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Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

The Committee of Good lVill - Olga Havel Foundation
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Výbor dobré lule - Nadace Olgl Havlové je členem Fóra dárců ČR - Asociace nadací a sdružení SKOK

The Committee of Good Will - Olga Havel Foundation is a member of the Donors Forum
of the Czech Republic - Association of Foundations, and of the SKOK association



poslání nadace
VYbor dobre vule - Nadace olgl Havtove založila paní olga Havlová (1933-1996], pnmí man-želka prezidenta České republiky, s cílem pomatrat taerň, neri se pro svuj neprzniqi zdra-votní a sociální stav těžko včleňují do spoiečnosti a nemohou se bez pomoci druhých samio sebe postarat Sqi'Tn pŮsobením se nadace snaží o rozvoj duchovních hodnot, vzdělání,ochranu lidslgích Práv a vŠeobecně uznávaných humanitrimich hodnot Nadace působí na ce_lém území České repubtiky,

Nadace slouŽÍ předevŠÍm k podpoře sociálních a zdravohrě sociálních služeb, které pomáhajílidem ohroženlfrn sociálním lyloučením k získání důstojného místa ve společnosti. podporu-
je obČanská sdruŽení a charitativní instituce, které zabězpečují optimáh; v,ých;u,, a vzděláníopystir]F a zdravohrě postiženlýrn dětem, začleněni ao Špotěenósu bezdomovcům a ženámv tísni, kvalitní život seniorům, starají se o rehabilitaci stavú po nemocech a úrazech, pomá-hají mírnit bolest pacientů a jejich utrpení. Kúdoročně uděluje Cenu Olgl Havlové a podílí setéž na programech podpory a ochrany lidslrlch práv.

*:9:* se tradičně Přinojuje 
}<1e9Utním 

nezisko{írrn organizacím při jejich úsilí o změnu po_stojů v sociálních a zdravotních služ]ách, odpovídajícícň principům Ěwopste sociami cnar-ty, Listiny lids\ých práv a svobod, Úmlur.y o p.avectr dítěte a dalších nadnárodních doku-mentů, k jejichz naplňování se náS stát zavazal-.

Finančnía věcné dary získává nadace od domácích a zahraničních dárců, ve formě grantů,příjmů z dědicM, z qýnosů vlastního jmění a rýtěžku benefičních akcí. v.ýznamnou pomoc přiziskáviní finančních prostředků post<ytují sešterské organizace výboru dobré vůle - Nadaceolgl Havlové v zahraničí.

z qfnosůnadačníhojmění z prostředků Nadačního invesťčního fondu (NIF) kazdoročně pod,
Ponrje lybrané sociální a hr3an|támí projekty. V roce 2003 jen z těcirto 

"1r"".,i 
podpořila

17 projektů nestátrrích neziskorlích organiáci u sociá]ní oblastí.



"Butbezdomouo
neznanená, puze nemítfuzický dtdtmz cíhel,
ale znamendto tq,ké
bgt odmítaný, nechňný, netniluaný. "
MatkaTereza

Pri tě.t to slovech musím myslet na sále pieživajicisystém
státních sociálních ústavů, kde děti vyhlízejí své rodiče a staří
lidé zase návštěvu svých dětí nebo už jen smrl Musím myslet
na to, že v dnešní době zaměstnavatelé pořádještě raději zapla-

tí Pokutu, neŽ aby dali práci zákonem určenému procentu lidí s tělesnýrn či menálním posti-
Žením. Myslím i na dlouhé a bezútěšné fronty běženců, s nimž se denně setkávám, Stát sice
poslryhrje uprchlíkum nezbytně nutrné zaopatření po doby, kdy se projednávájejich ádost
o azYl, ale nemŮŽe jim všem wátit jistotu, že budou přijati. Toto trauma pak ještě víc prohlu-
bujejejich pocit ztráty domova i lidské důstojnosť.
Myslím, že je nejlyšší čas najít norý přístup, kteqi by vnímal skutečnost že "b;it bez domova"
(atuŽzjakéhokoliv důvodu) neníjen ztráta něčeho, aleje to stav, kdy se čtověk cítí odmítaný
nechtěný nemilovaný.
NaŠtěstí změny po listopadu 1989 uvolnily v naší společnosti i pomocné ruce, které přijímaji
člověka v jeho celistvosti. Mezi pnmími, kdo pňložil ruku k dílu, byla paní olga Havlova. Její
výbor dobré vůle dnes jako nadace koncepčně i íinančně podporuje celý systém nového pří-
stupu k lidem v tiávé situaci. Jeho rozvoj je ale myslitelnýjen dí\y obětaqim sociálním a po-
radenshFn službám tisíců lidí, kteří zakládají občanská sdružení či obecně prospěšné spo-
leČnosti anebo jsou činní v Charitě, Diakonii a cirkevních společenstvích. A také dílry
rodinám, které přijímají děti do náhradní rodinné péče. Dilry všem lidem dobré vůle a otevře_
ných srdcÍ. Ti všichni - ať už vědomě či nevědomky - pochopili, že lidem bez domova nestačí
dátjen dŮm z cihel (ustav domov důchodců či noclehárnu), aleje potřebajim vrátit celou lid-
skou důstojnosl

