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

Stážisté
Nadace z pohledu 
studentů
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Vzdělání – brána světu otevřená
 Letošní rok je pro Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové mimořádně významný. Slavíme 
totiž 25. výročí od svého založení. Není náhodou, že vznik Výboru dobré vůle byl inspirován činností 
Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a byl obklopen celou řadou událostí u nás a ve světě 
spojených s hesly „svoboda“ a „nezávislost“. V roce 1990 našla cestu ke svobodě řada evropských 
zemí, ve stejném roce se Václav Havel ujal prezidentského úřadu v tehdejší ČSFR, v témže roce 
vznikl i český internet. Začala mezi námi rezonovat myšlenka svobody mysli, svobody života. 
Stejnou myšlenkou byla vedena i paní Olga Havlová, když zakládala Výbor dobré vůle – dát 
svobodu lidem, kteří byli odsunuti na kraj společnosti. 

 Za 25 let ušel Výbor dobré vůle dlouhou cestu – pomohl tisícům jednotlivců a mnoha 
organizacím, stál u zrodu řady systémových změn vedoucích k integraci lidí ohrožených sociálním 
vyloučením. V tomto a v následujících dvou číslech Dobrých zpráv, která vyjdou do konce roku 2015, 
vám přiblí žíme hlavní oblasti, ve kterých VDV pomáhá: vzdělávání, sociální a zdravotní oblast 
a lidská práva.

 Náš seriál otevíráme tématem vzdělávání – jedním ze zásadních programů VDV. Snad ani 
nemusím zmiňovat fakt, že vklad do vzdělání mladých lidí, zejména lidí ohrožených sociálním či 
zdravotním vyloučením, je jednou z nejdůležitějších investic do jejich života. S tím se ztotožňuje 
i náš dlouhodobý partner v rámci projektu Fond vzdělání – ČSOB. Názor jejího generálního ředitele 
a předsedy představenstva Johna Arthura Hollowse na význam vzdělání a potřebnost Fondu vzdělání 
– dnes stejně jako před dvaceti lety, kdy byl fond založen – vám přinášíme v úvodním rozhovoru. 

 Vzdělávání mladých lidí se týkal také tříletý projekt Communitas pro praxis, v jehož 
rámci studenti Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem absolvovali odborné 
stáže v nadacích, aby lépe poznali svět neziskového sektoru a jeho potřeby. Že jednou ze tří nadací, 
které jim to umožnily, byl Výbor dobré vůle, to asi nebude velkým překvapením. Že naše nadace 
poskytuje odborné praxe těmto, ale i jiným studentům bez ohledu na to, že uvedený projekt už vloni 
skončil – to může být pro leckoho novinkou. V rubrice „Zaměřeno na… Communitas pro praxis“ se 
můžete seznámit také s názory studentů-absolventů stáží, co jim náhled do nadační reality přinesl.

 A protože je toto číslo květnové, tak již tradičně vychází v papírové podobě a představí vám 
Olgu Joklovou, laureátku Ceny Olgy Havlové 2015, včetně jmen všech, kteří byli na toto ocenění 
ve druhém kole nominováni. 

Přejeme vám příjemné čtení!     
 Monika Granja

manažerka PR a marketingu 
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Dvacet let po boku VDV

 
 Spolupráce ČSOB s VDV byla zahájena 

v roce 1995, takže letos „oslavuje“ své 
dvacetiny. Jak jste s oslavencem spoko
jený? Za co byste ho pochválil, co byste mu 
vytknul? 
Nemohu jinak než složit VDV kompliment 
za pestrou škálu aktivit a iniciativ. Nadace 
jednoznačně patří mezi organizace, které 
jsou vysoce profesionální, důvěryhodné, 
tvrdě pracující a setrvale pozitivně naladěné, 
plné energie a dobrých nápadů. Jsme 
poctěni, že můžeme být součástí Fondu 
vzdělání po celou dobu jeho fungování.

 Fond vzdělání, společný projekt ČSOB 
a VDV – vychází z myšlenky Olgy Havlové, že 
vzdělání by mělo být přístupné všem dětem 
bez ohledu na zdravotní postižení nebo 
jiné životní okolnosti. Proto Fond posky
tuje zdravotně či sociálně znevýhodněným 
středoškolákům a vysokoškolákům stipen
dia. Víte, kolika mladým lidem už pomohl?
Díky našemu společnému úsilí obdrželo 
za dvacet let existence Fondu vzdělání 
bezmála 950 studentů s nejrůznějšími 
znevýhodněními dlouhodobé či jednorá-

zové studijní stipendium. Je velmi zajímavé 
být s těmito lidmi v občasném kontaktu 
a sledovat jejich profesní dráhy. Velice mě 
zaujal životní příběh Kateřiny Vítové, naší 
někdejší stipendistky, která se sama stala 
podporovatelkou Fondu vzdělání. Její příběh 
byl zveřejněn v jednom z našich firemních 
časopisů. 

 Zaměstnanci ČSOB jsou vstřícní k pomoci 
potřebným, což dokazují mimo jiné i tím, že 
jsou běžci dobré vůle a sportem získávají 
finanční prostředky pro charitu.
Jsem přesvědčený o tom, že právě zmíněný 
příběh Kateřiny Vítové inspiroval některé 
naše kolegy k tomu, že si opatřovali více 
informací týkajících se možností individuál-
ního dárcovství. 

 Pokud jde o Fond vzdělání, máte možnost 
sledovat některého z úspěšných studentů, 
kteří se díky vystudování školy s vaší pomocí 
pak prosadili?
Před několika týdny jsem měl naprosto 
úžasnou příležitost setkat se osobně se 
dvěma studentkami, které prostřednictvím 

VDV získaly studijní stipendia. Natálie 
vyrostla v dětském domově a po ukončení 
střední školy v Kroměříži se přestěhovala 
do Prahy, kde se momentálně věnuje studiu 
marketingu na jedné z místních vysokých 
škol. Anežka zase pochází ze sociálně 
znevýhodněné rodiny a v Praze studuje 
tanec. Obě byly plné energie, vysoce mo-
tivované a skutečně oddané svým studijním 
oborům.

