ského v Praze

Praha 50 000 kč antidekubitní pomůcky, přístrojové  
vybavení

NF elimo Trust kenya Praha 15 000 kč finanční pomoc pro postižené děti  
a mládež v Nairobi
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orGaNiZaCe síDLo PřiDěLeNo ÚČeL

občanské sdružení 3P, o.s. Praha 15 000 kč schodolez 

občanské sdružení oNŽ - pomoc a poradenství 
pro ženy a dívky

Praha 20 000 kč vybavení, pronájem kanceláře, materiál

občanské sdružení Pomocná ruka Prostějov 10 000 kč ochranné a dezinfekční pomůcky

občanské sdružení ProCit, z. s. Plzeň 30 000 kč pořízení edukačních a didaktických  
pomůcek, vybavení terapeutické míst-
nosti

občanské sdružení saLeT Praha 90 000 kč nájemné provozní dílny 

občanské sdružení smíšek Praha 25 000 kč lehátka pro děti

obecně prospěšná společnost Dlaň životu ostrava 17 000 kč hygienické potřeby, vybavení do kuchyně, 

obchodní akademie, odborná škola a praktická 
škola olgy havlové, Jánské lázně, p.o.

Jánské lázně 10 000 kč nábytek pro středisko volného času  
pro ZP

oblastní charita Červený kostelec Červený kostelec 80 000 kč transportní zařízení pro potřeby ležících

oblastní charita Jihlava Jihlava 70 000 kč vzdělávání pracovníků mobilního hospice

oblastní charita kroměříž kroměříž 30 000 kč polohovací lůžka, stoly k lůžkům

oblastní charita Liberec Liberec 46 000 kč elektrický stavěcí zvedák

oblastní charita Most Most 20 000 kč pronájem místnosti

oblastní charita Pelhřimov Pelhřimov 25 000 kč zdravotnický materiál

oblastní charita Písek Písek 10 000 kč zdravotnické pomůcky a materiál

oblastní charita Polička Polička 25 000 kč vozík, matrace, chodítko

oblastní charita strakonice strakonice 20 000 kč pohonné hmoty pro pečovatelskou službu 

oblastní charita sušice sušice 30 000 kč mechanické vozíky, seniorská křesla 

oblastní charita Třeboň Třeboň 25 000 kč kompenzační pomůcky pro půjčovnu

oblastní charita Uherský brod Uherský brod 30 000 kč stoly, židle, lupy pro seniory

oblastní charita Ústí nad Labem Ústí nad Labem 45 000 kč polohovací lůžka pro Domov sv. Ludmily

oblastní charita Vimperk Vimperk 60 000 kč antidekubitní matrace

oblastní spolek ČCk Mladá boleslav Mladá boleslav 24 000 kč polohovací křesla

os ecce homo Šternberk Šternberk 10 000 kč nájem nebytových prostor

Point 50+, o.p.s. Praha 30 000 kč kognitivní trénink, odměna lektora

Pojďte s námi otrkokovice 15 000 kč materiál na výrobu lepenkových krabiček

Pomoc Týn nad Vltavou Týn nad Vltavou 20 000 kč rehabilitační křeslo, nábytek

Porozumění - celistvost - rozvoj - shoda, z.s. Prostějov 10 000 kč kancelářské potřeby, nábytek a pomůcky

Potravinová banka Plzeň, z.s. Plzeň 50 000 kč nábytek, vozíky na potraviny

Potravinová banka v ostravě, z. s. ostrava 50 000 kč cestovné, pronájem kanceláře a propa-
gace

Potravinová banka v Ústeckém kraji, o. s. Litoměřice 50 000 kč vybavení a oprava skladu
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orGaNiZaCe síDLo PřiDěLeNo ÚČeL

Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu Děčín 15 000 kč školení zaměstnanců pečovatelské služby

Psychiatrická nemocnice bohnice Praha 99 000 kč bezbariérová bryčka 

raná péče eda, o.p.s. Praha 30 000 kč náklady na ranou péči

roZkoŠ bez riZika brno 14 000 kč pořízení lékařské vyšetřovací lampy

rUah, o.p.s. benešov 30 000 kč oxygenerátor, odsávačka pro domácí 
paliativní péči 

rUbikoN Centrum Praha 20 000 kč pronájem, kancelářské potřeby

salesiánské středisko mládeže, o.p.s. Praha 25 000 kč vybavení, pronájem a služby

sanatorium eDeL, s.r.o. Zlaté hory 30 000 kč spirometrické snímače pro dětské  
pacienty

