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Poslání 
Posláním Výboru dobré vůle – Nadace 
Olgy Havlové je pomáhat lidem, kteří se 
pro svůj nepříznivý zdravotní a sociál
ní stav těžko včleňují do společnosti 
a nemohou se bez pomoci druhých sami 
o sebe postarat. Svým působením se snaží 
o rozvoj duchovních hodnot, vzdělání, 
ochranu lidských práv a všeobecně uzná
vaných humanitárních hodnot.

 

Cíle
→  Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlo
vé slouží především k podpoře sociál
ních a zdravotně sociálních služeb, které 
pomáhají lidem ohroženým sociálním 
vyloučením k získání důstojného místa 
ve společnosti. 
→  Podporuje občanská sdružení a chari
tativní instituce, které poskytují sociální 
služby opuštěným a zdravotně posti
ženým dětem, bezdomovcům a ženám 
v tísni, seniorům, lidem s následky 
nemocí a úrazů, pomáhají mírnit bolest 
nemocných a stojí při nich i v těžké chvíli 
umírání. 
→  Realizuje programy na podporu vzdě
lávání dětí sociálně či zdravotně handica
povaných. Každoročně uděluje Cenu Olgy 
Havlové člověku, který se nehledě na své 
zdravotní postižení angažuje pro druhé.
→  Připojuje se k nestátním neziskovým 
organizacím při jejich úsilí o rozvoj 
sociálních a zdravotně sociálních služeb 
a dodržování lidských práv.  

O vzniku 
Výboru dobré 
vůle – Nadace 
Olgy Havlové
Výbor dobré vůle založila paní Olga, první 
manželka prezidenta České republiky 
(1933 – 1996) dne 12. dubna 1990 v tradici 
Výboru na obranu nespravedlivě stíha
ných Charty 77. Výbor se zavázal působit 
na morální vědomí společnosti, upozorňo
vat na nedostatky v sociální politice státu 
a na nedostatky v práci sociálních, zdravot
nických, školských a jiných institucí. Dále 
se rozhodl napomáhat nestátním nezis
kovým organizacím v jejich úsilí o sociální 
začleňování lidí se zdravotním postiže
ním, nemocných, starých a opuštěných, 
lidí, kteří jsou diskriminováni a ohroženi 
sociálním vyloučením. Od svého počátku 
pomáhá Výbor dobré vůle podle svých 
možností také v konkrétních případech 
lidem, kterých se nemůže ujmout žádná 
jiná organizace nebo zařízení. 
 Dne 23. září 1992 byla registrována 
Nadace Olgy Havlové. Od toho okamži
ku organizace používá složený název 
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 
(dále VDV). Paní Olga jako její zaklada
telka dbala zejména na řádné zdravotní 
a sociál ní posouzení žádostí, na účelné 
využití každého nadačního příspěvku, 
na pohotové poskytování pomoci a udr
žování kontaktů s dárci i obdarovanými. 
Těmito principy se VDV řídí dodnes.
 Podle zákona č. 227/1997 Sb., o na
dacích a nadačních fondech, byl VDV 
zapsán dne 14. prosince 1998 v nadačním 
rejstříku vedeným Městským soudem 
v Praze, oddíl N, vložka 69. 
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Vážení přátelé!
Opět Vám skládáme počet z práce, kterou Výbor dobré vůle – Nadace Olgy 
Havlové vykonal v uplynulém roce díky Vašemu pochopení a podpoře.
Každý rok se můžeme vzájemně potěšit ujištěním, že naše společná dobrá 
vůle pomáhá konkrétním potřebným lidem a je pomocí a povzbuzením všem, 
kteří v občanské společnosti ve svých projektech usilují o zlepšení kvality života 
bližních v různých oblastech jejich znevýhodnění. 
Ani vysoce organizovaná společnost nás neumí ochránit od vší nepohody. 
V současnosti s obavami spekulujeme o celosvětové krizi.
Přeji nám všem, abychom se ve střízlivé skromnosti nadále nebáli vycházet 
ze své sebestřednosti a dělit se i v nadcházejícím roce o různá břemena. 
Pro „chudé“ v nejširším slova smyslu je to často právě otázka kvality života, 
spočívající mimo jiné v mezilidských vztazích, a pro ty, kteří dávají, výsada 
a požehnání.

Zdravím Vás v naději na další spolupráci!

Dana Němcová

>

V Praze, v únoru 2009
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→  31. března se Milena Černá zúčast
nila slavnostního udělování příspěvků 
IWAC organizacím působícím v sociál
ní sféře, které se konalo na francouz
ském velvyslanectví v Praze.

Duben
→  V Domově Sue Ryder se uskutečnila 
členská schůze SKOK.
→  7. dubna se Milena Černá setka
la s ministrem práce a sociálních věcí 
Petrem Nečasem k otázkám reformy 
sociál ních služeb.
→  Výbor pro EU Rady vlády pro NNO 
se zabýval prioritami předsednictví ČR 
v Evropské unii. 
→  V Českém rozhlase proběhlo natá
čení o VDV a benefičním koncertu.
→  13. dubna se ve Smetanově síni Obec
ního domu v Praze konal Českoně
mecký benefiční koncert ve prospěch 
VDV, na němž vystoupil Zpěvácký spo
lek Hlahol, Sbor Artn, Abonnenten
orchester des Deutschen Symphonie 
Orchesters Berlin a sólisté. 1
→  14. dubna nastoupila do VDV Moni
ka Granja jako manažerka PR a fund
raisingu.
→  Milena Černá se zúčastnila celo
denního jednání Komise o Národním 
akčním plánu sociálního začleňování 
MPSV.
→  15. dubna se konalo zasedání správ
ní rady, při kterém byly rozděleny na
dační příspěvky z výnosu NIF.
→  Monika Granja připravila informač
ní panel a propagační materiály o VDV 
pro Veletrh inovací. 
→  22. – 23. dubna se Milena Černá zú
častnila závěrečné celostátní konferen
ce EQUAL na téma sociální politiky.

→  Poradní sbor pro Cenu Olgy Hav
lové vybral jako laureáta za rok 2008 
JUDr. Jana Hutaře z Národní rady zdra
votně postižených. 

Květen 
→  Cena Olgy Havlové byla předána 
v benediktinském opatství v Emauzích; 
stipendista VDV Tomáš Kačo hrál Cho
pina, sbor Bambini di Praga se předsta
vil oblíbeným písňovým pásmem „Le
tem světem“.  2
→  Nizozemská historička paní Andrey 
Nater vnavštívila VDV.
→  Milena Černá jako členka čestné po
roty Gloria musaealis předávala v Pan
theonu Národního muzea ceny vyni
kajícím muzejním projektům za rok 
2008. 
→  15. května poskytli Milena Černá 
a Jan Hutař rozhovor pro ČT 24 o Ceně 
Olgy Havlové. 
→  19. května se v Lichtenštejnském pa
láci na Kampě konala konference Se
nioři – naše šance.
→  20. května se uskutečnilo zasedání 
správní rady VDV.
→  26. května Milena Černá navštívila 
dětský domov pro děticizince bez ro
dičů v Praze 11, kterým VDV přispívá 
na kapesné.
→  27. května vykonaly Eva Kvasničko
vá, Monika Granja a Pavla Kovářová 
návštěvu Domu dobré vůle na Kladně–
Nouzově. 3  
→  29. května se konala slavnost pro děti 
uprchlíků na zámku v Častolovicích, 
kde zástupci ČSOB Asset Managemen
tu předali Poradně pro uprchlíky šek 
na 200 000 Kč; o pohoštění se postarala 
paní Franziska Sternbergová. 4

1

2 

3

4

10

> kalendář akcí roku 2008
Leden
→  7. ledna se uskutečnila v Domě ná
rodnostních menšin hl. m. Prahy verni
sáž putovní výstavy o historii gay hnutí 
v ČR (akce ještě k Roku rovných příleži
tostí). 
→  8. ledna se konalo na Velvyslanectví 
SRN Novoroční setkání dobrovolníků 
a jejich klientů o. p. s. Živá paměť pod 
záštitou velvyslance pana Helmuta El
fenkämpera.
→  14. ledna proběhla schůzka s pra
covníky ČSOB o projektu Fond vzdělá
ní.
→  15. ledna poskytla Milena Černé roz
hovor o bezdomovcích v Praze pro an
glické vysílání Českého rozhlasu.
→  16. ledna se uskutečnila porada 
ke strategii VDV v roce 2008.

→  22. ledna zasedala správní rada 
a zvolila za svého člena Ing. Josefa Be
neše.
→  26. ledna se členové správní rady zú
častnili premiéry filmu režiséra †Pavla 

Kouteckého Občan Václav Havel v pa
láci Lucerna. 
→  Děti z dětského domova v České 
Lípě navštívily VDV u příležitosti výročí 
úmrtí paní Olgy.

Únor 
→  5. února proběhla v Poslanecké sně
movně PČR rozprava na téma regulace 
prostituce.
→  7. února se v privátním klubu MAT 
konal seminář na téma „Dobrý konec 
života“ v rámci Salcburských seminářů, 
vedený JUDr. Ondřejem Dostálem.
→  16. února měla Dana Němcová 
přednášku o Výboru na obranu ne
spravedlivě stíhaných a o VDV pro 
spolek Frič v Lázních Bělohrad, bě
hem které byl promítnut film Věry 

Chytilové z roku 1993 o VDV s názvem 
„Co člověk má“. 
→  Eva Kvasničková se zúčastnila semi
náře o právu dětí na rodinné prostředí 
v Poslanecké sněmovně PČR.

Březen
→  4. března se konalo zasedání správní 
rady VDV s grantovým řízením progra
mu Senior.
→  6. března se Milena Černá zúčastni
la přípravy 7. Bruselského setkání osob 
žijících v chudobě v Diakonickém in
stitutu Slezské diakonie v Ostravě, kde 
se seznámila s projektem Stodolní uli
ce a setkala s ředitelem Charity Ostrava 
Martinem Pražákem.
→  10. března se Milena Černá zúčastni
la setkání s Martinem Hirschem, členem 
francouzské vlády, k aktivnímu sociální
mu začleňování v Evropě na francouz
ském velvyslanectví v Praze.
→  11. března se konalo zasedání po
radního sboru Fondu vzdělání ve VDV.
→  16. března promítla ČT dokumen
tární film o Livii Klausové s ukázkou 
spolupráce VDV a Nadačního fondu 
Livie a Václava Klausových.
→  Aukce obrazů z majetku VDV – Do
rotheum Praha – se zúčastnila Pavla 
Kovářová.
→  17. března proběhlo v Praze zasedá
ní Asociace nadací. 
→  25. března se Milena Černá zúčast
nila jednání o otázkách regulace pro
stituce na Úřadu vlády.
→  26. – 28. března předsedala Milena 
Černá zasedání sociálních NNO vise
grádských zemí v rámci mezinárodní
ho projektu „Společnou cestou do Ev
ropy“.
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14. července esej „Poslání překračující 
jeden lidský osud“ od Mileny Černé.
→  Milena Černá se zúčastnila zasedá
ní grantové komise sociální a pro pod
poru rodin Magistrátu hlavního města 
Prahy.
→  Monika Granja navštívila Nadaci 
Partnerství v Brně.   

Srpen
→  Milena Černá poskytla interview pro 
Český rozhlas na téma podpory rom
ské otázky a pro Nový Prostor k řešení 
situace bezdomovců v hlavním městě 
Praze.
→  13. srpna se Milena Černá zúčastnila 
závěrečné konference projektu „Vzdě
láváním blíže zaměstnání“.
→  14. srpna se konalo ve VDV zasedání 
výkonného výboru SKOK.
→  28. srpna se Monika Granja jako 
členka Výboru pro nadace a legislativu 
Rady vlády pro NNO zúčastnila rozpra
vy k návrhu zákona o veřejně prospěš
ných organizacích na Úřadu vlády ČR.
→  Dana Němcová natočila rozhovor 
pro pořad České televize „Barvy života“ 
o literární soutěži pro děti a mladé lidi 
„Staří lidé okolo nás“.   

Září
→  5. září navštívil VDV Jan Voběrek ze 
společnosti Otevřená rodina Soběšice. 
→  8. září navštívila VDV Jitka Seitlová, 
zástupkyně veřejného ochránce práv.
→  9. září se konalo zasedání správní 
rady. 
→  12. září dohodly Milena Černá a Mo
nika Granja spolupráci s agenturou 
Factum invenio.

→  16. září navrhl Poradní sbor Fondu 
vzdělání osm nových stipendistů.
→  19. září se Milena Černá zúčastnila 
setkání náměstka ministra práce a so
ciálních věcí Mariána Hoška s ředite
lem EAPN Europe Fintanem Farrellem 
na téma 8. Bruselská konference osob 
žijících v chudobě.
→  20. – 21. září participovala Milena 
Černá na „Ostrovní konferenci“ Na
dačního fondu Martina Bubera a klubu 
Universitas scientiarum.
→  23. září se Výbor pro EU Rady vlá
dy pro NNO zabýval přípravou zákona 
o veřejně prospěšných organizacích.
→  25. září se Milena Černá, Eva Kvas
ničková a Monika Granja zúčastnily 
slavnostního vyhlášení laureátů Via 
bona 2008 v rezidenci US velvyslanectví; 

cenu v kategorii dlouhodobé partner
ství získala Advokátní kancelář Kocián 
Šolc Balaštík a předával ji člen správní 
rady VDV biskup Václav Malý.  3
→  26. září vysílala ČT pořad Barvy živo
ta, v němž Dana Němcová představila 
projekt literární soutěže „Staří lidé oko
lo nás“. 
→  29. září se Milena Černá zúčastnila 
slavnostního otevření hospice Dobré
ho pastýře v Čerčanech, na který VDV 
přispívá.  4
→  Ve VDV proběhlo setkání s rodiči 
klien tek ÚSP Vlašská, Praha 1.