Je vzdělávání mladých 
prioritou?
 

 Je Fond vzdělání dnes stejně potřebný 
jako v době svého vzniku? Považuje ČSOB 
vzdělání pořád za svou dobře vloženou inves
tici? 
Fond je stejně důležitý dnes, jako byl před 
dvaceti lety. Jsme svědky toho, že pomyslné 
sociální nůžky mezi příjmovými skupinami 
se v České republice – a nejen v ní – na-
dále rozevírají. Máme nyní více studentů 
ze sociálně znevýhodněných prostředí než 

Když se v nadačním prostředí řekne 
ČSOB, člověku se automaticky vybaví 
Fond vzdělání, společný projekt této 
banky a VDV. Před dvaceti lety stál 
u jeho počátků tehdejší generální 
ředitel a předseda představenstva 
ČSOB Pavel Kavánek. Téměř 
přesně před rokem, v květnu 2014, 
ho v obou pozicích vystřídal John 
Arthur Hollows, kterého vám nyní 
představujeme.  

Irena Šatavová  
Překlad z angličtiny: Martin Churavý 
Foto: z archivu ČSOB

„Aby motivovaní mladí mohli 

v životě obstát!“
Rozhovor s generálním ředitelem ČSOB Johnem Arthurem Hollowsem  

Rozhovor



dříve, zatímco zdravotně handicapovaných 
studentů je přibližně stále stejně, tedy zhruba 
30 %. Díky stipendiím získávaným z Fondu 
vzdělání mohou mladí lidé získat přístup 
ke svému vysněnému vzdělání. A my jsme 
rádi, že se můžeme podílet na fungování 
chvályhodné iniciativy, díky níž mohou 
motivovaní mladí lidé v životě obstát. 

 Jak se změnili stipendisté během  
uplynulých dvaceti let? 
Studenti jsou dnes více motivovaní. Jsou 
si rovněž více vědomi toho, čeho chtějí 
v životě dosáhnout, a jsou sebevědomější. 
Vědí, čeho mohou dosáhnout, a jsou ochotni 
na tom tvrdě pracovat. Současně to ale jsou 
velmi pokorní, přátelští lidé uznávající jasné 
hodnoty a sdílející nadšení ohledně své 
vlastní budoucnosti. 

 ČSOB se kromě projektu Fond vzdělání 
zaměřuje i na jiné „dobročinné“ aktivity. 
Můžete je zmínit?
Souběžně s Fondem vzdělání organizuje 
ČSOB vzdělávací a rozvojový grantový 
program. Díky němu jsme už mohli podpořit 
řadu neziskových organizací a jejich projektů 
na zvýšení finanční gramotnosti rozličných 
cílových skupin. Pak je tu ještě jeden pro-
gram, který mě a mé kolegy zaměstnává. 
V loňském roce jsme zahájili činnost Aka-

demie Modrého života, která si klade za cíl 
pomáhat neziskovým organizacím s tré-
ninkem, odborným vedením a koučováním, 
jakož i aktivním zapojováním našich kolegů 
coby specializovaných dobrovolníků. 
Sám jsem se nedávno zúčastnil jednoho 
workshopu, kde jsem s nadšením disku-
toval o různých palčivých problémech 
s představiteli neziskového sektoru. 

 Chystá se ČSOB nějakým významnějším 
způsobem měnit svou strategii v oblasti 
společenské odpovědnosti? Kde se hodlá 
banka nejvíce angažovat? 
Naše strategie v oblasti společenské 
odpovědnosti se během let vyvinula z čiré 
filantropie do podoby odpovědného podniku. 
To znamená, že společenská odpovědnost 
je hluboce zakořeněna v naší firemní DNA. 
Snažíme se být dobrými sousedy, snažíme 
se vytvářet prostředí rovných příležitostí, 

pracovat zodpovědně a rozvíjet touhu 
po vzdělání. Zajímáme se o lidi a usilu-
jeme o naplňování jejich potřeb. Věříme 
v upřímně sdílené hodnoty v rámci celé naší 
firmy a všech jejích zaměstnanců. 
 

Více si vážit  
rodinného života

 Máte nějakou osobní zkušenost, pane 
Hollowsi, se zdravotně handicapovanými či 
sociálně znevýhodněnými lidmi? 
Ano, matka mojí manželky je handicapo-
vaná. 

 A domníváte se, že je účinnější pomáhat 
potřebným přímo, nebo prostřednictvím ne
ziskových organizací, jako je například VDV? 
Myslím, že obojí je důležité. 

Rozhovor

...v životě obstát!“  
pokračování rozhovoru
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„Studenti jsou dnes více motivovaní. Jsou si rovněž více vědomi toho, čeho chtějí v životě dosáhnout, a jsou ochotni na tom tvrdě 
pracovat,“ tvrdí o stipendistech Fondu vzdělání John Hollows (uprostřed).

John Arthur Hollows (1956) získal absolutorium v oboru ekonomie a právo na Sidney 
Sussex College na univerzitě v Cambridgi. Po ukončení studií se věnoval bankovnictví, 
zkušenosti v oblasti finančních služeb získal v Barclays Bank v Londýně a v Tchaj-peji (Tchaj-
wan) a v KBC v Hong Kongu, Šanghaji a Singapuru. Zastával vysoké manažerské pozice 
v úvěrových útvarech i v dalších oblastech. 

Od srpna 2003 do dubna 2006 vedl K&H Bank (člen skupiny KBC) v Maďarsku. Poté čtyři roky 
působil v KBC Group jako výkonný ředitel divize pro střední a východní Evropu, následně 
do dubna 2010 jako generální ředitel divize pro střední a východní Evropu a Rusko, od května 
2010 jako vrchní ředitel KBC Group pro řízení rizik. Je členem Výkonného výboru KBC Group.

V ČSOB (která je členem KBC Group – pozn. red.) byl John Hollows v letech 2006–2009 členem 
dozorčí rady ČSOB a předsedou jejího auditního výboru. V květnu 2014 se stal předsedou 
představenstva a generálním ředitelem ČSOB. 