sdružení Petrov brno 200 000 kč provozní náklady

slezská diakonie, Tabita Český Těšín, Třinec, 
Jablunkov

Český Těšín 60 000 kč kompenzační pomůcky, vzdělávání  
pracovníků

spokojený domov, o.p.s. Mnichovo hradiště 19 000 kč ošetřovatelské pomůcky

společnost pro ranou péči, o.s. Praha 30 000 kč provozní pomůcky 

sŠ, ZŠ a MŠ Jistota, o.p.s. Prostějov 10 000 kč pohonné hmoty na svoz dětí

statek Vlčkovice, o.p.s. Vlčkovice 83 000 kč rekonstrukce střechy

strom života Nový Jičín 30 000 kč oxygenerátor - 2 ks

středisko pro ranou péči Plzeň Plzeň 20 000 kč dodávka a montáž skříní

středisko rané péče sPrP olomouc olomouc 30 000 kč nákup pomůcek a speciálních hraček

studio oáza, kulturní centrum pro lidi s mentálním 
postižením

Praha 30 000 kč úhrada lektorů

svazek obcí aZass Polička 30 000 kč vzdělávání pracovníků

Teen Challenge international Čr Praha 25 000 kč kuchyně, vybavení, skříně

Terénní pečovatelská služba  
Ledečsko, z. ú.

Ledeč nad sázavou 50 000 kč příspěvek na automobil pro pečovatelskou 
službu

V jednom domě o.p.s. Praha 5 - Zbraslav 23 000 kč kurz bazální stimulace

Via roseta, o.p.s. Praha 10 000 kč tisk loga

Vila Vančurova, o.p.s. opava 30 000 kč vzdělávání

VÚ, sŠ a ŠJ buškovice Podbořany 10 000 kč materiál pro expresivní terapii, arteterapie

Vzájemné soužití, o.p.s. Moravská ostrava 40 000 kč provozní náklady

Země, z. s. ostrava 15 000 kč multisenzorická kniha pro děti  
s postižením 

Život 90, z. s. Praha 50 000 kč kompenzační pomůcky, vzdělávání

Poznámka: Jména jednotlivců, kteří obdrželi nadační příspěvek,  
nejsou z důvodu ochrany osobních údajů zveřejněna.



dárci a dary   
Výboru dobré Vůle – nadace olgy HaVloVé
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VDV OBDRžEl VěCNé DARy OD 10 DáRCů
V CElKOVé HODNOtě 353 922 KČ

PřEHlED DARů: GRANty A SBíRKy 

 1 197 408 kč  sport pro charitu  

 642 685 Kč  z toho projekt „Běžci dobré vůle“

 678 500 kč  Výtěžek adventního koncertu dobré vůle pořádaného advokátní  

kanceláří kocián Šolc balaštík 

 698 131 kč Veřejná sbírka Dobra není nikdy dost

 119 435 kč   Grant The association of Friends of the american  

austrian Foundation                               

 47 550 kč  Vánoční sbírka Čsob Private banking 2015

 40 383 kč  klub přátel VDV     

 6 155 kč benefiční koncert holandského mužského a ženského sboru v Praze

 17 613 kč stáže pro mladé - grant Fondu dalšího vzdělávání

 150 000 kč  Golfový turnaj karlštejn

 130 680 kč NEwtON Media, a. s.  monitoring médií

   63 333 kč Public relations FREyA CZ, s.r.o. knihy

   55 747 kč Generali pojišťovna kancelářský nábytek

  40 000 kč Nakladatelství listen knihy

  18 000 kč ČSOB tisk Dobrých zpráv  

  16 000 kč jiří Votruba plakáty s Václavem havlem

  12 560 kč Nakladatelství a.ga.ma knihy

  10 504 kč Olga joklová starší invalidní vozík

    5 670 kč ČSOB dárkové tašky  

    1 428 kč iGNuM, s.r.o. multihosting
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DáRCi, KtEří VěNOVAli ČáStKu NAD 10 000 KČ 