Říjen
→  Pavla Kovářová se zúčastnila setkání 
koordinátorů projektu „Salzburg Medi

4

12

→  Od května 2008 máme v nadaci pod
nájemníky – redakci časopisu Můžeš. 
Vítejte!

Červen
→  Paní Oda Wommer působila ve VDV 
jako dobrovolnice při rozesílání výroč
ních zpráv.
→  13. června se konalo výjezdní zasedání 
 SKOK v Domově sv. Anežky v Týně n. V. 
→  16. – 17. června předsedala Milena 
Černá konferenci evropské sítě Social 
Platform a přednesla referát o stavu ne
ziskového sektoru v období před před
sednictvím ČR v EU. 

→  21. června se Milena Černá zúčast
nila schůzky učitelek, fyzioterapeutek 
a vychovatelek dětí se zdravotním po
stižením okresu Jičín.
→  23. června se Milena Černá zúčast
nila schůzky radního Janečka a jeho 
poradců s pražskými NNO v záležitosti 
politiky MHMP vůči bezdomovcům.
→  24. června se v Praze konalo předání 
cen Naděje pro změnu ústavů za účasti 
prvního místopředsedy vlády a minist
ra práce a sociálních věcí Petra Nečase 
a poslankyně PČR Aleny Páralové; ceny 
pro tuto akci, jejímž organizátorem 
byla společnost pro změnu QUIP, vě
noval VDV. 1

→  27. června doporučil poradní sbor 
Sasakawa Asthma Fundu způsob roz
dělení výnosu organizacím, které rea
lizují projekty pro děti a mládež trpící 
průduškovým astmatem.
→  Eva Kvasničková a Monika Gran
ja navštívily děti z dětského domova 
v DubéDeštné během jejich prázd
ninového sportovního týdne v Pňově 
u Poděbrad; akci zajistil a financoval 
Asset Management ČSOB.  2

Červenec
→  Monika Granja se zúčastnila zase
dání legislativního výboru Rady vlády 
pro NNO.
→  Milena Černá se zúčastnila 33. světo
vé konference ISWC na téma „Dynami
ka sociální politiky v globalizaci: lekce 
z minulosti; výzvy pro dnešek a zítřek“ 
v Tours, kde reprezentovala Českou re
publiku přednáškou „Příspěvek NNO 
k procesům sociální integrace“. 
→  11. července proběhly oslavy nedo
žitých 75. narozenin Olgy Havlové hlav
ně mezi jejími přáteli. V edici Respekt 
byl vydán sborník „Síla věcnosti – Olga 
Havlová, střízlivý korektor potrhlých 
nápadů“. V Literárních novinách vyšla 

„...buď tou změnou, 
     kterou chceš uvidět...“  

     Mahátmá Gándhí 

1 2  3
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Falchuk na velvyslanectví státu Izrael 
v Praze.
→  11. listopadu se Milena Černá a Mo
nika Granja se zúčastnily Konference 
nadací pořádané Fórem dárců a vyhlá
šení cen Top firemní filantrop.
→  V rámci Panelu proti restrikcím 
MPSV navštívila Milena Černá ÚSP 
v Brandýse nad Labem, který získal 
2. místo v soutěži Naděje pro změnu 
ústavů a cenu VDV.
→  14. listopadu se Milena Černá účast
nila schůzky FACTFinding Mission LSO 
Evropského hospodářského a sociální
ho výboru, pořádané MPO, jejímž před
mětem byly informace o stavu legislati
vy a prostředí pro činnost NNO v ČR.
→  Milena Černá se zúčastnila slavnost
ního scénického představení Mé vlasti 
od Bedřicha Smetany, které se konalo 

v předvečer státního svátku Den boje 
za svobodu a demokracii z iniciativy 
čestného člena správní rady hono
rárního konzula Heinze Fennekolda 
v Dortmundu. 
→  19. 11. – 10. 12. 2008 se osm dětí 
s těžkými formami astmatu zúčastni
lo v doprovodu Kristýny Chudlařské 
ozdravného pobytu na klinice v Davo
su; akci VDV zorganizovala Gabriela 
Türkeová. 1

→  8. a 12. prosince vysílala ČT 1 pořad 
„Vzkaz“ natočený s Danou Němcovou.
→  16. prosince se uskutečnilo výroč
ní setkání členů správní rady, dozor
čí rady, zaměstnanců a dobrovolníků 
VDV.
→  VDV rozdal hračky od účastníků Me
zinárodního veletrhu ITEA v hodnotě 
přesahující 10 tis. Kč organizacím, kte
ré se starají o děti se sociálním či zdra
votním handicapem. 

1 2  3

→  21. listopadu se Milena Černá a Mo
nika Granja zúčastnily Kulatého stolu 
k tezím zákona o veřejně prospěšných 
organizacích, který proběhl v Lichten
štejnském paláci.
→  23. listopadu zorganizovala advo
kátní kanceláří KŠB Benefiční koncert 
Dobré vůle v kostele svatých Šimona 
a Judy v Praze. 2
→  24. listopadu uspořádal Kruh přátel 
Opery Národního divadla představení 
Prodané nevěsty pro děti se zdravot
ním handicapem, jimž na dárky přispěl 
VDV.
→  26. listopadu se Monika Granja a Ga
briela Türkeová zúčastnily benefičního 
představení pořádaného ve prospěch 
spolku Deutsche Freunde und Förderer 
der Olga Havel Stiftung v Berlíně na pod
poru projektu o. p. s. Útočiště v Chebu. 

→  30. listopadu rozžehla předsedkyně 
správní rady Dana Němcová společně 
s paní Livií Klausovou světla na Vánoč
ním stromě Republiky na Pražském 
hradě. 

Prosinec
→  Pavla Kovářová se zúčastnila udě
lování Cen Milana Chába v Rezidenci 
pražského primátora.

→  Pavla Kovářová zorganizovala spolu 
se střediskem Diakonie CB Slunečnice 
Mikulášský bazar v Pražské křižovatce.   
3

→  8. prosince se pracovnice VDV účast
nily II. Kulatého stolu na téma předlu
žení, který se konal v sídle Armády spá
sy v Praze.
→  Dana Němcová a Milena Černá se 
zúčastnily oslav 60. narozenin předse
dy představenstva a generálního ředi
tele ČSOB Jiřího Kavánka.
→  9. prosince navštívily Milena Černá 
a Gabriela Türkeová školičku pro Se
nio ry Elpida.
→  Milena Černá se zúčastnila zasedání 
Komise pro národnostní menšiny při 
Úřadu MČ Praha 5. 
→  10. prosince navštívil VDV Heinz 
Fennekold.
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cal Seminars“ Open Medical Institute 
v Salzburgu. 
→  Milena Černá se zúčastnila oslav 
desetiletého výročí založení agentury 
Fabrika.
→  3. října se Milena Černá zúčastnila 
recepce u příležitosti Národního dne 
Republiky Korea.
→  V rámci Týdne proti chudobě se 
Milena Černá zúčastnila tiskové kon
ference Charity a Armády spásy v Os
travě; navštívila též zařízení sociálních 
služeb, na která VDV v poslední době 
přispívá.
→  Správní rada VDV blahopřála Ing. He
leně Navrátilové z KŠB k získání Ceny 
Via bona pro rok 2008. 
→  Správní rada rozdělila nadační pří
spěvky v rámci programů Senior, Nová 
rodina a Dobra není nikdy dost ve výši 
3 022 100 Kč.
→  16. října zastupovala Milena Černá 
NNO na zasedání Monitorovacího vý
boru Integrovaného operačního pro
gramu. 
→  Milena Černá jako patronka projektu 
Alzheimerovského centra se zúčastnila 
slavnostní setkání k 10. výročí otevření 
Domova Sue Ryder. 
→  17. října, který je Mezinárodním den 
za vymýcení chudoby, se na MPSV pod 
záštitou Evropské sítě proti chudobě, 
Česká republika (EAPN ČR) uskutečnil 
Kulatý stůl nevládních organizací, kte
ré se zabývají sociálními problémy lidí 
vznikajícími ve spojitosti s předluže
ním a lichvou. Účastníci kulatého stolu 
přijali závěrečné usnesení:

Dne 17. října 2008 se pod záštitou EAPN 
ČR a za účasti náměstka ministra prá-
ce a sociálních věcí Mariána Hoška 

a zástupkyně veřejného ochránce práv 
Jitky Seitlové konal v Praze celorepub-
likový Kulatý stůl k otázkám chudoby, 
zadlužení a lichvy. Zúčastnili se ho zá-
stupci nestátních neziskových organi-
zací, které pomáhají lidem v obtížných 
životních situacích. Přibývá lidí, kteří 
se ocitají v tísni v důsledku předlužení. 
Napomáhá k tomu i současná finanční 
krize. 
 Účastníci Kulatého stolu poukáza-
li na nedostatečné varování obyvatel 
a na nedokonalé právní normy, které 
se na vzniku rizika předlužení značnou 
měrou podílejí. Vyzvali dále poskyto-
vatele úvěrů k vyšší odpovědnosti ze-
jména při nabízení finančních půjček 
lidem s nižšími příjmy. 
 Zadlužení se netýká jen dlužníků. 
Neetické praktiky zvyšují zisky těchto 
společností, na druhé straně však ve-
dou k sociálnímu vyloučení, kriminali-
tě a v konečném efektu ke zvyšování ná-
kladů z veřejných rozpočtů. Účastníci 
se obracejí na vládu s požadavkem, aby 
se zabývala preventivními opatřeními 
proti chudobě způsobené předlužením.

→  18. října se Dana Němcová, Miloš 
Rejchrt a Milena Černá zúčastnili kon
ference „Mezi kulturou a politikou“ 
Opus bonum v benediktinském opat
ství v Břevnově.
→  22. října se konal v kině MAT se
minář na téma „Dětská mozková obr
na – její příčiny a následky“, který vedl 
MUDr. Jan Malý z Fakultní nemocnice 
v Hradci Králové, absolvent Salcbur
ských seminářů. 
→  23. října uspořádal VDV společně 
s ČSOB snídani s novináři na téma 

vzdělání lidí se zdravotním postiže
ním; odpoledne proběhla slavnost 
spojená s udělením zvláštních odměn 
třem stipendistům Fondu vzdělání se 
zdravotním postižením, kteří s vynika
jícím prospěchem ukončili v roce 2008 
vysokoškolská studia.
→  24. října přednášela Monika Granja 
o Fondu vzdělání a vzdělávání studen
tů se zdravotním postižením na semi
náři při Medical Fair v Brně. Týž den 
VDV navštívili studenti Rakouského 
gymnázia v Praze s dotazy na život lidí 
bez domova v ČR.
→  Firma Meyra věnovala VDV univer
zální vozík pro potřeby školy pro děti 
s kombinovanými vadami.
→  28. října se Milena Černá účastnila 
recepce na Pražském hradě k 90. výročí 
založení Československé republiky.
→  29. října se Milena Černá a Monika 
Granja zúčastnily schůzky Asociace na
dací Fóra dárců a debaty k tezím zákona 
o veřejně prospěšných organizacích.

Listopad 
→  1. listopadu 2009 byla oficiálně za
hájena kampaň na podporu sbírky 
„Dobra není nikdy dost“ pod heslem 
Pomozte proměnit sny ve skutečnost; 
časopisy Instinkt, Skvělá a další přines
ly reportáže o životě lidí se zdravotním 
postižením.
→  8. listopadu se Milena Černá zúčast
nila Benefičního představení ve pro
spěch občanského sdružení Apropo 
v Jičíně a předala mu jako dar VDV vo
zík firmy Meyra. 
→  10. listopadu se Milena Černá zú
častnila přijetí NNO na počest prezi
dentky Hadassah International Nancy 
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→  Příspěvek na úhradu provozních 
nákladů organizace se poskytuje jen 
ve výjimečných a řádně odůvodněných 
případech.
→  VDV neposkytuje půjčky ani pří
spěvky na úhrady dluhů či na nákup 
nemovitostí.

Jak podat žádost: 
→  žádost se podává ve formě vyplně
ného formuláře, jehož vzor je uveden 
u příslušného programu;
→  žádost musí být podána písemně 
a podepsána statutárním zástupcem 
organizace; 
→  v průvodním dopise je nutné uvést, 
zda a kdy v minulosti se žadatel u Vý
boru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 
ucházel o příspěvek a jak byla žádost 
vyřízena.
  
Povinné přílohy žádosti: 
→  kopie dokladu o registraci organi
zace 1 x (pouze žádáteli o příspěvek 
u Výboru dobré vůle – Nadace Olgy 
Havlové poprvé, anebo došloli od po
sledního projednání žádosti ke změně 
činnosti);
→  jednoduchý rozpočet projektu 1 x;
→  v případě žádosti o úhradu investič
ních nákladů kopie výpisu z katastru 
nemovitostí 1 x;
→  neníli žadatel statutárním orgánem 
organizace, požaduje se kopie dokladu 
o oprávnění žadatele jednat jménem 
organizace (plná moc) 1 x.