Rozhovor

 Jako expatriot jste působil už ve více 
zemích. Jakou zkušenost jste si z nich, 
pokud jde o dobročinnost, odnesl?
Česká republika je už osmou zemí, ve které 
žiji a pracuji. Každá země se v přístupu 
k filantropii jistým způsobem lišila. Obecně 
jsem zjistil, že péče v rámci rodinné jednot-

ky funguje lépe v Asii. V Evropě je v tomto 
smyslu stále více vyzdvihována role státu. 

 Kdybyste měl kouzelný proutek 
s čarovnou mocí, co byste změnil 
ve společnosti, aby se lidé nebáli zestár
nout, onemocnět a neměli strach z toho, že 

zůstanou ve stáří opuštění a bez pomocné 
a laskavé ruky?
Přál bych si, aby si lidé více vážili rodinného 
života a celkově se lépe o sebe navzájem 
v rodinách starali. 
 
Děkuji za rozhovor.  

...v životě obstát!“  
dokončení rozhovoru s Johnem Arthurem Hollowsem  
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Biologie Anežku uchvátila před třemi lety, 
při výuce genetiky. „Fascinují mě všechny ty 
biochemické procesy v lidském těle a to, jak 
náš organismus funguje. Podněcuje to mou 
zvědavost a chuť dozvědět se další a další in-
formace,“ vysvětluje svou vášeň pro biologii. 
Jejím snem je dostat se do výzkumu. Nejdříve 
ale musí zvládnout přijímací zkoušky 
na přírodovědeckou fakultu. Na ty se Anežka 
už několik let svědomitě připravuje. 

Nad rámec svých školních povinností se 
sama doučuje chemii a biologii, navštěvuje 
přípravné kurzy, dochází do laboratoří 
a na přednášky na Přírodovědecké fakultě 
Univerzity Karlovy. Všechny tyto aktivity 
si zařídila sama, hodně jí ale pomohly i její 
učitelky přírodních věd. Kupředu ji žene 
vnitřní motivace. „Nedělám to proto, abych 
sobě nebo někomu jinému něco dokázala. Mě 
biologie prostě baví, a hlavně naplňuje,“ říká 
Anežka. 

Volných chvil moc nemá. Přesto si najde čas 
i na oblíbené tvoření. Pro svou postiženou 
sestru například vyrobila model školy 
a nemocnice, se synovcem pracují na encyk
lopedii. V Anežce ale dřímá více talentů. 
Kromě toho, že je pohybově nadaná a dobře 
tančí, hraje také na klavír a maluje. Na umění 
má ráda to, že jí umožňuje vyjádřit emoce, 
které neumí popsat slovy. Její životní situace 
není jednoduchá. Vyrovnává se s nedávnou 
smrtí maminky, do toho řeší nelehké finanční 
poměry. Tatínek totiž přišel o práci a kvůli sla-

bému zraku se mu těžko shání nová. Společně 
s dalšími dvěma sestrami žijí v pražském bytě 
z životního minima. Starší ze sester má zdra-
votní postižení a vyžaduje neustálou péči. 
Za stipendium je proto Anežka velmi vděčná. 
Plánuje jej využít na zaplacení školného. 

Anežku charakterizuje cílevědomost a hlavně 
neuvěřitelná pracovitost. Přesto je tahle 
veselá a sympatická brunetka velmi skromná. 
O svých plánech téměř nikomu neřekla. To, 
že chce studovat na Přírodovědecké fakultě 
UK, oznámila ve škole teprve před měsícem 
a překvapila tím i tatínka. „Veškeré aktivity 
ohledně mé přípravy na přijímací zkoušky 
jsem si zařídila sama. Taťka má svých starostí 
dost,“ říká Anežka. 

Není důvod nevěřit, že to Anežka jednou 
do vysněného výzkumu dotáhne. Nechybí 
jí píle, odhodlání, důslednost ani motivace. 
Nej lépe to asi ilustruje její vysvětlení, proč 
má ráda víkendy. „Víkendy zbožňuju. Hlavně 
sobotní přednášky na fakultě. Je fantastické, 
co se tam všechno dozvím. Jsem z toho pak 
celý den v euforii,“ říká nadšeně. 

Příběh stipendistky Fondu vzdělání

Jak se Anežka protančila k mikrobiologii 
 
Osmnáctiletá Anežka Dědková studuje sedmým rokem v Tanečním centru Praha. Příští rok ji čeká maturita. Její plány do 
budoucna mnoho lidí překvapí – Anežka chce totiž svůj život zasvětit mikrobiologii. Možná přece jen zapracovaly geny! 
Maminka, která Anežce před rokem zemřela, byla totiž zdravotní sestra. 

Zdroj: převzato z materiálů vydávaných ČSOB

Anežka Dědková, stipendistka Fondu vzdělání
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Communitas pro praxis
Tříletý projekt Communitas pro praxis probíhal od srpna 2011 do července 2014. Jeho cílem 
bylo vytvořit síť partnerství mezi Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně a subjekty 
veřejného a neziskového sektoru, a připravit tak půdu pro rozsáhlejší sdílení a výměnu informací 
prostřednictvím dialogu odborníků o roli nadačního a neziskového sektoru v občanské společnosti. 

Stáže v nadacích
Za nadační sektor se do projektu zapojily  
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové,  
Nadace VIA a Nadace Partnerství. 
Ty umožnily vybraným studentům 
v bakalářských a magisterských oborech 
akreditovaných na Filozofické fakultě 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
(FF UJEP) absolvovat odborné praxe 
a obeznámit se s hodnotami a činností nadací. 
 
Očekávání studentů… 
Studenti si vybírali nadaci pro praxi 
na základě svého studijního oboru, osobních 
a odborných očekávání a preferovaného bu-
doucího uplatnění na trhu práce. Z pohledu 
VDV získali během praxe řadu praktických 
kompetencí, prohloubili si a rozšířili znalosti 
o neziskovém sektoru a veřejné správě, 
poznali chod nadace, pochopili její význam 
a roli ve společnosti. Současně vykonali 
hodně užitečné práce dle aktuálních potřeb 
nadace a využili svých teoretických znalostí 
přímo v nadaci, čímž zpětně obohatili její 
činnost. 