abs – Liberec, s.r.o. 100 000 kč

aMJ Trade, spol. s r. o. 20 000 kč

association olga havel 

branche helvétique 153 858 kč

aVasT soFTWare s.r.o. 45 000 kč

JUDr. Jiří balaštík 10 500 kč

MUDr. Michaela baráčková 20 000 kč

Lenka a Josef benešovi 72 400 kč

bVC Pňov Předhradí 14 970 kč

Cafe de Paris 20 000 kč

CiMex iNVesT s.r.o. 24 000 kč

CoNCUr (Czech) s. r. o. 29 605 kč

PhDr. Jindra Čekanová 50 000 kč

Českomoravská komoditní 

burza kladno 84 000 kč

Českomoravský cement, a.s. 50 000 kč

ČP iNVesT investiční 

společnost, a. s. 37 500 kč

ČsaD Praha holding a.s. 107 500 kč

Čsob 2 670 896 kč

Čsob asset Management, a. s. 290 000 kč

Dansk Tjekkisk Forening 35 094 kč

DaQUas, spol. s r. o. 10 184 kč

Deutsche Freunde und Förderer

der olga havel stiftung 160 080 kč

JUDr. Dagmar Dubecká 10 600 kč

ekobUs a.s. 15 000 kč

eNaPo obChoDNí a. s. 168 200 kč

ePojisteni.cz 24 000 kč

eQUiTa Consulting s.r.o. 12 000 kč

esN Liberec 27 149 kč

Felix a spol. advokátní 

kancelář, s.r.o. 30 000 kč

Martin Fendrych 11 000 kč

Pavel Fráňa 15 000 kč

aleš a iva Frelovi  20 000 kč

hana a Štefan Füleovi 12 350 kč

Generali investments Cee 253 700 kč

hana Tours Praha s.r.o. 12 500 kč

Jiří hrabák 40 000 kč

ing. Pavel hrabě 12 000 kč

Petr hutla 12 000 kč

eva hvížďalová 12 000 kč

Chapman Taylor international 

services, s.r.o. 16 000 kč

Prof. rNDr. helena illnerová, Drsc. 12 700 kč

iNVesTiČNí kLUb a.s. 20 000 kč

agne Johannessen 12 517 kč

Věra kičmerová 32 000 kč

Daniela klápšťová 11 750 kč

Petr knapp 30 000 kč

Václav kokožka 14 300 kč

Libuše körnerová 20 000 kč

Martin kosobud 16 000 kč

Mgr. ing. Martin krejčí 30 000 kč

richard kříž na památku 

Markéty křížové 20 000 kč

elsie, kamila a Martin kubelíkovi 30 000 kč

kateřina a Tomáš kubínovi 42 750 kč

Luboš kušnír 14 500 kč

Majetková, správní a delimitační 

unie odborových svazů 60 000 kč

mbank s.a. 90 000 kč

MeGabooks, spol. s r.o. 20 000 kč

Vít Melichar 23 250 kč

MerGer VisioN, s. r. o. 15 000 kč

Mergon Czech s.r.o. 20 000 kč

MohiLa sPorT s.r.o. 42 500 kč

blanka Motejlová 100 000 kč

Mgr. roman Mužík 100 000 kč

Nadace ČeZ 600 000 kč

Nadace Martina romana 160 000 kč
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Nadační fond Tesco 16 000 kč

ing. helena Navrátilová 25 000 kč

rNDr. Milena Nečásková 15 000 kč

Tomáš Novák 12 000 kč

JUDr. Tomáš Novosad 17 000 kč

Jana Písková 20 200 kč

PkM audit & Tax s. r. o. 12 000 kč

Pointpark Properties s. r. o. 43 350 kč

Mgr. Libor Prokeš 18 000 kč

Miroslav rod 16 000 kč

Prof. ing. Tomáš roubíček, Drsc. 25 000 kč

rotary club Prague 

(dar pana karla Velana) 600 000 kč

blanka seidlová 15 000 kč

eliška schwarzerová 30 000 kč

Diana sternbergová 50 000 kč

Jana Marie stromsnes 102 154 kč

Mgr. alena Šantrochová 300 000 kč

ing. emanuel Šíp 20 000 kč

Jaroslav Špiroch 11 000 kč

Tělovýchovná jednota sokol 

horka nad Moravou, z. s. 18 000 kč

Uk v Praze, Fakulta sociálních 

věd 16 000 kč

VakUUM Praha, spol. s r.o. 20 000 kč

ing. Zuzana Vaněčková 33 000 kč

JUDr. Marcela Vilímková 13 000 kč

ing. stanislav Vohlídal 50 000 kč

ing. Jan Vraný 24 000 kč

ing. aleš Zíb, Ph.D. 15 000 kč

anonymní dárkyně na podporu 

programu Cesty k integraci 24 029 kč

Dárce ze Švýcarska, který si nepřál 

být jmenován, na podporu 

programu senior 1 850 818 kč

Neznámí dárci 31 530 kč

DáRCi, KtEří VěNOVAli 
ČáStKu 10 000 KČ

apollo Marketing services, s.r.o.; iZoL CeNTrUM - Cb, s. r. 

o.; ing. helena kryštůfková; alena Musilová; Zbyněk Noha; 

MUDr. Marie oršulíková; Maria elena Pasquale; Daniel 

Pavelka; Václav radotínský, ml.; reMoV ek s. r. o.; Jana 

rybenská; eva seilerová; MUDr. anna spurná; steve Purdie 

associates s.r.o.; Jiří sušický; Martin Tuzar; Milada Vobor-

níková; hana Žáková

DáRCi, KtEří VěNOVAli 
ČáStKu DO 10 000 KČ

aGaGa s. r. o.; hagop agopyan; aisoPos, s. r. o.; Moha-

med al Ghannam; Marek al haboubi; iveta andrejsová; 

asiaNa, spol. s.r.o.; askLePioN - Lasercentrum Praha, 

s.r.o.; aUToMoTokLUb kladno; branislav bacony; anna 

bajerová; iva bajgarová; Jan bardiovský; kateřina 

barešová schnabelová; Dalibor bárta; ing. Jan barta; 

Gabriela bauer; edita bečičková; Dagmar bečková; 

romana bečvářová; Petr bedrunka; ing. Jarmila bělovská; 

Jaromír benda; Jitka bendová; hana benešová; kateřina 

benešová; Petr beneš; Patrik berger; David besten; 

Vladimír bezděk; Šárka bínová; bioeNerGo - koMPLex, 

s.r.o.; ing. Jana blatná; Jiří blažek; Tomáš blažek; JUDr. 