Nepovinné přílohy:
→  výroční zpráva za poslední účetní 
období 1 x (upřednostňujeme elektro
nickou podobu nebo odkaz na webové 
stránky, kde je umístěna).

Rozhodnutí
O rozhodnutí správní rady VDV jsou 
žadatelé informováni písemně nej
později do dvou týdnů po zasedání. 
U příspěvků nad 10 000 Kč uzavírá VDV 
s příjemcem smlouvu o poskytnutí pří
spěvku. Na poskytnutí příspěvku není 
právní nárok. 
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> Jak žádat o příspěvek vdv
VDV poskytuje příspěvky občanským sdružením, 
církevním právnickým osobám, obecně prospěšným 
společnostem, školám, obcím a fyzickým osobám, 
jejichž záměry jsou v souladu s posláním a cíli 
VDV. V programu Sasakawa Asthma Fund mohou 
žádat o příspěvek také nemocnice a dětské léčebny. 
Výběrová řízení na přidělení nadačních příspěvků 
jsou vyhlašována na internetových stránkách 
nadace www.vdv.cz. 

li kterému se žadatel obrací na VDV 
o pomoc;
→  jednáli se o pořízení věci nebo služ
by, je třeba uvést její cenu, dále kolik 
z této ceny může žadatel uhradit sám 
a jaké příspěvky má přislíbeny z jiných 
zdrojů (např. od zdravotní pojišťovny, 
kraje, obce, firmy nebo od jiných nada
cí); 
→  v žádosti nesmějí chybět kontakty: 
poštovní adresa, telefon, případně mo
bil, email;
→  žádost o příspěvek z Fondu vzdělání 
se podává na zvláštním formuláři. For
mulář a podrobné informace k povin
ným přílohám jsou zveřejněny v pro
gramu Fond vzdělání;
→  v průvodním dopise je nutné uvést, 
zda a kdy v minulosti se žadatel u Vý
boru dobré vůle  Nadace Olgy Havlové 
ucházel o příspěvek a jak byla žádost 
vyřízena.

K žádosti je třeba doložit:
→  potvrzení o úhrnném příjmu rodiny 
v uplynulém kalendářním roce s uve
dením počtu jejích členů;
→  kopie aktuální lékařské zprávy o zdra
votním stavu žadatele, případně rozhod
nutí orgánů veřejné správy o poskytnutí 
nebo zamítnutí příspěvku, rozhodnutí 
soudu či jiný dokument, který je důleži
tý z hlediska posouzení žádosti.

Žádost organizace 
→  Žádosti organizací o příspěvek pro
jednává správní rada v rámci vyhláše
ných grantových řízení. Termíny gran
tových uzávěrek jsou uvedeny na www.
vdv.cz u příslušného programu.
→  Příspěvek se poskytuje proti faktu
rám, případně částečným fakturám, 
které VDV do výše poskytnutého daru 
uhradí. 

Žádosti 
fyzických osob 
→  Správní rada nadace zasedá jednou 
za měsíc a posuzuje došlé žádosti fy
zických osob.
→  Příspěvek se poskytuje proti faktu
rám, které do výše poskytnutého daru 
hradí VDV. Již zaplacené účty se nepro
plácejí.
→  VDV neposkytuje příspěvky na mo
torová vozidla, na bezbariérové úpravy 
bytů a soukromých domů a na některé 
rehabilitační pomůcky.

Jak podat žádost:
→  o příspěvek může požádat každá 
osoba starší 18 let;
→  žádost musí být podána písemně 
a vlastnoručně podepsána;
→  žádost musí obsahovat důvod, kvů
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>
 programy 

výboru dobré vůle  
– nadace olgy havlové 

v roce 2008

18
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podpora Zdravotnictví
 

Sasakawa 
Asthma Fund
Průduškové astma má dědičný základ, 
na jehož podkladě se vnímavý jedinec 
stává přecitlivělým na různé podněty, 
které zdravému člověku nevadí (pyly, 
prach, roztoči, plísně). V České repub
lice je počet astmatiků odhadován asi 
na 500 000. Je ovšem velmi pravděpo
dobné, že dalších přibližně 250 000 
lidí trpí mírnou formou astmatu, která 
je neobtěžuje natolik, aby vyhledávali 
lékaře. Tito lidé mohou mít různé typy 
dlouhodobého kašle, dechové potí
že po tělesné zátěži, noční kašel nebo 
časté infekce dýchacích cest. Statis
tiky uvádějí výskyt astmatu v rozmezí 
10 – 15 % všech dětí v České republice. 
 Z výnosu jmění za rok 2007, ulože
ného na našem účtu v USA nadací The 
Nippon Foundation, jsme v roce 2008 
uhradili cestovní náklady pro skupi
nu dětí s těžkými formami astmatu 
na diagnostický pobyt ve Vysokohor
ské klinice v Davosu (viz dále projekt 
Kouzelný vrch), ozdravné pobyty ast
matických dětí a vydávání informační
ho bulletinu SAAD o astmatu. Přispěli 
jsme také na přístrojové vybavení Py
lové informační služby v Brně a od
dělení dětské alergologie nemocnice 
v Mostě. 
→  Celkově jsme v roce 2008 vy-
naložili na aktivity, které dětem 

s astmatem a alergiemi usnadňují ži-
vot, 1 226 963 Kč.
→  Poradní sbor Sasakawa Asth-
ma Fund: MUDr. Miroslav Vostrý, 
†MUDr. Pavel Burket, MUDr. Václav 
Marek, Daniela Hátleová, MUDr. Mile
na Černá, tajemnice Eva Kvasničková.
→  Koordinátorka projektu: Eva Kvas
nič ková

Davos 2008 
Kouzelný vrch
Projekt diagnostických a léčebných 
pobytů v Mezinárodním dětském cen
tru Vysokohorské kliniky v Davosu 

pokračoval čtvrtým rokem. Třítýdenní
ho pobytu se zúčastnilo osm dětí s těž
šími formami astmatu z Mostu a okolí. 
Skupinu doprovázela Kristýna Chud
lařská. Ošetřující lékař dětí MUDr. Jiří 
Kuneš z alergologické ambulance pro 
děti a mladistvé v Mostě obdržel po po
bytu podrobné lékařské zprávy s dopo
ručeními, jaká opatření v každém kon
krétním případě učinit. Velmi často se 
tato doporučení týkala také rodičů dětí. 
„Je nepochopitelné, že někteří rodiče 
doma kouří přesto, že jejich děti reagu
jí na cigaretový kouř astmatickými zá
chvaty“, uvedl MUDr. Jiří Kuneš.
→  Koordinátorka projektu: Gabriela 
Türkeová

>
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podpora sociální, 
Zdravotně sociální 

a humanitární oblasti

>

...má napomoci procesu 
„který zajišťuje, 

že osoby sociálně vyloučené  
nebo sociálním vyloučením ohrožené  

dosáhnou příležitostí a možností,  
které jim napomáhají plně se zapojit 

do ekonomického, sociálního i kulturního života 
společnosti a žít způsobem,  

který je ve společnosti považován za běžný.“ 
 

(Zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách)

22

23. listopadu 2008 v Kostelu sv. Šimona a Judy 
se konal již tradiční Adventní benefiční koncert 
Dobré vůle, na kterém vystoupily Bambini di Praga 
a Epoque Quartet.  
Výtěžek z benefičního koncertu Dobré vůle slouží 
k podpoře programu Senior a Nová rodina 
Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.  
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neziskových organizací v rámci pro-
gramu Senior 2 354 124 Kč. 
→  Koordinátorky projektu: Pavla Ko
vářová, Eva Kvasničková

Obyčejný život
Program zahrnuje sociální projekty ne
státních neziskových organizací, které 
pomáhají sociálně vyloučeným nebo 
sociálním vyloučením ohroženým li
dem nalézt cestu zpět do normálního 
života. Cílovými skupinami jsou lidé 
bez domova a zaměstnání, děti ulice, 
ženy a děti jako oběti násilí. K tomuto 
programu se řadí projekty organizací 
činných ve vyloučených romských ko
munitách, streetwork zaměřený na děti 
a mládež na ulici, komunitní projekty 
a sociální práce s mladými dospělý
mi, kteří vyrůstali v dětských domo
vech a výchovných ústavech. Program 
je důležitý i z toho důvodu, že sociál
ní prevence je z veřejných prostřed
ků dotována nepoměrně méně než 
programy přímé péče a sociální práce 
v terénu podstatně méně než péče tzv. 

rezidenční. VDV pro tyto účely používá 
výnos z prostředků Nadačního inves
tičního fondu. 

Zpráva o rozdělení výnosu  
z prostředků Nadačního investičního 
fondu (NIF) 
V roce 2008 vyhlásil VDV výběrové říze
ní na projekty organizací poskytujících 

služby sociální prevence pro děti, mlá
dež a dospělé ohrožené sociálním vy
loučením.

Správní rada Výboru dobré vůle –  
Nadace Olgy Havlové rozhodla dne 
15. dubna 2008 o přidělení nadač-
ních příspěvků z výnosu prostředků 
NIF za rok 2007:

Č. Organizace Název projektu Požadovaný 
příspěvek 

v Kč

Schválený 
příspěvek 

v Kč

1. Armáda spásy  Zastřešení terasy na azylovém 
domě v OstravěFifejdách

364 000 100 000

2. Amalthea, o. s., Pardubice Sanace rodin 240 000 100 000

3. Čes. západ, o. s., Dobrá voda Keramická dílna v Dobré Vodě 234 300 100 000

4. Diakonie ČCE v Javorníku Kotelna a vybavení Domu na půl 
cesty v Travném

260 000 100 000

5. Dlaň životu, o. s,. Ostrava Azylový dům pro těhotné ženy 247 000 100 000

6. Farní charita Starý Knín Azylový dům pro děti a mládež 
v Mokrovratech

211 000 100 000

7. Charita FrýdekMístek Dluhové poradenství 200 000 100 000

8. Naděje, o. s. Dům naděje v Jablonci nad Nisou 
– azyl pro ženy

110 000 100 000

9. Obč. sdružení NATAMA Vzdělávání a podpora pěstounů 329 400 140 000

10. Oblastní charita Uh. Brod Azylový dům pro matky s dětmi 
v tísni

250 000 100 000

11. S.T.O.P., o. s., Mor. Ostrava Kamarád a učitel 2 v 1 – Asisten
ce v sociálně znevýhodněných 
rodinách

264 641 100 000

12. Salesiánské středisko mlá
deže, o. s., Pardubice

Na cestě do života – doprovázení 126 500 100 000

13. SKPCentrum, o. s.,  
Pardubice

Zařízení pro děti a mládež, pro 
matky a děti, dům na půli cesty

409 608 100 000

14. Slezská diakonie Č. Těšín Poradenské centrum Třinec 350 000 100 000

15. Spirála, o. s., Skorotice Začít znovu (klienti jsou dopo
ručováni pracovníky probační 
a mediační služby)

140 000 100 000

16. Útočiště, o. s., Sokolov Rekonstrukce topení ve středisku 
pracovní terapie na farmě v Liboci

251 500 100 000

Celkem 1 640 000
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Cesty k integraci 
aneb „Dobra není 
nikdy dost“
Rozsáhlý program Cesty k integraci 
zahrnující pomoc a podporu sociálně 
i zdravotně handicapovaným realizuje 
VDV dlouhodobě s tím, že podmínky 
poskytování nadačních příspěvků se 
upravují podle okolností, daných fi
nančními zdroji. Koncem roku 2006 
byla zahájena celostátní sbírka s kon
tem číslo 625625625/0300, nazvaná 
„Dobra není nikdy dost“, která pokra
čuje do konce roku 2009. VDV přispí
vá organizacím na inovativní projekty, 
zdravotně handicapovaným jedincům 
pak na nákup kompenzačních a re
habilitačních pomůcek usnadňují
cích cestu k začlenění do společnosti. 

Z výtěžku sbírky je financován rovněž 
projekt Ticho ticho neléčí. Ze sbírky 
jsou jednotlivcům i organizacím hra
zeny výhradně základní pomůcky, za
řízení pro fyzioterapii a jiné vybavení, 
nikoliv provozní či mzdové náklady. 
→  Celkový objem příspěvků ze sbírky 
„Dobra není nikdy dost“ v roce 2008 
činil 1 154 280 Kč a z programu Cesty 
k integraci 892 335 Kč. Celkem bylo 
rozděleno 2 046 615 Kč.

Ticho ticho neléčí
Od roku 1999 přispívá VDV rodinám se 
sluchově postiženými dětmi na nákup 
moderních elektroakustických pomů
cek. Čím dříve je dítě dostane, tím vět
ší má šanci, že se naučí komunikovat 
a může se zařadit mezi své vrstevníky. 
Garantkou projektu je doc. MUDr. Olga 
Dlouhá z Foniatrické kliniky LF UK 
v Praze. V roce 2008 jsme přispěli 
na digitální sluchadla a další pomůc
ky 57 dětem se sluchovým postižením. 
„Sluchové postižení omezuje člověka 
při kontaktu s okolím, vytváří bariéru 
v řečové komunikaci. Proto jsou rela
tivně nákladné elektronické pomůcky 
tím nejlepším, co lze dětem se slu
chovým postižením poskytnout“, říká 
MUDr. Olga Dlouhá.

