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Výbor dobré vůle
Na{lac? ()!8J, H.lUb.k





poslání nadace
Výbor dobré r,trle - Nadaci Olry Havlové založtlapanOlga Havlová (1933-199ó),
prwú manželka prezidenta České repubfilrj4 s cíem pomáhat Jidem se zdravofutím
nebo sociálním handicapem, aby se mohli co nejlépe začIenítdo společnosti.

Původní prohlášení Výboru dobré vůle

Chceme:
1. Působit na morá]-r:ú vědomí společnosti, upozorňovat na nedostatlry v sociální
politice slátu a na nedostatlgl v práci sociá]ních, zdravotníclrych, školských
a jíných institucí.
2. Napomáhat organizačně i finančně podle svých možností v konkrétních
pňpadech, kteých se nemůže ujmout žádná jiná organízace nebo zafrzení.
3. Podporovat abrátv ochranu nově vznikající humanitární projekty.

Dnes je hlawrrm posláním nadace podpora nestátnrch neziskových orgarizací
v oblasti zdravotní, sociální, humanitární a vzděIávací, pokud směřují
k důstojnému začlenění lidí se zdravotním postižením, opuštěných dětí,
nemocných a starších občanů. Nadace usiluje o to, aby pomoc, kterou
pos\ytuje, zahrnovd,a celé území ČR, aty sledovala odbornou úroveň služeb
a odpovídala aktuální společenské potřebě.

Výbor dobré vůie - Nadace Olry Havlové každoročně uděluje Cenu O15l Havlové
a podílí se na píogramech podpory a ochrany lids\ich práv.

Finanční a věcné dary nadace získává od domácích a zahraničních dárců;
ve formě grantu, dědictvr, rryrrosů vlastníro jměrí a benefičních akcí. Na zákiadě
příznivého hodnocení dosavadní činnosti obdržela nadace 24 474 000 Kč
z Nadační}ro investičního fondu (NIF). Tyto prostředky byly v roce 2000
zapsány jako součást nadačnfuo jmění a z jejich ýnosu nadace každoročně
podporuje vybrané sociání a humanitární projekťy. V roce 2001 financovala
ó projektů na podporu zlepšení životních podmínek dětí a dospělých se
zdravotním postižením a osob ohrožených sociá.lním vyloučením. v prosinci
2007 rozhodla Posianecká sněmovna Parlamentu České republilry o dalším
navýšení nadační}ro jrnění VDV z prostředků NII které se uskuteční
v roce 2002.

Významnou pomoc při získávání finančních prostředků poslrytují sesterské
organizace Výboru dobré r,ule - Nadace Olgy Havlové v zahranlčí.



Vóžení Přótelé,

uýroční zpróua za rok 2001 leží před vdmi a douflim, že si ji s potěšením
Přečtete. Róda bgch Vim Poděhouala za uěrnost, s jakou Podporujete Programg
výboru dobré uůle - Nadace 0lgg Hauloué. v uplynulém roce jsme zažilí mnoho
společného s vdmi, hdo ndm přispíudte penězi, dobrouolnou prací, uěcnými dary,
odbornými radami i mordlní podporou. Jsme vjm uděčni za to, že udržujete kruh
Přótelstuí a solidaritg s Pldny a Programg naší nadace.
Rdda bgch poděkouala tahé těm, h nimž směřují naše nadační příspěuhy, nebot'
tito lidé a jejich programg dodduají naší próci smgsl a c"íl. za duandct let existence
znóme uětšinu nestdtních nezishouých organizací u Česhé republice, hteré
poskytují občanům socidlní a zdrauotně-sociólní službg, doplňují uzděláuaď
systém a starají se o próua menšin. vižíme si toho, že suoji próci honají často
za nejistljch a nePřízniuých Podmíneh.
)ceňujeme rodiče, hteří uěnují suůj čas uýchouě dětí se zdrauotním postižením,
a učitele, hteří je zapojují do uýuhy s ostatními dětmi.
)ceňujeme spoluobčang se zdrauotním postižením, htďí nespotéhají jen na příspěuky
od stdtu, ale do sPolečného díla také něco užitečného uhlódají.
pouažuji za sprauedliué poděhouat také paní ředitelce a ušem pracouníhům
a spolupracouníkům nadace zajejich suědomité, neúnauné a ugnalézaué pracouní
nasazení, bez něhož bg výbor dobré uůle - Nadace olgy Hauloué rouněž nemohl
Plnit a rozuíjet Poslriní sué zahladatelhg.

Děhuji ušem, hteří u naší společnosti rozuíjejí pruhg slušnosti, porozumění
a tolerance.

srdečně vaše

z ba*u G**"|
Předsedhgně sPrduní radg

Výboru dobré uůle - Nadace )lgy Hauloué
Poradna Pro uPrchlíky

Česhého helsinshého uýboru

V Praze u únoru 2002



Reč he Dni dobré uůle 20. zóří 2001
Miloš Rejchrt

,,Nihdg neublížíš dítěti", tah zní motto dnešního sethání. Pořadatelé z WV jaho bg

Přidali h desateru !řihazóní ještě jedendcté. Dobře udělali. Ježš z Nazarefu, utělend
lashauost a odPouštění, Pronesl jeden uelice temný uýroh: ,,Člouěku, hterlj bg ublížit
jednomu z maličhých, by bglo léPe, hdgbg s mlýnshým hamenem na hrhu shončil
na mořshém dně."
V dlouhé tradíci uýkladu desatera, díhy WV jedendctera, se užíuti též metoda

Přeuodu negatíuních přihdzóní na pozitiuní: Zahazuje.li Bůh zabíjet, nabddd nds
tím, abgchom žiuot chrdnili. Nemdme-li zduidět, znamend to, že mdme druhým

Přdt uše nejlePší. Nu a nemdmeli nihdy ubližouat dětem, mdme dětem Prokazouat
dobro a bút jím Prospěšní.
Priuílegouaný statut dítěte Poturzuje oPět Ježíš z Nazaretu: ,,Nebudete-li
jaho děti, neuejdete do Božího hrdloustuí."
Čím sl děti toto Priuilegium uysloužitg? Sotua jen Proto, že jsou odkdzané
a bezbranné. To jsme občas ušichni, odházaní a bezbranní. Dítě šholou Pouinné
i nePouinné douede to, co mg ne, Prostě Proto, že md žiuot Před sebou. Děti
už tím, že jsou, nesou naději, že bude líP, že ony budou lePší než mu. I. A. Komenshý,

hdgž uysuětluje, Proč Panorthosie, ndPraua ušeho, md zaďt u dětí a neugčerPduat
se zbgtečně, Píše: ,,Co je úPlně zhaženo, nestojí za oPrauu. Nebot' dosPělí,
zejména starci, měli účast na mnohém Porušení... a Pahliže sami Pdchalí
nePrauosti, zíshali ndugh, od něhož je nriurat nesnadný, ne-li nemožný."
Dítě nemó železnou košíli zughů a nduyhů, rutiny a stereotyPů, dohonce ani neuí
to, co mg, že si takouou košili asi také Pořídí. Dítěje nehotoué, celójeho osobnost
je Pružina nataženri k tomu, co te|rue bude. Dítě se uztahuje h budoucnosti,
a aníž to mó teoretichy Promgšlené, žije z toho, co ještě nebglo, z toho lePšího,
hteré ještě nenastalo.
Děti zasluhují, abgchom jim neubližoualí, nePřiuddělí je h Pddu, nehazili je,

nenaulékali jim tg naše železné hošile a suěrací hazajhg. Děti zasluhují mít
oteuřenou budoucnost. My jsme tu, abgchom jim Platili ustuPné do budouarcs-
ti, Poshgtti jim solidní osobnostní uýbauu, Předeuším Peuné uztahouě-citoué
zázemí, dobré Příhladg lidí, kteří h té dobré budoucnosti uhazují směr, rouněž tak
i logistickou uýbauu s ndležifum huantem Poznatků, douedností a uědomostí,
zhrdtha uzděldní. To uše dělóme Proto, aby se ue suém směřouóní h budouct-Losťi,

ue suém růstu nezastauilg, abg si kus uěčného dětstuí neslg s sebou naPořdd.
Albert Schweitzer naPsal: ,,Bránil jsem se instinhtiuně, abych se nestal tím,
co se obughle nazýuri ,,zralým člouěhem"... Kduba lidé zůstduali tím, čím jsou
ue čtrnócti letech, jah zcela jiný by byl suět." K tomu snad jen dodat malíčhost



o somozřejmost: jiný bude suět, hdgž dětem nebudeme ubližouat, kdgž je
nezkazíme, kdgž z nich neuděldme předčasně zraté tidi. kdgž jim nebudeme
hamenem úrazu, o který zahopnou a už ddl nepůjdou, nýbrž usadí se, stanou se
z nich lidé předčasně ušechno uědoucí, zaražení u rustu, s prohlatě hotouým
Pohledem na suět i na sebe.
Stojí za to se dětem uěnouat, bez uýjimhg ušem, a uhtddat do nich naděje,
které jsme mg sami nenaplnili. kdgž mg do toho žódouďho hrdloustuí neuejdeme,
ong Přece mají šanci tam dojít.
My, Češi, md_me Pro ugjddření jedinečného statutu dětstuí nejen cittitg
z komenského, aíe ještě jednu nórodní specialitu: učňoushý pdreh. Tato lahůdha
ani není nejleunější, ale hupuje se, nebot'cedulha, že je to učňoushý páreh, jest
zriruhou kualitg. prauda, neplatí to o ušech uúrobcích, učňouské osobní auto
bg se asi moc neProdriualo ani u Čechdch. t} Pdrhu ušah sPotéhdme na to,
že hdgž je učňoushý, bude tam, co býti md, a ne, co nemó. Až tg děti uarostou
a uezmou si z nós pfrhlad, až se z učňů naší uýchouou stanou mistři, namelou a
namíchají do toho - ani nechtějte uědět, co ušechno. tlčňouský ptirekje ušak zboží
dobré a poctiué. vždyt' ho dělalg téměř je§ě děti. t}čňoushý pdreh uoní nadějemi.

pěstounské rodiny jsou světlem opuštěýh dětí. Na obrázkllsvatba ve velké
rodině Smrčkov}ch.
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Události roku 2O0I

Leden
. Na Irském velvyslanectví v Praze prezentoval VDV publikaci ,,Černobílý

život" se statěmi známých romslrých publicistů a česlr5ích romistů
s fotograíiemi Erly Davidové a Jindňcha Štreita, kterou v české a anglické
verzi s podporou Irského velvyslanectrd vydalo nakladatelství Gatlery.
Editorkou byla Zdeňka Jařabová.

, sáá komise oborové konference NNO působící v sociální a zdravofuiě-sociá]rrr
oblasti (skok) se zúčastnila vnější}ro pňpomínkovélto říz,ení k věcnému
záméru zákona o sociálních službách.

. Ve VDV se za účasti zástupce firmy Johnson & Johnson uskutečnil pr,,rní
kula§í stul k problematice včasného varování, prevence cévrúch mozkorryích
přírod (CMP), rehabilitace a resocializace osob, které CMP prodělaly.
Účastnili se ho zástupci občanslgích sdružení a odborní lékaň.

, Milena Černá se zúčastnila poradý k podpoře dětského hospice nadačnillo
fondu Klíček v 01pe v Německu.

' za účasti zahraničních sponzoru byl zahájen projekt na záchr anl života
studenta CERGE zUzbel<tstánu s apaliclr5ím slmdromem.

. Milena Černá se zúčastnila zasedániffdícilro výbonr na podporu reformy
sociálních služeb - společného projekhr britského ministerstva pro záraniční
rozvoj a ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

únor
' vDv navštívili zástupci světové banlry a Mezinárodníro měnového fondu

a předali nadaci peněžitý dar.
o Milena Černá hovoňla v Českém rozhlase a ve vysilání rozhlasové stanice

Frekvence 1 o projektu Roma a knize ,,Černobílý život",
o Milena Černá se zúčastnila zahájení Mezinároclnfiro veletrhu hraček

v Praze pořádaného ITEA a převzalahračlry od rrýrobců a vystavovatelů.
. V rámci mediální kampaně ,,30 dní pro občanský sektor" se ve VDV konal

kulatý stůl se zástupci odbornil<ů, kteří se podílejí na diagnostice, léčbě
a sociáhípéči pro děti i dospělé s poruchami autistického spekka, mezi nimi
byl také Lukáš Propper, ktery v roce 2000 na náklady VDV absolvoval sťáž
na dětské klinice Ya]eské university v USA.

, Fónrn dárců uspořádalo sérii diskusních setkáník působení čes\ích nesáfuích
neziskorrých organizací (NNO) na vytváření strategie vstupu Čn ao BU.

. VDV vyhlásil v Mladé frontě DNES, Respektu, Měsíčnfl<u pro neziskorrý



sektor a Rodinném lékaň podrnínky pro rozděIení rrýnosu NIF za rok 2000
na programy integrace lidí se zdravotním posťženínr a podpory osob ohrožených
sociálním vyloučením.

. Milena Černá navštívila několik zašzení sociálních služeb Charity
Znojmo a uspořádala besedu s rodiči dětí s kombinovanými vadami.

. VelrTlslanec Německa v ČR Hagen Graf Lambsdorff a jeho choť Ruth
pozvali Milenu Černou, aby je informovala o činnosti VDV

o Milena Čenrá byla jrnenována sáýln hostem komise MPSV pro vypořádiání
námitek pň pňděIová,ní dotací občanslqírn sdružením v roce 2001.

o Po ukončení projektu Medical Fellowship Programme v roce 2000 převzal
VDV agendu salcburských seminářťi pro lékaře od Open Socieťy Fund.
Koordinátorkou progTamu se stala Helena Tabakovová.

. Zástupl§mě VDV se zúčastnily semináře o NIf; uspořádaného Fórem dárců
v Americkém středisku.

. Zástspcí VDV a SKOK se zúčastnili tiskové konference a premiérového
promítánr filmu ,,Panen\y v níjí" režiséra 0. 0. Maliny na téma resoci alizacg
lidí s chronickýrni duševními onemocněními.

Březen
. Byla podepsána smlouva o partnerství mezi Československou obchodní

bankou a Výborem dobré vule - Nadací Olgy Havlové pro rok 2001.
o Milena Černá se zúčastnila natáčení dokumentu Ljuby Václavové

o pěstounských rodinách v Modrém klíčiv Praze 4.
. Ve VDV se konalo výběrové íízeník Fondu vzdělání.
. Dana Němcová byla hostem pořadu ,,Sněží" České televize na téma lidslrych

práv a postavení uprchlíků v ČR.
. VDV ryvěsil tibetskou vlajku jako v}raz solidarity se svobodným Tibetem.
. Miiena Černá prezentovala činnost VDV na pravidelné schůzce Rotary

Club Praha City.
. Zaíčasti pnmíro místopředsedy vlády a ministra práce a sociáních věcí

Viadimíra Špidly proběhla v Opavě sociální konference Moravskoslezské
regionální komunitní koalice, na jejímž uspořádání se podílel SKOK.