Pavla blažková; Petr bodlák; Jan boháč; Miloš bohata; 

stanislava böhmová; Marie bortlová; Ludmila boublíková; 

adam bouše; Jaroslav bouzek; rené bouzek; radomíra 

brandýská; Pavel brázda; Vojtěch brázdil;  

hana broučková; robert brož; anton březina; Jiří březo-

vjak; MUDr. Marie břízová; Mgr. kateřina buďveselová; 

Josef Calábek; Jaroslava Capoušková; JUDr. Marie 
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Cilínková; Martin Citron; Martin Cmíral; Jan Čapek; 

Čechová & Partners; MUDr. Milena Černá; Jan a karolina 

Černí; aleš Černý; richard Černý; České překlady s.r.o.; 

Lubomír Čihal; Čsob Factoring, a.s.; Jakub Daráni; Prof. 

JUDr. Jan Dědič; Petra Dědková; eva Dittrichová; Marek 

Ditz; Filip Doleček; DoosaN bobCaT MaNUFaCTUriNG; 

aleš Dostál; Michal Drábek; Michal Drga; Zuzana Drotařo-

vá; hana Dubová; Petr F. Durna; Šárka Dušková; Martin 

Dvořák; Marie Dvořáková; blanka Dybová; Petr Dyrc; 

eNDokriN s. r. o.; ernst & young, s. r. o.; Pavla esterková; 

eUroVia serViCes, s. r. o.; Daniel Farský; ivo Farský; 

Federal-Mogul Friction Products a.s.; rudolf Fejtek; ing. 

Lenka Fikarová; Pavel Fojtík; Jan Forejt; Lucie Francová; 

Jana Frantová; Michal Franz; anna Freimanová; Zina 

Freundová - hamonová; Dušan Friedl; Dalibor Fuchs; Prof. 

PhDr. Július Gajdoš, Ph.D.; Gita Gajdušková; Dominik 

Girašek; ilya Goncharenko; Mgr. Monika Granja; Jiří Grégr; 

helena Guryčová; Martin Gyurak; Miroslava hadáčková; 

Jana hájková; Jiří hamáček; ilona hánělová; Veronika 

hanousková; Pavel hanuš; Vladimír hanzel; Miroslav 

hašek; Petr haškovec; kamila hautke; Václav havlíček; 

Vlastimil havran; Markéta havrlantová; Dagmar hebká; 

Mgr. Ludmila hergottová; Jiří hes; Dagmar hessová; 

Vítězslav hlaváček; Věra hlavatá; Dagmar hlavinová; 

Viktor hlinovský; Pavel hofmann; Tomáš holcbecher; Jiří 

homolka; ivona hönigerová; Petr horáček; Martin horák; 

Lenka horká; JUDr. Jiří horník; JUDr. elena hornová; Jiří 

hrstka; andrea hrušková; Martina hrušková; Jiří hubáček; 

JUDr. Jana hüblerová; Jana hübnerová; hana hudcová; 

ivana hudská; kateřina hunalová; ing. Jiří huptych; 

Ladislav huryta ml.; ing. Ladislav huryta; anna husáková; 

Jiří husek; Mgr. Jan Chlumský; Marta Chmelíková; Jana 

Chudíčková; ing. Vladimír Chytrý; iNVesCo real estate, s. 

r. o.; ing. Jiří iša, Mba; Miroslav Jackovič; PhDr. Jiří Jakubů; 

Jitka Jakubův; Michala Janatová; Zuzana Janatová; aleš 

Jandač; ilona Jandová; Michal Janeček; rNDr. karel 

Janoušek; ing. igor Janovský, Ph.D.; Jan Jánský; barbora 

Ječmenová; Jan Jelínek; radko Jelínek; Tomáš Jelínek; 

Martin Jenčík; Štěpánka Ježková; alena Jirků; romana 

a Zdeněk Jirsovi; eva Joklová; eva Jonáková; Jan Jůzl; 

Jitka kadavá; alexandr kadavý; rNDr. Jana kadlecová; 

Marek kafka; ing. Jaroslav kaizr; Pavol kajsík; katka k.; 

Lucie kalmanová; Markéta kalusová; Lucie kanurkovová; 

Jaroslav kašický; ing. Petr kerek; Tomáš khol; růžena 

klementová; kamil klemsa; Daniel kloud; Mgr. Jaroslava 

kněnická; Mgr. Petr koblovský; Magdaléna kocábová; 

alexandr kocián; romana kofroňová; Monika kochová; 