Zlatá ulička č. 19
Prodejní galerie ve Zlaté uličce č. 19 
nabízí návštěvníkům Pražského hradu 
ukázky činností, které VDV podporuje. 
Zde se nabízejí k prodeji výrobky dětí 
i dospělých se zdravotním postižením: 
pohlednice, upomínkové předměty, 
obrázky a přání malovaná dětmi, drob
ná keramika, sezónní ozdoby a textilní 
výrobky. Výtěžek prodeje obdrží sami 
výrobci nebo organizace, v jejichž chrá
něných dílnách zdravotně postižení 
pracují. Prodejní galerie spolupracuje 
s 18 dodavateli. 
→  Koordinátorka projektu: Eva Pod
zimková

Senior
V oblasti péče a podpory starších lidí 
má VDV zájem o dva druhy projektů: 
ty, které pomáhají lidem, jež chtějí pro
žívat období stáří aktivním způsobem, 
a ty, které pomáhají lidem starým, 
opuštěným a dlouhodobě ne mocným. 
V roce 2008 ukončil VDV celostátní sbír
ku „Senior“, avšak podpora organizací, 
které se starají o důstojný život nejstar
ší generace, pokračuje z jiných zdrojů. 
V roce 2008 vyhlásil VDV dvě grantová 
řízení (březen, říjen). Kromě sbírky zís
kal VDV finanční prostředky na pod
poru seniorů též z dědictví a z výtěžku 
Benefičního koncertu dobré vůle. Bylo 
zajímavé sledovat, kolik občanských 
sdružení, obecně prospěšných spo
lečností i zařízení farních, městských, 
oblastních a diecézních Charit v ČR 
pečuje o nejstarší generaci. 
→  Celkově bylo v roce 2008 rozdě-
leno na různé projekty nestátních 
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Při předkládání žádostí však VDV po
žaduje doklad o profesní přípravě so
ciálních pracovníků, kteří sanaci rodin 
provádějí. Přes velké úsilí odborníků, 
kteří se zastávají výchovy dětí v rodin
ném prostředí, dětské domovy „kvetou“ 
– zvláště po materiální stránce – a do
konce se nové stavějí. 
 VDV podpořil formou příspěvků 
vzdělávací kurzy pro pěstouny, vzdě
lání, zájmovou činnost a sport dětí 
v pěstounských rodinách, částečně též 
opravy a úpravy bydlení pro děti svěře
né do pěstounské péče. Použito k tomu 
bylo výtěžku z Benefičního koncertu 
dobré vůle, který advokátní kancelář 
Kocián Šolc Balaštík uspořádala 25. lis
topadu 2007.  

→  Částka vynaložená v roce 2008 
na potřeby pěstounských rodin a or-
ganizací pečujících o opuštěné děti 
dosáhla výše 415 867 Kč. 
→  Koordinátorka projektu: Eva Kvas
ničková  

Prázdniny
Také v roce 2008 uhradila Majetková, 
správní a delimitační unie odborových 
svazů poukazy na letní pobyt v Chor
vatsku pro 619 dětí ze 26 dětských do
movů. VDV tento projekt administro
val. Atraktivní místa navštívily v letní 
sezóně děti z dětských domovů: Dolní 
Lánov, Dolní Počernice, Frýdlant v Če
chách, Horní Čermná, Hradec Králové, 

Humpolec, Jablonné v Podještědí, 
Kašperské Hory, Kralupy nad Vltavou, 
Krupka, Liptál, Mikulov, Nové Strašecí, 
Nymburk, Polička, Klánovice, Smolina, 
Strážnice, Tuchlov, Ústí nad Labem, Vi
zovice, Volyně, Vrbno pod Pradědem, 
Vrchlabí a Vysoká Pec.
→  Koordinátorka projektu: Eva Kvas
ničková   
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16 přidělených příspěvků bylo regio-
nálně umístěno takto:
 

Kraj počet  
příspěvků

celková 
suma v Kč

Karlovarský 2 200 000

Hl. m. Praha 1 140 000

Liberecký 1 100 000

Moravskoslezský 5 500 000

Olomoucký 1 100 000

Pardubický 3 300 000

Středočeský 1 100 000

Ústecký 1 100 000

Zlínský 1 100 000

Celkem 16 1 640 000

Podle typu právnické osoby získalo: 
→  10 příspěvků občanské sdružení, 
→   6 příspěvků církevní právnická osoba

Nová rodina
VDV se připojuje ke skupině NNO 
v České republice, které usilují o koor
dinaci péče o zdravý a harmonický vý
voj dítěte od narození do 18 let. Děti, 
které pozbudou vlastní rodinné zázemí, 
mají podle stávajícího zákona o rodině 
žít na prvním místě zase v rodině, buď 
příbuzenské nebo pěstounské. Z toho 
důvodu je naléhavě potřeba připravo
vat dobře fungující rodiny, aby byly mo
tivované pro přijetí nevlastních dětí, 
a tím snížit počet dětí v ústavní výchově, 
zkrátit pobyt dětí v kojeneckých ústa
vech a dětských domovech a současně 
vhodným způsobem usilovat o to, aby 
biologická rodina pokud možno zůstá
vala pohromadě. Náklady na pozdní 
zásah ve složité situaci jsou mnohoná
sobně vyšší než včasná prevence a vět
šinou méně účinné. VDV v rámci této 
koncepce podporuje sanaci selhávají
cích rodin a doprovázení rodin tak, aby 
oddělení sociálně právní ochrany dětí 
neřešily problém zkratkovitě umístě
ním dítěte, případně i více sourozenců, 
do ústavní výchovy. Je to nový trend, 
který se objevil se zařazením sanace ro
din mezi sociální služby podle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Informace pro žadatele
VDV vyhlašuje výběrové řízení na roz
dělení výnosu z prostředků NIF za uply
nulý rok vždy koncem ledna roku ná
sledujícího. Do 31. 3. je třeba odeslat 
žádost + příslušný formulář, který na
leznete na www.vdv.cz v sekci sociální 
a humanitární programy – Obyčejný 
život. Pozor! VDV si vyhrazuje právo 
změnit formu a obsah formulářů. Ne
používejte, prosím, staré formuláře.
 
→  V roce 2008 byly na program 
Obyčejný život poskytnuty granty 
z vlastních prostředků VDV ve výši 
358 231 Kč a z výnosu NIF ve výši 
1 640 000 Kč a z režie 18 477 Kč. Cel-
kem bylo na tento účel vynaloženo 
2 016 708 Kč. 
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podpora vZdělání
 

Fond vzdělání
K stěžejním programům VDV patří Fond 
vzdělání, jehož generálním partnerem 
je ČSOB. Z tohoto programu jsou pod
porovány formou stipendia děti z dět
ských domovů, z pěstounských rodin, 
ze sociálně slabých rodin a děti se zdra
votním postižením. Podmínkou pro 
získání a udržení si stipendia je dobrý 
prospěch a aktivní přístup ke studiu. 
Stipendium dostávají až do ukončení 
studia, pokud jejich studijní průměr 
nepřesáhne 2,0. Při zhoršení prospě
chu obdrží student varování, pak se mu 
stipendium sníží, nebo odebere.
 Poradní sbor Fondu vzdělání pro
jednává žádosti o získání stipendia, 
následně je pak schvaluje správní rada 
VDV. Zástupci ČSOB jsou členy porad
ního sboru a podílejí se finančně i na vý
zkumných a prezentačních akcích. Vý
znamnou akcí roku 2008 bylo udělení 
certifikátů o úspěšném ukončení studia 
na vysoké škole třem stipendistům se 
zdravotním postižením v nové budově 
ČSOB v Praze 5 – Radlicích.  
 V roce 2008 bylo vypláceno stipen
dium celkem 71 studentům středních 
a vysokých škol. Na studijní pomůcky, 
školné, kompenzační pomůcky a jiné 
potřeby přispěl VDV jednorázově 29 stu
dentům. Na úhradě studijních pomůcek 
pro studenty středních a vysokých škol 
se podílel také Nadační fond Václava 
a Livie Klausových z celonárodní sbírky 

na podporu vzdělání. Tato sbírka pro
běhla na Pražském hradě o Vánocích 
2007 a o Velikonocích 2008.  
→  Poradní sbor: Ljuba Václavová 
(před sedkyně), RNDr. František Ko
pecký, RNDr. Milan Pospíšil, PaedDr. 
Vladimíra Rattayová, Mgr. Miloš Rej
chrt, Ivana Šaršová, MUDr. Milena Čer
ná, tajemnice Eva Kvasničková. 
→  V průběhu roku 2008 vydal VDV 
na podporu vzdělávání sociálně 
a zdravotně handicapovaných stu-
dentů celkem 1 175 480 Kč. 
→  Koordinátorka projektu: Eva Kvas
ničková   

od roku 2000. Podmínkou pro možnost 
absolvovat lékařské semináře je atestace 
I. stupně v oboru, věk do čtyřiceti let, zna
lost anglického jazyka a ochota sdílet své 
poznatky s jinými. V roce 2008 se semi
nářů a stáží zúčastnilo celkem 20 českých 
lékařů. Podle průzkumu mezi účastníky, 
který se uskutečnil koncem roku 2008, 
bylo celkové skóre spokojenosti 1,35 
z pětibodové stupnice. V únoru a v břez
nu 2008 uspořádal VDV dva následné 
semináře, které vedli absolventi/lektoři 
Salzburských seminářů. Účastníky byli 
lékaři, fyzioterapeuti, zdravotnický per
sonál nemocnic, hospiců a léčeben, 
sociál ní pracovníci a pracovníci v sociál
ních službách působící v daném oboru. 
Oba semináře – Důstojný konec života 
a Dětská mozková obrna, příčiny a ná
sledky – měly velký ohlas. 
→  Prostředky vynaložené na realizaci 
programu v roce 2008 činily 74 913 Kč.
→  Koordinátorka programu: Pavla Ko
vá řová  

Lékařské časopisy
VDV předal v roce 2008 Národní lékař
ské knihovně v Praze odborné lékařské 
časopisy publikované v USA: Diabetes, 
Harvard Health Letter a Psychiatric Re
habilitation Journal. Tyto časopisy, kte
ré VDV získává od jejich vydavatelů už 
od roku 1990, průběžně doplňují další 
vzdělávání našich lékařů. Děkujeme 
jejich vydavatelům!

>

Salzburg Cornell 
Medical Seminar
Lékařské semináře pro lékaře ze zemí 
východní a střední Evropy a dalších bý
valých zemí Sovětského svazu organi
zují a financují Open Society Institute 
a Americkorakouská nadace. VDV účast 
lékařů v českém prostředí administruje 
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Jiří Zeman,  
stipendista Fondu vzdělání,  

přes závažné zdravotní  
postižení absolvoval  

Právnickou fakultu Masarykovy univerzity  
a patřil k nejúspěšnějším studentům fakulty.  

V současné době je asistentem u Ústavního soudu.



podpora a ochrana 
lidských práv

 

Roma
Při financování programů ve prospěch 
romské minority působí VDV pouze 
okrajově. K programu Roma nemá stálé 
zdroje. Obecně pro tento účel poskytují 
největší objemy dotací ze státního roz
počtu resorty sociální, školství, mláde
že a tělovýchovy, kultury a také nadace, 
které se touto problematikou systema
ticky zabývají. Svoji roli při přidělování 
státních dotací hraje Vládní výbor pro 
záležitosti romské minority a Rada 
vlády pro národnostní menšiny. I Ev
ropská unie věnuje velké částky na spo
lufinancování těchto programů. VDV 
podporuje pouze malé romské projekty 
spadající svou povahou do programů 
Cesty k integraci, Obyčejný život, Fond 
vzdělání nebo Nová rodina. Ve výji
mečných případech finančně podpo
ruje žadatele o azyl v ČR, kteří se dosta
li do obtížné situace.

Cena 
Olgy Havlové 

Cílem Ceny Olgy Havlové je vyzved
nout zásluhy osobnosti, která se přes 
své zdravotní postižení významně an
gažuje v práci pro druhé. Návrh na kan
didáta Ceny může poslat kterákoliv or
ganizace či jednotlivec, o nositeli pro 
každý rok rozhoduje porota Ceny Olgy 
Havlové, složená ze zástupců občan
ských sdružení zaměřených na pomoc 
a podporu lidem se zdravotním posti
žením. Při slavnostním udělení Ceny 
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Hav
lové předává poděkování významným 
dárcům, dlouholetým spolupracovní
kům a realizátorům vynikajících pro
jektů v oblasti zdravotnictví, sociálních 
služeb, vzdělávání a ochrany a podpo
ry lidských práv.
→  Porota Ceny Olgy Havlové: 
Mgr. Dana Němcová (předsedkyně), 
Iveta Pešková, Mgr. Pavel Wiener, 
PaedDr. Blanka Dvořáková, Eva Hůlko
vá, Mgr. Jan Lorman, tajemnice Pavla 
Kovářová
→  Náklady na projekt v roce 2008 či-
nily 95 085 Kč. 