. Probě}rla pfipravnájednáru se zástupci Stavební spořitelny České spoňtelny
o programu podpory dětí z dětslqich domovů a pěstounsirých rodin.

. Helena Thbakovová a Edita Pavlíčková jednaly ve Francouzském institutu
o stážích pro frankofonní lékaře v roce 2001.

. Fond národnflro majetku zahájllplalkontroly použiť prosďedku z Nadačníro
investičního fondu (NIF) a jeho rlýnosu v roce 2001.

. Milena Černá a Jarmita Vernerová se zúčastnily slarmostního večera pro
zaměstnance American Express a přijaty šek od generálnfrro ředitele firm5l



, Na pozvánr německého velqrslance Hagena hraběte Lambsdorffa se členové
sprár,ní a dozorčí rady vDv setkali na půdě německého velvyslanectrí se
zástupci Rotary CIub Bonn. Byl prezentován dar Rotary ClubBonn VDV, Milena Černá a členové SKOť uspořádali Reflektoini , Pardubicích
na téma: Reforma veřejné správy a reforma sociálních služeb.

Duben
, Správní rada VDV rozdélíIaýnos z prostředků NIF ve úši 1 120 000 Kč

nestátfm neziskolrým organzacím [NNO) působícím v sociá]ní a humanitínú
oblasti. O příspěvek žáda]o 114 NNO v celkovém objemu 22 5O0 000 Kč., Milena Černá se zúčastnila slar,nosti k qfoočí otevřeni zkušebny a prodejny
rehabilitačních pomůcek firmy Setrans v Rybné ulici v Praze 1.

o Ve VDV proběhla kontrola účetnictví v roce 2000 a VDV získal q6ok
auditora JUDr. Josefa Civína ,,bez lllhrad'',

o Zaměstnanci \DV se zúčastnili tiskové konference k 10. ýočí zaJoženípražské organízace vozíčkářů a módní přehlíd§ pro vozíčkaše v hotelu
Hilton.

, Ke Dni země se Milena Černá zúčastnila projektu Nadace Partnershí
v Brně - otevírání cyklistických stezek v Mikulově a sáaení stromů
v lednickém zámeckém parku,

, VDV prezentoval své knihy r,ydané v letech 7996,2000 pň valné hromadě
Fora dárců.

, Na pozvání ředitele střední odborné školy sociáně správní v Hoňcích
v podkrkonoší uspořádala Milena Černá besedu se žíJyr natéma reformy
sociáních služeb a navštívila hořickou ,,Invalidovnu''.. VDV podal přihlášku do II. kola pňdělení prostředků z NIE

Květen
o Porota pro udělení Ceny 01gy Havlové vybrala nositele Ceny zarok 2001,

paní Anicu Dvořákovou.
, Na_!9ry reformy sociálních služeb v ČR pubtikovata Milena Černá člrínlry
v Měsíčníku pro neziskor,! sektor, Veřejné správě, Rodinném lékaň,
Z_pravodaji Spolku na obnovu venkova a Novérnprostoru.

, spglu se zástupci občanslqích sdružení se zítčntrl:látéžparlamentrí diskuse
o pňpravovan ém zákona Ministerstva školstrí, mládeie a tělovýchovy ČR
o ústavní výchově.

, Pros_třednichím Rady vlády pro NNO Fórum dárců nawhlo a předložilo
vládě novelu zil<ona o nadacích.

o Tisková konference k udělení Ceny 01ry Havlové za účastí nositelů
Ceny 0H zaléta 1995-2000 se konala v Americkém kulturním středisku
v Hybernské ulici.



' setkárí zahraničních sesterslcých orgatlaacíprobětrlo ve vDv dne 13. května.
o Dne 14. května se v klášteře sv. Anežlry České konalo slarmostní udělení

Ceny Olgy Havlové. Cenu získala paní Anica Dvořáková, předsedk5mě
klubu ohluchlých. v hudební části r,ystoupili václav Hudeček a Bambini
di Praga. Současně obdrželo poděkování z rukou předsedlgmě správní rady
Dany Němcové 30 vyznamných dárců, spoiupracovníků a realízátoril
qnikajících projektů. Všem vyznamenaným blahopřfl prezident republilry
Václav Havel.

, Dana Němcová.se s paní Anicou Dvořákovou zúčastnila naláčenípořadu
,,Sama doma" v ČT. Milena Čenrábyia hostem ,,Dobrého rána'' České lelevize.
paní Dvořáková a jejímanže|vystoupili v televizním publicistickém pořadu
Jany Klusákové,,Přesčas".

. VDV navštívila Helena Leimgruber-H ájková z Association 01ga Havel
Branche Helvetique.

, Pracor,níci VDV navštívili Domov dobré vůle v Kladně-Nouzově u přfležitosti
pr,,rního q;ročí jeho otevření.

. V rámci projektu ministerstva zahraníčních věcí ,,S občany Čn o PU"
přednášela Milena Čenrá v senátu o reformě sociálních služeb a vstupu
čR ao pu.

o Dvacet astmatických détí z Brna s doprovodem odjelo na třítýdenní
ozdralmý pobyt v Davosu, financovaný z datu nad,ace stiftung Guter wille
v Curychu.

o Milena Černá a Jarmila vernerová se zúčastnily sla,"nostního otevření
komunitního centra sv. Prokopa v Nových Butovicích a převzaly diplom
kardinála Miroslava ý7ka za spolupráci na projektu.

. VydavateIství Gallery a VDV prezentovaly knihu ,,Černobílý život''
v Národní knihovně u pňIežitosti veletrhu Svět knihy 2001.

. Podle smlouvy s VDV byiry zahájeny ozdra:mé pob},ty dětí z dětských
domovů v Chorvatsku z daru Majetkové, sprá,"ní a delimitační unie
odboroich svazů.

. Rodina Kub ečkovaz Pardubic předala VDV íinančru dar ve úši 1 500 000 Kč
na zlepšení zdravotní péče o onkologické pacienty ve Fakultní nemocnici
v Hradci Králové.

červen
o V rámci Mezinárodního roku dobrovolníků, vyhlášeného na rok 2001,

se Milena Óerná zisčastnila pracovní schůzký s předsedou vlády Milošem
Zemanem a pn"ní5n místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních
věcí Madimírem Špidlou.

, Mezinárodní setkání Lidice 2001 ve středisku oáaa Lidice - seminář



,,Sociálně orientovaná společnost - realita nebo utopie?" - moderovala
Milena Černá.

. Dana Němcová se ve Švédsku zúčastnila konference ewopských žen.
, Milena Čenrá se zúčastnila v Karolínu oslav 200. ýo3í za]ožení

Všeobecné fakultní nemocnice, ,,Dne pro rodinu", ktery v Poslanecké
sněmormě PČR uspořádala poslankyrrě \ěra Machatá, otevření Mlzea
dětské kresby na starém Městě a slar,nosti domu portus občanského
sdružení Život90.

, VDV navštívili zástupci nadačního fondu Rozum a cit, aby ínformovali
o sl}ch aktivitách ve prospěch pěstouns\ich rodin.

' skOk za předsednictvr Mileny Černé garantoval odborný program sekce
zdravotní a sociální na semináň v prostorách Ministerstva zahranlčních
věcí ČR dne 20. čenma, V rámci sémináře se konalo rovněž III. setkání
křesťanských poskytovatelů sociálních služeb pod hesiem,,charitatir,ní
práce v Ewopě".

, Na pozvání pardubiclrych vozíčkáůů se Milena Čenrá zúčastni]a slarmostnflro
z ďtáj ení Abilympiády 2 00 1 v Pardubicích.

, Milena Čenrá se zúčastnila seminářů výzkumného ústavu práce a sociálních
vécík otáakám standardů a inspekce sociálních služeb.

o Cenu Jana Masaryka ,,Gratias agt" zašíření dobrého jména ČR v zahraničí
obďržela od ministra zahraničních věcí předsedlr5mě Association olga Havel
France paní Kamila Leclerc.

. Paní Mattasová zprostředkovala dar rodiny Honigovy a Roubíčko,"y
na program ,,Pomoc v nouzi".

' VDV obdržel 135 pá.ru lyží a zímní oblečení pro děti jako humanit ární d,ar
od Association 01ga Havel Branche Helvetique.

o Prostřednictvím \DV uspořádala společnost McDonald's pohoštění dětí
z dětských domovů v obchodním centru v Praze-Hostivaň.

o koncem června se v sídle Armády spásy v praze kolalo slavnostní
rozloučeru s majory Mikem a Ruth Stannetto,ýni, kteří působiti v ČR 10 let.

, pojedenácti letech působenív ČR se loučil apoštolskýnuncius arcibiskup
Msgre. Giovanni Coppa, příznivec VDV

červenec
, počátkem července byla v prostorách odboru privátního bankovnictví

živnostenské ban\ry zahájena ýstava děl českých vltvanrých umělců
ze sbírky Ing. Mojmíra Ondráčka, ktery nadaci svojí sbírku odkazal.

' Dlouholetý nízozemslry pfrznivec VDV Paul Lemmens oslavil v Praze
své ó0. narozeniny a předa1 VDV peněžité dary od sqích hostů.

o v restauracízahrada se u přfležitosti slavnostnrho předání ýěž}n:, okanžlté
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]oterie stíracích losů ,,setřená slza" konala tisková konference zaúčasti
zástupců Sazka a. s., VDV a Nadace Terezy Maxové. ZásttlpciVDV podaii

1vráu,l o využitíýěžk,:,loterie na program ,,Dům Olgy Hivlové''. 
'

, položením květin na vinohradském hřbitově urpo.něl vDv nedožitých
narozenin paní 01gy Havlové,

o Na ministerstvu zdravotnich,,í se konalo pracormí setká,ní k ýsledkůnr
v}zkumného úkolu o pracovnících v sociáních službách.

o Na Mpsv se konaio daiší zasedání fuaícího rryíboru na podporu reformy
sociálních služeb - britsko-českého projektu Ministerstva pio zahraniční
rozvoj čR PFID) a Ministerstvupri""'usociiá.lních věcí čir MPÚ

Srpen
, Milena Černá se zúčastnila na MPSV dvoukolového jedniá,ní komise

pro ,"ypořádání námitek dotací NNO na rok 2001.

' Na místo Heleny Tabakovové nastoupila jako koordinátork a zahraníčních
programů paní Hana Haúková.

, Dne 17. slTna se ve VDV konalo pnrní kolo ýběrového ťaenínastipendia
z Fondu vzdélání.

' Milena Černá se na Mpsv zúčastnila jednání komise pro dotační politiku
NNO v roce 2002.

o Dne 28. srpna se konalo zased,ání správrrí rady VDV - pnrní po letních
prazdninách.

Zaší
o Dana Němcová se zúčastnila slavnosti k 10. lýočí otevření Soukromé

speciání školy slunce ve stochově, kladenské pobočky spMp. přesně
před 10 1ety školu otvírala paní Olga Havlová.

o Dvacet ashnaticlrých děí z prahy a okolí dostalo přfleátost od vDv a nadace
stiftung Guter wille v curychu absolvovat třítýdenní ozdravný pobyt
v Davosu,



. Díky agentuře Renaty Elhenické a reklamní agentuře Fabrika vyšly
v periodickém tisku inzeráty ke Dni dobré r,rrle.

. VDV navštívil Jacek Wojnarowski, generální ředitel Tlrrstu pro občanskou
společnost ve střední a východní Ewopě.

. ,,Menšiny - sůl země": na semináň Opus bonum v benediktinském opatstrí
v Břewově vystoupila Dana Němcová.

o Fórum diá.rců uspořádaio v Americkém středisku v Hybernské ulici oborové
setkání nadací, působících v oblasti sociální a zdravotně-sociální.

o Dne 14. záfr, se v Grandhotelu Bohemia konala tisková konference
ke Dni dobré ,"rrle. Heslem Dne dobré vLrle by1o ,,Nikdy neublížíš dítěti'.

o Pod záštitou VDV uspořádala 3. lékařská íakulta UK I. národní konferenci
,,Násilí na dětech", které se zúčastnila Milena Černá.

o Ke Dni dobré rrule lystorrpila Dana Němcová v Českém rozhlase, Milena
Černá s Josefem Vliprachtickýn z Junáku v televizi NOVA a s Idou Kelarovou
v pořadu České televize ,,Sama doma".

o Zahradní slarmost naŽofíné se kluli nepňznivému počasí konala v Malém
sále Paláce Žofín. Vystoupil na ní dětský soubor Chavorikani Luma paní
OIgy Fečové; o naději uložené v dětech promlur,rl evangelický farář Miloš
Rejchrt a zahráIa azazpívala skupina Čechomor s Bárou Štěpánovou.

r Koncert pro Den dobré vrrle se kona1 20. záfrvečer ve velkém sále Paláce
Žofín. Moderoval jej P av el Zuna. Během koncertu představil pěstounskou
rodinu Smrčkovych z Valašského Meztfrčí - zďďadatele občanského sdnření
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,,Pod kňdly" a jejich stejnojmenný projekt. Na koncertu s veikým úspěchem
tystoupila Ida Kelarová se skupinou Romano Rat a Hradišťan s uměleckým
vedoucím Jiřím Pavlicou.

. Dle 24. záfrvysíla| Český rozhlas Regina reportáň o Dni dobré vule.

. Milena Černá slavnostně otevřela prodejnu iomnické společnosti přátel
postižených dětí s qarobky dětí s kombinovanými vadami v Lomnici
nad Popelkou.

r Jarina Šimůnková se zúčastnila otevření výstavy ývarných děl dětí
s poruchami autistického spekka v Latenrě Magice, li:terá se konala pod záštitou
Výboru dobré vule - Nadace 01g5l Havlové.

. Milena Černá a Jarmila Vernerová navštívily Lady Louise Abrahams
na oplátku zajejí návštěvy v Praze.

o Dne 27. záúby\ zahájen Mezinárodní veletrh hraček vPraze 9-Letňanech,
pořádaný společností ITEA, kterého se zúčastnila Milena Čenrá.

. ástupci VDV se zučastri]i oslarry 70. narozenin FrantiškaJanoucha - předsedy
Nadace Charly 77.

o Ve VDV proběhl další kulatý stůl s odbornílly, kteň se věnují péči o lidi
s autismem.

z tiskové konference ke Dni dobré vůle.

š. u.
tOJen

' vDv distribuovai détem z dětských domovů lyže z htlmanitiá.nrí}ro daru
Association Olga Havel Branche Helvetique.

4,
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. Milena Černá a Jaroslav Dufek z Chariťy se setka]i se senátorkou Danou
Filipiovou.

. Ve VDV se konalo setkání zástupců občanských sdružení, Charity
a Diakonie ČCE k problematice zmírňovánínásledků cévních rnozkovýci
poruch.

. Ve VDV se konala porada k využití daru rodiny Kubečkových na zlepšení
péče o pacienty s nádoroq4ni onemocněními ve Fakultní nemocnici
v Hradci lkálové.