Denisa kolářová; Mgr. kateřina kolářová; Pavel kolbaba; 

eva komanová; ing. Jan kondr; David kopecký; Tomáš 

kopitkovas; blanka kopřivová; Václav korbel; Petr korous; 

ing. rudolf kořínek a Zuzana Valková; alena kosová; 

radovan kos; barbara kostelacová; Michaela kostelníko-

vá; Petra kovalčíková; hedvika a Jakub kovaříkovi; 

Miroslav kovář; Markéta kovářová; MUDr. Jana kozielová; 

ing. Nicole krajčovičová; Zuzana krasňanová; ondřej krát-

ký; Marie kratochvílová; František krejčí; Václav krejčí; 

hana krchovová; Petr krňák; adriana kropáčková; boris 

kršňák; Daniel krýcha; helena křenková; Vratislav kříž; 

hana kubálková; Věra kubátová; Jaroslav kubeček; Josef 

a eva kubečkovi; ivana kubíčková; sabina kubíková; 

Martin a bětka kučerovi; Lukáš kudlata; Tomáš kufa; 

silvie kufová; Monika kuchtíková; Jaroslav kulich; Věra 

kundratová; Martina kurková Jeřelová; Josef kvapil; Pavel 

kvapil; rené kvarda; Tomáš kyncl; Miroslav Langer; Jana 

Langová; JUDr. Jan Lasák, LL.M.; Tomáš Latocha; Claude 

Lebert; Jaroslava Leipertová; Václav Lepič; kateřina 

Leštinová; Miroslava Levá; Levey & Jung s. r. o.; Štěpánka 

Lhotová; Marie Lichtágová; ing. Martin Linduška; alena 

Lisá; radek Lišák; Zdeněk Liška; Leoš Literák; Marek Loula; 

ing. anna Lounková; ing. bedřich Luft; rNDr. regina 

Lukášová; ing. Jan Lukavský; kateřina Mačáková; Zdeněk 

Mahdal; Jan Maliňák; emil Malý; MUDr. Martin Malý; 

Zdeňka Marková; Marsh, s. r. o.; Libuše Maryšková; olga 

Mařáková; Pavla Mašková; Veronika Mašová; eva Mataso-
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vá; Tereza Matějková; olga Matoušová; igor Mazoch; 

Městská knihovna Ústí nad orlicí; alex Michal; květa 

Miková; Jana Mikulová; JUDr. Petra Mirovská; Petr Mlýnek; 

hana Mojžíšová; Jakub Mošna; Jiří Moučka; Mgr. Libor 

Mrázek; Jaroslav Mužík; Jana Mžourková; Jana Nadymáč-

ková; David Navara; iva Nebeská; Lukáš Nedvěd; ing. Jiří 

Nejedlý; JUDr. Marcela Němcová; Zuzana Němcová; Martin 

Němec; kateřina Neměčková; Martina Němečková; 

František Nepraš; Martina Nerudová; eva Neumannová; 

ivana Neumannová; JUDr. Pavel Nosek; Notářská komora 

České republiky; ing. Miroslav Novák; Zuzana Nováková; 

manželé Novákovi; rodina Novákových; Dana Novotná; Jan 

Novotný; Luboš Novotný; radek Novotný; Tomáš Nový; 

obec bžany; JUDr. Nina odstrčilová; Pavel oktabec; Zuza-

na omelková; Petr onderišin; Michal ondráček; Lenka 

ondráčková; helena ondráková; Pavel oslík; osman 

ouahdjina; Tomáš oupický; Marek ovčáčík; Jiří Pacula; 

Pavlína Palusová; Ladislav Panský; Josef Panuška; 

ParkhoTeL hoLeŠoViCe s.r.o.; Jan Pavlík; Daniela 

Pavlová; Vladimír Pažout; Marek Pechlát; ing. eva Pernič-

ková; Tomáš Pertold; Jaroslava Petrášková; Veronika 

Petrová; Petr Pilař; Miloslav Pilecký; Milan Pinc; JUDr. 

Magda Pištorová; kateřina P.; Jarmila Podzimková; Lukáš 

Pochylý; Lucie Poláková; Jakub Poláš; Petr Polenda; 

karolína Poliaková; Pavel Polívka; Mgr. Jakub Porod; ing. 

eva Potůčková; karla Potůčková; Dalimil Pracný; Marie 

Prausová; Jana Pražáková; antonín Prix; Martin Pšaidl; 

Jiřina Pušová; Tomáš Půža; Pavel racocha; aleš račoch; 

Martin račoch; Jiří rajnoch; realfina a.s.; Pavel reich; 

Michal rejholec; irena a František rejlovi; paní rejtharová 

Urbanová; MUDr. ivana reneltová; raul rodenas Chiner; 

rödl & Partner audit, s.r.o.; rödl & Partner, k.s.; Lorenzo 

arturo rodriguez hernandez; roChe s.r.o.; Vladimír rosa; 

kateřina roudnická; JUDr. Václav rovenský; Milan 

rozbořil; Mgr. Veronika rudolfová, Ph.D.; Milan růžička; 