>
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„Cena Olgy Havlové je něco 
jako pro herce Oscar nebo pro vědce Nobelova cena.“

JUDr. Jan Hutař, laureát Ceny Olgy Havlové 2008



působí od roku 1997. Od roku 2002 je 
v provozu Dům Šance v Praze 5, kde je 
k dispozici psychoterapie, arteterapie, 
kanisterapie, počítačová výuka, potra
vinový a pitný program, pracovní díl
na, hledání práce.

→  Mgr. Bc. Jan Vojvodík – SKP Cent-
rum Pardubice
Středisko křesťanské pomoci bylo za
loženo v roce 1992 společenstvím čtyř 
církví. V současné době má vytvořený 
systém komplexní podpory uživatelů 
služeb. Cílové skupiny jsou od ohro
žených dětí přes zdravotně a sociálně 
handicapované občany až po starší 
osamělé lidi a umírající. Středisko usi
luje o maximální kvalitu poskytovaných 
služeb, a to jak po stránce odborné, tak 
i technické a finanční. 

→  Bc. Katarína Klamková – IQ Roma 
servis Brno
Posláním organizace je „být prostřed
níkem, který podporuje možnosti, pří
ležitosti a odhodlání Romů na cestě 
jejich růstu a společenského uplatně
ní a chrání jejich práva a důstojnost 
v rámci společnosti“. Od roku 2003 fun
gující středisko v Brně se profilovalo 
jako plně profesionální nezisková or
ganizace, která je vyhledávaným part
nerem klientů, občanů a veřejné správy 
v rámci jihomoravského regionu, ČR 
a EU. 

→  Mgr. Renata Rucká, Institut zrako-
vé rehabilitace FHS UK
IRZP vznikl v roce 1994 na základě 
uznání nové vyučovací metody výuka 
prostorové orientace zrakově postiže
ných. IRZP je jediným mezinárodně 

uznaným školitelským pracovištěm 
v ČR, do dnešního dne vyškolil 76 in
struktorů prostorové orientace, desítky 
pracovníků speciálních zařízení pro 
ZP a je schopen řešit situaci i lidí velmi 
těžce a vícečetně postižených. 

 

Srdečné díky všem účinkujícím, kteří 
vystoupili bez nároku na odměnu.
Děkujeme také hosteskám – našim dob
rovolnicím, které účastníkům slavnosti 
předaly propisovací tužky montované 
v chráněné dílně klienty střediska Šance. 
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cena olgy havlové 
Za rok 2008
byla udělena dne 12. května 2008 
v refektáři Benediktinského opatství 
Na Slovanech v Praze 2

JUDr. Janu Hutařovi,
právníkovi, který dlouhá léta hájí práva 
lidí se zdravotním postižením a v sou
časné době je ředitelem sekce legisla
tivy Národní rady zdravotně postiže
ných ČR.

Cenu Olgy Havlové – bronzovou so
chu Olbrama Zoubka „Povzbuzení“ 
– předala předsedkyně Dana Němco
vá za přítomnosti místopředsedkyně 
správní rady Franzisky Sternbergové, 
členů správní rady Josefa Beneše, Ivana 
Doudy a dalších významných hostů.  
 V pořadu vystoupil Tomáš Kačo, stu
dující hru na klavír s podporou Fon
du vzdělání na Pražské konzervatoři, 
a Bambini di Praga se sbormistryní 

profesorkou Blankou Kulínskou. Na kla
vír doprovázela Ludmila Čermáková. 
Pořad uváděla Jana Klusáková.

Poděkování
a vázu vyrobenou ve sklárnách Nový 
Bydžov s logem VDV obdrželi:

– za významnou 
finanční podporu
→  MUDr. Michaela Baráčková z Prahy. 
Působí v oboru tělovýchovného lékař
ství. Tělovýchovné lékařství je klinickým 
oborem, jehož základním předmětem 
je tělesná a sportovní aktivita člověka. 
Zaměřuje se výzkumně jak na osoby 
nemocné a oslabené v podmínkách fy
zické aktivity, tak i na osoby zdravé.

→  ECK Generating, s. r. o., Kladno – 
rozvod elektřiny a výroba a rozvod tep
la. Ocenění převzal generální ředitel 
společnosti Ing. Milan Prajzler. 

→  Felix a spol. advokátní kancelář – 
ocenění převzal JUDr. Roman Felix.

→  Sealed Air, s. r. o., vedoucí světový 
výrobce materiálů a systémů pro ochra
nu, prezentaci a balení potravin v prů
myslových a spotřebitelských trzích. 
Ocenění převzala Ing. Blanka Dybová.

→  SKANSKA CZ, a. s. Ocenění za fi
nanční podporu programu Cesty k inte
graci převzal generální ředitel Ing. Dan 
Ťok.

– za účinnou 
spolupráci
→  Deutsche Freunde und Förderer 
der Olga Havel Stiftung e. V. Ocenění 
převzala předsedkyně spolku paní Ka
rin Seemann.

→  Heinz Fennekold, Honorarkonsul der 
Tschechischen Republik in Dortmund, 
dárce a čestný člen správní rady VDV.

→  Paul en Iwona Lemmens z Geele
nu v Holandsku za pořádání koncertů 
mužského pěveckého sboru v Praze 
ve prospěch VDV.

– za vynikající 
realizaci projektu
→  László Sümegh – Projekt Šance
Projekt Šance je první preventivní 
a humanitární program pro komerč
ně sexuálně zneužívané děti a mlá
dež, oběti obchodování s lidmi, kte
ří žijí v ČR v zapomenutí na ulici. 
StreetWorkCentrum, Ve Smečkách 28, 
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naše pr v roce 2008
 

Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Hav
lové se podařilo výrazně rozšířit ko
munikační nástroje nadace. Pomohli 
tomu i noví partneři nadace – v roce 
2008 jsme navázali mediální partner
ství s Českým rozhlasem, časopisem 
100+1 a odborným časopisem Interní 
medicína pro praxi. Společnost New
ton Media nám laskavě poskytla týden
ní monitoring tisku. Dne 1. listopadu 
2008 ve spolupráci s Československou 
obchodní bankou jsme úspěšně odstar
tovali komunikační kampaň na pod
poru veřejné sbírky Dobra není nikdy 
dost, kterou podpořili další mediální 

>
partneři: JCDecaux, Městský mobiliář, 
spol. s r.o., RAILREKLAM, spol. s r.o., 
ANNONCE, k.s.  
Díky vstřícnosti medií informace o pro
jektech Výboru dobré vůle – Nadace 
Olgy Havlové byly zveřejněny v celé 
řadě médií: Deník, Hospodářské no
viny, Literární noviny, Euro, časopis 
Skvělá, časopis Můžeš, měsíčník Ne
ziskovky, bulletin Všeobecné fakultní 
nemocnice v Praze Nemocnice, Zdra
votnické noviny, portál Tyden.cz , ča
sopis Vital plus, časopis Tina, Blesk pro 
ženy, časopis Trendy bydlení a řadě 
dalších. Naše zvláštní poděkování patří 

internetovým portálům www.helpnet.
cz a www.osnoviny.cz . Dle Analýzy 
filantropie zpracované Newton media 
pro Fórum dárců v roce 2008 jsme se 
dostali na 9. místo medializace TOP 
nadací.
Zároveň jsme byli oceněni i za vzhled 
a kvalitu našich propagačních materiá
lů. V roce 2008 v soutěži Nejlepší výroč
ní zpráva za rok 2007, kterou každoroč
ně vyhlašuje Czech Top 100, v odvětví 
nadace, asociace a jiné neziskové or
ganizace se Výbor dobré vůle umístil 
na 6. místě a v celkovém hodnocení 
na 38. místě.
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 sesterské organiZace
 

Vznik VDV v dubnu 1990 v Praze pod
nítil skupiny českých krajanů v západ
ních zemích k zakládání organizací 
na podporu jeho činnosti. V roce 1990 
a v dalších letech vznikaly sesterské 
organizace v Rakousku, Velké Británii, 
Norsku, Švédsku, Švýcarsku, Nizozemí, 
USA, Kanadě, Francii a Německu jako 
výraz sounáležitosti krajanů ke staré 
vlasti po listopadu 1989. Všechny tyto 
organizace měly statut dobročinných 
organizací ve své zemi, ale jejich fi
nanční dary směřovaly na podporu 
programů VDV; většina aktivit, jako 
třeba klimatické pobyty dětí s oslabe
ným zdravím ve švýcarských Alpách 
nebo u švédských jezer, byly zaměřeny 
na děti žijící v České (a zpočátku také 
ve Slovenské) republice. 
Po roce 2004, kdy se Česká republika 
stala členskou zemí Evropské unie, zů
staly na mapě světa činné následující 
sesterské organizace:

>
→  Canadian Czechoslovak Fund for 
Medicine and Rehabilitation, který 
podporuje vybrané projekty na pomoc 
dospělým lidem s mentálním postiže
ním a romským dětem,

→  Olga Havel Foundation New York, 
která spravuje Sasakawa Asthma Fund 
z vkladu japonské nadace The Nippon 
Foundation,

→  Deutsche Freunde und Förderer 
der Olga Havel Stiftung, e. V. – spo
lek, který podporuje tzv. přeshranič
ní sociál ní a vzdělávací projekty v ČR 
(v jeho prospěch bylo koncem roku 
2008 zorganizováno benefiční předsta
vení na podporu projektu o. p. s. Úto
čiště v Chebu – viz přehled akcí). 
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 kolika organiZacím 
a Jednotlivcům 
Jsme pomohli?

 

rok počet organizací počet jednotlivců
objem nadačních 

příspěvků v Kč

2006 89 1 329   21 650 270               

2007 74 968     8 912 528

2008 130 951     9 613 139

Podíl jednotlivých programů na celkovém objemu příspěvků v roce 2008

   Zdravotnictví: 12 %                                   

   Sociální a humanitární programy včetně NIF: 70 %                                

   Vzdělání: 13 %                          

   Lidská práva: 5 %

>
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 děkuJeme všem,  
kdo ve svých Závětích 

pamatovali na dílo 
výboru dobré vůle –  
nadace olgy havlové

>
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→  Hilarie Kunčická, Rychvald
→  Ludmila Oppeltová, Praha
→  Olga Radimská, Keene, New Hampshire, USA
→  Marta Rossmannová, Praha
→  Jarmila Součková, Praha
→  Eva Valášková, Praha
→  Milada Zachová, Jihlava

Vděčně na ně vzpomínáme.



Věcné dary 
Věcné dary ve výši 203 370 Kč nám 
v roce 2008 věnovali čtyři dárci:
→   Jaroslav Kořán, 

nakladatelství Gallery, s. r. o.
→   Darja Nováková,  

pořadatel veletrhu hraček ITEA, s.r.o.
→   László Szümegh, o. s. Šance 
→   Petr Vojtík, společnost Meyra ČR. 

 Všechno jsme rozdali, nic jsme si ne-
nechali.

 děkuJeme>
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Více než 10 000 Kč 
věnovali
AKCENT INTERNATIONAL  
HOUSE PRAGUE 25 540 Kč 
ATEL CZ, s. r. o. 30 000 Kč 
JUDr. Jiří Balaštík 15 000 Kč 
MUDr. Michaela Baráčková 20 000 Kč 
Jaroslav Bardon 22 500 Kč 
Ing. Stanislav Birčák 106 054 Kč 
CIMEX INVEST, a. s. 39 000 Kč 
Pavel Culek, Cafe de Paris 13 000 Kč 
ČESKOMORAVSKÁ KOMODITNÍ 
BURZA KLADNO 21 000 Kč 
ČESKOMORAVSKÝ CEMENT, a. s., 
nástupnická společnost 130 000 Kč 
ČSAD Praha holding, a. s. 106 000 Kč
ČSOB, a. s. 1 141 717 Kč 
ČSOB Asset 
Management, a. s. 400 000 Kč
JUDr. Milan David 30 000 Kč 

EKOBUS, a. s. 15 000 Kč
FELIX A SPOL.  
advokátní kancelář, s. r. o. 30 000 Kč
Aleš Frel 20 000 Kč 
Eliška a Jan Freudlovi 20 000 Kč 
Václav Fryba a pan Zeman 20 000 Kč 
Dagmar  
HochováReinhardtová 30 000 Kč 
JUDr. Miloš Holeček 84 000 Kč 
INVESTIČNÍ KLUB, a. s. 20 000 Kč 
IVAX PHARMA 
CEUTICALS, s. r. o. 30 000 Kč 
Věra Kičmerová 14 000 Kč 
Václav Kokožka 15 600 Kč 
Libuše Körnerová 20 000 Kč 
Mgr. Ing. Martin Krejčí 40 000 Kč
Elsie a Martin Kubelíkovi  
a Kamila Brabencová 30 000 Kč 
MAJETKOVÁ SPRÁVNÍ  
A DELIMITAČNÍ UNIE  
ODBOROVÝCH SVAZŮ 60 000 Kč 
Blanka Motejlová 50 000 Kč 
Ing. Helena Navrátilová 40 000 Kč
Milena Nečásková 30 000 Kč
PKM Audit & Tax, s. r. o. 18 000 Kč
Eva Podzimková 23 680 Kč 
Ing. Petra Pospíšilová 15 000 Kč
Mgr. Libor Prokeš 19 500 Kč 
Prof. Ing. Tomáš  
Roubíček Dr.Sc. 30 000 Kč 
RPG ADVISORS, a. s. 15 000 Kč
S. A. CIMENTERIES CBR 100 000 Kč
SEVEROMORAVSKÁ 
PLYNÁRENSKÁ, a. s. 30 000 Kč 
SEALED AIR, s. r. o. 30 000 Kč 
Eliška Schwarzerová 15 000 Kč 