. S příznivým závérem byla ukončena kontroia Fondu národní}ro majetku
ýkající se hospodaření s finančními prostřed§ z NIF ve VDV

. Ve VDV se konalo informativní setkání zástuplgmě Association Olga
Havel Branche Helvetique se zástupci Klubu Hurá Kamarád z Pardubic
před odjezdem na tří§idenní rehabititační pobyt pardubiclqích dětí
do Arveyres ve Šr5ícarsku.

o Jarmila Vernerová a Milena Černá informovaly Patricka Van Loije, ředitele
marketingu ČSOB, o formách partnerství nadace a banky i dalších
aktivitách vDv

o Ve VDV nastoupilajako koordinátorka projektů Barbara Resnerová.
. Milena Černá se v Hotelu Savoy setkala s manželkou viceprezidenta

a ministra zahraničních věcí Filipírrské republilry, paní Ruth D. Guingonou.
. VDV se podílel na orgasttzaci sekce ,,Lidská práva a zdravl" , která se konala

dne 15. říjnav rámcimezinátodníkonference FORUM 2000 na Pražském
hradě. Zúčastnily se jí Milena Černá aBasbaraResnerová. Velvyslanectrí
USA uspořádalo s účastnfuy konference FORUM 2000 slavnostní večeři
na počest bývalého velvyslance USA v ČR J. Shuttocka.

. Dne 1ó. ňjna se kona]o zasedánísprávní rady VDV na }:terém byla zvolena
nová správní rada a dozorčí rada nadace.

. Desátého rr5íročí Domova odpočinku ve stáň
v lGabčicích, se zúčastnila Milena Černá.

. VDV navštívil PaedDr. M, Šiška ze SPMP
sebeobhájců lidí s mentálním postižením.

Diakonie ČCE, střediska

s informacemi o projektu

. Milena Černá navštívila v rámci rlýjezdruho zasedárrr SKOK v Brně chrárrěné
dílny občanského sdružení Nadatio Samaritrá.n, středisko Diakonie ČCE
v Hrnčířské ulici a Domov odpočinku ve stáň Concordia Bonum.

Listopad
. vDv navštívili zástlspci 0dborového svazu zaměstnanců ve zdravotnictyí

a sociálních službách.
. Zástupci VDV se zúčastnili slarmostního setkiá.ní spolupracovníků Egey

Tlavel International Services v Jablonci nad Nisou.
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o Jan Vršťala, DiS, lystňdal ve rrýkonu civitní služby Milana Čenríka.
o Ve dnech 9. a I0.listopadu se v Brně konala 4. oborová konference

nestátních neziskoých organizací působících v sociálnr a zdravotně-sociální
oblasti. Milena Čenrá byla zvo\ena do Stá_lé komise oborové konference
(SKOK).

. ByIa podepsána smlouva o správě nadačního jmění mezi ČSOg a VDV
o Milena Černá se zaYDV zičastnila valné hromady Fóra dárců - Asociace

nadací.
. Ing. Madimír Kubeček jednal ve VDV o podmínkách čerpá.ní daru

pro Fakultní nemocnici v Hradci Králové.
o Milena Čenrá a Barbara Resnerová se zúčastnily Konference o kvalitě

sociálních služeb, kterou uspořádalo MPSV aprezentace dlouhodobého
projektu sociání práce s détmi z dysfunkčních rodin občanského sdružení
STŘEP.

. Na pozvání Jíňny Šiklové přednášela Milena Černá studentůrn Fakulty
socíálruch věd o historii a činnosti Výboru dobré vůle - Nadace O15l Havlové.

. Dne 25. 1istopadu se v kostele svatých Šimona a Judy na Starém Městě
pod záštitou prezidenta republiky Yáclava Havla kona1 sedmý Benefiční
koncert dobré vule ve prospěch programů VDV ,,Senior" a ,,Nová rodina".
Organtzátorem koncertu byla Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík.
Na koncertu vystoupili Bambini di Praga, Virtuosi di Praga s pianistou
Milanem Svobodou, recitoval Jan IGčer. ČistY \ríteZek koncertu dosáhl
výše 1 300 000 Kč.

. Ve dnech 29. 77. až 7.72.2001 se na Karlštejně pod vedením Dany Hradcové
konal seminář pro zaměstnance VDV ,,Strategické plánování".

Prosinec
. Zástupci VDV se zúčastnili semináře Fóra dárců k II. etapě přidělení

finančních prostředků z Nadačního investiční}ro fondu, ktery se konal
v Goethe-Institutu v Praze.

. Na pozvání paní Sabine Gruša se ve dnech 4. a 5. prosince Milena Černá
zúčastnila setkání českých NNO v rezidencí velvyslance ČR ve Vídni.

. Zástupkyně Association Olga Havel France předaly ve VDV penéžltý
dar na protém Terezce Diepoldové, která v roce 1999 utrpěla zranění
pň cestě do Francie.

. Pň předvánočním pořadu vLázních, Bělohrad, jehož dobrovolné vstupné
bylo věnováno VD{ hovoňla Milena Černá o práci VDV a o parrr OJze Havlové.

o Dne 10. prosince se ve VDV kona]o zasedání poradního sboru programu
Sasakawa Asthma Fund.

. Pracormice VDV se zúčastnily ulkcí obrazů, a jiných uměleclgich dět, které
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se konaiy ve dnech 12. a 13. prosince v restauraci Pod kffdlem ve prospěch
stacionáře Sv. Rodiny v Praze a Domova dobré l.Lrle v I(adně-NóLrzově.

, Poslanecká sněmovna PČR dne 12. prosince 2001 schválila rozdělení
finančních prostředků z NIF v dnrhé etapě 82 nad,acím. Podle tohoto
usnesení obdrží VDV v roce 2OO2 z prostředkťr NIF částku 1B 435 tis. Kč
do nadačního jmění.

, Na 1. zasedání SKOKpo 4. oborové konferenci byla Milena Černá opět
zvolena předsedkyrrí.

, Milena Černá se zúčastnila semináře o financování NNO, pořádaného
Radou vlády pro NNO v Lichtenštejnském paláci na IGmpě pro krajské
zastupitelské úřady.

, S činností občanského sdnržení ,,Pod kňdly" z Vaiašského Meziříčí, které
v roce 2001 obdrželo od VDV ýéžek sbír§ ke Dni dobré vůle, se mohli
seznámit diváci České teleize v neděli dne 1ó. prosince pfi třetím
Adventním konceftu.

, před vánoci yDy rozd,ával hračky občanským sdrrržením zaměřeným
na práci s dětmi. Byly to hračlry od lystavovatelů Mezinárodního veletrhu
hraček ITEA v Prazev ňjnu 2001.

. Dne 18. prosince se ve \DV konaio zased,ání správní rady a po něm
tradiční setkání se spolupracomíky, příznivci a dobiovolnflry, Šprár,ní rada
schvá]ila ,,Novou strategii VDV", která bude počátkem roku 2b02 podrobněii
rozpracována.

o Milena Černá se zírčastnila zasedání pracovní skupiny pň Mpsv
pro financování sociálních služeb v roce 2003.

o Dne 19. prosince se ve sbotu cČSH v Praze 7 kona] Benefiční koncer1
smíšeného sboru.Josefa vycpálka ve prospěch Domova sue Ryder, na kterém
zaznéIa Slbova Česká nrše vánoční. Domov Sue Ryder v Práz,e 4 patil mezí
projek§ podporované VDV v rámci programu ,,Senior*.



IakžádatVýbor dobré vůle - Nadaci Olry Havlové
o příspěvek

Nadace poskl,tuje pňspěvky občanským sdružením, účelovým zŇtzením
círlrví, obecně prospěšnýrn společnostem, školám, obcím a fyzic\<!,ín osobám,
jejichž záměry jsou v souladu s posláním a cíli nadace.

x, -Zádosti mohou zájemci podávat celoročně s i4ýjimkou programu
Sasakawa Asthma Fund a Salzbrrrg Cornell Seminars, jeji clž termny uzávěrlql
jsou vyhlašovány v tisku a na internetových stránkách nadace - www.vdv.cz,

Pňhlášky do Fondu vzdéIanípřijírnáme celoročně, v}běrové řízení se koná
dvakrát ročně, vždy před pololetními a letními prázdninami. Příslušné
formulá,ře k Fondu vzdélání a k Salzburg Cornell Seminars jsou k dispozici
na našich internetoých stránkách nebo na adrese nadace. U žádostí o příspěvek
na investice je nutné doložit majetkoprávrrí vztahy organízace k objektu,
v němž se projekt uskutečňu,ie.

\DV neposlrytuje půjčky příspěvlry na úhrady dluhů a nákup nemovitostí.
Žádostl fyzícl<yc}t osob se přijímají lllučně v případech hodných zvláštní}ro
zřetele, Žadatelé jsou povinni doložit důvod, kr,uli kterému se nemohou
obejít bez pomoci nadace. Jedná li se o pořízení věci nebo služby uvedou její
cenu, kolik z této ceny mohou uhradit sami a jaké pňspěvlry mají pňslíbeny
zjínýchzdrojů, například od státu, obce, zdravotnípojišťovrrynebo odjiných
nadací. V pňloze doloží skutečnosti rozhodné pro posouzení žádostt,
zejména potl,rzení o úhrnném příjmu rodiny v uplyrrulém kalendářním roce
s uvedením počtu jejích členů. Diá.le pak podle okolností pňloží kopii
lékařské zprály, rozhodnutí orgánů státní správy a samosprávy, soudů
a jiných institucí.

O rozhodnutí správní rady je žadatel informován písemně nejpozději
do č§ř t}dnů od jejího zasediní. U nadačních příspěvků ve r,}ši 10 000 Kč
avtce lzavtrá\DV s pňjerncem smlouvu o poskytnutí nadačnilro pňspěvku.

Na poskytnuí nadačnflro pňspěvku není právní nárok. Iníormace nabezplatrté
teiefonní lince 0800/11 10 10 v pracormí dny od 8 do 17 hodín.
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Pravidla pro rozďělování nadačních příspěvků
z qýnosů prostředků z NIF

Na základě smlourry s Fondem národnflro majetku VDV rozdělí každoročně
nejméně 80 o/o z qínosu jmění získaného z prostředků NIF nejpozději
do konce roku následujícfto po dosažení těchto qínosů zejména nestátním
neziskorr5ím organizacím poslqytujícím pomoc a služby obyvatelům České
republilqy v oblasti sociální a humanitární.

VDV vyhlásí vždy nejpozději do konce inora každého roku minimálně
ve dvou celorepublikových periodických tiskovinách rryíběrové ťaelí pro
rozdělování nadačních příspěvků. Pň vyhlášení uvede VDV základní
podmínky, které musí jeho účastnflr splňovat, aby se molrl do řízení pňhlásit.
Přednost rnají projekty přinášející nové nápady a řešení; provozní náktady
nejsou z,rýnosu NIF hrazeny. Nadace napožádání zašle příslušný formuliá.ř
žádosti a projektu. Týto fonrrr.rláře jsou dostupné též na internetorryích stránkách
VDV www.vďv.cz a nadace je pňjímá v jednom vyhotovení.

Není-li stanoveno jinak, uzávěrka podání projektůje 37,bŤezna.

Minimílru qíše jednotlivého příspěvku je 100 000 Kč, maximá]ní 250 000 Kč.
0 pňdělenr nadačních příspěvků rozhodne správní rada VDV do konce dubna
téhož roku. Účastníci výběrového ňzení budou o výsledku vyrozuměni
nejpozději do konce května.

S vybran5ími příjemci příspěvků bude podepsána smlouva o poslqytnutí
nadačníro příspěvku, lďerá zajistí efektivní a hospodárné využití příspěvků,
tmožní kontrolu jejich využití i wácení v pňpadě nedodržení smluvních
podmínek.

Ve smlouvě budou přesně stanoveny podmínky k bezpečnému určení
konečného příjemce pňspěvku, které mimo jiné omezí další přerozdělování.
Budou-li pňjemci pňspěvku nadace a nadační fondy, bude ve smlouvě
o poskytnutí nadační}ro příspěvku zakobleno, že nejméně 80 7o pňspěvku
pouájí na nadační příspěvky ťetím osobám a nejvíce 20 % příspěvku na správu
nadace nebo na zvýšení nadačnilto jmění.

Budou-li příjemci pffspěvku pffspěvkové a rozpočtové organizace, bude
ve smlouvě o poslqytnutí nadačnflro pffspěvku zakotveno, že na předmětný
projekt použijí nejméně 50 % finančních prostředků z vlastních zdrojů.

Pňspěvky, které nebyly využiťy do konce ka]endářnúro roku, budou přidány
k qínosu v následujícím kalendářním roce a spolu s ním opět rozděleny.
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Programy
Výboru dobré rnile - Nadace Otgy Havlové
v roce ZOOL

I. Zdrauotnictuí

pomoc zdravotnictví
Zdravtzačná člověk povžovat zažívotrtthodnotu v okamžiku, kdy onemocní
on nebo někdo z jeho blízkých. Zdravotnichi proto patří k oblastem, které
VDV podporuje, někdy s větším důrazem na zdravotnická zaříz,ení, jíndy
na individuání lidské osudy. V roce 2001jsme obdrželi velkorysý dar rodiny
Kubečkových z Pardubic, směřující ke zlepšení péče o lidi s rakovinou
ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové, ato zejménapo stránce komunikace
zdravotnického personáIu s nemocnýtni a vybavení pomůckami, které
pňspějí k tomu, aby nemocní co nejméně trpěli bolestmi. Tento zámér zce7a
odpovrdal našim cílům. Proto jsme jej spolu s lékaň fakultní nemocnice
blíže rozpracovali a jeho realizace proběhne počátkem roir;rl 2002.
Předpokládáme, že získané zkušenosti budeme moci přenést i do jiných
zdravotnických zařízení. Pomohli jsme také shromáždit peníze na těžce
nemocného studenta CERGE a z účelově vázanýchzahraničních a domácích
daru financovat jeho léčbu. Pokračovali jsme v podpoře projektů Růžová
stužka na pomoc ženám s rakovinou prsu. Díky naší pomoci napňlrlad
vycháae| celý rok měsíční Bulletin Onko Centra Arcus. Podle odezvy
se domníváme, že ženám s obdobnou zkušeností pomáhá šíření informací
a pozitiwí}ro pffstupu k životu k překonávání osamělosti a získávání
sebedůvěry. V programu Cystická fibróza jsme pňspívali na inhalátory
nemocným dětem ze sociálně slabých rodin a podpořili jsme ýobu letiá.ku
o cystické fibróze, Z datn paní Anni Ecker ze Švýcarska a několika
českých firem jsme financovali nákup moderní}ro operačního přístroje pro
Fakultní nemocnici v Plzni, pňspěli jsme na vybavení kuchyně Nemocnice mi-
losrdných sester sv. Karla Boromejského, na diagrrostické pomůclry Fakultní
nemocnici v Bnrě a na polohovací ltňko v Městské nemocnici Ostrava-
-Fifejdy.

Celkovějsme na zdravotnické projektyvěnovali částku 1 123 308 Kč.