Jan řezáč; JUDr. ivan řezníček; Michaela řezníčková; 

klára satrapová; Mgr. renata sedláková; romana sedlá-

řová; Dobroslava sehnalová; ondřej schejbal; olga 

schreiberová; Milena schwarzová; robert sibek; božena 

sichrovská; aulis allan silvonen; Pavel sivák; Vlastimil 

skalský; skanska Property Czech republic, s.r.o.; iveta 

skládalová; Pavel skřehot; ing. Jakub skřivánek; Dana 

skřivánková; eva slezáková; ing. Jitka smékalová; silvie 

smerdulová; hana smržová; blažena sobolová; Tina 

soderbacka; Věra sochorová; Václav sochor; karel 

soukeník; Lukáš spáčil; Luboš spurný; Mgr. alica steg-

mannová; ing. Vladimír stecher; stillking Films, spol. s r.o.; 

sylva stočesová; Miroslava stoklasová; Marie stonová; 

Šárka stráníková; antonín a Jarmila strupl; Jana stuchlá; 

Jiří suchánek; Jakub svítil; Jaroslav svoboda; PhDr. 

Zdeněk svoboda; blanka svobodová; Dorota svobodová; 

Vilma svobodová; hana svozilová; richard sýkora; Jiřina 

sýkorová; Monika sýkorová; Jan sýs; Zofia szczech; 

Monika Šabatková; ivo Šálek; rNDr. Jiřina Šálená; Petr 

Šámal; Jitka Šedivá; Markéta Šejdová; Marie Šemorová; 

Ludmila Ševčíková; Jaromír Šimáně; Jakub Šindlář; Jana 

Šípková; ing. boris Škandera; paní Škodová z říčan; Mgr. 

Milada Škvainová; Jiří Šmarda s rodinou; Jana Šprincová; 

Michal Šrajer; Václav Šrámek, paní Čemusová; radek 

Šťastný; anežka Štěpanovská; Marie Štěrbová; Jiří 

Štourač; iveta Štrobachová; Miroslav Študent; Miloš Šulc; 

Miroslav Šulc; Marcela Švagerková; MUDr. olga Švestková; 

anna Tandlerová; Jaroslav Taneček; aleš Tausche; Terezie 

Tesaříková; ing. Jitka Thomasová; ing. oldřich Tichý; Pavel 

Tichý; Jiří Tobiáš; Miriam Tocauerová; Lucie Tomášková; 

Petra Tomášková; richard Tomeček; Top. spirit, a. s.; 

ToTaL Česká rePUbLika, s. r. o.; Vojtěch Trdlikát; olga 

Trojánková; sabina Trojková; Jiří Turek; JUDr. Jitka 

Tutterová; Dagmar Tvrdonová; Pavel Tvrdý; radka 

Ulichová; Martin Urban; renáta Urychová; Pavel Vácha; 

Dana Vachtlová; Luis alberto Valdes Lozano; Marie 

Valešová; Michaela Valošková; Vápenka Čertovy schody 

a. s.; Marika Vasatova; radka Vavřinčíková; Jitka Vegrich-

tová; emilia Vejnarová; ing. Lubor Veleba; Velkolom 
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Čertovy schody a. s.; Pavel Velkov; Michal Ventruba; ivan 

Veselý; rNDr. Zdeněk Veškrna; Dana Veverková; stanisla-

va Vidumská; Martin Vinter; Martin Vít; kateřina Vítová; 

ing. stanislav Vízner; Michal Vlach; Martin Vlasák; Milada 

Vlasáková; ing. Lenka Vlková Šárová; Cyril Vochozka; ing. 

bc. hana Vojtová; ing. Zuzana Voláková; Vlastislav 

Vondráček; kateřina Voříšková; Mgr. Marek Vosátka; 

Zdeněk Vosátka; Michal Vosyka; ondřej Votruba; irena 

Vozdecká; Josef Voženílek; ing. Jiří Vrabec; ivan Vrba; Jan 

Vrba; elena Vrbová; Jana Vršita hrušková; Výzkumný 

ústav rostlinné výroby, v.v.i.; Lina Wagnerová; WaLMark, 

a.s.; ing. Miroslav Weber; Naděžda Weinertová; Petra 

Wiesnerová; JUDr. alena Winterová; oda Wommer; ivo 

Záborec; eva Zakševická; Zámek Častolovice (pokladnič-

ka); zaměstnanec ikea Česká republika, s. r. o.; zaměstna-

nec ikea haNiM, s. r. o.; Petr Zamrazil; JUDr. eva Zarembo-

vá; eva Zermegová; Veronika Zeťová; rodina Zikmundova; 

ing. arch. Jaroslav Zima; Martin Zíma; bc. Markéta Zodiová; 

ZŠ stará boleslav; břetislav Žák; iveta Žarnovská; 