… a jejich naplnění  
Stáž absolvovalo během čtyř semestrů 
celkem 60 studentů, a to 26 ve VDV, 23 
v Nadaci VIA a 11 v Nadaci Partnerství. 
Svou zkušenost pak hodnotili pozitivně 

a ocenili především možnost dozvědět se 
více o poslání a fungování nadací. Zde jsou 
vyjádření některých z nich:

Alena Jakšová po absolvování stáže 
ve VDV řekla: „Činnost nadací a NNO je 
spoustě lidem naprosto neznámá, nedove-
dou si představit, jak taková instituce 
funguje, jak získává finanční prostředky, co 

všechno se pro chod organizace musí udělat 
a hlavně kdo za celou činností stojí, kdo ji 
iniciuje. Proto si myslím, že je pro nás praxe 
v tomto odvětví velmi cennou a zajíma-
vou zkušeností, kterou můžeme předávat 
dál, a informovat o ní své blízké i kolegy." 
Suzana Bala strávila týden své praxe 
v Nadaci VIA. „Ze získaných informací 
jsem si mohla utvořit představu o fungování 
nadace. Dnes již vím, že VIA má mnoho 
patentů efektivního dárcovství určených 
jiným společnostem, které dárci využívají 
dodnes,“ vyjádřila se Suzana po skončení 
praxe. A do třetice zkušenost Erika Pohla 
z Nadace Partnerství: „Díky stáži jsem 
se začal dále zajímat o třetí sektor, což 
vedlo k mé vlastní angažovanosti a práci 
na založení mé vlastní NNO zaměřené 
na vzdělávání.“

Pozitivní hodnocení stáží v nadacích se 
stalo podnětem pro online průzkum zájmu 
studentů o neziskový sektor, který naj-
dete na www.studenti4ngo.com. Zde jsou 
zveřejněné i eseje studentůabsolventů stáží 
a postřehy či doporučení zaměstnanců ze 
zapojených nadací.

Osobní setkávání – důležitý motivační prvek
Důležitou částí projektu byla setkávání 
a diskuse realizačního týmu se studenty 
a akademiky FF UJEP, zaměřená především 
na vytváření teoretického rámce pro 
fungování nadací a veřejně prospěšných 
institucí. Kromě pravidelných setkávání 
a diskusí odborných garantů a autorů 
odborných studií se studenty se uskutečnily 
ještě 3 dvoudenní workshopy za účasti 
odborníků z akademického a nadačního 
světa a studentů UJEP.

Hodnoty, stát a společnost 
Jedinečností projektu byla jeho komplexnost 
v edukaci rozsáhlé problematiky občanské 
společnosti, rozklíčované na podstatná dílčí 
témata a zpracované v elearningovém 
programu pro studenty FF UJEP. Odborníci 
v oblasti teorie i praxe spolu s realizačním 
týmem a zástupci zapojených nadací 
připravili 16 studií a 48 doprovodných 
studií (celkem cca 1100 stran). Jde o jedno 
z prvních mapování rozsáhlé problematiky 
nadačního a neziskového sektoru a jeho 
spolupráce s univerzitami, jež v podmínkách 
ČR dosud chybělo. Studijní texty jsou nejen 
zaměřené na seznámení studentů s problema-
tikou nadací, ale jsou zasazeny do širšího 
kontextu témat, která se týkají obecně člověka 
a společnosti. Mohou sloužit i pracovníkům 
nadací a neziskových organizací. Z nich 
byla sestavena a vydána tištěná monografie 
s výběrem textů vzniklých v rámci projektu 
nazvaná Hodnoty, stát a společnost.  

Eva Kocnárová
manažerka 
projektů 
Communitas pro 
praxis a Salzburg 
Medical Seminars

Zaměřeno na ...

Jde o jedno z prvních 
mapování rozsáhlé problema-
tiky nadačního a neziskového 

sektoru a jeho spolupráce 
s univerzitami, jež v pod-

mínkách ČR dosud chybělo.

„



 Kde má CPP kořeny?
 Lubomír Krbec (LK): Projekt CPP vznikl 

jako součást projektu WebDialog a jde v něm 
o propojení univerzitního a nadačního světa. 
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
pak podala ve spolupráci s nadacemi Via, Part-
nerství a VDV žádost o finanční prostředky 
z fondu ESF, které umožnily projekt zrealizo-
vat. Jeho primárním cílem bylo napsat odborné 
texty, jež budou sloužit zejména studentům vy-
sokých škol. Sledovali jsme ale i dlouhodobý 
cíl, jímž je budoucnost třetí role univerzit.

 Co si pod tím máme představit?
 LK: Jde o to, aby vysoké školy přijaly 

odpovědnost za vývoj dění ve svém okolí. 
A k tomu jim mohou nadace vytvořit 
potřebné prostředí. Pokud se tyto dva prvky 
občanské společnosti spojí, mohou se tyto 
myšlenky reálně uskutečňovat.

 Kateřina Vyhnánková (KV): Tři roky se 
scházeli lidé z nadací a univerzit společně 
se studenty a diskutovali o tématech, jako 
jsou hodnoty a výzvy současného západního 
světa, svoboda a odpovědnost, občanská 
společnost a kapitalismus, demokracie apod. 
 

 Co konkrétního přinesl projekt studentům?
 KV: Kromě těchto diskusí absolvovali 

stáže v nadacích VDV, Via a Partnerství. 
Také jsme pro ně vytvořili elearningový 
program o tom, jak neziskový sektor funguje.

 Jaký je obsah tohoto vzdělávacího  
programu?

 LK: V rámci projektu jsme získali 64 textů 
od 38 renomovaných odborníků. Příspěvky
jsou zaměřené na různá témata občanské 
společnosti a vyjádřili se k nim lidé nejen 
z různých oborů, ale i z různých pozic.Část 

z textů je dnes 
umístěna na portále 
WebDia log. To je 
jeden z významných 
výstupů CPP.
KV: Elearning vznikl 
pro studenty UJEP. 
Texty jsou však 
cenné i pro nadační 
sektor, takže s nimi 
chceme v širším 
realizačním týmu 
dále pracovat. 
Proto bude mít CPP 
pokračování ve dvou dalších projektech.