Sasakawa Astlrma Fund
Dech j e známkou živ ota. Onemocnění, které dýchrán í ztéžuje, nebo dokonce
znemožíuje, ohrožuje život a znesnadňuje jakoukoliv lidskou činnost,
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samotné bytí. Astnatic§m onemocněním jsou bohrržel nejčastěji postiženy

děti. Program je podporován japonskou nadací Nippon Frrndation. V roce 2001

měIy děti z České i Slovenské repubiiky postižené astmatem možnost
zotait se ve Šrýcarsku, v Choruatsku a na Slovensku. Vybavili jsme plicní
funkční laboratoř dětského odděIení v Lounech, pňspěli jsme na r,ybudování

hygrenického zázemí prostor pro speleoterapii ve ZIaLych Horách, finančně
jsme zajistili vydání čttrytletnfl<u Bulletin Sdnržení pro alergické a astmatické
děti (SAAD) zBrnaa r,ybavení pro pylovorr informační službu na Slovensku.

V podporovaných projektech edukačního charaktent dbáme na to, aby byla
podchycena psychosomatická stránka onemocnění.
Celkově jsme na všechny aktivity, které dětem usnadňují život s alergiemi
a astmatem, vynaložili 1 450 ó73 Kč.

II. Sociólní, zdrauotně- socitilní a humanitární

Programy

Cesty k integraci
Tento program naplňuje původní poslání Výborrr dobré r,ule - Nadace 01gy

Havlor,é: pomáhat dětem i dospělýn se zdravotním postižením k začIenění
do společnosti, ponáhat jim uplatnit se na trhu práce, vést normální život

a také vést společnost k poznání, že pňtomnost postižených mezi zdraými
ie normální alžítečná, že i oni nohou nejen brát, ale také dávat,
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Přístup k dospěI5ím a dětem se zdravotním postižením prošel v každé zemí
historickým vl,vojem a zrcadlí stav společnosti v té které době. \DV
se snaží uplatnit přístup, ktery dávámožnost zdravotně postřeným pracovat,
studovat, žít s ostatními, a ne v izolaci nebo ve skupině podobně postižených,
Proto jsme věnovali finanční prostředlry nestátním neziskoýn organízacím,
které se o zdravotně postižené starají a posk5,tují jim sociální služby
například ve formě asistenc e, z ajtštov ání podp orovaného zamě stná ní, r ané
péče. Pň mapování potřeb lidí se zdravotním postižením se nám osvědčily
kulaté stoly, které se konaly ve VDV Za jeďel rok vzájemné komunikace
odbonril<ů a NNO Asociace pomiá.hající lidem s autismem (APLA) ."1,tvoňla

centra pro potřeby lidí autistického spektra v Praze, Hradci Králové
a Brně. Velice se zlepšila úroveň informací pro postižené a jejich rodiny.
Naše podpora v rámci programu Cesty k integraci byla v roce 2001 velmi
široká. Pňspělijsme na pomůcky pro žáky zaó7enéné do běžných typů škol,
na bezbaiérové úpravy, počítače se speciáIními programy, na sluchadla
pro neslyšící děti, na chráněné bydlení 1idí s kombinovanými vadami,
na doprar,rr dětí a mnoho jiných věcí, které přibližují život handicapovaných
životu ostatních občanů. Nejpočetnější skupinou byli žadatelé o digitální
sluchadla pro děti a žadate\é o pňspěvky na invalidní vozfl<y r,yšší cenové
kategorie.
Natlační příspěvlry na program Cesty k integraci činily 2 055 ó25 Kč.
Z toho jen na sluchadla jsme věnovali přes pul milionu Kč.

Rehabilitace
V rámci programu Rehabilitace podporujeme takové aktivity, které účinnýn
způsobem pomáhají zdravotně postiženýrn, chronicky nemocným a starším
občanům ke společenské a profesru integraci a k účasti naživoté společnosti.
Aby tito lidé rnohli žít normáůním a nezávisl5irrr životem, potřebují speciání
přístup, specifické, jim přzpůsobené prostředí. Vedle pomůcek, }teré zdravotní,
pojišťor,ny nehradí - jako napřfldad některé typy invalidruch vozflrů a doplňky
k nim, rehabilitační lehátka, kočrárky, chodítka a jiné pomůcky -, jsme věnovali
finanční prostředky nestátním neziskoýn orgaaízacím pos§tujícím sociání
služby na speciáJní hračky, lybavení chráněných dílen, na hipoterapii,
zakoupení keramické pece, r,ybavení chráněného bydlení a jiné projekty.
Společně s NNO poslrytujícími rehabititační péči osobám po cévrrí mozkové
pňhodě jsme pokročili v oblasti informací pro pacienty, jejich rodiny
a veřejnost. VDV uděluje nadační příspěvlry zejménatěm organizacím, které
rnají rehabilitaci lidí se zdravotním postižením zahlavnínáplň své činnosti.
V roce 2001 jsme přispěli celkovou částkou 1 259 003 Kč.
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Senior
Tarto program je zaměřen na laskavou a důstojnou péči o nejstarší generaci.
Jakje o §rto lidi postaráno,, poznáčIověknejlépe tánay, poireluieii rarioit
péči o vlastní rodiče nebo pňbuzné. Požadavku a',i.to3no.ti u r."Jt, úrr"*J..například do mácí p éč e, přecho dné sociálně oš etřovatelske poffi to.pi..
a jiné. nově vznikající institu$ péče o staré a nemocné lidi. Proto pňň.r.
zejména typy sociálních sl,ůeb a zažízení, které zajišťují péči o ,turer,o tioueu
v domácím prostředí nebo mu lmožní trávit có n.juii. času mezi sými,
a.aktivi-$_, které plně respektují potřeby stáří. Chcerne tin ao.Ánoui toi,o,
aby staří lidé mohli co nejdéle ne"áuisl. a smyslupln é prožívat život,
neztráceli pocit potřebnosti pro druhé, naopak měli možnost účastnit se
společenského a kulturní}ro dění a v přípáaě své bezmocnosti měli oni
sami i jejich pečující rodiny k dispozici doštat.čnou nabídku ,oroý.r, typ,i
komplexní péče.
V roce 2001 činily příspěvlry na progTirm Senior celkem 1 587 951 Kč.

é%
a

pomoc v nolzi
_Ltdská 

důstojnostje nedotknutelná, a proto musí být respektována a chráněna,
vDv podporuje takové organizace,kieré pomiáháii naó., jejichž áffinostje ohrožena: Erarrýn ženám a dětem, oběiem domácíro ná.ir u komer8nilro
sexuáníto znetlžívání, lidem ohroženým závislostmi na alkoholu, omamých
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a psychotropních látkách, bezdomovcům a uprctrlíkům. Pomoc se uskutečňuje
podporou or ganizací, které pro uvedené cílové skupiny vl,tvářejí programy
vedoucí k pozitir,nímu obratu v jejich životě. Pň hodnocení projektů mají
přednost ty, které nenrají dostatečnou podporu odjinud, jsou však považovány
za pnoňtní v rámci komunitní}ro plánování na úrormi obce či regionu
a vyznačují se dobrou profesíonální úrovní. Součástí pomoci je projekt
fucidiecézní charity Praha ,,Adopce na dálku" na podporu školntro vzdéIání
indických dětí. Výjimečně přispívá VDV rovněž na projekty pomoci válkou
či přírodními katastrofami postiženýrn oblastem.
V roce 2000 přispěl VDV částkou 439 073 Kč.

Prázdniny
YDV vyňívá nabídky sých dárců a příznivců pro zlepšení zdravotního
a psychického stavu dětí se zvláštními potřebami. V roce 2001 pob}valy
v řecké Velice děti z pěti pěstounských rodin - tří z jižní Moravy a dvou
z jížních Čech. Pobyt uhradila cestormí kancelář Egey Travel International
Services z Jablonce nad Nisou. Nabídky šýcarské nadace Stiftung Guter
wille na tňtýdenní klimatické pob}.ty v Davosu jsme využili pro astmatické
děti z Prahy a Brna, Vedoucími pobytů byly MUDr. Drahomíra Růžková
a MUDr. Věra Pátková. Association Olga Havei Branche Helvetique
věnovala dětem ze Sdružení Hurá Kamarád Pardubice tňtýdenní podzimní
psychorehabilitační pobyt v Arveyes Villars. Pobyty v Chorvatsku, věnované
Majetkovou a správrrí unií odboroých svazů a organízované Výborem dobré
vůle - Nadací 0I5l Havlové, posloužily k upevnění zdrav628 dětí z dvaceti
dětských domovů: v České Lípě, Dubé-Deštné, Třebívlicích-Dlažkovicích,
Frydlantě v Čechách, Horšovském lýně, Humpolci, Jablonci nad Nisou,
IGalupech nad Vitavou, Krompachu, Mezirolí, Nové Vsi u Chotěboře,
Novém Strašecí, Potštejně, Pyšelích, Sedloňově, Staňkově, Tisé, Vo\mi,
Vrchlabí aŽíchovct. Aby si mohly děti z dětslqích domovů vychutnat i zímní
prázdníny, rozdali jsme jirn k tomu zásilku Iyží a zimnfrto oblečení ze
švýcarské sbírky.
Z prostředků nadace jsme přispěli částkou 9L6 973 Kě.

Dům 01ry Havlové
Je obtížným úkolem získávat finanční prostředky na podporu noqlch forem
sociální práce, které pomáhají dětem a mladýn 1idem bez rodinného záaemí
uspořádat si vlastní život a osvojit si pro něj nezbytné návyky. Proto jsme
s potěšením pňjali část z ýéžkl loterie Sazlry ,,Setřená slza" a věnovali
jsme ji občanskému sdružení Domovy opuštěných mladých lidí (DOM).
Toto občanské sdružení vybudovalo vzoroý dům Na půli cesty v Praze 8
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a pomáhá pň vzniku dalších podobných zařfo,enímimo prahu. Táké těmtozailzením pomáháme. V rocď 2001 jsme měli možnost riná";řpoapo.itvzděIávání sociálních pracovníků. VzdéIávání 
""íril. j;k; "řii.ooY

problém tam, kde je sice dobrá ,"ule zídit důn na pťrli cesty pro ,uáo uaibez domova a rodinného zazemí, ale odbomé předpoklady pro sociání prácizatím chybějí.
V roce 2001 jsme vydati na tento progTírm 1 O1O 155 Kč.

Nová rodina
základem proSramu je šíňt myšlenku pěstounských rodin, motivovatochotnérodiny k přijínrání dětí z ústar,u sociální perá, r<o;eneffit,i.t"wa dětských domovLr a podporovat stávající pěstóLrnslé iáá'nv]ňrňi.i.v
každá rodjna, která mezi sebe vezme děti z ústavních ,aúreií,,u.i ;.titjednak negatir,ním následkům 

-traumatizujících zažitki, *'..e rÉrý aaipřed nástupem do ústawr, jednak nár,ykúmffilývajícím ze žtvotav ústavu.problérny jsor-r i s dětmi se zdravotním postiáim nebo s po*.t á,niur.niMálokterá rodina se obejde bez odborné a morání p"ap.ú p."r..iorar,i.P,o'9.WYl|spívá na poradenskou službu a semináře p. ňtó inurriáar*u
pomáhajících profesí. sryzjme se pňspět k rozšířenisítc p"opri-v.ř.lrz.n
pro rodiny wrbec. Finančně pňspwánle jednotliqal pC.táun.i.ň ..ňa.,které se.starají o větší porei a;ii, na půstavbu 8i ,.r..".t,rr..i á.r",l.rr.
w.!1velí, kompenzační a rehabilrtační pomůcky pro svěřené aeti 

";, 
rriudělení nadačního pňspěvku hodnotímá hmotnou situaci rodiny i postoj



rodičů k ýchově dětí. spolupracujeme pňtom s občanskými sdruženími
náhradní rodinné péče, která pěstounské rodiny dobře znají: střediskem
náhradní rodinné péče v praze a sdr-užením pěstounských rodin v Bnrě,
spolu s pěstouny plánujeme i budoucnost ďétí. ze sbírky ke Dni dobré r,ule
jsme podpoňli projekt občanského sdružení pod křídly ve valašském
Mezlříčí a od stavební spoňtelny České spoňtelny jsme pro 25 dětí
v pěstounské péči získali pňspěvek na stavební spoření, ktery se bude
opakovat po dobu pěti let. Díky velkorysýrn darunr se nadační pňspěvky
v rámci projektu ,,Nová rodina" v roce 2001 proti loňskému ioi<u vice
než zdvojnásobily.
Celková částka vynaložená v roce 2001 činí 2 77O 857 Kč.

Příspěvtry z v}Ínosu prostředků Nadačního investičního fontlu (NIF)
V roce 2001 použil VDV k rozdělení rynos z prostředků NIF uložených

v nadačním jméní za prosinec 1999 a rok 2000, Po odečtu nezbytných
režijních nákladů částka k rozděiení činila 1 120 500 Kč. Nadační příipěvek
obdržeiy §rto organizace :
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Organizace Místo Projeht ?ožadaueh schuáleno
Boruvka o. s. Borovany ]hráněné pracoviště 250 000 Kč 200 000 Kč
Diakonie ČCE Libice

nad cid]inou
Chráněné bydlení 180 500 Kč 120 500 Kč

]PMP čR Kladno Domov dobré vůle 250 000 Kč 200 000 Kč
]AAK o, s. Praha 10 Půjčor,na technických pomůcek 250 000 Kč 200 000 Kč
CírkewríZŠ |Ostrava-Pňvoz |ezytovéubl,toviiní
nerealizouón, Prostředhg !řeuedeng do r. 2002

210 000 Kč 180 000 Kč

Fokus o. s Praha 8 pracor,ně rehabilitační centrum 130 000 Kč 100 000 Kč
]blastní charita česká kamenict Chráněná dílna (moštárna) 188 125 Kč 120 000 Kč

]eikem i 458 ó25 Kč 1 120 500 K
§kutečné čerpání 9óó 488 Ka



III. Progra.mu na PodPoru uzdělóní

Fond vzdělání
yzděIávání by mělo být poskytováno nejen ,jednomu nebo několika lidem,
nebo dokonce mnohým, ale všem lidem dohrom ady, jŇoži každému zvlášť,
mlad5,rrr a starym, bohatlrn a chudýrn, bez ohiědu na narození, mužům
a ženám - zkrátka každému, jehož osrrdem je, že se narodil jako Iidská
bytost" (J, A, Komenský), Ne všiclini stojí na stejné staftávací čáře.
Některln chybějí prostředky, jinýrn ve stuáiu brání"zdravotní postižení.protože dobré vzdělání je vklad, kteý v budoucnu pňnese zisk v podobě
možnosti uplatnit se ve spoiečnosti, samostatnosti, nezár,isiosti a oolréno
žtvota, podporrrje vDv studenty, kteří by si studium z finančních důvodů
nemohii dovolit nebo jim v tom brání jejich zdravotní stav. v roce 2001
jsme podporovali formou stipendia 17 r,ysokoškoláků a 31 středoškoláků,
případně ňňú, z nichž 22je z dětských dómor,,rr. Na studijní ponťrci<y, školné
nebo jiné potřebyjsme jednorázově pňspěii 38 studentťirn. v loňském roce
jsme ve velké arr]e karoLrrrablahopřáli naší stipendistce Haně vítové Linhartové,
která úspěšně ukončila svá studia na Filozófické fakultě Univerzity lGrlor,y
v oboru kulturologre. studir-rm na r,ysokých školách s úspěchern rrkončili
také studenti Martina Hejlová z Plzně a Jat oslav Čipčala ) norní Čermné.
Československá obchodnl banka - genárální partner Fondrr vzdě]ání -participuje na iběru uchazečů a organizuje pro stipendisty pravidelná
setkání. Ten, kdo by se chtě1 vchazet o příspěveŘ na stl-rdiun, naj'de veškeré
informace na našich weboých stránkách www.vdv.cz.
V roce 2001 jsme na tento program vydali 1 031 408 Kč.