Žijte-jezte-hýbejte se zdravě s.r.o.; ondřej Žítek; Jan Žůrek
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poděkoVání dárcům  
a spolupracoVníkům  
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DOBROČiNNýM ODKAZEM  
VDV V ROCE 2015 PODPOřili 

Marie Falladová z Prahy
Miluše kopalová z Příboru

Marie Morávková z Pardubic
kateřina rimonová z Prahy 

eva rysová z Prahy
 heda srajer z Prahy

MUDr. Věra Škodová z ostravy
Marta Vodňanská z Prahy

Vděčně na ně vzpomínáme.
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ZVláŠtNí PODěKOVáNí VDV

advokátní kanceláři kocián Šolc balaštík za  
uspořádání adventního koncertu dobré vůle na  
podporu programu senior dne 29. listopadu 2015  
v kostele sv. Šimona a Judy.

Dirigentovi Jiřímu rožně, PkF - Prague Philharmonia, 
tenoristovi Petru Nekorancovi a libereckému dětskému 
pěveckému sboru severáček za vystoupení na adventním 
koncertu dobré vůle.

Lence benešové za spolupráci a pomoc při realizaci pro-
jektu sport pro charitu.

Pavlu Cindrovi, Lukáši Fritzovi, Pavlu bauerovi a evě koc-
nárové za tvorbu grafických návrhů pro VDV.

Čsob za dlouholeté partnerství v projektu Fond vzdělání.

aleně králíkové a Lindě kaucké z Čsob za aktivní pomoc 
a inovace v rámci dlouhodobé spolupráce VDV a Čsob.

Čsob asset Managementu, a. s., za správu nadačního 
jmění a podporu programu vzdělávání a zapojení do pro-
jektu sport pro charitu.

společnosti ignum, s. r. o., za správu webových stránek 
www.vdv.cz.

Vydavatelství economia, a. s., za podporu publicity akcí 
pořádaných VDV.

Zdeňku Chrapkovi a karolině Granja za fotografickou 
dokumentaci významných akcí VDV.

Majetkové, správní a delimitační unii odborových svazů 
za poukazy na prázdninové pobyty v Chorvatsku pro děti 
z dětských domovů.

NeWToN Media, a. s., za pravidelné zasílání týdenního 
monitoringu médií.

Vydavatelství ambit Media, a. s., zejména Martině kunové, 
za inzerci projektu Lékařské semináře v salzburku.

Lucii Dickové, Monice kdolské a Martinu romanovi  
za spolupráci v projektu Čtení pomáhá Nadace Martina 
romana.

Janu Černohouzovi za daňové poradenství. 

Telefónica o2 Czech republic, a. s., za provoz zelené linky 
800 111 010.

Jakubu Železnému za moderování slavnosti spojené s vy-
hlášením Ceny olgy havlové.

sboru Carmina bohemica za hudební vystoupení  
při Ceně olgy havlové v kongresovém centru České  
národní banky. 

České národní bance za možnost uspořádat Cenu olgy 
havlové v prostorách kongresového centra.

aranžérii za květinovou dekoraci na slavnostním udělení 
Ceny olgy havlové.

iN-sy-Co s.r.o., za podporu a servis softwarových progra-
mů VDV.

Nakladatelství Medical Tribune, solen Medical educati-
on a ambit Media za pravidelné zveřejňování inzerátů se 
zdravotnickou tematikou.

ing. ireně Šatavové za vedení elektronického čtvrtletní-
ku VDV Dobré zprávy, Tereze říčařové a haně Füleové za 
přípravu článků do časopisu.

Všem běžcům dobré vůle a běžcům Čsob za vytrvalost 
a odhodlání běžet za ty, kteří běžet nemohou, v běžeckém 
seriálu runCzech.

Prague international Marathon, spol. s r.o., pořadateli 
běžeckého seriálu runCzech, za zapojení VDV do charita-
tivního běhu.

PhDr. Janu stolárovi a Martinu Churavému za moderování 
Čajů o páté a všem hostům za účast na besedách.
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Čsob a era svět za poskytnutí prostoru pro tiskovou kon-
ferenci 25 let Výboru dobré vůle – Nadace olgy havlové 
a karlu Divišovi za její moderování. 

sicily Café za vstřícnost a účinnou pomoc při pořádání 
akcí VDV.

Městské knihovně Praha za možnost pořádání přednášek 
na téma Zdraví a životní styl.

iNTaCT - studium v zahraničí, s.r.o. za zvýhodněné pobyty 
dětí z dětských domovů v jazykových školách ve Velké 
británii.

Všem členům poradních sborů a porot jednotlivých pro-
gramů a grantových řízení.

aleši izákovi a Jaroslavu rozehnalovi za cenné rady při 
investování finančního majetku.

otakaru královi za tvorbu interní softwarové aplikace 
VDV. 

Štěpánce Ježkové, Jitce Novákové, Zuzaně sýkorové 
a Miroslavu slámovi za ochotnou spolupráci při komunika-
ci s bankovními institucemi.