íta^t tčo.aoed
Dana Němcová

Z lorihY 
"Matka Tereza s Daaou Němcovou", Karmeliánské nakladatelství Kostelní Vydří 2002



Kalendář roku 2003

Začal Elropslý rok osob se zdravotním postižením.
Byla podepsána smlouva s Všeobecnou zclral,otní pojiš{ormou na ozdramé pobl,§, pro děti
s onkologicl§mi onemocněními a násleclk1, jejich 1éčby.

Jednání k projektu ,,Milá sestřičko..." se uskutečnilo r,e Fakultní nemocnici rl Hradci Králové.
Milena Černá navštívila Centrum Asociace pomáhající lidem s autismem v Praze - Repích.
Dana Němcor,á navštírrila Hořice a po koncertč na radnici rlprár,ěla posluchačům o pro-
blémech uprchlíků l, čR.
Milena Černá se zúčastnila zascdání Řídiciho rýboru Ccsko-britskcho projekru na pcdpo-
ru reíormy sociálních služeb při MPSV.

Při 4. íarmaceutickém plesu naŽo[íně obdržel \DV od společnosti Ratiopharm slnnbolic\!
šek na 100 000 Kč na zbudor,ání r.rytahu v Dětském centru 90 r, Olomouci.
Ve VDV proběhlo slavnostní předání flétny dír,ce z pěstounské rodiny Hlaváčorfch.
\DV navštívila hraběnka Daisy Wadsteinová.
Milena Černá a klientky občanského sdnržení R-R účinkovaly při inscenaci Alice Nellis
V-Day rl prúském Rudolfinu.
Pri Fóru dárců - Asociaci nadaci r, ČR rznikla pracorrní skupina pro daňoré asignace jako
jednoho z principů udržitelnosti neziskor,óho sektoru.

Březen
.,, Prmí členská schúze občanskeho sdružení SKOK se konala l Domově Sue Ryder.
, V rámci diskusního íóra .,Cesty k efektir.ní komunikaci NNO a krajů" rlrstoupila v panelové

diskusi na Magistrátu hlavního města Prahy Milena Černá.
, \iDV uspořádal tiskovou konlerenci v pražském kinu MAT. Zpráty o bilanci za rok2002,

plánech letošního roku a ryhlášení Ceny O1gl Havloi,e rysílal Česloi rozhlas.
-, Manželé Velanor.i z Kanady daror,ali rryznamné přispěr,Ig, naromoj Domova Olga rl Blansku

a Dětského domu
v Brně - Zábrdovicích.



Duben
,, Diskuse zástupců MPSV a MHMP za účasti poslq,tovatelú sociálních sluŽeb se dne 17. dub-

na na Pražském magistrátě zúčastnita Milena Černá,
,, Radka Soukupová se v Bruselu zúčastnila zasedání Ewopského centra nadací.

pri 10. rrl,ročí otewení prodejny a poradny pro zdravotně postižené SETMNS v RYbné ulici

byly i pracovrrice \rDV.
, Sprár.ní rada rozhodovala na svém zasedání o přidělení nadačních příspěvku z rl'nosŮ NIF

zarok2002 a z celkového počtu 85 žadatelů bylo l,ybráno \7 organizacÍ
,. Milena černá a další členové ýkonného 1iboru SKOK se setkali nad koncepcí reformY so-

ciálních služeb s náměstl§mí ministra práce a sociálních věcí Ing. Ludmilou MŮllerovou,

, Ve \DV se kona1 kula§l stůl na téma autismus u dětí - komplexní péče,

,, při konferenci Scan 2003 \DV obdrže1 od íirmy Scanservice šek na 10 000 KČ na Program
Cesty k integraci.