 V jakých? 
 LK: Jedním je Veřejná prospěšnost a její 

evaluace, jehož garantem bude nadace VIA. 
Druhý se nazývá Komunita a péče o zdraví, 
kde roli garanta bude mít VDV. Právě v něm 
bude dále zhodnoceno zmíněných 64 textů 
získaných v projektu CPP.

 Vraťme se ke stážím studentů. Měli o ně 
studenti zájem?

 KV: Šlo o volitelný kurz a zájem byl veli
ký. Studenti se na praxi seznámili s poslá ním 
a částečně i s chodem nadací, mohli pomáhat 
s určitými aktivitami, neboť stáže byly 
často vypisované v návaznosti na zajímavé 
nadační akce. Velmi oceňovali, že mohli 
hovořit přímo s vedením nadací, což pro ně 
bylo silným impulzem.

 Jaký přínos měl program pro nadace?
 LK: Pominemeli pomoc studentů nadacím 

během stáží, je pro nadace jistě přínosné, že 
v rámci programu vznikly texty o občanské 
společnosti, které mohou sloužit i jim. 

 Těm jsou ale otázky občanské společnosti 
jasné, ne?

 KV: Jde o témata, na něž neexistuje 
jedna správná odpověď. Už jen skloubit 
pohled ekonomický a právní s otázkami 
po podstatě a smyslu občanské společnosti je 
úkol pro hlubší studium a diskusi. Podívej
me se na dění kolem zákona o veřejné 
prospěšnosti, kde se ukazuje, jak složitě 
se hledá řešení. A přitom je to otázka pro 
nadační svět naprosto klíčová. 

 LK: Došlo k tomu, že tu sice vznikl nezis
kový sektor, ale myšlenková východiska 
lidem v něm už tak jasná nejsou. Zeptejme 
se jich, co vědí o hodnotách, svobodě, 
odpovědnosti, normalitě, autentičnosti…
Dostaneme velmi rozdílné odpovědi. Chybí 
tu myšlenkový základ a diskuse, kterou má 
zprostředkovat filosofické myšlení. Proto je 
důležité, aby se propojil nadační a univerzit-
ní svět a provedla se reflexe myšlenkových 
východisek činnosti neziskových a veřejně 
prospěšných organizací.

 Není to téma i pro širší společnost?
 LK: Samozřejmě, že je. Ale nejprve je 

potřeba ujasnit si a zformulovat východiska 
mezi lidmi z nadací a z univerzit. Proto 
vytváříme platformu pro soustavný dialog. 
A teprve na základě výsledků lze oslovovat 
širší veřejnost. 

Zaměřeno na ...

Propojování 
nadačního a univerzitního světa
Za duchovního otce projektu Communitas pro praxi (CPP) je považován Lubomír Krbec. On sám okamžitě dodává, že 
je třeba zmínit celý Nadační fond Martina Bubera a také jmenovitě Aleše Havlíčka, děkana FF UJEP. Z univerzitního 
prostředí pochází i Kateřina Vyhnánková, která v projektu zprostředkovávala styk mezi nadacemi a univerzitami. 
Dvojrozhovor s nimi byl zajímavý a prozrazuje více jak o podhoubí projektu (který je podrobně popsán na sousední 
straně), tak o tom, co by po jeho skončení mělo následovat. 
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Irena Šatavová 

Kateřina Vyhnánková Lubomír Krbec 



 Co jste si, Aleno, z praxe ve VDV odnesla?
Získala jsem přehled o ostatních organi-
zacích, které pomáhají v sociální oblasti 
a nadaci žádají o finanční podporu. Poznala 
jsem jejich potřeby a způsoby, které 
používají k jejich naplnění. Odnáším si 
hlavně povědomí o tom, jak neziskové 
organizace fungují a co všechno je potřeba 
k tomu, aby mohly prosperovat. Stěžejní je 
účinná propagace a vypěstování si důvěry. 
Jestliže posláním nadace je finančně 
přispívat potřebným občanům, pak je 
důležité, aby tyto prostředky dokázala získat. 

 Mají informace o neziskových organi
zacích dostatečný prostor při výuce? 
Nemyslím si, že mají velký prostor. Učíme 
o tom, že organizace existují, ale bližší 

informace nezískáme. Postrádám detaily 
o tom, jak a kdo neziskovou organizaci 
může založit, co je pro její existenci nutné 
a jaké prostředky využívat pro její efektivní 
fungování.

 Pomáhá praxe v neziskových organi
zacích ke zvyšování sociální odpovědnosti 
mladých? 
Rozhodně. Praxe člověku pomůže pocho-
pit sociální situaci u nás mnohem lépe než 
jakákoliv teorie. Zkušenosti ze stáží sdílíme 
s ostatními studenty v předmětech týkajících 
se sociální práce. Už jen diskuzí o tématu 
se naše sociální odpovědnost zvyšuje. Je 
důležité, abychom na občany se zdravotním 

nebo sociálním handicapem pohlíželi bez 
předsudků. Zastávám názor, že každý člověk 
by měl mít právo na důstojný život, a ten se 
snažím šířit do svého okolí.

 Jak se díváte na roli neziskových 
organizací v naší republice?
Praxe mě utvrdila v tom, že neziskový sektor 
představuje velkou pomoc lidem v tíživých 
životních situacích. Neziskové organizace 
jsou v dnešním světě nezbytností, protože 
vyplňují místa, na která nedosáhne státní 
podpora. I když se v ČR často setkávám 
s negativním vnímáním a nedůvěrou ze 
strany veřejnosti zapříčiněnou jednostrannou 
prezentací neziskového sektoru v médiích. 
O pozitivním přínosu se tolik nemluví.

 Co by se muselo změnit, aby se sociálně 
slabším a lidem s handicapem u nás žilo
lépe? 
Je potřeba více chápat potřeby lidí a zabývat 
se jejich problémy individuálně. Ne všechny 
házet do jednoho pytle. Běžná populace by 
měla vědět, že když člověk žije s handi-
capem, tak to neznamená, že v životě nemá 
šanci na úspěch. Nemyslím si, že pozornost 
společnosti k sociálně slabším lidem je nějak 
malá, ale rozhodně máme co zlepšovat! 