Vladimíru olmerovi za iT podporu a servis PC.

Petru Gletovi za veškerou spolupráci a poradenství při 
oceňování věcných darů.

Jakubu a Miloši homolovým z nobrother, s. r. o. za tvorbu 
nových stránek www.vdv.cz. 

CZeCh PhoTo o. p. s., za partnerství v rámci Czech Press 
Photo.

knihovnám v Chýnově, Dolních Chabrech, Plzni, Jičíně, 
Liberci, rapotíně, Šumperku, Postřelmově a Českému 
centru ve Varšavě za prezentaci výstavy fotografií o olze 
havlové. 

kateřině borovanské z agentury Freya, za uspořádání 
sbírky v rámci festival belles Lettres, a také vydavatel-
stvím a nakladatelstvím, která knihy do sbírky věnovala.

erice kavka a Paulu Lemmensovi za uspořádání benefič-
ního koncertu holandského mužského a ženského sboru 
v Praze ve prospěch VDV. 

Jiřímu Votrubovi za věnování plakátů s vyobrazením Vác-
lava havla pro oceněné účastníky na Ceně olgy havlové 
2015.

Divadlu Na zábradlí za uvedení benefičního představení 
Velvet havel k 25. výročí založení VDV.
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ZáKlADNí DAtA

název Výbor dobré vůle – Nadace olgy havlové (VDV)
sídlo senovážné náměstí č. 994/2, Praha 1
adresa pro písemný styk P. o. box 240, 111 21 Praha 1
telefon +420 224 216 883, +420 224 217 331
zelená linka 800 111 010
e-mail vdv@vdv.cz
web www.vdv.cz
fcb www.facebook.com/vybor.dobre.vule

účty v čsob 
biC/sWiFT Code CekoCZPP
CZk: 478 437 033/0300 
ibaN CZ72 0300 0000 0004 7843 7033
UsD: 478 573 203/0300 
ibaN CZ73 0300 0000 0004 7857 3203
eUr: 478 573 123/0300 
ibaN CZ02 0300 0000 0004 7857 3123

sbírka „dobra není nikdy dost“ 625 625 625/0300

ič 00406066

Nadace je zapsána v nadačním rejstříku vedeném Měst-
ským soudem v Praze oddíl N, vložka 69, 
dne 14. prosince 1998

správní rada

Mgr. Dana Němcová (do 23. 3. 2016 předsedkyně, poté 
členka), MUDr. Milena Černá (od 19. 1. 2016 členka, od 23. 
3. 2016 předsedkyně), Diana sternbergová (do 24. 3. 2015), 
Vladimír hanzel, ing. Josef beneš, PhDr. ivan Douda, doc. 
ing. ivan M. havel, Csc., JUDr. elena hornová, Mons. Václav 
Malý, ing. Miroslav Novák

dozorčí rada

JUDr. Magda Pištorová (předsedkyně), ing. helena Navrá-
tilová, PhDr. Jan stolár (do 19. 1. 2016), doc. ing. Zdeněk 
Tůma, Csc. (od 16. 2. 2016)

kanceláŘ:
MUDr. Milena Černá – ředitelka (do 31. 12. 2015) 
Mgr. Monika Granja – ředitelka (od 1. 1. 2016)
eva kvasničková – ekonomická manažerka 
Mgr. Monika Granja – manažerka PR a marketingu (do 31. 
12. 2015)
Naděžda holíková – manažerka PR a marketingu
(od 1. 1. 2016)
Mgr. Gabriela bauer – tajemnice správní rady
Mgr. eva kocnárová – koordinátorka projektu Lékařských 
semináře v Salzburku (do 31. 8. 2015) 
Mgr. Tereza říčařová, Mba – koordinátorka projektu Lé-
kařských semináře v Salzburku (od 1. 9. 2015)
hana Füleová – koordinátorka projektu  
Stipendia Nikoly Tesly (od 1. 9. 2015)
soňa brišová – vedoucí kanceláře 
JUDr. Petr hanzal – právní zástupce 
Věra kubátová – účetní 

dobrovolníci/dobrovolnice 
Pavel bauer, Lenka a anička benešovy,   
Pavel Cindr, Martin Churavý, Lukáš Fritz,  
hana Füleová (do 31. 8. 2015),  
Jarmila Goldamerová, karolina Granja,  
Zdeněk Chrapek, stanislav kvasnička,  
otakar Macák, Marie Prausová, 
Tereza říčařová (do 31. 8. 2015), irena  
Šatavová, oda Wommer. 

stážisté

Markéta baslerová, Laura Chalupníková, Lenka Chárová, 
alena Jandusová, Veronika Jonášová, Michael Nguyen. 
Z Univerzity Jana evangelisty Purkyně v Ústí nad La-
bem: kateřina hrušková, kristýna Machlová, Linda Mokrá, 
Jakub Nikodým, Nikola okrucká, eva Pavlišová, Monika 
Šabatková Denisa Třísková, hana Žatecká. 
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