Salzburg Cornell Seminars
program intenzivnflro vzděIávánítékaru všech oboru na týdenních semináňch
v Salcburku převzaIVDV koncem roku 2000 od nadace Open Society Fund.
Pozkušenostech z programu Medical Fellowship, jehož se za 8letzú8astnilo
200 nladých lékařů z České reprrbliky a Šlóvenst<é republiky, získaI
\Dv grant Open socie§ Fund na administrativní zabezpičení págramu
seminářů, V roce 2001 se jich zúčastni]o celkem 17 iékařů. P.ágrun'
salzburg cornell seminars je určen pro lékaře ze střední a ýcňodní
Ewopy, VDV pňjímá přihláš§ pouze od lékařů z České republiky. Po jmínkou
je atestace v obonr, věk do 35 1et a dobrá znalost anglického jazyka. Delších
pobytů, tzv. internship, se v roce 2001 zúčastnilo 8 lékařů. Podrobnosti
jsou uveřejněny na webové stránce www.vdv.cz-
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Lékařské časopisy
Laskavostí,"ydavatelů v USA dostává VDV odborné lékařské časopisy, které
předává Národní lékařské knihov:rě v Praze. Časopisy ve více exempláňch
obdrží Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem a nemocnice v Trutnově.
V roce 2001 jsme lékařské veřejnosti předali §rto časopisy:
Diabetes, Hastíngs Center Report, Harvard Health Letters, Psychiatric
Rehabilitation Journal, American Family Physician.
Hodnota daruje 21 000 Kč.

M Programu na PodPoru a ochranu lidshých Próu

Roma
VDV podporuje akce menší}ro rozsahu, na které se z jiných zdrojů,
nedostává. V roce 2001 jsme distribuovali knihu Černob:irý žívot se statěmi
od romských autoru aznámých českých romistů v edici ZdeiL<y Jařabové
a s fotografiemi Jindňcha Štreita a Evy Davidové. Ifuiha vyšla na koncí roku
2000 v nakladatelství Gallery aje možné si ji objednat na adrese VDV DfuT
tétoknizejsme se seznámili s mnoha romslr5imi aktivisťy. Na druhé straně
jsme mohli šíňt informace o romských dějinách, zvycích a kultuře i do
zahrantčí, neboť kniha lyšla v české a anglické verzi.

Celkoqý objem finančních prostředků čerpaných v
Roma dosáhl qýše 663 091 Kč.
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Cena Olgy Havlové
0d roku 1995 VDV uděluje každoročně prestižní Cenu Olgy Havlové.
Sleduje tímzávažný cíl: ocenit angažovanost lidí se zdravotním postižením
v práci pro druhé lidi. Je to pnmí a zatímjediná cena, která se zdravotně
postiženým u nás uděluje. Náwh na kandidáta Ceny může posiat kterákoliv
orgalizace či jednotlivec, musí však být řádně doložen a odůvodněn.
Dozvěděli jsme se tak o mnoha rrynikajících lidech, kteří jsou veřejně činní
ve své komunitě a dávají dobry pňtlad sq4n životem. Udělení Ceny 01ry
Havlové je společenskou udáostí, při, nž VDV odrněňuje poděkováním
a vě cným darem zaslou žlIé dár ce, dlouholeté spolupracorm fl<y a r e altzátory
qmikajících projektů v oblasti zdravotníctvt, sociáIních služeb, vzdé\ávaní
a ochrany a podpory lidslgích práv. Občanské sdružení, ve kterém nositel
Ceny Olry Havlové působí, může v témž roce požádat o nadační příspěvek
na projekt. V roce 2001 obdržel příspěvek na vybavení Klub ohluchlých
v Praze.

Den dobré vůle
Od zaJožeúYDV uplynulo v roce 2001 jedenáct let, Každoročné v záfrkoná
VDV Den dobré vule, ktery má připomenout založení nadace. Vytěžek
z celostátrlt sbír}ry je věnován na pňmou pomoc dětem. Projekt se uskutečňuje
v partnerské spolupráci s Junákem Čn a ČSOg, a. s. V tento den skauti
a studenti organízttjí v rťnných městech ČR zábavrré progTamy pro dětí
anablzejí za dobrovolný pffspěvek červená srdíčka do klopy. Výtěžek sbír§
v roce 2001 byl použit na program bydlení občanského sdružení,,Pod křídly"
ve Valašském Mezlříčí pro děti opouštějící po 18. roce věku pěstounské
rodiny. Poprvé se v roce 2001 konal také Koncert pro Den dobré vůle, na
kterém vystoupila lda Kelarová se skupinou Romano Rat a Hradišťan
s primášem Jiřím Pavlicou. Koncert moderova] Pave|Zlna. Za všeobecného
nadšení prezentoval před publikem rodinu Smrčkových, která v pruběhu
14 let dala domov 23 dětem z ústavů a dětslqich domovů.
Heslo Dne dobré r,ule v roce 2001 znělo: Nikdy neublížíš dítěti! V návaznosti
na tento den poskyt1 VDV záštitu I. národní konferenci o násilí na dětech,
kterou organízovala 3. 1ékařská fakulta Univerzity Ikrlovy.
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Sesterské organi zace
spolupracují . VDY a podporují pňmo nebo prostřednictvím VDV projekty
uskutečňované v České repubtici.

Association Olga Havel France
, V čenmu 200I obdržela předsedlgmě asociace paní Kamila Lecierc

v praze cenu Jana Masaryka Gratias aglt zašíření dobrého jména České
republiky v zahraníčí. České velvyslanectrí v paŤíži uspořádalo na její
počest recepci.

, Asociace uspořádala v Českém centru v pašíži dva koncerf Jaroslava
lutt v ve prospěch dětí se zdravotním postižením ve Stochovt., lne ]8. října organizovafa v pařížit<ém Senátu benefiční koncert
Kubelíkova tria.

' známý česlrý kouzelník petr kasnar r,ystoupil v Českém centru v púůi
13. a 15. listopadu. Vytéžek z představení-byl určen na nákup protézy
končetiny pro Terezku Diepoldovou, která utrpěl a téžké zrůní při
autonehodě ve Francii v roce 1999,

, Podle rozhodnutí valn9 hromldy pňspěla na soukromé dětské domovy
a pěstounské rodiny v Mezirolí uÁ5,tiiáct , dáe na sportovní den seniorů
v praze 4 a na zašizení pro dlouhodoby pobyt osob se z&avotním postžením
Betany v Boskovicích.

' Tři dívky s lehčím zdravotním postižením zlyceav Táboře strávily týden
y koleji v Ganges u Nimes; vzájemné návštěvy budou pokračovat, ', celková suma, jž Asociace pňspěla na české sociání a zdravotně-sociální
projekty v roce 2001, činí 72 000 FE 0d svého vzniku Asociace poslrytla
českýrn organizacím 407 500 FE

Association 01ga Havel Branche Helvetique
. Od roku 7995 organizovala a financovalijiž

české děti se zdravotními obtížemi a a8ti
švýcarslrych horách. V roce 2001 pobývala
s doprovodem tři týdny v Arveyeres-Villars.

' V čenmu 2001 věnovala nadaci 135 prffi \yží azimruoblečeru, lr:teré získa]a
pro české děti na základé vyzvy ve švýcarském rozhlase. Rozdělili jsme
je dětem v dětslrych domovech.

' I ll"o uspořádala pět literiá"rních večerů v divadle Saint-Gervais v Ženevě.
v{éžeu, zvláštního představení ,,Noc s Vladimírem Holanem'', které se
uskutečnilo pod patronátem velvyslance České republilry ve Šýcarsku,

8 klimaticlrych pobytů pro
z dysfunkčních rodin ve
skupina dětí z Pardubic
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Jaroslava Šedivého, byl použit na úhradu pobytu handicapovaných dětí
z Pardubic ve Šrrýcarsku.

. V listopadu 2001 udělit velvyslanec České republiky ve Šr.ýcarsku
Jaroslav Šediý Čestnou medaili Minísterstva zatrranirnicn vecí ČR šýcarské
Asociaci Olga Have1 za její neutuchající humanitární činnost ve prospěch
českých détí aza pňtladnou propagací české kultury v zahraničí.

Deutsche Freunde und Fórderer der Olga Havel Stiftung
, Dí]ry naší sesterské organizaci projevili zájem o práci vDv velvyslanec

Spolkové republitrry Německo v ČR Hagen Graí Lambsdorff a jeho choť Ruth.
o RotarT Club Bonn následně finančně podpoňl subprojekt ,,Nové rodiny'' -

stavbu domů pro pěstounské rodiny v Hutisku-Solanci a Rožnově
pod Radhoštěm.

o počátkem roku 2001 se uskutečnila finanční podpora projektů sociální
práce s dětmi ulice z daru Deutsche Freunde und Fórd,erer der OIga Havel
Stiftung, které VDV obdržel v roce 2000.

o Na pozvání Deutsche Freunde und Fórderer der Olga Havel Stiftung
a Johanniter Unfali Hilfe Bonn se ve dnech 20. až 26. srpna 2001 sedm
zaměstnanců chráněných dílen a klientů rehabilitačních dílen teplické
Arkadie s doprovodem zúčastnilo poznávacího zájezús do Německa.
Na programu byla návštěva chráněných dílen v Beulu, skanzenu
v Kommernu, hipoterapie ve 

'W'aldau 
a daléí zajímavosti. Pň pobytu pomáhali

manže],é Zvolských a celá česká komunita v Bonnu, kteří se postarali,
aby tento pobyt účastr,úrům umožnil poznéŇ, sousedské země v rámci Ewopy

Stiftung Guter Tilille

' podobně jako v předchozích letech věnovala hodnotné třítýdenní ozdralmé
pobyty v alpském sťedisku v Davosu pro děti s astmatic\ýlni onemocněními
z Brna a Prahy v květnu a záú 2007. Pobyty vedly lékařky D. Růžková
aV Pátková. Předsed\rně nadace paní Katja Spriingli děti během pobytu
osobně navštívila.

canadian czechoslovak Fund for Medicine arrd Rehabilitation
. Manželé 01ga a Karel Velanovi pňspěli přímo na proyoz nestátního

Domova 01ga pro děti a rnladé lidi s mentálním postižením v Blansku.

0lga Havel Foundation Norway
. ZískaJa pro VDV 40 000 Kč, z nichžjsrne přispěli polovinou na."ybavení

charitnrho domova pro mat}ry s dětmi v Havlíčkově Brodě a druhou polovinou
na úprar,y a vybavení třídy pro hyperaktivní děti v záktadnr škole při Dětské
psychiatrické léčebně ve Velké Bíteši.
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Olga Havel Foundation New York
o zprostředkovaJa zaslání a vyíčtování daru The Nippon Foundation ve

prospěch činnosti VDV

,' .|

Děti z Pardubic ve Šr,}carsks, na pozvání Association Olga Havel Branche
Helvetique.

Počet nadačních PřísPěuhů Poshytnutý ch
Vljborem dobré uůle - Nadací Olgg Hauloué
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Cena Olsy Havlové
byla udělena dne 14. května 2001 v klášteře sv. Anež§ České v Praze

Anice Dvořákove
za dlouholetou pomoc občanům se sluchovou vadou v Klubu
ohluchlých v Praze 5, ktery v roce 1990 založíIa.

Cenu 01gy Havlové - bronzovou sochu OlbramaZoubka
,,Povzblzení" - předala předsedklně správrrí rady Výboru
dobré vule - Nadace Olgy Havlové, paní Dana Němcová.

Sla."nostrí pořad, v němž r,ystoupili Bambini di Praga s Bohumilem
Kulínským, houslový virtuos Václav Hudeček v doprovodu
klavrristy prof. Petra Ailamce a Farríároqý orchestr Pržského
hradu, uváděla Eva Hrrlková.
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Poděkování a hedvábný šril z chránéné itílny Dětského
centra 90 v Olomouci-Topolanech obdrželi:

Z a uýznamnou finanční podporu:

ČSog, a. s.: Ing. Pavel Kavánek, předsedapředstavenstva a generálníředitel
CS stavební spořitelna a. s.: JUDr. Jiří Klán, předseda představenstva
a generáJní ředitel
Velrryslanectví Irska - Embassy of Ireland: James 0'Conne11, First Secretary
Johnson & Johnson: Ing. Jiří Pavlíček, generální ředitet
}UDr. Marta Krupauerová, České Budějovice
Ch. S. Mott Foundation: Shannon Lawder, Director
SAP ČR, s. r. o.: Ing. Martin Bednár, generální ředitel

Zaúéinnoa spolupráci:

Renata Elhenická - za spolupráci při propagaci programů VDV
Helena Hrdá - za spolupráci pň propagaci programů VDV
Jaroslava kopelentová - za spolupráci při organizacivýstav prací lidí se
zdravotním postižením
MUDr. Alena Londonová - za organizaci lékařslqích stůíve Francii
MUDr. Pavel Sedláéek - za spolupráci při zdravotniclr5ích programech
PhDr. Jan Stolár - za spolupráci pň vzdéIávacíchprogramech
Ing. Josef Vlýprachtic\ý - za spolupráci Českého svazu skautek a skautů
při projektu Den dobré vule
Mgr. Pavel Wiener - za spolupráci při zdravotně-sociálních programech

Z a vymkající r e alizaci proj ektu :

Mgr. et Mgr. Miroslav Erdinger - Diakonie ČCE - Domov odpočinku ve stáří
Krabčice - 10 let činnosti
Ing. Miroslava lQílalová - Klub Downova slmdromu Jablonec nad Nisou
Olga Kurzová - speciální olyrnpiády a Studio OázaPraha
Olga Michutová - Rodina sv. Zdislavy Hutisko-Solanec - projekt podpory
pěstounských rodin
major Mike & Ruttr Stannett - Armáda spásy v České republice - 10 let
činnosti
Jitka Štambachová - Nadace Bona - chrrá.něné bydlenr pro lidi s chronic\ími
duševními onemocněními
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Všem vyznamenarrým blahopřál prezident repubtilry Václav Havel, kte4ý
se slarmosť zúčastnil.