,, Ve VDV se konalo zasedání poro§ k Ceně O1gl Har4ové.

, Zemíe|dlouhole§í ochránce prár,lidí s mentálním postižením a člen poroty CenY Olgl Hav-

lové Ing. Želimír Procházka, , ,.:.,|,,

Květen
, Dne 5. května 2003 byta podeváté udělena Cena Olry Havlové. Slar,T rost se konala v Malé

dvoraně Veletržního paláce - Národní galerie Praha a lystoupili na ní Bambini di Praga

a flétnoqi soubor In dulci jubilo. Poprvé byla uvedena znělka \DV od Marka KoPelenta.

Cenu oigl Havlové získala paní Viktorie Bartoníčkor,á, která prodělala cél,ní mozkovou PřÍ-

hodu a zaiožila občanské sdružení Afasie.
, \rDV navštívili manželé Velanovi z Kanady, Navštívili též Domov Olga v Blansku a Dětslq;'

dům r, Brně - Zábrdoyicích.
,,, Fond Prevence VZP rozhod1 o rozšíření indikací pro ozdrai,né poby§, nemocných dětí v Řec-

ku o chronická neurologická a srdeční onemocnění a děti s poruchami imunity.

,,, Milena černá navštívila sociální služby Charity a Slezské diakonie v Krnor'ě a obYvateie

s pohyboqírn postižením v Hrabyni u Opaly,
, Ve \DV se konalo hodnocení žádostí o nadační příspěvek ze Sasakarva Asthma Fund.

,,. Milena Černá se zúčastnila valné hromady Fóra dárcú.
. Výkonný výbor SKoK se setkal s pani Livií Klausovou ohledně reíormy sociálních sluŽeb.
,, Milena černá obdržeta ve ZIílě ocenění o. s. Kapka naděje ,,za l.lznamný přinos a dosavad-

ní aktivitu v neziskovém sektoru".
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červen
* správní rada zvolila svou místopředsedlryní paní Franzisku stembergovou,
* Pracormice VDV se zúčastnily zahájení tradiční qistavy qitvarných prací dětí s auťsmem

v Laterně Magice.
* v poslanecké sněmo,"ně pčR se konal seminář o proíesionální pěstounské péči, kterého

se zúčastnily organizace zajimajíci se o péč i o opuštěné děti včetně VDV.
* Milena Černá lystoupila při veřejném slyšení v senátu k zákonu o sociální pomoci,
g Jarmila vernerová a Milena Čemá se zúčastnily koncertu skupiny Egg-noise v klubu Du-

plex a převzaly od banky FIVB symbolic\i šek 100 000,- Kč na program Cesty k integraci.
* Milena Černá se zúčastnila Konference o chudobě a lyloučení, která se konala ve dnech

12,- 14. čenma na Technické Universitě v Drážd'anech a též konference o. s. Spiralis, která
se konala v sídle Středočeského kraje na téma l{raje a NNO.

* VDV uspořádal tiskovou konferenci v hospicu sv. Štěpána v Litoměřicích k projektu ,,Milá
sestričko...", Účastrríci vyuáli možrost celý hospic si prohlédnout a hovořit s jeho obyvateli.

červenec
t Dana Němcová a Milena Černá se účastrrily prúslich oslav r.ýročí založení USA
* Tisk referoval o nedožit}ch 70. narozeninách paní Olgl Havlové.
* Jan Báňa rydal v nak]adatelství Portal knihu o Daně Němcové - ,,Lidé mého života",
* Milena Černá se v prúském hotelu Novotel zúčastnila závěrečného seminaře k Česko-brit-

skému projektu na podporu reformy sociálních služeb MPSV.
* V rámci projektu ,,Stříbmý groš" 68 dén z 5I děts\ich domovů absolvovalo letní školu

angličtiny/němčiny jazykové školy Akcent - International House Prague.
* Ve dnech 24. a 25. 7. vysílala Česká televize programy a reportážezproleKu,,Stříbrnýgroš".
e Dne 3l. 7. r.ysílal Čes\ý rozhlas pořad k projektu ,,Fond vzdělání" VDV.