Nadace pohledem studentů zapojených do Communitas pro praxis

Každý člověk by měl mít právo 
na důstojný život!

Jednadvacetiletá studentka Alena Jandusová z Vyšší odborné 
školy sociálně právní právě absolvovala v rámci projektu 
Communitas pro praxis týdenní stáž ve VDV. „Zjistila jsem, 
že člověk se nejvíce naučí, když na vlastní oči zažije, jak to 
ve skutečnosti chodí. V nadaci jsem pochopila, že teorie je hezká 
věc, ale použít ji v reálném světě není jednoduché,“ řekla Alena, 
která by se v budoucnu ráda uplatnila jako pracovník v sociální 
sféře. 
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 Praxe 
člověku pomůže pochopit 

sociální situaci u nás 
mnohem lépe 

než jakákoliv teorie.

„

Zaměřeno na ...

Dvoustranu připravila Tereza Říčařová

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové dlouhodobě spolupracuje se středními a vysokými 
školami a umožňuje jejich studentům konat praxi v nadaci. Kromě přímé účasti VDV v pro
jektu Communitas pro praxis probíhá stálá spolupráce nadace s Univerzitou Jana Evange
listy Purkyně v Ústí nad Labem, s Metropolitní univerzitou Praha a s Vyšší odbornou školou 
sociálně právní z Prahy. Za posledních pět let absolvovalo stáž ve VDV více než 50 studentů.



 Co vám dala praxe v nadaci?
Zkušenosti, ze kterých čerpám i v oblasti 
rozvoje venkova. Je důležité naslouchat 
místní komunitě, identifikovat společně 
její potřeby a podporovat právě ty projekty, 
které potřeby dané komunity naplňují. 
A také zjištění, které se mi poté mnohokrát 
potvrdilo. V neziskovkách pracují zajímaví 
a inspirativní lidé plní entuziasmu a zapálení 
pro věc. To je velmi důležité poznání 
v dnešní době, kdy média přináší spíše nega-
tivní zprávy. 

 Mají informace o neziskových organi
zacích dostatečný prostor při výuce? 
Za mého studia tomu tak nebylo. Ideální se 
mi jeví vytvoření volitelného kurzu o nezis
kovém sektoru, který by vedl přímo pracov-
ník neziskovky, člověk z praxe. Na kurz by 
navazovala stáž, která by „suchou“ teorii 
překlopila do praxe. Neziskový sektor by 
měl být přirozeným a logickým partnerem 
nejen humanitních oborů na VŠ. 

 Pomáhají projekty jako je Communitas 
pro praxis ke zvyšování sociální 
odpovědnosti mladých? 

Nemohu mluvit za všechny, ale za mě 
rozhodně ANO! Mladí lidé jsou jako houba, 
snadno absorbují nově získané zkušenosti. 
Pokud nechceme v naší společnosti podporo-
vat negativní jevy od rasismu, sociálního 
vyloučení po úplně obyčejnou lhostejnost 
k čemukoliv veřejnému a naopak chceme 
budovat občanskou společnost a demokracii, 
jsou tyto projekty nutností. Navíc jsou 
prospěšné pro všechny zúčastněné. 

 Jak se díváte na roli neziskových  
organizací v naší republice? 
Neziskový sektor a občanskou společnost 
obecně považuji za sůl demokracie. Bez ní 
by to nebylo ono. V preambuli Ústavy ČR se 
hovoří o tom, že ČR je stát založený, mimo 

jiné, na zásadách občanské společnosti. 
Prosadil to tam Václav Havel. Čím více 
budou neziskovky mezi sebou komunikovat 
a spolupracovat, tím větší roli budou hrát. 

 Co by se muselo změnit, aby se sociálně 
slabším a lidem s handicapem u nás žilo 
lépe? 
Musí padnout bariéry. A nejen fyzické, 
ale i ty psychické, které si v sobě každý 
nosíme. Přál bych si, aby se snížila mediální 
pozornost, která sociálně slabší redukuje 
pouze na Romy a zneužívání dávek, a aby 
se zvýšil zájem státu a samospráv o dlouho-
dobé projekty. Vyspělost společnosti se 
pozná na tom, jak se dokáže postarat o své 
nejslabší. 

Nadace pohledem studentů zapojených do Communitas pro praxis

Neziskový sektor je sůl demokracie
Šestadvacetiletý spoluzakladatel občanského sdružení Budíček a také člen zastupitelstva městečka 
Vroutek David Šebesta prošel před několika lety praxí ve VDV. „Když mi byla nabídnuta stáž ve VDV, 
neváhal jsem ani chvíli. Chtěl jsem poznat organizaci, jejímž smyslem je pomáhat druhým. Praxe 
ve VDV pro mě byla prvním nakopnutím, které mě dovedlo k rozhodnutí v neziskové sféře setrvat 
i nadále,“ vzpomíná absolvent Filozofické fakulty v Ústí nad Labem, který dnes působí na pozici 
projektové manažera v oblasti rozvoje venkova. 
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 Mám vnitřní přání. 
Chci, aby svět a mezilidské 

vztahy byly stále lepší. 
Vím, že tomu mohu pomoci 
pouze tak, že začnu sám u 

sebe a ve svém okolí.