Partner projektu a generální sponzor Ceny 01ry Havlové: ČSOB
Poděkování Národní galerii v Praze a jejírnu řediteli prof. Milanu Knížrákovi
Poděkování všem účinkujícím, kteň vystoupili bez nároku na odměnu

,,Co pro mne znilmená dobrá vtile" *

Na oťázku, co pro mne znanenádobrá ltrle, mohu odpovědět, že je to vnrnrání
životav souladu s Deklarací lidských práv... Všichni jsme jedné podstaty.

Všem byla Stvoňtelem dána pňrozen ápráva,jako je život, svoboda a dosažení

štěstí. Mnoha lidem ale osud pňpravil pŤekížl<y, a sami jen stěží mohou dospět

k naplnění těchto si,}ch přirozených práv. Je to tedy právě naše lidská dobrá
vule, která jim v tom může pomoci.

Díana PhiPPs

ZŇadíIi se člověk do spoiečnosti slušných lidí, nemusí si ani uvědomovat,

co to dobrá vule je. Ta je všudypřítomná a my si ji neuvědomujeme, stává
se součástí našeho života stejně jako spánek nebo pokrm. Teprve když dobrá

vule schází, chápeme ptně její ýznam: dobrá vule je pnmí předpoklad pro
pokojné soužití obyvatel naší planety.

Iíří Suchú

Mít dobrou vulí pro mne znamená umět otevňt své srdce.

Lubomír voleníh

Když někdo někdy něco pokazí, často se slitor,ně ň'ká: Chudák, no, aspoň
měI dobrou vuli... Ale dobrá vule je víc než komické usilování s malPn

efektem. Dobrá vule je otevřenost, vstřícnost, komunikace, pokora, námaha,
oběť, nezištnost, pomoc... Je to vule s tendencí k dobru.

Dá li Bůh, i ýsledek se dostaví...

Arnošt Goldflam

Dobrá vůle je touha byt pro druhého a pomáhat mu překonávat obtíže
a lidsky zrát.

Mons. Vdclau Malý

* Z Publihace ugdané k udělení Ceng 0lgg Hauloué 2001,
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Děkujeme těm,
kdo ve s\rych závétích pamatovali na dílo

Výboru dobré vůle - Nadace Olsy Havlové:

Alžbéta Balounová, Praha 5

Milatla Brožová, Praha 9

\čra Dvořáková, Praha 5

Jiniřiška Hollmannová, Praha 1

Milatla Jurčovská, Praha ó

Valérie Kaplanová, Pardubice

květuše pexiderová, praha 4

Ing. Mojmír Ondráček, CSc., Praha ó

Jatmila Součková, Práa 10

národní uměil<yně Drahomíra Tikalová, Praha 6

Ing. Zdeněk Velíšek, Praha 6

Vděčně na ně uzPomínáme
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Poděkování našim sponzonim a dárcúm

Dary nad 10 000 Kč věnovali:

A.C.E. MEDIA VENTURES, Inc. 15 000 Kč; ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FELIX a spol. 15 000 Kč; ADVOI(ÁTNÍ KANCELÁŘ ŘpzwÍČBr
VANĚČKOVÁ 15 000 Kč; AMERICAN EXPRESS spol. s r. o. ó0 590 Kč;
APOLO - Josef Svatoň kalendáře a knihy za 770 3B0 Kč; ASSOCIATION
OLGA HAVEL BRANCHE HELVETIQUE lyže a sportovní vybavení
za874874Kč:AVIRI]NION, a. s. 100 000 Kč; Michaela BaráékováZj 000 Kč;

František a Masta Brožkovi 47 744 Kč; BRZOBOHATY, BROŽ a HONSA,
v. o. s. 20 000 Kč; CIMEX KONCERN a. s. 18 000 Kč; THE COMMITTEE
0F GOOD WILL - OLGA HAVEL FOUNDATION NORWAY 42 990 Kč;
Čsel - Úert pneHe FLORENC, a. s. 118 000 Kč; ČBstcÍ IBLBCOM, a. s.

12 000 Kč; ČSAD BUS ÚSTÍ NAD LABEM a. s. 30 000 Kč; ČSOB, a. s.
1 44o ooo rt; ČBnuÁr HOŘEJŠ MYSLIL advokátní a patent. kancelář
25 000 Kč; ČESKOMORAVSKÝ CEMENI a. s. 1ó0 000 Kč; DC RELAX,
s. r. o. 20 000 Kč; Karel Dřevínek 105 000 Kč; ECK GENERATING, s. r. o.

1ó 500 Kč; EZ PRAHA a. s. 25 480 Kč; Marie Fallad ová 60 000 Kč; Miloš
Forman 50 000 Kč;Jan Hájek27 800 Kč; HAME, a. s.722 837 Kč; Dagmar
Hochová-Reinhardtová 30 000 Kč; JUDr. Miloš Holeček 35 000 Kč; JUDr.
Olga Holečková 30 000 Kč; Dr. Alica Hunčagová 40 000 Kč; rodina
Honigova a Roubíčkova 230 000 Kč; Bohumila Charvátová 100 000 Kč;
INTERNATIONAL MONETARY FUND 564 Z85 Kč; Alena Justic de Flores
20 000 Kč; Klementina Kavánková 30 000 Kč; Petr Klíma 20 000 Kč;
Václav Kokožka 15 ó00 Kč; Tomáš Kolowrat 50 000 Kč; Jiňna Kracíková
balonky za 20 000 Kč; Marta Krupauerová 60 000 Kč; Stanislava
Kubečková l" 500 000 Kč; Martin a Elsie Kubelík a Kamila Brabencová
20 000 Kč; Jiňna lšůková7z 000 Kč; P. J. G. Lemmens 25 000 Kč; Martin
Liesel 20 000 Kč; MAJETKOVÁ, SPRÁVNÍ A DELIMITAČ}{Í utltB
ODBORO\IfCH SVAZIJ 50 000 Kč; ING. MATAS - SLEVÁRNA STRAŠICE
250 000 Kč; MEYRA ČR, spol. s r. o. 15 000 Kč; Blanka Motejlová 50 000 Kč;

Ing. Helena N avrátilová 13 000 Kč; neznámí drá"rci 38 2B0 Kč; NRG ENERGY
CZ, s. r. o. 12 000 Kč; Hana Nováková 29 070 Kč; Jana Nováková 25 000 Kč;

NÁRODOHOSpODÁŘSKÝ úsrev AV čR 10 200 Kč; 0. B. HELLER a, s.
12 000 t(č; OB INVEST, a. s. 10 210 Kč; ORACLE CZECH s. r. o. 18 000 Kč;

PKM AUDIT S. r. o. 21 000 Kč; PEKÁRNY A CUKR]IRNY KLATOVy
a. s. pečivo za 22 51,2 Kč; Diana Phipps 113 750 Kč; Eva Podzimková
25 000 Kč; Mgr. Libor Prokeš 18 000 Kč; RAKO a. s. 15 000 Kč; Dagmar
Rohlenová 25 000 Kč; Giuseppe Roseili 20 000 Kč; ROTARY CLUB BONN
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125 300 Kč; doc. Ing. Tomáš Roubíček 25 000 Kč; S.A, CIMENTERIES
CBR, organizační složka 100 000 Kč; SAP ČR, spoi, s r. o. 24O 000 Kč;
SCALA CR s. r. o. 51 000 Kč; SAZKA a. s. 8ó6 723Kč; Eliška Schwarzeová
20 000 Kč; SEALED AIR, s. r. o.27 000 Kč; Ing. Pavel Sehnal 15 000 Kč;
Ing. Jan Souček, CSc. 25 000 Kč; STAVEBNÍ SPOŘITELNA Čpsrp
SPOŘITELNY, a. s. 571 000 Kč; SťATNÍ TISKÁRNA CENIN, s. p. 45 000 Kč;
Lukáš Stránský i1 000 Kč; Jarina Šimůnková 42 000 kč; MĚSTO
UHERSKE HRADIŠTĚ 46 552 Kč; ZuzanaVaněčková 40 000 Kč; Alžběta
Vilkovicsová 747 6B4Kč; Jarnrila Machová 11 000 Kč; Ivo Včelák 20 000 Kč;
Jan Vraný 12 000 Kč; \nÍcHonOČESKÁ ENERGETIKA, a. s. 50 000 Kč;
\MORLD BANK GROUP 564285 Kč; Dr. Milan a Lind,aZeleny 30 200 Kč;
Ing, arch. Jaroslav Zíma 75 000 Kč; Milada Zoulová 100 000 Kč.

o Grant CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION: 733 570 Kč
r Grant 0PEN SOCIETYFUND: 789 7Z2Kč
. Výnos z d,aru THE NIPPON FOUNDATION: 2 541 O2O Kč
. VYtěžek sbírlry ke Dni dobré vůle: I I57 364Kč
, Yytéžek z Benefičního koncertu dobré vtrle: 7 2gg O45

Rovných 10 000 Kč věnovali:

ASOCIACE AGA; Ing. Jindňch Bass; Ing. V]adimír Chyt,J; RNDr. Jaromír
Cibulec; Dagmar Drašarová; M. a V Frybovi; GLAVERBEL CZECH, a. s.;
Věra Hermanová; Libuše Hudečková ml.; Helena Kotoučová; JUDr. Lubomír
Kubička; LOTOS s. r. o.; RECOM REALITY s. r. o.; Eva Slezáková;
Ing. Vladimír Stecher; \ěra Šídová; JUDr. Ivana Štenglová; TAYLOR
NELSON SOFRES MEDIA, s. r. o.; VAKUUM PRAHA spol, s r, o,;
JUDr. Marcela Vilímková; Madimír Waigner; Jarmila Wildó Eismanová;
akademický sochař Olbram Zolbek.

Ostatní dárci:

ADVOKÁTNÍ reWCBLÁŘ BAKEŠ A PARTNEŘI; ADVOKÁTNÍ
KANCELÁŘ JUDr, MARIE CILÍNKOVÁ; ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
ČBcHovÁ RAKOVSKÝ; J. Almerová; AROT I(ONSORCIUM; ATELIER ART
s. r. o.; Baba; Růžena Baconyová; Irena Baláčová; JUDr. Jiň Balaštík; Ing.
Eva B arabasová ; V Bárov á; J ana B arlková; Václav Bartoň ; M aríe B az a|ová:
Dagmar Bečková; Romana Bečvářová; JAN BECHER - KARLOVARSKÁ
BECHEROVKA, a, s.; Ing. Jarmila Bělovská; Jaromír Bělunek; Ivan a Hana
Benešovi; Ing. Karei Beránek; Dagmar Bernátová; Božena Berndtová;



David Besten; Marie Bezděková; Helena Bezdíčková; Milena Bezdíčková;
01ga Bílá;Jindřich BIáa; Marie Bláhová;Jan Blaho; Jan Btaško; Madimír
Blažek; Petr Bodlák; Dr. Marie Boháčková; Věra Bohůnová;BORGIS a, s.;
Adriena Borovičková; Tomáš Boublík; Masta Božovská; Petr Brabec;
František Braun; Josef Braun; Bohumi]a Brcháňová; BRNĚNSKE VELETRIIY;
Eva Brodská; Mgr. Josef Brož; Vlasta Bruhová; Dušan Bruna; Mirka
Brunová; Pavla Brychtová; Jarmila Buchtelová; CA IB FINANCIAL ADVISORS,
s. r. o.; CA IB SECURITIES, a. s.; CAUTOR CONSULTING a. s.; Růžena
Ciburová; CIM PRAHA spol s r. o.; CODE s. r. o.; George Collins;
Drahomíra Coufalová; Barrrnka Čejchmanová; ČpttlOS CORPORATION
spol. s r. o.; Milada Čepičková; Miroslav a Růžena Čermákovi; paní Černá;
Emilie Černá; Libuše Černá; Marta Černá a Špačkovi; Jaroslav Černý; Jiří
černý; čnsrÁ BISKUpSKÁ KONFERENCB; čpsrÁ TELEnzE, Růžena
Čudlfuová; ČWt PBL; D.H.D. dřevěné hračky; Dagmara; Hela Danielová;
Parwz Davaii; prof. JUDr. Jan Dědič; Lore Ditzen; DOMOV DÚCHODCÚ
JÍLOVB; pan Dostálek; Draha; JUDr. Dagmar Dubecká; Věra Dufková;
Radim Duka; Štěp,án Dvořiák; Marie Dvořáková; Mirosiav Eber; EC HARRIS
s. r. o.; ENERGETICKE CENTRUM KLADNO, spo1. s r. o.; EVK - Říha
Vladimír; pan Fajt; FEDERAL - MOGUL FRICTION PRODUCTS a, s.;
FEROTECHNIK a. s.; Martina Fiaiová; Ing. Lenka Fikarová; Jan Foldtr;
MUDr. Oidřich Forejt; Ing, Michal Formánek; FÓRUM DÁRCÚ; Anna
Freimanová; AIeš Fre1; Zina Freundová-Hamonová; Dalibor Fuchs;
FYZIOLOGICi<Ý Úsrev Čsav; RNDr. Věra Gaisierová; GALERIE
MODERNÍHO UMĚNÍ; GALERIE U URANIE; GASTRONOMIA a. s.; paní
Gavalčíková; Irena Grosmanová; Jiff Grunt; Helena Guryčová; prof. JUDr.
Petr Hajn DrSc.; Ilona Halamková; Kateňna Hálová; Ing. Jan Hampl; Pavel
Hanuš; Blanka Háuslerová; ing. Jiff Havelka; Pavel Heger; Robert Hejhal;
Jitka Hellerová; Karolína Hemerková; Prof, Dr. Gottfried Herbig; Eliška
Herbrychová; Mgr. Marian Heres; Ludmila Hergottová; Albín Heřman;
Dagmar Hessová; paní Hladká; Hlaváčkovi; Dagmar Hlavinová; Ing. Petr
Hloušek; Jií Hlučka m1.; JUDr. Zdeněk a JUDr. Ivana Holáskovi; Jaroslava
Holcová; Iva Holická; Karel Holoubek a. s.; Jiň Homolka; Ing. Jaroslav
Horák; Michaeia Horáková; JUDr. Elena Hornová; John a Carolyn Horton;
HOSPODÁŘSII{ ronrOne ČR; ltulr. petr Hrobar; Květa Hronešová;
JUDr. Jana Hiiblerová; Ivana Hudcová; Ing. Petr Hudský; Madimír a Anna
Hujovi; Ing. J. Huml; Jarka Huňáčková; Ladislav Huryta; Ing. Ladislav
Huryta; HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM; Micha1 Hynek; David
Chaloupka; Jana Chaloupková; CHARITA ZNOJMO; Hana Charvátová;
MUDr. M. Chlebovská;Iozeí Choluj; Zbynék Chvátal; IKEA HANIM s. r. o.;
IKEA ČESKÁ REPUBLIKA s. r. o.; Doc. RNDr. Helena lllnerová, DrSc.;
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Miroslav Imrich; Jiří Jakubů; Ema Janečková; Jeroným Janíček; Ing. Igor
{anovsk}; Miloš Jedlička; MUDr. Marie Jelínkoiá; Ntnaiezíšková; Úilomír
]9žka; Ladislava Jindňchová; Zd,eíkaliránková; Pavel Jireš; Karel John;Michal Josííko; Božena Josková; Petr Jurkovič; ]V SERVIS, s. r. o.; JanaIGčabová;Jana Kadlecová; Dušan Karra; MNCELÁŘSKE sÝsrBŇ u. ..;
KARLOVARSKÝ PORCELÁN, a. s.; Marie Karnetová; Mgr. Michal
Kašpárek; Jaroslava Kavalcová; Věra Kičmerová; Silvie Kleiová; Ing.
Oldřich Klos; Monika Knauerová; Dalibor Knecht; Ing. Marie rnizová;
JUDr. Alexandr Kocián; Petra Kofroňová; Karel Koch-; Eva Kocherová;
Božena Kolská; Eva Komanová; KOMORA DAŇO\ÝCH POMDCď čň;
Anna Koníčková; Helena Konopfl<ová; Ing. Miroslav Kornalík; Aiena
Kosová; Oldňška Kostková; Radim Koštia[ Karel Kotrba; Anna Kotrlá;
Nina Kotíková; Ztszana Kottová; pan Kovář; Oskar Kovařfl<; Hedvika
Kovaříková; Dr. Eva lkátká; Mgr. Michal Kraus; David a Noemi Krausovi;
!Iq1 Martin Krejčí; Bedňška Krejčová; JUDr, Božena lGšková; JanaKršková; Jiří Knrla; Ing. Helena Kryštůfková; Eva l(řížová; dr. Miloš
5*::.l_: marrž.elkou; Irena Kučerová; Kateňna Kučerová; kUrrUruÍ
DUM STRELNIčNÍ VRCH;Jaroslav Kuna a MílaŽemtová; Vladimír Kuňák;
Vě:a_Kundratová; Ing. Martin Kusý; Květoslava Kutfuov á; Petr Labounek;
Jiří Lamrnel; PhDr. Tomáš Laně; Miroslav Langer; Mgr. Miroslav
Langhammer; Marie Lauermannová; Ing, Květa LauĚrbachJvá; Městské
kulturní středisko a ZŠ K. V Raise LAZNĚ nĚtoHnel; rBČrve, a. s.; pan
Lehečka; Yáclavalehká; Jaroslava Leipertová; Helena Leišová; rr.rBw a
JUNG, s. r. o,; LHOIST s, r. o.; Lucie Lhot]<ová; LIFE - František Voráč;