Srpen
a v řecké velice pokračovaly ozdrawré pobyty pro chronicky nemocné děti, pojištěnce vzp ČR
* v rámci programu cesty k integraci Jarmila vernerová organizovala předání 25 počítačů

íirmy Dell žadatelům o počítač se zdravotrúm postižením.
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Dana Němcová a Milena Čemá vykonaly inspekční cestu do Vetiky, kde se uskutečnily po-

byty dětí s chronickými onemocněnimi a jejich následky.
Do ekonomického úseku VDV nastoupila absolventka r.yšší školy sociální Gabriela Túrkeová.
Milena Černá se zúčastrrila tradičních ávodů vozíčkářů v oboře Hvězda.
SKOK založil mezioborovou "Skupinu pro Prahu".
Milena Čemá se zúčastnila prezentace projektu "Šance" pro děti ulice.
Za účasti zástupců VDV otevřela Diakonie Církve bratrské domov Bethesda pro seniory
a lidi s postžením v Homích Počemicích - Chvalech.
Manžetka velr.yslance ČRv Německu Martina Laarováz pověřeni Deutsche Freunde und
Fórderer der Olga Havel Stiftung navštívila Oblastní charitu v Jihlavě,
Společnost Nového Města Pražského pozvala Mi_lenu Černou k besedě o Výboru dobré vůle

- Nadaci Olgy Havlové,
VozíčkáŤi pražští v doprovodu Radky Soukupové navštívili lýstavu obrazů Jana Preislera
v obecním domě. -4,/ ?,,/ .7

á' á 1h4//h^J ^ó*-*-?-4,4 rť

vW
, Konference Region - Nation - Europa v Brailslavě se zúčastrrila Milena Černá. Účastníci byli

přijati slovenským presidentem Rudolíem Schusterem.
* Ve dnech 2.-3. října 2003 se v Poslanecké sněmovně konala M. celostátní všeoborová kon-

ference NNO pod názvem,,Fórum NNO před vstupem ČR do Evropské unie". Také VDV se
zúčastni1.

* M. Čemá se setkala v Berlíně s vehyslancem ČR Borisem Lazarem a jeho chotí Martinou
ve věci plánované aukce obrazů česlrych qitvarníků ve prospěch VDV v roce 2004.

x Vzpomínka na Olgu Havlovou pň oslavě 7O.vyrači založrrlt Milíčova domu v haze naŽúkové.
& Na pozvání manželky presidenta ČR paní Livie klausové se Milena Černá zúčastnila spole-

čenského setkáni nadací a nadačních fondů v Lánech.
* Milena Černá se zúčastrrila diskusního večera na téma NNO a jejich qiznam v procesu sjed-

nocování Ewopy, kteqý uspořádaly Česká křesťanská akademie a Union Stiftung.
x Milena Černá představila práci vDv pro děti se zvláštrúmi potřebami na Mezinárodní kon-

ferenci Jak může kúdý z nás přispět k míru a harmonii ve světě", která se konala v Praze,
* Luisa Abrahams obdržela za ce|ohvotní činnost naa r. O. Masaryka za qmikající zásluhy

o demokracii a lidská práva. Podporovalarontoj českého sportu, sloužila u letectva Velké
Británie, po válce poskytovala podporu česhim studentům a emigrantům v An$ii. V roce
2002 obnovilaThe Olga Havel Foundation v londýně a uspořádala sbírku na postižené po-

vodněmi.



Listopad
xa Eva podzimková uspořádala oslalu 10. vyročí založeru prodejní galeňe vDv ve zlaté uličce.

Zúčastnili se jí členové správní rady VDV a klienti Fokusu a Oé,zy.
* SKOK uspořádal v Bmě při veletrhu Rehaprotex kulaQý stůl ,,Reflektování" o standardech

kvality sociálních služeb a v I{roměřži seminář pro obce III. typu o britsko-českém projek-
tu podpory reformy sociálních služeb.

* Milena Černá referovala o kvalitě sociálních služeb v Čes\ých Budějovicích a prezentovala
program VDV ,,Obyčejný živoL na 12. mezinárodní konferenci AIDS, drogl a my v Poděbra-
dech.

g* 
"odpovědnost přináší úspěch - úspěch přináší odpovědnost" - seminář pod záštitou velvy-
slance USA uspořádalo v prostorách Senátu Forum dárců - Asociace nadací.