SILCOM, CDROM  
& MULTIMEDIA, s. r. o. 50 000 Kč 
SKANSKA CZ, a. s. 200 000 Kč 
STÁTNÍ TISKÁRNA  
CENIN, s. p. 45 000 Kč 
Franziska Sternbergová 52 064 Kč 
Lukáš Stránský 18 400 Kč 
Ing. Emanuel Šíp 20 000 Kč 
VAKUUM Praha, spol. s r. o. 15 000 Kč 
Ing. Zuzana Vaněčková  33 000 Kč 
VELKOLOM ČERTOVY  
SCHODY, a. s. 16 000 Kč 
Jan Vraný 36 000 Kč 
Ing. Miroslav Weber 24 000 Kč 
ZŠ FRANTIŠKY  
PLAMÍNKOVÉ 12 460 Kč 

→  OPEN MEDICAL INSTITUTE VIA 
SALZBURG STIFTUNG AMERICAN  
AUSTRIAN FOUNDATION:  
  75 685,71 Kč 

→  GSI GRANT 2008 Guidestar Inter
national: 14 644 Kč 

→  VÝNOS Z DARU THE NIPPON 
FOUNDATION PRO SASAKAWA AST
HMA FUND: 1 225 175,30 Kč 

→  ZPĚVÁCKÝ SPOLEK HLAHOL 
V PRAZE: 45 000 Kč 

→  NADAČNÍ FOND MANŽELŮ  
LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH:  
  63 500 Kč 
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 děkuJeme
Krausová Lenka; Krejčová Hana; 
Krchovová Hana; Kryštůfková Helena 
Ing.; Křížek Tomáš; Kubeš Josef; Kubeš 
Pavel; Kuňák Vladimír; Kundratová 
Věra; Kurčina Josef; Kurečka Michal; 
Kurešová Hana; Kuřík Josef Ing.; Kvapil 
Tomáš Ing.; Kvíta Jiří; Labounek Petr; 
Langer Miroslav; Lauermannová 
Marie; Leipertová Jaroslava; Lekešová 
Stela; Lemmens Paul J. G.; LEVEY 
& JUNG, s. r. o.; Lhotková Zdeňka; 
Linduška Martin; Liška Zdeněk; Loula 
Marek; Lounková Anna Ing.; Lukášová 
Regina RNDr.; Málek Jiří; Malovaný 
Jaromír; Marada Miroslav; Maraková 
Olga; Marek Roman; Marková Zdeňka; 
MARSH, s. r. o.; Masarovičová Dana; 
Matějovská Olga RNDr.; Meisnerová 
Věra; Menclová Hana Ing.; Mezihorák 
David; Micek Tomáš; Micková Jana; 
Mirovská Petra JUDr.; Moravcová 
Anna RNDR.; Mrázek Libor RNDr.; 
Mrhačová Jitka; Muszela Alexandr; 
Neděla Jan; Nejedlý Jiří Ing.; 
Nejmanová Narcis; Němcová Marcela; 
Němcová Marcela JUDr.; Neumannová 
Libuše; Neumannová Naďa; Nitsche 
Miroslava; NOTÁŘSKÁ KOMORA 
ČR; Novák Josef; Novákova rodina; 
Nováková Zuzana; Novákovi manželé; 
NOVOCONSULT,  s. r. o.; Novotný 
Jaromír; Nový Tomáš; Nutilová 
Magdaléna Mgr.; OBECNÍ ÚŘAD 
JESENICE; Odstrčilová Nina JUDr.; 
Oktabec Pavel; Oršulíková Marie 
MUDr.; Ovesný Jan; Panský Ladislav; 

Panuška Josef; Pátek Václav JUDr. Ing.; 
PATRIA FINANCE, a. s.; Pechlát 
Marek; Pešl Jiří – PEŠL – IDEA – 
EUROPE; Petrášková Jaroslava; 
Pilecký Miloslav; Piskáčková Marie; 
PLASTIKA, a. s.; Podrabská Skotnická 
Monika; Pokorná Jarmila; Poledníková 
Daniela; Polášek Lubomír Ing. CSc.; 
Polívka Pavel; Pospěchová Věra; 
Pospíšil Vladimír; Pospíšilová Eva; 
Potůčková Eva Ing.; Potůčková Karla; 
Prášek Pavel; Procházková Dana; 
Provazník Michal Ing.; Pruherová Jana; 
Přiklopil Jan; Pulda František; Pušová 
Jiřina; Půža Tomáš; RAŠELINA, a. s.; 
Reich Pavel Ing.; Rejlovi František 
a Irena; Reneltová Ivana MUDr.; 
Remešová Ilona JUDr.; REXTIM, a. s.; 
Rosa Vladimír; Rošková Martina; 
Rovenský Václav JUDr.; Růžička Štefan; 
Řanda Štěpán; Řehoř Jan; Řipková 
Michaela; S. & A. AUTOMOBILY, s. r. o.; 
Sieglová Jana; Sieglovi Ladislav 
a Zdeňka; Schreiberová Olga; 
Schwarzová Milena; SKLO IVAN 
NOVOTNÝ, s. r. o.; Slezáková 
Eva; Smarda Jiří; Smržová Hana; 
Sochor Václav; Sochorová Věra; 
SOLETANCHE ČESKÁ REPUBLIKA, 
s. r. o.; Soukupová Zuzana; Spurná 
Anna MUDr.; Stárek Dušan Ing.; 
Stavby silnic a železnic, a. s.; Stejskal 
Ladislav; Stočesová Sylva; Stonová 
Marie; Straškraba Jiří; Strnadová Věra; 
Struplovi Antonín a Jarmila; Sunová 
Michaela; Svitavská Zdeňka; 

Svoboda Cyril JUDr.; Svoboda 
Igor Ing.; Svobodovi manželé; Svoboda 
Zdeněk PhDr.; Sychrovská Božena; 
Sýkorová Jiřina; Šabatová Jarmila; 
Šálených Jiří a Jiřina; Šebesta Jan; 
Šedivá Jitka; Šemorová Marie; Šenková 
Magda; Šídová Věra; Šimeček Roman; 
Šmidrkalová Marta; Šourek Jaroslav; 
Špaček Ladislav; Šprincová Jana; 
Štor Milan; Šťastný Radek; Štěpánová 
Sasha; Šulc Miloš; Taneček Jaroslav; 
TARGA MANAGEMENT, s. r. o.; TATE 
INTERNATIONAL, s. r. o.; Thomasová 
Jitka Ing.; Tobiáš Jiří; Tomašuk 
Drahomír Mgr.; TOP SPIRIT, a. s.; 
TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA, s. r. o.; 
Třešňák Martin; Tutterová Jitka JUDr.; 
Tvrdoňová Dagmar; Urbanová Hana 
Ing.; URBIS – GEO, s. r. o.; Vacek Petr; 
Vajsejtl Richard; Valešová Marie; 
Veškrna Zdeněk RNDr.; Vodrážka 
Daniel; Vokurka Pavel; Voláková 
Zuzana Ing.; Vološčuk Danilo; Voráček 
Jiří; Votavová Světlana; Vrabec Jiří Ing.; 
Waller Filip; Weis Pavel; Winterová 
Alena dr.; Wittochová Zdenka; 
Wommer Oda; Záborcová Helena; 
Zádková Božena; Zapletalová Kristýna; 
Zarembová Eva JUDr.; Závodová 
Libuše; Zemanová Kristýna; 
ZENTIVA, a. s.; Zikmund Jaromír Ing.; 
Zima Jaroslav Ing. arch.; Zmeškal 
Martin; Zoubek David JUDr. Ing.;
Neznámí a anonymní dárci.

Rovných 10 000 Kč 
věnovali
→   AGC FLAT GLASS CZECH, a. s. člen 

AGC Group; 
→   Ing. Ivan Havel CSc.; 
→   Ing. Pavel Hrabě; 
→   Eva Hvížďalová; 
→   IZOLCENTRUM – CB, s. r. o.; 
→   Marie Kratochvílová; 
→   JUDr. Lubomír Kubička; 
→   Marie Lichtagová; 
→   Josef Malý; 
→   Jaroslav Pšenička; 
→   Václav Radotínský ml.; 
→   RECOM REALITY, s. r. o.; 
→   SPAR Česká obchodní společnost; 
→   Dr. Ivana Schmidtová; 
→   Ing. Jan Schwarzer; 
→   Blanka Seidlová; 
→   Ing. Vladimír Stecher; 
→   Jaroslav Straka; 
→   Mgr. Ing. Jakub Šnajder; 
→   TNS AISA, s. r. o.; 
→   JUDr. Marcela Vilímková; 
→   Jarmila WildeEismanová 

Ostatní dárci
A – MÁMA, Pavel Maršík; Absatzová 
Evička; ACTIVEsport CZ, s. r. o.; 
AISOPOS, s. r. o.; ASIANA, spol. 
s r. o.; AUTOBOX BMC, s. r. o.; 
AUTOMOTOKLUB KLADNO; BAKEŠ 
A PARTNEŘI, advokátní kancelář; 
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>
Baláčová Irena; Bečková Dagmar; 
Bečvářová Romana; Bednaříková 
Jiřina; Bělovská Jarmila; Besten 
David; Bezděková Marie; Bezděková 
Martina; Bezdíčková Helena; Bílá 
Olga; Bodlákovi Jitka a Petr; Borovka 
Jiří; Boublík Tomáš; Brabencová 
Dana; Březovjak Jiří; Brouček Jan; 
Brož Vladimír Ing.; Bruncvík Pavel; 
Brychtová paní; Burda Michal; CESTR 
& PARTNERS, advokátní kancelář; 
Cigánek David; Cilínková Marie 
JUDr.; CIM GROUP, a. s.; Citron 
Martin; Coufal Pavel; ČECHOVÁ & 
PARTNERS, JUDr. Katarína Čechová; 
Čepičková Jana; Čepičková Milada; 
Černý Jan a Karolina; Červený Tomáš; 
ČSOB FACTORING, a. s.; Čtveráček 
Karel; ČVUT Praha; Davidová 
Dana; Dibelková Marcela; Dědič 
Jan prof. JUDr.; Dopan Ivo; Draha; 
Dřevíkovská Ludmila; Dubecká 
Dagmar JUDr.; Durna Petr Ing.; Dušek 
Miroslav JUDr.; Dvořáková Marie;  
ECK GENERATING, s. r. o.; Family Ngo 
Hoa; FEDERAL MOGUL FRICTION 
PRODUCT, a. s.; Fedirko Radoslav; 
Fiechter L.; Fikarová Lenka Ing.; Filip 
Martin; Filip Vladimír MUDr.; Fišerová 
Ivanka; Flašarová Maria; Frčková 
Marie; Freimanová Anna; Freudlová 
Eliška; Freundová–Hamonová Zina; 
Fuchs Dalibor; Gavalčíková Marie; 
GEMA ART GROUP, a. s.; GLOBAL 
PAYMENTS EUROPE, s. r. o.; Goreová 
Michala; Guryčová Helena; Habon 

Martin Ing.; Hájek Jan; Hanuš Pavel; 
Havelka Jiří Ing.; Hejhal Robert; 
Heres Marián Mgr.; HERDUCA, 
spol s. r. o.; Hergottová Ludmila Mgr.; 
Hessová Dagmar; Hlaváček Vítězslav; 
Hlavinová Dagmar; Hoffmann 
František PhDr.; Homolka Jiří; Hönig 
Jiří; Horník Jiří JUDr.; Hornová Elena 
JUDr.; Hrbatová Markéta; Hronešová 
Helena; Hudečková Libuše; Hudská 
Ivana; Hujová Hana; Huryta Ladislav 
Ing.; Huryta Ladislav ml.; Hüblerová 
Jana JUDr.; Charvát Luboš Ing.; Chour 
Michal; Chvátal Zbyněk; Chytrý 
Vladimír Ing.; IKEA Česká republika, 
s. r. o.; IKEA Hanim, s. r. o.; Illnerová 
Helena prof. RNDr.; ING, z. p. NV, 
pobočka; IPSOS TAMBOR, s. r. o.;  
ITC Zlín pracovníci; Jakubů Jiří PhDr.; 
Janovský Igor Ing.; Janský Miroslav; 
Jaska Lukáš; Jíra Stanislav; Jireš Pavel; 
Kadaňka Jaroslav; Kadlecová Jana; 
Kahoun Radim; KALAHA, s. r. o.; 
KANCELÁŘSKÉ SYSTÉMY, a. s.; 
Kanová Alena; Kapusta František; 
Karhanová Eliška; Katz Jiří Ing.; 
Kavalcová Jaroslava; Kerek Petr; 
Klimenta Josef; Klos Oldřich Ing.; 
Knecht Dalibor; Kokožka Milan; Kolín 
Jan MUDr.; Komanová Eva; KOMORA 
DAŇOVÝCH PORADCŮ ČR; Kondr Jan 
Ing.; Koníček Jaroslav Ing.; Kořínková 
Monika Mgr.; Kosina Zdeněk; Kosová 
Alena; Koudelka Petr Mgr.; Kovář 
Miroslav; Kovaříková Hedvika; KRAFT 
FOODS ČR, s. r. o.; Krátký Vladimír; 
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 Zvláštní poděkování 
→   Českému rozhlasu a jeho 

generálnímu řediteli Václavu 
Kasíkovi za mediální partnerství.