„
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Sesterská organizace VDV 
ve Švýcarsku:  
Týden českých filmů 
Od 16. do 22. března uspořádala 
LʼAssociation Olga Havel, 
branche helvétique, týden českých 
filmů v Ženevě („Les printemps 

de Prague“). Promítaly se filmy Ivana Passera a Petra Václava. 
Vzácnými hosty byli bývalá švýcarská prezidentka Ruth Dreyfus, 
bývalý starosta města Ženevy Rémi Pagani a prezident Ženevské 
strany liberálněradikální AlainDominique Mauris, který vzpomínal: 
„Když nás navštívila Olga Havlová v Ženevě roce 1994, přijal jsem 
ji tehdy jako starosta Bernexu. Finanční šek jsem jí předal se slovy: 
Toto je kapka vody pro strom lásky, který jste zasadila. A tato slova 
VDV převzal pro titulek knížky vzpomínek na Olgu!“ 

Fond vzdělání  
přijal nové studenty
Poradní sbor Fondu vzdělání 
udělil v březnu pravidelné stipen-
dium deseti novým studentům se 
zdravotním a sociálním handi-
capem. Další tři studenti získali 
jednorázový příspěvek na školné. 
V roce 2015 bude stipendium 
pobírat 77 znevýhodněných 
studentů. Fond vzdělání, který je 

společným projektem ČSOB a VDV, podpořil od roku 1995 již 946 
mladých lidí se zdravotním a sociálním handicapem. 

Lékařské semináře  
pro odbornou a širokou 
veřejnost 

Ve spolupráci s Ústřední městskou knihovnou v Praze uspořádal 
VDV další tři semináře pro širokou veřejnost z cyklu Zdraví a životní 
styl: Diabetes (12. května, přednášel MUDr. Roman Piecha),  
Deprese a její léčba (28. dubna, přednášel MUDr. Jan Holan),  
Moc, nebo málo léků? (10. března, přednášel Mgr. Tomáš Cikrt).  
Dále 9. dubna zorganizoval VDV seminář pro zástupce neziskových 
organizací a léčebných institucí, na kterých přednášeli absolventi 
salzburských lékařských seminářů. Na semináři s názvem Péče 
o pacienty po cévní mozkové příhodě vystoupili MUDr. Petr Polidar, 
MUDr. Sylva Klimošová, Doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D. 
a MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA.

Čaj o páté 
VDV hostil na besedách Čaj 
o páté řadu zajímavých hostů.  
Dne 5. května své fotografie 

promítal Bohdan Holomíček (osobní fotograf Olgy a Václava 
Havlových), 7. dubna hovořil o sociálním podnikání Vojtěch 
Sedláček (signatář Charty 77, zakladatel Agentury ProVás, s. r. o. 
a Obslužné, spol. s r. o.), 3. března na Olgu a Václava Havlovy 
vzpomínal Vladimír Hanzel (člen správní rady VDV, tajemník 
Václava Havla). 

Tisková konference:  
25 let Výboru dobré vůle
Dne 13. května uspořádal VDV 
tiskovou konferenci k 25. výročí 
založení organizace. Zástupci 

VDV na ní hodnotili činnost organizace za uplynulé čtvrtstoletí 
a představili budoucí kroky VDV. Na tiskové konferenci vystoupila 
ředitelka VDV Milena Černá, zakladatelé VDV Věra Čáslavská 
a Ivan Douda, zástupkyně ČSOB Alena Králíková a Kateřina Vítová, 
bývalá stipendistka Fondu vzdělání, nyní dárkyně VDV. Konferenci 
moderoval Karel Diviš. 

Aktuálně

Ze života VDV

Text: Monika Granja
Foto: Karolina Granja, Eva Kocnárová, Jan Volejníček,  
Marta Hynková a Jan Švec
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Rotary club Prague ............................600 000 Kč
Mgr. Alena Šantrochová ....................300 000 Kč
ČSOB ................................................247 300 Kč
ENAPO OBCHODNÍ, a. s. ...............168 200 Kč
Deutsche Freunde und Förderer  
der Olga Havel Stiftung ....................160 080 Kč
ABS – Liberec, s. r. o. .......................100 000 Kč
Blanka Motejlová ..............................100 000 Kč
Mgr. Roman Mužík ...........................100 000 Kč
Nadace Martina Romana ...................100 000 Kč
mBank S.A ..........................................90 000 Kč
Majetková, správní a delimitační unie 
odborových svazů  ..............................60 000 Kč 
Diana Sternbergová .............................50 000 Kč
Ing. Stanislav Vohlídal ........................50 000 Kč
AVAST SOFTWARE, s. r. o. ..............45 000 Kč
Jiří Hrabák ...........................................40 000 Kč
Pointpark Properties, s. r. o. ................39 600 Kč
Petr Knapp ..........................................30 000 Kč
CONCUR (Czech), s. r. o.  ..................29 605 Kč
ePojisteni.cz ........................................24 000 Kč

Libuše Körnerová ................................20 000 Kč
Mergon Czech, s. r. o. .........................20 000 Kč
Vít Melichar ........................................16 250 Kč
Lenka a Josef Benešovi .......................16 000 Kč
Chapman Taylor International  
Services, s. r. o. ...................................16 000 Kč
Nadační fond Tesco .............................16 000 Kč
UK v Praze, Fakulta sociálních věd ....16 000 Kč
Ing. Aleš Zíb, Ph.D. ............................15 000 Kč
Martin Kosobud ..................................14 000 Kč
Ing. Luboš Kušnír ...............................13 000 Kč
Tomáš Novák ......................................12 000 Kč
Miroslav Rod ......................................11 500 Kč
Jaroslav Špiroch ..................................11 000 Kč
Apollo Marketing Services, s. r. o .......10 000 Kč
Martin Fendrych ..................................10 000 Kč
Daniela Klápšťová ..............................10 000 Kč
Alena Musilová ...................................10 000 Kč
Daniel Pavelka ....................................10 000 Kč
Jana Rybenská .....................................10 000 Kč
Jiří Sušický ..........................................10 000 Kč
Martin Tuzar........................................10 000 Kč
AGAGA, s. r. o. ....................................9 000 Kč
Rödl & Partner Audit, s. r. o..................9 000 Kč