* Milena Čemá a Oda Wommer navštívily pořad "Citlivost barewého slunce", ktery v Kultur-
ním domě v Liberci uspořádal Klub Downova syndromu z Jablonce nad Nisou.

* Francouzskočeslqi večer v kavámě Obecního domu v Praze se konal pod áštitou a za účas-
ti Kamily Irclerc, Dany Němcové a Ljuby Václavové.

Prosinec
* Adventrrí konceň dobré vůle dne 7. prosince v kostele sv. Šimona a Judy uspořádala ve pro-

spěch \DV advokátní kancelář KŠB. Učinkoval orchestr Národního divadla, dále sbor Bam-
bini di haga a JiŤí Stivín. Dirigoval Bohumil Kulínslqí.

* seminář pro obce III. typu na téma standardů kvality sociálních služeb pořádal skokv ko-
munitním centru sv. Prokopav Praze - Noqých Butovicích.

* Milena Černá se vT)ryšově domě zúčastnila semináře o české zahraniční pomoci Instifutu
pro mezinárodní vztahy Ministerstva zahraničních věcí.

* Šek na 20 000 Kč věnovala VDV hudební skupina Čechomor pň příleátosti qldání svého DVD.
* Hračkyza 10 000 Kč od čes\ichqýrobců zveletrhu ITEArozdalaJarmilaVernerová orga-

nizacím pořádajícím akce pro opuštěné a nemocné děti.
* koncert v senátu pod patronací paní pithartové a za účasti členů spráwú rady vDv byl

vysílán v přímém přenosu Českou televizí.
* Z prostředků Nadačního investičního íondu byta převedena částka 4 667 000 Kč do

nadačního jměníVDV.
la \rDv se připojil ke koalici organízací, usilujících o změnu a rozvoj péče o děti a rodinu v ČR



Jak žádat
Výbor dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové

Nadace poslrytuje příspěvk1, občanským sdružením, veřejným církevním prár,nick}rn oso-
bám, obecně prospěšným společnostem, školám, obcím a íyzichjm osobám, jejichž záměry
jsou v souladu s posláním a cíli nadace. Výběrová íizeni na přidělení nadačních příspěvků
jsou \ryhlašována v tisku a na internetorych stránkách nadace.
U Žádostí o příspěvek na investice je nutné doložit majetkoprár,ní vztahy organizace k objek-
tu, rl němž se projekt uskutečňuje. \DV neposkytuje půjčlq,, příspěvky na úhrad1, dluhú a ná-
kup nemovii_ostí.

Žádosti íyziclqich osob se přijímají r,případech hodných a4áštního zřetele, a to zejména
v rámci programů Fond vzdělání a Noi,á rodina. v programu cesty k integraci se příspěvky po-
slrytují až na r{jim\i prostřednich.ím občans\ich sdružení, ško1 a obecně prospěšných spo-
]eČnostÍ, které jednotliým osobám poskytují sociální, zdravotně sociální či vzdělá-,,aci služby.
Je třeba doložit dúvod, krn]rli kterému si žadatelé nemohou svoji potřebu zabezpečitbez po-
moci nadace. Jednáli se o pořízení r,ěci nebo služby, uvedoujejí cenu, kolik z této ceny mohou
uhradit sami ajaké příspěvky mají přislíbeny zjiných zdrojů, například od zdravotní pojiš-
ťovnY, kraje, obce nebo odjiných nadací. V příloze doloží skutečnosti rozhodné pro posouzeni
žádosti, zejména pohrzení o úhrnném příjmu rodiny v up\,rrulém kalendámím roce s ul ede-
nÍm PoČiu jejích členŮ. Dále pak podle druhu žádosti přiloží kopli lékařské zprár,y, rozhodnu,
tí orgánú veřejné sprá,"_y, soudů a jiných institucí.
o rozhodnutí sprá,"rrí radyjsou žadatelé iníormováni písemně nejpozději do dvou §;dnú odje-
jího zasedání. U nadačních příspěvků ve v_vši 10 O00 Kč a r.íce uzar.irá \DV s přijemcem
smlour,tt o poslrytnutí nadačního příspěr,ku. Na poskytnutí nadačního příspěvku není práv.
ní nárok.

o příspěvek
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Pravidla pro rozdělování
nadačních příspěvků
z qýnosů prostředků z NIF