→   Českému zastupitelskému úřadu 
v Berlíně a panu Heiko Krebsovi 
z EJF Lazarus za benefiční akce.

→   Společnosti ČSOB, generálnímu 
řediteli a předsedovi 
představenstva ČSOB, a. s.  
Ing. Pavlu Kavánkovi 
za dlouholeté partnerství v projektu 
Fond vzdělání.

→   Společnosti ČSOB Asset 
Management za správu nadačního 
jmění a podporu programů sociální 
integrace. 

→   Deníku za celoroční P. R. spolupráci. 

→   Společnosti D-sign.cz za webové 
stránky VDV.

→   Nakladatelství Economia 
za podporu publicity akcí 
pořádaných VDV. 

→   Gymnáziu Joachima Barranda 
z Berouna a Gymnáziu v Hořovicích 
za obrázky, jejichž výtěžek byl použit 
pro projekt Dobra není nikdy dost.

→   Hochgebirgsklinik Davos–
Wolfgang, jejímu řediteli panu 
Michaelu Ohnmachtovi, primáři 
Hans-Joachimu Mansfeldovi 
a pedagogickému oddělení za péči 
o děti ze severních Čech trpících 
těžšími formami astmatu. 

→   Zdeňku Chrapkovi 
za profesionální fotografickou 
dokumentaci akcí VDV.

→   Firmě IN-SY-CO za softwarovou 
podporu.

→   Interní medicíně pro praxi 
za spolupráci při zdravotnických 
projektech a za mediální 
partnerství.

→   Společnosti ITEA a účastníkům 
podzimního Mezinárodního 
veletrhu hraček v Letňanech 
za to, že VDV věnovali hračky pro 
potřebné děti.

→   Tomáši Kačovi za klavírní 
vystoupení při slavnosti Ceny Olgy 
Havlové.

→   Janě Klusákové, redaktorce 
Českého rozhlasu, za moderování 
Ceny Olgy Havlové.

→   Paní Livii Klausové osobně 
a Nadačnímu fondu manželů  
Livie a Václava Klausových 
za podíl na národní sbírce 
ve prospěch klientů Fondu 
vzdělání.

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

→   Manželům Veronice a Josefovi 
Marhovým za pravidelnou podporu 
a program pro děti – účastníky 
projektu „Kouzelný vrch“ v Davosu.

→   Nadaci Bona, zejména paní 
ředitelce Jitce Štambachové, 
za dlouholetou spolupráci s VDV.

→   Newton Media, a. s., za bezplatný 
týdenní monitoring médií.

→   Pioneer Investments za podporu 
výzkumu ve vzdělávání zdravotně 
postižených dětí. 

→   Paní Evě Podzimkové za vedení 
prodejní galerie VDV ve Zlaté 
uličce č. 19 na Pražském hradě 
a za organizační, finanční 
a materiální pomoc. 

→   Olze a Stephanovi von Pohl 
za překlady našich textů 
do angličtiny. 

→   Mediální agentuře Railreklam, 
spol. s r. o., za vynikající spolupráci 
při propagaci projektu Dobra není 
nikdy dost.

→   Telefónica O2 Czech Republic, a. s., 
za provoz zelené linky 800 111 010.

→   Davidu Türkemu a firmě UNIWIN 
za pomoc při vyklízení a likvidaci 
nepotřebných věcí z našich prostor.

→   Zdravotnickým novinám 
za spolupráci v oblasti propagace 
zdravotnických programů VDV.

>
→   Advokátní kanceláři Kocián Šolc 

Balaštík za uspořádání třináctého 
Benefičního koncertu dobré vůle 
dne 23. listopadu 2008 v kostele 
svatých Šimona a Judy.

→   Annonce, k. s. za pomoc při 
propagaci sbírky Dobra není nikdy 
dost.

→   Bambini di Praga za vystoupení 
při slavnostním udělení Ceny Olgy 
Havlové dne 12. 5. 2008 v Betlémské 
kapli a na Benefičním koncertu 
dobré vůle 23. 11. 2008 v kostele  
sv. Šimona a Judy.

→   Pavlu Bauerovi a Lukáši Fritzovi 
za pomoc při grafických úpravách 
a tisk propagačních materiálů 
v časové tísni.

→   Firmě E.S. Best za elektronické 
zasílání Fleet Sheet a Final Word. 

→   Bulletinu Nemocnice VFN Praha 2 
za spolupráci při propagaci 
zdravotnických programů VDV.

→   Pavlu Cindrovi za nevyčerpatelnou 
invenci při tvorbě grafických návrhů 
na tiskové materiály VDV.

→   Časopisu 100 + 1 za milou 
spolupráci a mediální partnerství.

→   Časopisu Můžeš za spolupráci 
v oblasti zdravotnictví, sociálních 
programů a vzdělávání. 
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Výnosy
    Převod finančních prostředků z fondů na hlavní činnost 7,683.520,–
    Převod finančních prostředků z fondů NIF 1,929.619,–
    Ostatní výnosy z hlavní činnosti 140.804,–

Celkem 9,753.943,–
Náklady
    Nadační příspěvky 7,683.520,– 
    Příspěvky z výnosu prostředků NIF 1,929.619,–
    Režijní náklady: 
        energie, nájem, služby, ostatní 979.884,–
        mzdy + odvody – sociální a zdravotní pojištění 1,741.830,–
        bankovní a jiné poplatky 62.448,–
    Režie celkem 2,784.162,–
    Ostatní náklady 84.641,–
    Odpisy HIM (účetní) 491.260,–

Celkem 12,973.202,–
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti - 3,219.259,–
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Výnosy
    Výnosy z prodeje finančního majetku (ostatní) 27,843.061,–
    Výnosy z prodeje finančního majetku NIF 36,011.048,–
    Výnosy finančního majetku (ostatní) 1,006.033,–
    Výnosy finančního majetku NIF 1,766.465,–
    Výnosy z prodeje HIM 872.520,–
    Ostatní výnosy 387.766,–

Celkem 67 ,886.893,–
Náklady
    Prodaný finanční majetek (ostatní) 27,329.447,–
    Prodaný finanční majetek (NIF) 35 665 737,–
    Prodaný HIM 342.754,–
    Ostatní náklady 112.368,–
    Ostatní náklady (NIF) 24.487,–

Celkem 63,474.793,–
    daň z příjmu PO  278.250,–

Hospodářský výsledek z vedlejší činnosti + 4,412.100,–
    Z toho: výsledek hospodaření NIF + 2,087.289,–

Celkový výsledek hospodaření VDV + 1,192.841,–
Celkový výsledek hospodaření VDV po zdanění + 914.591,–

P
ře

h
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d 
da

rů

Finanční dary přijaté od soukromých osob 1,381.103,– 
Finanční dary od organizací         4,388.603,–
Dědictví 4,937.403,–
Celkem 10,707.109,–
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> příloha k Účetní Závěrce 2008
vypracovala věra kubátová, Účetní nadace, praha 2. 5. 2009

Výbor dobré vůle –  
Nadace Olgy Havlové,  
Senovážné nám. 2
110 00  Praha 1
právní forma: nadace
účetní období: rok 2008 (1.–12.)

VDV je nezisková organizace,  
která vede účetnictví v souladu se zák. 
č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění 
vyhlášky č.504/2002 Sb. pro účetní jed
notky, u kterých hlavním předmětem 
činnosti není podnikání.

J m ě n í    n a d a c e
1) vlastní jmění
a –  nadační jmění ve výši 

82,493.000, Kč           
b – ostatní jmění
a – nadační jmění = finanční prostřed
ky, které nadace získala převodem 
z prostředků NIF v šesti etapách (uve
deno v nadačním rejstříku)
 = základní jmění
 =  nemovitost (nebytové prostory 

v domě čp994/2 sídlo VDV)

2) fondy
jsou tvořeny přijatými dary za účelem 
dalšího rozdělení dle jednotlivých 
projektů

Finanční dary jsou s datem přijetí 
zaúčtovány na souhrnný účet 911 xx 
dle plátce (právnické osoby, fyzické 
osoby) a tento účet slouží jako podklad 

k daňovému přiznání k dani darovací. 
DP k dani darovací podává nadace 
pololetně příslušnému FÚ.
Dále jsou  dary přerozdělovány na fon
dy jednotlivých projektů na jejich 
finanční krytí.  Jednotlivé  projekty   
(charakter  projektu, způsob financo
vání apod) jsou podrobně uvedeny 
ve Výroční zprávě.
HV za každý kalendářní rok je pře
váděn do rezervního (provozního) 
fondu.

Ú č e t n í    m e t o d y
Třída  0
Dlouhodobý nehmotný a hmotný 
majetek (sam.movité věci) = plně 
odepsán.
Nemovitý majetek, který nadace získa
la dědictvím, se neodepisuje a je určen 
k co možná nejrychlejšímu prodeji. 
Nebytové prostory čp.994/2, Seno
vážné nám., Praha 1 byly koupeny 
do osobního vlastnictví, v účetnictví 
rozděleny poměrem dle znaleckého 
posudku na stavbu a pozemek. Stavba 
zatříděna do sk. 5 a odepisována účet
ně (daňové odpisy nebyly zahájeny). 
Pozemky se neodepisují.

Drobný hmotný majetek jsou předmě
ty s dobou upotřebení delší než 1 rok
a pořizovací hodnotou od 3.000 
do 40.000 Kč, každý rok je aktualizován 
evidenční seznam.

Umělecká díla = obrazy získala nadace 
dědictvím a darováním. Jednotlivé 
obrazy jsou evidovány a doplněny 
fotodokumentací.

Finanční majetek 
– dluhové CP držené do splatnosti
– podílové listy
Finanční majetek je pořízen v CZK.

Dále je rozdělen
–  nadační majetek (zapsán v NR)     

NADOH3
– ostatní majetek NADOH + PL 

Ú č t o v á n í   C P
Dluhové CP jsou pořizovány s úmys
lem držet do splatnosti.
a) pořízení            
 pořizovací hod. 063 01
 AÚV př.majitele  063 91
 celkem zapl.   221 xx

b) doúčtování na nominál.hodnotu CP
 NOMH je větší než PORH             
  063 01/384 99
      NOMH je menší než PORH           
  381 99/063 01
Stav účtu 063 01 je ve výši nominální 
hodnoty dluhových CP.

c) částku zaúčtovanou na účet 384 99, 
381 99 rozdělíme počtem  měsíců
od nákupu CP do splatnosti CP a umo
řujeme alikvotní částí příslušného 
roku. Účtujeme výsledkově.

d) naběhlý úrokový výnos k 31. 12. 
alikvotní částí zaúčtujeme do výnosů
příslušného roku, abychom neporušili 
časovou souslednost.

Podílové listy (PL)  přepočítáme 
k 31. 12. na  reálnou hodnotu  a rozdíl 
účtujeme rozvahově na účet 063 s pří
sl.analytikou. V případě prodeje  CP 
zápis zrušíme.    

Třída 1
Skladové hospodářství nadace nevede. 
Na účet 132 – zásoby účtujeme přijaté 
věcné dary, které jsou dále poskytnuty.
Nadace žádný z věcných darů nepou
žívá pro vlastní potřebu.

Třída 2
Účet 211  221 = finanční prostředky 
v hotovosti a na bankovních účtech 
jsou členěny analytikou podle banky 
a charakteru účtu.

Finanční prostředky vedené v cizí 
měně jsou v průběhu roku účtovány 
aktuálním denním kurzem, zůstatky 
k 31. 12. jsou  přepočítány  kurzem 
ČNB a kurzové  rozdíly zaúčtovány
výsledkově.

Účet 213 = stravenky jsou evidovány 
jako ceniny v nominální hodnotě. 
Zaměstnaci hradí 45%, VDV přispívá 
ve výši 55%.

Pokladní hotovost a ceniny podléha
jí fyzické inventarizaci. Zápisy jsou 
založeny.

Třída 3
Účet 325 xxx = poskytnuté příspěvky 
(dary) odsouhlasené správní radou. 
Jednotlivé účty 325 xxx (analytika) jsou 
v podstatě interní doklady VDV, které 
slouží k identifikaci poskytnutého 
daru.

Účty časového rozlišení– časově roz
lišeny jsou pouze významné položky 
(např. služby spojené s nájemným 
apod.).  Nevýznamné  částky jako  
např.předplatné časově nerozlišujeme.

Ostatní časové rozlišení – viz účtování 
o cenných papírech.

Třída 5, 6
Náklady a výnosy jsou podrobně 
rozlišeny analytikou a rozděleny dle 
charakteru na hlavní činnost, tzn. 
veškerá  činnost související  se statu
tem nadace a činnost hospodářskou 
(vedlejší). Členění ve výkazu ZZ slouží 
i pro daňové účely.