Yd.. Linsmayerová; paní Lisková; Milena Lísková; \ěra Literová; JanLitomislrý; Mgr, Andrea Lófflerová; LOID REALITY spol. s r. o.; MĚSTO
LOKET NAD 0HŘÍ; V__a J. Loučkovi; Regina Lukášová; LUMIŇEX spol.
l I,.-o,; M. Lupačová; Hana Machová; Anna Marková; Růžena Markóvá;
!!en\a Marková; Zoja Marková; Mirko Maršiá.lek; Tomáš Maršilr; Pavla
Martínková; Hana Mařfl<ová; RNDr. Olga Matějovská; Jiří l'laťha; pan
Matoušek; EvaMazlová: V Meisnerová; MELICIúREI( - Michal cóuia;
MF GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL Praha; Tomáš Micek; Květa Miková;
Jarra Mistová; Mil. Míšková; MONTOVANP SreWY VENEL s. r. o.; JartMorávek; Kamil Morčínek;Antonín More; Růžena Moreová; Tomáš Mosler;
Mgr. Libor Mrázek; Jitka Mrhačová; Masta Muchová; Lenka Nawátilová;
Marta Nawátilová; Zdena Nawátilová; Ing. Václav Nedvěd; Jan Nešpor;
Libuše Neumannová; Huu Hoa N$ryen; Phbr. Soňa Nigrinovi NOE spol.
s r. o.; NOTAŘSKÁ KOMORA Čn; Ňorre EKONOMICřÝ spnvr§; Ňo.,
]an Nov,ák;Josef Novák; Karel Novák; Libor Novák; paníNovákov á;zuzana
Nováková; A. a B. Novákovi; manželé Novákovi; Dana Novotná; Dr. Doris
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Novotná; Pavla Novotnri 
.trli]an Novotný;-NRG ENERGETICI{Ý PROVOZ,

s. r, o.;JUDr. Nina Odstrčilová; OrnPSlú ÚŘAD Prachatice;Jan ruat, hg.Jiří Pánek; Michaela Panošová; Hana Panská; Josef Panuška; JitkaPapieigya, RNDr, Josef Pavelka; Martin Pavlíček; manželé Paviit<ovi;
manželé Pazderkovi; Olga Pejskar ová; LenkaPernicová; Olga Pičmanová;PIDIVADLO; Michal_Pikna; \ěra Píšová; Karel Pištěk; ůúĎ..-Jur-.niru
Plintovičová; Jiň Podzimek; Marie Poláchová; Eva Poletzova;-Aritoinett
Pospischil Dresden; Vladimír Pospíšil; Drahomíra eospisitovJ; nvaPospíŠilová; Ing. Pe_tra Pospíšilová; Věra Pospíšilová; Ing. IrenaPotočková; paní Potůčková; ing. Eva Potůčková; norrurnil 'Povolný;
PPFBURZOVNÍ sPornČnoST a. š.; paníProcháakov{ Dana Prociazková;
l.š^lň!'9tii; Božena Puchernová; i-anda a Mirka Puldovi; PUNóOVNÍURAD PMHA; Tomáš P.iž. a, Hana Plžejová:_ I]ja Racek; rrrg. 

-ruu.r

Racocha; Václav Radotínský; Štepán Randa; MSELINA a, s.; I-n'g, Pauel
Reich; Marlene von Reichenbach; František 

'alrenaRejlovi; 
David Reman;

MUDr. Ivana Renelt""_1jj$" Richterová; Madimír ňo.u;'tng. i* nott,Ztszana Roubíčková; MĚSTO ROUDNICE NAD LABEM, ďl.. va.ru,
Rovenský; Karel Rulík; Štefan Růžička; Otakar nybens\i nyn.iroui,
Sj:F 1 lož,ena §vbářovi; Stanislav RYšaú; P*Jr n.liÉ.h§ožena
Reňchová; Ladislav Řezníček; Vítězslav Říha; jacon Sadilek; lng. 1inaři.l,Sachl; Bohumila Sazimová; Petra Sedláčková; Jana Semschov7;'lanica
Schreiber_ová; O1ga Schreiberová; Josef a Milena Schwarzovi; JanaSieglová; Ladisiav aZdeňkaSieglovi; Libor Síla; SILEX.p"r. .,.-., P*.rSkála; A]ena Skrbková; Pave' §krehot; Mgr. Ivo Slavotínek; Jiň šora.aa;
RNDr, František Smolka; Ing. Emil Smrčřa; RNDr. Pavel Sobíšek; paní
Sodomková; Václav Sochor; Marie Sochorová; Miloslav Sojt<a; soiPreircHP
_C_PSKA 

REPUBLIKA, s. r. o.; Jiňna Sommerová; Soňa Součková; PhDr.
Yá:L*.!^"_$_rn; 

SP GROUP, a. s.;Jarmila Spaiová; SPOprtB Šieňr<ÓvlryA PISKOVNI a. s.; spOLEK .BčANů súnÝcH voKbv'Ič; MÚ;;.;"""
Spurná; Ing. Dušan Stárek; STAVBY SILNIC e ZríeiŇió'J."..,'rng.
Ludmila Stonová; Marie Stonová; Milan Stor;Václav Straka; Eva Straková;
Jana Stratov á: Yér a Strnad_ová; Antonín a Jarmila Struplovi; Petr Svoboda;PhDr. Zdeněk Svoboda; Helena Svobodóvá; manželZ SuoroOovi; 

-innu

itO:.?Ií: ,rid.Ti'". !rn_ková; Jan Sýs; Eva Sznapko vá; larmiia Šabatová;
.;n a Jtň_na Sílených; Jitka Šedivá; David šediý; pan"Šechove., Ú*.
Semorová; M. Š.enková; Yq:k Šídlo; O]dňch šigut; n,{Úlr. erena šimuráoua;
]1g E_lanuei_Šíp; Marie Siroká; Marta Šmiárkalová; Radomír šmoldas;
lYD.: Yťn šolc;_Ladislav špaček; Alexander Sp.r.,"i""" Š;;;;Ů o*Sťastný; Dagmar Štěrbáčková; Jaroslava Štorková-Pešicová; Miloš Šulc;Lenka Švábo v á; !ítka Švec ová; PhDr, Daniela ft máš ová; Jaro slav Tane ček;
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TARGA HOTELS a. s.; TATE INTERNATIONAL s. r. o.; Mgr. Monika
Tesková; Ing. Oldňch Tichý; paní Tlačbabová; Magdalena Tomášů; TOTAL ČR
spol. s r. o.; Ludmila Tfochtová; Martin lřešňák; Antonín Tříska; Margot
Tirháčková; Ing. Petr Tirňnek; UNIVERZITA KARLOVA; Bohumila a Marie
Urbanovy; Lubomír Vacek-Veselý; Hana Vagenknechtová; Amálie
Vágnerová; Hana Vágnerová; Dr. Eva Valášková; Renata Valášková; Ivana
Valentová; Marie Vaiešová; Ludmila Viilková; Ing, arch, Jan Vančura; JUDr.
Jaroslav Vansa; Marie Vašková; Joseph Vedlich; Madislav Velim; ŘNDr.
Zdenék Veškrna; Hana Vlčková; \ěra Vodičková; Daniel Yodražka; lana
Vojtková; Pave1 Vokurka; Ing. Zlzana Voláková; Alena Vorlová; Marek
Vozar; Albína Vrabcová; Dana Vrabcová; Ing. Jiň Vrabec; Jiřina Vriá.nová;
Vrchní soud v Praze; Zdeňka Všelichová; JUDr. Petr Výroubal; Martin
a Katuška Vysolrych; Libuše Vyšínová; Lina'W'agrrerov{ Jitka Wachtlová;
Filip Waller; Ludmila Wannerová; Šárt<a witdová Dr. Alena Winterová;
Zdenka Wittochová; Oda Wommer; YOKO spoi. s r. o.; Ing. Zlzana
Zadáková; Božena Zádková; ZÁKLADNÍ ŠrOm Osov; JÚDr. Eva
Zarembová; Markéta Závodná; ZDEK} - Koukola Zdenék; Veronika
Zelslová; Anna Zemanová; Jaromír a Anna Zikmundovi; Zdeíka Ziková;
Zdeňka Ziková m1.; Hynek Zolhar; Vladimír Zubák; Kateňna Zusková;
PhDr. Vlasta Zvfuová;Petr Žák; MUDr. larmilaŽilmá.

Zvláštrtí poděkování
o Advokátní kanceláň kocián Šolc Balaštík za uspořádárrí sedmého

Benefiční}ro koncertu dobré vule dne 26. listopadu v kostele svatých
Šimona a Judy, nad, nímž pŤevzal záštítuprezideni republiky Václav Havel.

, Agentuře provás za bezplatné vylepení plakátď ke Ďni dobré vute
v centru prahv.

, Báře Št;pánávé, Českomoravské hutlební společnosti a skupině
čhavorikani \ama za odpolední vystoupení v Den dobré vttle na ioine.

o Bambini di Praga, Václavu Hudečkovi, prof. Adamcovi a Fanfárovému
orchestru za vystoupení při slavnosti cena 0l5l Havlové v klášteře
sv. Anežkv České.

, Firmě E. C. Best Praha za zasfl,ánífleet sheets elektronickou poštou
každý den.

. Ceské televizi zaýznamnou mediální podporu Dne dobré vůle.. Ceskému rozhlasu zavysí7ání o činnosti ĎV a o Dni dobré vule.. Českému Telecomu zaprovozzelenélinlry 0800/11 10 10.
, !sor, a: s-, zaparhrerství ve Fondu vzdělánr a pň pořádáru Dne dobré vůle., Litografickému studiu Durabo za vytištění destiček k programu

Benefičního koncertu dobré vůle,
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. Egey Třavel International Services, spol. s r. o., za ozdralmé pobyfu pro
40 dětí z pěstounslrych rodin z jižních Čech a Moravy v Řecku v hodnótě
Z22 400 Kč.

o Fabrice, reklamní agentuře, za propagaci VDV
. Paní Bohumile Fetterové z Nižboru a paní Růženě Čermákové

z Hýskova za obráaky dětí a malované kameny.
o Gallerý s.t o. za spolupráci pň ,"ydání knihy Čenrobflý život a pomoc pň

její propagaci.

'paní sabině Grušové za prezentaci vDv při Dnu otevřených dveří
v prosinci 2007 v rezidenci velvyslance ČR v Rakousku, J. E. Jiňlro Gruši.

, Parú Librši Hudďkorrc ml. ze Sloupnice zaq§ivlryapletené oblečenípro děti.
o Paulu Lemmensovi zNb,ozemska, ktery věnoval VDV všechny dary, které

obdržel pň oslavě sých narozenin ó. července 2001 v Praze.
, Firmě IN,SY-co započítačoý servis a bezplatrré školerí našich zaměstnanců.
o společnosti lTDLzaorgarl:zacíjanfito apodzimnrho Mezinárodnrtro veletrhu

hraček v Letňanech, při nichž část vystavovatelů věnovala hračky vDv
' Majetkové, sprárnrí a delimitační rrnii odboroqých svazů zapráadninové

pobyty v Chorvatsku pro 628 détí z 20 dětských domovů.
, McDonald's Hostivař za u spořádán zábavného odpoledne pro děti z dětského

domova v Kralupech nad \řltavou.

' charles stewart Mott Foutdation za velkorysý grant určený na rozvoj nadace., Časopisu prague Business Journal za aězp\atnou inzercik Benefičnímu
koncertu dobré vule.

. Paní Renatě Elhenické za poradenství v public relations.
o Respektu, Mladé frontě DNES, Hospodářsdým novinám a Rod,innému

lékaři začlánlry ainzeráty o činnosti VDV
' Společnosti HOLI, s. t o.,zaseryis našíinternetové stránkywww.vďv.cz.
, Skautkám a skautům, kteň spolu s námi pořádali Den dobré vule

v desítkách měst, za jejich ochotu a rr5mikající spolupráci.

' Městum a obcím, které se.ke Dni dobré r,ule pňpojily: Blansko, Bojkovice,
Brno, Broumov Bruntál, České Budějovice, Dukovany, Havlíčkův Brod,
Hranice na Moravě, Chrudim, Jaroměi Jihlava, Karloly Vary, Karviná,
Klatovy, Kojetín, Kroměříž, Kyršperk nad 0hň, Litoměňce, Litomyšl,
Malé Svatoňovice, Mladá Boleslav, Moravská Třebová, Most, Olomouc,
Ostrava, Otrokovice, Poděbrady, Praha, Prachatice, Prostějov, Pňbyslav,
Rokycany, Rožnov pod Radhoštěm, Rýmařov, Spá"lené Poříčí, Suchá Loz,
Světlá nad Sázavou, Šternberk, Uherské Hraaiště, Valašské Mezlíičí,
Volylě, Vrchlabí, Vsetín, Vyškov, Zlín.