Na základě snrlour1, s F'ondem národního majetku \DV rozdělí každoročně nejméně 80 %

z rlnosujmění získaného z prostředkú NIF do konce roku následujícího po dosažení těchto
rlnosú organizacím poslq.tujícím pomoc a služb1, oblr,atelrrnr Českó republik1, rl oblasti soci-
álni a humanitární.
VDV lyhlásí nejpozději do konce února každého roku minimálně tle dtlou celorepublikovtich
perioclických tiskor,inách Lvběrolé řízení pro rozděloilání nadačních příspěr,ků. Při ryhlášení
ul,ede základní podmín\y, které musí jeho účastník splňovat, aby se mohl do řízeni přihlásit.
Přednost mají projeklv přinášející nor,é přístupy a řcšcní, naopak běžné provozni náklady ne-
jsou z rl,nosu NIF hrazeny. V omezené miře 1ze pos§tnout nadační příspětlq, na investice.
V takovém případčje nutné doložit nrajetkoprár,ní rztahy organizace k objektu, v némž se pro-
jekt uskutečňuje a záruku r,ícczdrojor,ého financor,ání. Nadace na požádání zašle přislušný
formulář žádosti. Ty,to íbrmuláře jsou dostupné též na internetorrych stránkách VDV:
http://www.vdv.cz a nadace je přijímá r, jednom ryhotorlení,

Uzávěrka podání žádosti o nadaění příspěvek z NIFje 31. března.

Minimální l}še jednotlirého příspěr,ku jc t00 000 Kč, ma_ximální 250 000 Kč. O přidělení na-
dačních příspěr,ku rozhodne sprár,ní rada \lDV do konce clubna tehož roku. Účastníci rlĎě
ror,ého řizení budou o t}slcdku wrozuměni nejpozději do konce května. s qĎranými příjem-
ci příspěr,kú bude podepsána smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku, která zajistí
clcktirmí a hospodárné lryužití příspěr,kú. umožni kontrolu jejich l1,užití i vrácení r.připadě
nedodržcní smlurmích podmínek. Ve smlourlě budou přcsně stanoveny poclmínlry k bezpeč-
nému určeni konečnóho příjcmce příspěr,ku, které mimo.jiné omezí další přerozdělor,ání.
tsudou]i příjemci příspěl,ku nadace a nadační fond1,. bllcig 1,g snlourlě o poskytnutí nadačni
ho příspěr,ku zakoh,eno, že nejméně 80 9ó příspěr,ku použrjí na nadačni příspěr,lq, třetím
osobám a nejrríce 20 % přispěr,ku na sprárru nadacc nebo na n_všení naclačního jmění.
Budouli příjemci příspěr,ku příspělrkove a rozpočtor.é organizace. bude ve smlour,ě o poskl,t-
nutí nadačního příspěvku zakotl eno, že rT a předmětnli projekt použijí nejméně
50 % finančnich prostředkú z r,lastních zdrojů.

Příspěvky, které nebyly vyrržity do konce kalendářniho roku, budou připočteny k qýno-
su v následujícím kalendářním roce a spolu s ním se znovu rozdělí.



Pro§ramy Výboru dobré vůte
- Nadace Olgy Havlové

I. Zdravotnictví

pomoc zdravotnictví
Program doplňuje zdravotní péči o prv\y směřující kjejímu zlepšení. Nenahrazuje povinnost
ziizovateli nemocnic obnovovat přístrojové r,ybavení či financovat provoz, ani závazekzdra-
votních pojišťoven hradit l}kony léčebné a preventivní péče. V roce 2003 v menším rozsahu
pokračovala dílčí podpora projektů Cystická tibróza a Růžová stužka.

Na tyto účely bylo poskytnuto 26 0O0 Kě.

SasakawaAsthma Fund
Program se těší dlouhodobé podpořejaponské nadace The Nippon Foundation a zahmuje rov-
něž pomoc pro Slovenskou republiku. V roce 2003 byly peníze z tohoto programu použity na
r.5Í'zkumnou činnost zdravotrrě sociální fakuity Univerzity v Trnavě v oblasti léčení astmatu
u dětí, na lydávaní informačního bulletinu Sdružení pro alergické a astmatické děti (SAAD)
z Brna, vybavení nesátních zdravotnic\fch zaíízeni specializovaných na pomoc dětem
s astmatem a na ozdrarmé pobyty těžce nemocných dětí z České i Slovenské republiky.