Třída 9       
viz fondy

D o p l ň u j í c í    ú d a j e
– mezi rozvahovým dnem a okamži
kem sestavení účetní závěrky nena
staly žádné významné události, které 
by ovlivnily rozvahu nebo výsledek 
hospodaření za r.2008.
Vzhledem k současné situaci na finač
ním trhu byla porovnána tržní hod
nota portfolia cenných papírů k 31. 3. 
2009 s hodnotami k 31. 12. 2008. I toto 
porovnání potvrdilo, že nenastaly 
žádné významné změny v hodnotě 
finančního majetku VDV. Kupony 
jsou vypláceny v předpokládané výši 
a v pevně stanovém časovém režimu.
            
– satutárním členům, ani jejich ro
dinným příslušníkům nadace odměny 
nevyplácí
– úvěry statutárním členům ani za
městnancům nadace neposkytuje
– přehled sbírek, přijatých darů a pro
jektů je podrobně ve Výroční zprávě
– neuhrazené závazky vůči finančním 
a jiným správním orgánům nadace 
nemá (sociální správa, zdravotní pojiš
ťovny apod.)
– závazky vyplývající z rozvahy zahr
nují pouze závazky z běžného období, 
tzn. jedná se o závazky k 31. 12. před 
dobou splatnosti (v CZK). Neuhrazené 
faktury s dobou   36 měsíců po splat
nosti nejsou.
– účetní i ostatní doklady týkající se 
hospodaření nadace jsou archivovány 
v sídle nadace.

5958
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organizace město účel částka [Kč]

Amalthea, o.s. Pardubice sanace rodin 100 000,00
APLA Praha výjezdy do rodin 30 000,00   
Apogeum, o.s. Brno filmy pro nevidomé 10 000,00   
Arcidiecézní charita Olomouc polohovací křesla pro hospic 59 197,00   
Armáda spásy Ostrava zastřešení terasy azylového domu 114 558,00
Barevný svět dětí, o.s. Praha projekt Rodina 10 000,00   
Bethel, o.s. Litoměřice aktivity romských dětí 19 720,00   
BMI sdružení Praha internetový portál 10 000,00   
Centrum služeb pro ZP, o. s. Louny postele, matrace, cestovné 48 894,00   
Centrum služeb Slunce všem Unhošť ložní prádlo, závěsy 14 937,00   
Cesta domů, o. s. Praha 7 pomůcky pro klienty 110 220,50   
Česká iniciativa pro astma Praha volumetrický lapač 322 070,15   
Česká společnost AIDS Praha harm reduction material 10 000,00   
Český západ, o.s. Dobrá Voda keramická dílna 97 873,00
Dětské centrum 90 Topolany vytápění chráněné dílny 49 847,00   
Dětské klim. pobyty, o.p.s. Plzeň pobyt Vysoké Tatry 80 199,35   
Dětský domov Dubenec, o.p.s. Příbram nákup auta 50 000,00   
Dětský nadační fond Plzeň pobyt Nízké Tatry 84 359,95   
Diakonie a misie CČH Horizont Praha 6 denní stacionář – aktivizace 20 740,00   
Diakonie ČCE Brno energie, školení, služby 59 777,00   
Diakonie ČCE Vsetín vybavení odpočinkové místnosti 49 962,00   
Diakonie ČCE Javorník oprava kotelny 102 013,00
Diakonie ČCE – SKP Litoměřice azylový dům pro matky 15 000,00   
Diakonie ČCE Radost Merklín vybavení střediska pro ZP 15 000,00   
Diecézní charita Brno Rajhrad vybavení hospice nábytkem 31 453,00   
Dílna Eliáš, o.s. Praha plynový kotel 10 000,00   
Dlaň životu, o.s. Ostrava azylový dům pro těhotné 100 000,00
Domov blah. Bronislavy Humpolec nábytek pro seniory 50 141,00   
Domov pod Lipami, poskyt. SS Smečno chráněné bydlení 20 000,00   
Domov sv. Karla Boromejského Praha 6 rekonstrukce kuchyňky 55 000,00   
Elpida plus, o.p.s. Praha vybavení střediska a školičky 159 008,00   
Farní charita Vlašim pečovatelská služba 21 398,00   
Farní charita Roudnice n. L. 2 postele, materiální náklady 40 000,00   
Farní charita Beroun odměny, cestovné 40 000,00   
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Opora, o.s. Roudnice n. L. PCA pumpa 50 000,00   
Pěstounka H. Pacov zájmové kroužky dětí 4 800,00   
Pěstounka M. Holohlavy ruční tříkolka 10 000,00   
Pěstounka U. Semily zařízení bytu 10 000,00   
Pěstounská rodina B. Ostrava školné dětí 12 000,00   
Pěstounská rodina H. Nová Včelnice kroužky dětí 7 800,00   
Pěstounská rodina H. Bednáreček zájmové kroužky dětí 7 800,00   
Pěstounská rodina J. Třebíč lyžařské vybavení pro děti 14 997,00   
Pěstounská rodina K. Hlinsko stavba dětského pokoje 30 000,00   
Pěstounská rodina M. Lipov lyžařské výcviky dětí 12 300,00   
Pěstounská rodina O. Chrudim rekonstrukce pokojíků 24 980,00   
Pěstounská rodina P. Hronov nábytek do dětského pokoje 15 000,00   
Pěstounská rodina S. Darkovičky nábytek pro děti 10 695,00   
Pěstounská rodina V. Č. Budějovice palivové dříví 9 000,00   
Pěstounská rodina Ž. Hořice bezbariérové úpravy 15 000,00   
Poradna pro uprchlíky Praha 1 poznávací pobyty ČR pro děti 200 545,00   
S.T.O.P., o.s. Mor. Ostrava asistence v rodinách 100 000,00
Salesiánské středisko mládeže Pardubice na cestě do života 100 929,00
Sdružení astm. a alerg. dětí Brno bulletin pro astmatiky 202 447,00   
Sdružení Neratov, o.s. Bartošovice nákup kotle 50 000,00   
Senior, o.s. Teplice vybavení pro seniory 50 000,00   
SKPCentrum, o.s. Pardubice zařízení pro děti a mládež 99 971,00
Slezská diakonie Český Těšín poradenské centrum 99 983,00
Soužití 2005, o.p.s. Mikulovice vybavení pro seniory 30 000,00   
Spirála, o.s. Skorotice začít znovu – doučování 100 000,00
Středisko SOS, o.s. Olomouc úprava nebytových prostor 20 000,00   
Střep, o.s. Praha notebook pro terénní práci 25 000,00   
Svaz důchodců ČR Karlovy Vary vzdělávací kursy 20 000,00   
Školička, o.s. N. Město p. Sm. terénní práce s romskými dětmi 20 000,00   
Šťastný domov, o.s. Kostelec n. Orl. odměny lektorů, semináře 50 000,00   
Teen Challenge Praha dětské centrum v Brně 10 000,00   
Útočiště, o.s. Sokolov vybavení a topení azyl. domu 109 077,00   
Vyšší Hrádek, poskytovatel SS Brandýs n. L. chráněné bydlení 30 000,00   
Zahrada, poskytovatel SS Kladno rekonstrukce chráněného bydlení 49 445,00   
ZŠ a MŠ Smidary schodolez 20 000,00   
ZŠ praktická a speciální Liberec pomůcky pro děti se ZP 9 824,00   
Židovská obec Praha počítač pro seniory 10 000,00   
Živá paměť, o.p.s. Praha dobrovolníci pro seniory 28 000,00   
Život 90 Jihlava tísňové volání 24 416,00  

 nadační příspěvky 10 000 kč a vyšší
organizace město účel částka [Kč]

Farní charita Starý Knín azylový dům pro děti 99 700,00
Fokus, o.s. Ml. Boleslav nájem, cestovné 29 776,00   
Hand for Help, o.s. Liberec vyšetřovací stůl pro Gruzii 58 000,00   
Hospic sv. Jana Neumanna Prachatice vybavení půjčovny 50 000,00   
Hospic sv. Štěpána Litoměřice vzdělávání pracovníků 34 973,00   
Charita Kojetín vybavení stacionáře 49 894,00   
Charita FrýdekMístek postele, vozíky pro půjčovnu 42 321,00   
Charita Javorník kompenzační pomůcky 50 000,00   
Charita Opava zdravotnický materiál, služby 30 524,00   
Charita Zábřeh antidekubitní matrace 40 000,00   
Charita Frýdek–Místek dluhové poradenství 100 002,00
Charita Kyjov Kyjov vybavení pro seniory 100 000,00   
Charita Olomouc Olomouc nákup pomůcek 30 000,00   
Charita Svaté Rodiny N. Hrozenkov vybavení – polohovací lůžko 50 000,00   
I MY, o.s. Soběslav pomůcky a cestovné 20 171,00   
Jitro, o.s. Olomouc vertikalizační přístroj 10 000,00   
Komunitní centrum CČE Praha 8 doprava seniorů 19 999,00   
Komunitní centrum Říčany, o.p.s. Říčany zdrav. pomůcky – speciální stůl a sedátko 10 000,00   
Kongregace ss. premonstrátek Olomouc kopírka pro domov seniorů 20 000,00   
Krajská zdravotní a.s.nemocnice Most přístroje odd. dětské alergologie 478 467,00   
Lékořice, o.s. Praha 4 koordinace dobrovolníků 49 715,00   
Memento Lidice, o.p.s. Lidice dataprojektor, DVD 20 050,00   
Mimoň, o.p.s. Mimoň kompenzační pomůcky 24 385,00   
Na počátku, o.s. Brno vybavení 24 980,00   
Naděje, o.s. Brno zvedací zařízení 25 000,00   
Naděje, o.s. Jablonec n. N. azyl pro ženy 99 975,00
o.s. NATAMA Praha vzdělávání pěstounů 139 671,00
o.s. Okna Jind. Hradec rekonstrukce dílny 10 000,00   
o.s. Pod křídly Val. Meziříčí vybavení bytů 79 956,00   
o.s. PraderWilli Praha seminář – letenka 6 325,00   
o.s. Tři Čerčany vybavení, terénní služby 200 000,00   
Oblastní charita Znojmo zdravotnický materiál 60 000,00   
Oblastní charita Červ. Kostelec zdravotnické pomůcky 60 124,00   
Oblastní charita Pardubice vozíky,schůdky do autobusu 49 998,00   
Oblastní charita Uh. Hradiště 3 polohovací postele 40 000,00   
Oblastní charita Ostrov rekonstrukce domova pro seniory 31 770,00   
Oblastní charita Uherský Brod polohovací postel, zvedací zařízení 40 000,00   
Oblastní charita Klatovy jídlonosiče s termoobaly 22 500,00   
Oblastní charita Kroměříž vybavení domova 100 013,70   
Oblastní charita Uherský Brod azyl. dům pro matky 104 958,00
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Základní data >
SPRÁVNÍ RADA: 
Mgr. Dana Němcová – předsedkyně, 
PhDr. Ivan Douda , Vladimír Hanzel, doc. Ing. Ivan M. Havel CSc., biskup Václav Malý, Mgr. Miloš Rejchrt,  
Franziska Sternbergová (místopředsedkyně) Ing. Josef Beneš, Ljuba Václavová 

DOZORČÍ RADA:
Ing. Helena Navrátilová, JUDr. Magdalena Pištorová, PhDr. Jan Stolár

KANCELÁŘ:
MUDr. Milena Černá – ředitelka,
Eva Kvasničková – ekonomická manažerka, Mgr. Monika Granja – PR a fundraising, Pavla Kovářová – asistentka ředitelky, 
Gabriela Türkeová, DiS. – koordinátorka projektu, Věra Kubátová – účetní, JUDr. Petr Hanzal – právní zástupce

DOBROVOLNÍCI/CE:
Pavel Bauer, Lucie a Soňa Brišovy, Eliška Freudlová, Lukáš Fritz, Ing. Lubomír Charvát, Kristýna Chudlařská,  
Stanislav Kvasnička, Petra Nešvarová, Lenka Pajerová, Blanka Roušalová, Lucie Šafránková, Eva Kovářová, Karolina Granja

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
FAX:  +420 224 217 082
ZELENÁ LINKA  denně od 8 do 17 hod.: 800 111 010
E-MAIL: vdv@vdv.cz
STRÁNKA NA INTERNETU: http://www.vdv.cz
KONTO V ČSOB PRAHA 1: 
→ CZK: 478437033/0300
→ USD: 478573203/0300
→ EUR: 478573123/0300
→ sbírka „Dobra není nikdy dost“: 625 625 625/0300
KONTO UNICREDIT BANK: 397655004/2700
IČ: 00406066
Nadace je zapsána v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl N, vložka 69, dne 14. prosince 1998
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Dobrovolnický program pro zaměstnance ČSOB „Pomáháme společně“

www.csob.cz

Vzdělání je dobrým základem pro úspěšný start do života. Pomáháme překonávat bariéry 
a umožňujeme získat plnohodnotné vzdělání těm, kteří to nejvíce potřebují. Podporujeme 
zvýšení úrovně fi nanční gramotnosti v české společnosti. Do našich aktivit v péči o komunitu 
zapojujeme zaměstnance, dáváme jim tak příležitost pozitivním směrem ovlivnit své okolí. 
Spolupracujeme s neziskovými organizacemi. Patří mezi ně Výbor dobré vůle – Nadace Olgy 
Havlové,  Asociace občanských poraden, Nadace Terezy Maxové a celá řada dalších.

Pomáháme
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