, pavlu zanovi za jeho nezapomenutelné moderování koncertu pro den
dobré vule naŽofíné.
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Příspěvlry 10 000 Kč a více, které poslrytl \IDV v roce

Agapé o. s. - Sovenice

Angle Tlrte - Mladá Boleslav

Anima o. s. - Praha 2

Arcidiecézní charita - Praha 2

Arcus Onko Centrum -

Annáda spásy - Krnov

Baobab o. s. - Praha 4

Bar:vy života o. s. - Roudnice nad L.

Boruvka o. s. - Borovany

Centrum pro rodinu a sociální péči - Ostrava

Centrum Zdislava - Nové Město na M.

Církevní ZŠ Orbis Pictus - Tábor

Církevní ZŠ Orbis Pictus - Tábor
1n

Český klub ohluchlých - Praha 5

Dětské centrum 90 - Olomouc

Dětské klimatické pobyty o. p. s. - Plzeň
v

Dětský klíč o. p, s. - Šumperk

Dětslrý nadační fond - Plzeň

Dia]<onie Církve bratrské - Praha ].
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Diakonie ČCB - gettén - Ktoboulry u Brna

Diakonie ČcB - srp - Praha 8

Diakonie ČCB - střeaisko rané péče - Praha 5

Diecézní Charita Brno - Brno

Diecézní charita Brno - Znojmo

Diecézní charita Hradec kráové - polička

Dobrovolnické centrum o. p. s. - Ústí nad Labem

Dokumentační střed. pro lidská práva - Praha 4

DOM o. s. - Praha 8

Domov důchodců - Litovel

Domov Sue Ryder o. p. s. - Praha 4

Dům pokojného stáří sv. Alny - Velká Bystňce

Dětská léčebna Edel - ZlatéHory

Evangelická akademie - Praha 4

Exodus o. s. - Vlašim

Fakultní nemocnice - PIzeň

Fakultní nemocnice - Brno

Farní charita - Náchod

Farní charita - pelhřimov

Farní charita - Chodov
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Fokus o. s. - Ústí nad Labem

Fokus o. s. - Praha B

FRPSP - středisko rané péče - Praha 5

Hospic Anežlry České - Červe Kostelec

Hospic sv. Lazata - Plzeň

charita - ostrava

Charita - Hlučín

charita - Šternberk

Charita - Javorník

Charita sv. Anežky - Otrokovice

Charita sv. Rodiny - Noú Hrozenkov

ICN o. p. s. - Praha

Jasněnka o. s. - Uničov

Jitro o. s. - Sokolov

I(ub Hurá kamarád o. s. - Pardubice

Klub nemocných cystickou fibrózol - Praha 5

Klub rodičů a přátel dětí PŠ - Praha 6

KIub rodičů a přátel dětí s Downor4lm syndromem

Komunitní centrum sv. Prokopa - Praha S-Stodůlky

Koník o. s. - České Budějovice
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Lipka o. s. - Prostějov

Mamma Help Centrum o. s. - Praha ]_0

Mateřská škola - Bojkovice

Mateřská škola - Miřetice

Městská nemocnice - 0strava-Fifejdy

Nadatio Samaritanus o. s. - Brno

Naděje - Nedašov

Naděje - Česká Třebová
YL^1*.- 1-1--Ll

Naděje 2000 - Chomutov

Nemocnice milosrdných sester - Praha 1

Nemocnice s poliklinikou - Louny

Obec Košťálov - Košťálov

Oblastní charita - Blansko

Oblastní charita - Liberec

Oblastní charita - Brno

Oblastní charita - Havlíčkův Brod

P - centrum o. s. - Olomouc

Pěstounská rodina - Cítoliby

Pěstounská rodina - Dolní Kounice

Pěstounská rodina - Tirpesy
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pěstounská rodina - Hovézí

Pěstounská rodina - Lipov

pěstounská rodina - Třebíč

Pěstounská rodina - Prostějov

pěstounská rodina - stará ves

pěstounská rodina - Havrřov

pěstounská rodina - Bednáreček

pěstounská rodina - Březí

pěstounská rodina - sovadina

pěstounská rodina - praha 5

pěstounská rodina - vsetín

pěstounská rodina - Alexovice

25 détj z pěstounsklích rodin - ČR

Pomocná ruka o. s. - Prostějov

Pontis o. p. s. - Šumperk

Poradna pro integraci - Praha 1

Portus o. s. - Praha 1

Prointepo - Hradec Krlílové

Přáteistrí o. s. - Česká Třebová
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Rodina sv. Zdislavy o. s. - Hutisko-Solanec

Rozkoš bez ňzíka o. s. - Praha - Brno
automobi
SAAD o.

SAAD o. s. - Brno
bu]letin
SAAK o. s. - Praha 10
v.vbavení půj čovny technichých
Sdružení Neratov - Bartošovice

Sdružení pěstounslrých rodin - Brno

Sdružení Za détsl<y životv Brně - Brno
bezbariérové úpravy
Sestry Apoštolátu sv. Františka - Praha ó

Soukromá Ťinecká OA - Třinec

Sorrkromý dětslrý domov Markéta - R"dh.šť 
" 

H.li.

Speciání MŠ ,,Sluníčko'' - Praha 5

SPMP - Mladá Boleslav

SPMP -Praha4

SPMP - Praha2

SPMP - domov Ráček - Rakovnfl<

Společnost Columba - Loket

Společnost pro ranou péči - Praha
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Společnost sv. Jan pod Skalou - Horní Bezděkov

Spolek Trend vozíčkářů o. s. - Olomouc

Stacionář o. s. - Vsetín

Tatry deťom, o. s. - Štrbské pleso

Technická universita - Liberec

Terne o. s. - Poběžovice

Via Vitae o. s. - Napajedla

Vzájemné soužití o. s. - Ostrava

Zahrada o. s. - Praha 10

Zš - Osov

ZŠ - Nová Bystňce

ZŠ a MŠ ,,Začít spolu" - Chotýšany

Ikroliny SvětIé - Havířov-Podlesí
polohovací židle pro žáka se ZP
Zvláštní škola - Úpice

zvš a pomocná škola - pelhřimov

Zívot 90 - Praha 1

Zivot 90 - Jihlava

Poznámka:
Jména a adresy soukromých osob, příjemců nadačních příspěvků,
nezveřejňujeme.
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Zpráva o hospodaření v roce 2001
a) Hlarmí, neztlaňovaná činnost

Příjmy
Převod finančních prostředků z fondů na hlavní činnost
V5ínos NiF
0statní

Výtlaje
Režijní náklady: elektrická energie, režijní materiál

služby
mzdy
odvody - sociální a zďravotní pojištění
poplatlry
ostatní náklady

nlm
b) Hospoilářská, zdaňovaná činnost

Příjmy
V3,nosy z prodeje hmotného majetku
V}rrosy z finančního majetku (cenné papíry)
Ostatní

Výitaje
Bankovní služby
Daně a poplatky
Zťstatková cena hmotného majetku
Nlíkupní cena prodaných cenných papíru
Ostatní n

c) Přehleil daru přija{ých v roce 2001
Finanční dary pňjaté od soukromých osob
Finanční daty pňjaté od organízací
Finanční dary z dědictví
\ěcné

il) Přehlert nadačni
Finanční příspěvky a věcné dary

v roce 2001

říspěvkv z výnosu ů NIF
Celkem

Údaje jsou v Kč

1 Z7Z 300
1 355 óó5

3 z3L L94

88 902
I 789 697
I492 91,4

504 577
620

130 085
4 006 795
4 162 710

8 1ó9 505

7 522 700
40 735 I43
5 370 198

47 628 o41

57 689
23 970

993 83ó
39 539 996
2 190 580

3 7l0 632
11 259 350
2 9431,09
2 268 949

20 L82

14 207 378
966

15 L67 866
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Zpráva auditora

lNG. JosEF c|VlN

čle| Kómóly o!ditoíú le9 č 006
č €. Kómorv doňovýčh porodců req

ieL: 21 1§8212

v Praze. 1?.4,200l v.fson nosnÉ vůLn
Nadace Olgy Havlové

k rukám předsedkyně správni rady

senovážné n. 2

1l0 00 Praha 1

ZPR (VA AUDITORA

Na základě žádosti vrÍBoRU DoBRÉ vŮLE, nadace oigy Havlové,

Senovážné n. 2, Praha l, l 1 o oo, IČo 406066, j sem provedl audit přiložené úče.ni áVěrky k

3ll1212001.

Audit byl proveden v souladu se Zákonem o auditorech a Komoře auditoru České

republiky a auditorskými směmicemi Komory auditoru ČR. T;4o směmice požaduji, aby byt

audit proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetni závěíka neobsahuje

ťztramné nesprávnosti. Audit obecně zahmuje ujběrouým způsobem provedené ověřeni

úplnosti a prukúosti částek a infomací uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zabmuje

posouzení spávnosti a vhodno§ti použitých účetních zásad a význmých odhadů učiněných

účehi jednotkou a zhodnoceni celkové prezenmce účetní závěřky, Na ákladě provedených

testů kon§tatuji, že provedený audit posk},tuje přiměřený podklad pro ryjádřeni wýroku.

Zadavatel požadoval, aby byl audit proveden v teminu pro adáni ZÁvěrečné zprávy

do tisku. vtéto době všakještě nebylo zpracované daňoré přiariní a píolo vniá,kladech

nadace není zahmuta daňová povimost a !.ýsiedek hospodařenije lrykázán,,před zdměním".

Na základě skutečnosti, zjištěných v průběhu ověřováni, potvlzuji že účetní ávěrka ve

všrclr uýznmných ohledech věmě zobrzuje majetek. záveky a vlastni jmění vj'še uvedené

společno§ti k 31/l2l200l a výsledek hospodaření a rok 2001 (vše před zdeěním) v §ouladu

s platnými zt&ony a účetními předpisy. K účehi ávěrce ploto iYdávám lýlok

,,BEz \|ÝHRAD"

V;iroční zprávujsem neověřoval, nebot'nebyla k teminu auditu k dispozici.

/J";;iĎ\/_xď")
\c,R./
\ ',a.,. "o§" ,/
'<áťJY Josl Llvln

přílohy: rozvaha a výkž Zisku a Zráty k 3 1. 12.2001

ve fomé qkeů Úč No 1-0l a Úč No 2-o]
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záJkladrtí dat;- o nadaci v roce }ool
Název: Výbor dobré vůle - Natlace Olgy Havlové [VDV)
Síd1o: Senovážné náměstí č.99a2, Praha 1
Adresa pro písemný styk: P. 0. Box Z4O, 7LL 2L Praha L
Telefon: 02 l 2 42 L 6883, 02 / 2 42L 7 33L, 0Z l 2 42 7 7 06L
Fax:02/2421 7082
Zelenálilka -bezplatné informace v praco,nú ilny o<l 8 ilo 17 hod.: 0800/11 10 10
E-mail: v<lv@telecom.cz
Stránka na internetu: www.vdv,cz
Konto v ČSOg Pralia 7:Kč:478437033/0300

USD: 78573203/0300
EUR: 478573723/O30O

Konto v Žir,rrostenské bance: 397ó550O4/O4O0
Ič0: 0040ó066
Zápísv rejstříku nadací: L4. L2,7998

Správní rada:
Dana Němcová - Předsedhgně,

PhDr. Ivan Douda, Eliška Hranáčová, Jan Kašpar, biskup Václav Ma\i
doc. MUDr. Jaroslava Moserová, Diana Phipps, PhDr. Milan Tománek,

Ljubica Václavová

Dozorčí rada:
Ing. Helena Nawátilová, JUDr. Magdatena Pištorová, Ing. Emanuel Šíp

Kancelář:
MUDr, Miiena Černá - ředítelha,

Eva kvasničková - ehonomichá manažerha,

Jarmila Vernerová - asistentha ředitelha,
Marie Strnadová - pohladní,

Jarina Šimůnková, Barbara Resnerová (od 15, 10. 2001),
Helena Tabakovová (do 30. 6. 2001), Hana Haráková (od 14. 8. 2001)

- hoordindtorhg proj ehtu,
věra kubátová - účetní

JUDr. Petr Hanzal - Próuní zisnPce,
Milan Černfl< (do 31. i0, 2001) a Jan Vrštala DiS - ue uýhonu ciuítní stužbg

Dobrovolníci:
Nadh Ba_lcarová, Renata Elhenická, MUDr. Dana Ellederová, Irena Kobylková,

Kateňna Kořánová, Radka a ZuzanaKovářovy, Marie Myšičková, Marek Pastucha,
MUDr. Edita Pavlíčková, Marie Prausová a Pavla Steinhartová

Stážisté:
Michae]a Dušková, Martina Jílková, Martin Koška
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Poradní sbor k programu Sasakawa Asthma Fund:
MUDr. Pavel Burket - dětshé oddělení nemocníce u Jilemnici
MUDr. Václav Marek - dětshé oddělení nemocníce u Lounech
MUDr. Stanislav Strnad - II. Polihlíniha FN Hradec Króloué

MUDr. Petr Pohunek - FN Motol Praha
MUDr. Zvana Pribilincová - II. dětshti hliniha FN Bratislaua
MUDr. Martin Rusnák - Léhařshó Jahulta [Jniuersitu u TYnauě

Daniela Hátleová - Sasahawa Peace Found_atíon
MUDr. Milena Černá - ředitelha WV
Hana Haráková - tajemnice Projehtu

Jarmila Vernerová - asistentha

Porailní sbor Fontlu vzdě|ání:
Ljuba Václavová- sPróuní rada WV - předsedhgně poradního sboru

Ing. Pavei Hejzla:r - oddělení Firemní homuniiace ČSOB
Alice Beranová - oddělení Fíremní homunihace ČSOB

_ lIDl Milan Pospíšil - Rad.a Pro ntirodnosti, Wad uládg ČR
RNDr. František Kopeclqí - ředitel Ggmntizia Jana Nerudy, Praha

Mgr. Dana Hradcová - občanshé sdružení Poryu
Mgr. Miloš Rejchrt - euangelichý duchouní

MUDr. Milena Černá - ředitetha WV
Eva Kvasničková - tajemnice Fondu uzdělóní

Porota Cena 0l5l Havlové:
Dana Němcová - Předsedhgně sPrtiuní rady WV - Předsedhgně Poroty

Eva Hů]ková - Česhý rozhlas Praha
Jan Lorman - humanitórní sdružení Žiuot 90
Iveta pešková - občanshé sdružení prosaz

Ing. Že\ímír Procb,ázka - Sdružení Pro Pomoc mentólně Postiženým
Mgr, Pavel Wiener - Fahulta tělesné uýchouy a sPortu tIK

PoMÁHÁME DRU!ÝM K víTĚrsTvl|
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Zpráva o činnosti
Výboru dobré vůle - Nadace OIgy Havlové

za rok 2OO1

Text: Milena Černá
Fotografie: Zdeněk Chrapek, Přemysl Fialka a archiv nadace

Vydal: Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
Náklad: 2000 ks

Praha 2002
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