Rödl & Partner, k. s. ..............................9 000 Kč
ROCHE, s. r. o. .....................................9 000 Kč
Skanska Property  
Czech Republic, s. r. o. .........................9 000 Kč
DOOSAN BOBCAT  
MANUFACTURING ............................8 000 Kč
Michala Janatová ..................................8 000 Kč
Ilona Jandová ........................................8 000 Kč
WALMARK, a. s.  .................................8 000 Kč
Ing. Jan Barta ........................................7 000 Kč
Jan Vraný...............................................7 000 Kč
Hana Žáková .........................................7 000 Kč
Hana Benešová ......................................6 500 Kč
Tomáš Blažek ........................................6 250 Kč
Dobroslava Sehnalová ..........................6 250 Kč
Invesco Real Estate, s. r. o. ...................6 000 Kč
Iveta Štrobachová ..................................5 200 Kč
Marek Ditz ............................................5 000 Kč
Hana Dubová  .......................................5 000 Kč 
Veronika Hanousková ...........................5 000 Kč
Ing. Helena Kryštůfková .......................5 000 Kč
Věra Kubátová ......................................5 000 Kč
Jaroslav Mužík ......................................5 000 Kč
JUDr. Tomáš Novosad ..........................5 000 Kč
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Děkujeme našim dárcům za přízeň a podporu

Stranu připravily Monika Granja a Gabriela Bauer

Tvář, se kterou se setkáváte   /   Poděkování

Pavel Cindr je dobrovolníkem, který už šestnáct let dává materiálům VDV 
grafickou podobu. Výroční zprávy, pozvánky VDV a také časopis Dobré 
zprávy pochází právě z dílny Pavla Cindra. V roce 2009 získal Pavel Cenu 
VIA Bona za dlouhodobou pomoc Výboru dobré vůle.
 Pavel pochází z Mladé Boleslavi. Od dětství rád sportoval a při ta-
hovala ho astronomie. „Chtěl jsem být učitelem, ale vystudovat přitom 
něco opravdového.“ Jenže když studium oboru astronomie-astrofyzika 
dokončil, otevřely se po revoluci nové možnosti a Pavel se rozhodl 
pokračovat na akademické půdě studiem teoretické biologie. Během 
studií byl osloven reklamní agenturou ke spolupráci a navzdory původním 
plánům o učitelování a bádání se dodnes věnuje grafické práci. „Vždy 
jsem si rád kreslil a bavily mne výtvarné záležitosti, ale nevěřil bych, že 
se tím můžu živit,“ vysvětluje Pavel, který už deset let pracuje na volné 
noze. 
 Alespoň během studií stihl Pavel vyučovat na základní škole a zapo-
jil se do nových směrů výuky, které opouští tradiční formy vyučování. 
Začátkem devadesátých let věřil tomu, že reforma školství se podaří: 
„Tehdy se zdálo vše možné – a že je jen otázkou času, pár let, kdy se 
podaří změny prosadit, kdy i povinná školní docházka opustí svou 

zkostnatělost a rigiditu,“ vzpomíná Pavel. Bohužel se to nestalo. Pavel to 
ví i z vlastní zkušenosti, protože má čtyři děti a dvě z nich chodí na první 
stupeň základní školy. „Povinná školní docházka je stará jako parní stroj 
a nikdo na světě se nezabývá jeho zdokonalováním, jeho modernizací. 
Zato přežitou a v dnešním světě nesmyslnou povinnou školní docházku 
držíme stále při životě a snažíme se ji vylepšovat,“ vyslovuje Pavel trefné 
srovnání. Své potomky chce vést k svobodnějšímu vzdělání s ohledem 
na osobnost dítěte.
 A co by popřál Nadaci Olgy Havlové k 25 výročí? „Milá nadace, 
jsi mladá – jsi žena v nejkrásnějších letech. Kéž zůstaneš atraktivní 
a přitažlivá pro dárce tak dlouho, dokud tě bude třeba, dokud mezi námi 
budou potřební, kterých bohužel neubývá.“ 

Pavel Cindr
grafik, dobrovolník



  2. června 
proběhne beseda Čaj o páté na téma „Jak se dá žít a přežít 
v Zimbabwe“ – historický exkurs do dějin Zimbabwe z pohledu 
afrikanistky Marie Imbrové, bývalé diplomatky v Harare, 
předsedkyně Klubu přátel Tengenenge v ČR.

  9. června 
se uskuteční v Obecní knihovně Rapotín beseda s Milenou 
Černou, následně bude otevřena výstava fotografií Olga Havlová 
a Výbor dobré vůle.

  10. června 
se uskuteční Author Pražský rodinný cyklozávod pro děti od pěti 
do patnácti let, během něhož bude probíhat sbírka ve prospěch 
VDV. Místo konání: plochodrážní stadion Markéta na Praze 6.

  31. května 
pořádá Evropská studentská organizace (ESN) Liberec druhý 
ročník charitativního běhu ve prospěch VDV. Více informací: 
http://www.bezimpomuzu.cz.  

  květen – září 
běžci dobré vůle se zúčastní závodu Run Czech v Karlových  
Varech, Českých Budějovicích, Olomouci, Praze a Ústí nad 
Labem. Registrace na závody probíhá na www.sportprocharitu.cz.

  červen – září  
490 dětí z dětských domovů z celé ČR bude trávit prázdniny 
v Chorvatsku. Projekt je realizován díky podpoře Majetkové, 
správní a delimitační unie odborových svazů Praha.

  do 25. srpna 
mohou studenti se zdravotním nebo sociálním handicapem 
podávat přihlášky k získání stipendia z Fondu vzdělání, který je 
společným projektem ČSOB a VDV.

  srpen 
dvacet dětí z dětských domovů se zúčastní letní jazykové školy 
ve Velké Británii, pořádané ve spolupráci s agenturou Intact.

  19. září 
se uskuteční  17. ročník Author Pražská padesátka 2015, tradiční 
závod na horských kolech. Výtěžek ze závodu půjde na pomoc 
lidem se zdravotním postižením.     

  do 20. září 
mohou neziskové organizace podávat žádosti do grantového 
programu Senior.

 Podrobnosti ke všem akcím získáte na www.vdv.cz

Poznamenejte si do diáře...
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Chcete 
pomoci?

Pomoc a podpora seniorům
– č. účtu: 397 655 004 / 2700

Ostatní projekty VDV
–  č. účtu: 478 437 033 / 0300

Veřejná sbírka na pomoc lidem se zdravotním 
postižením –  č. účtu: 625 625 625 / 0300

Přihlaste se jako fanoušek VDV  
na Facebooku
www.facebook.com/vybor.dobre.vule
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