Koordínatorka programu: Radka Soukupová

Celkovějsne na aktivity, které dětem s alergiemi a astmatem usnadňují život, vynaloži-
I r 036 000 Kě.
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Velika 2003
Projekt ozdrar,ných poby,tů dětí s onkologickými, hematoonkologic\frni, neurologiclými,

srdečními onemocněními a pro děti s chroniclqími následky terapie a ponrchami imunity
_ pojištěnců VZp čR _ byl iinancován z Fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťoltnY.

Lokalitavelika na pobřeží Egejského mořeje všestranně přizpůsobena potřebám dětí. Děti při

pobytu v kúdém turnusu doprovázejí lékaři, zdravotnický personál a zkušení pedagogové,

\DV celý projekt garantoval zejména po stránce zdravohrí,

Koordinatorka projektu Eva Kvasničková

Naprojektozdravnýchpobytůbylovroce2003vynaloženo9997000Kč.

zvláštnipoděkování těm, kdo v rámci projektu vetika 2003 ve svém volném ěase a bez

nároku na odměnu, pracovali při nárolnýcb ozdravných pobytecb v Řecku s chronicky

nemocnými dětmi
§pecial in-rc to those who donated their free time to the Velika 2003 project to work

with chronically itl children during the demanding therapeutic stays in Greece

Děkujeme / Thanks
lékařkám a lékařům / doctors: MUDr. Haně Bene-

šové, MUDr. Pavlu Bočkovi, MUDr. Romanovi Juren-

čákovi, MUDr. Haně Kacerovské, MUDr, Petru Kalou-

sovi, MUDr, Jitce Kašparové, MUDr. \rladimíru

Mihálovi, MUDr. Elen Mikuškové, MUDr, Ivaně Něm-

cové, MUDr. Janu Ondrušovi. MUDr. Janě Šimkove

a MUDr. Věře Zábrodské,
fyzioterapeutkán a fyzioterapeutům i pbysiothe-

íapist§l Pavlu Frankovi, Marcele Kadiečkové, Heleně

Koubové, Janě Preislerové, Ditě Sajnerové, Haně Siko-

lové a Drahomíře Švarcové.

zdravotním sestrám: Pavle Bendlové, Silvii Ďufikové,

Teodoře Jedinákové, Bc. Jitce Kaplické, Daně Kom-

pertové, Kláře Ludvichové, Aleně Madejové, Andreje

Mažárové, Haně Nejdlové, Janu Spurnému, Jitce
Šmolíkové, Zdeňce Štérové, Zuzaně Tomanové, Renatě

Vališové. Jaroslavě Volné a Katerině Žákové.

výchovným pracovnicím a pracovníkům / educa,

tors: Jitce Bočkové, Davidu Bodečkovi, Olze Brettové, Kateřině Budkovské, Romanu Cabal-

kovi, Daně Čepelákové, Jitce Čížkové, Ivaně Hájkové, Regině Hawdové, Janě Helcové, Dagmar

Herdové. pavle Chlomkové, Lucii Komárkové, JUDr. Ivě Kunešové, Martině LandvojtoviČové,

Věře Liškové, Evě Mihálové, Hertě Mihálové, Davidu Mildorfovi, Tomáši Mildorfovi, Radaně

Nechutrré, Karlu Neumannovi, Jiřině Nelfielové, Mgr. Markétě Pernové, Zuzané Smutné. Janu

šebkovi, phDr. Aleně Vališové, Martině Vedlichové, Kláře Vojtkové, Květě Zámyslické a Joseíu

ZenCaKO'v'l.



Milá sestřičko...
Projekt "Milá sestřičko..." je zaměřen na vzdělávrá,ní onkologic\ich sester Fakultní nemocnice

v Hradci I{rálové v oblasti komunikace s pacientem a jeho rodinou a na tvládéní stresoq;'ch

situací u tuzka onkolo$cky nemocného. V roce 2003 se uskutečnil dvoudenní interaktivní

seminář pro 25 onkolo$chích sester v Hradci Králové a sáže 14 sester v hospici sv. AneŽlry

české v červeném Kostelci a v hospici sv. Štěpána v Litomčřicích. V litoměřickém hospici se

v čennu 2003 konala tisková konference s prohlídkou. Projekt pokračuje v roce 20O4 stúe-
mi hospicor.ých sester na onkologické klinice Fakultní nemocnice v Hradci l{ráLlové azávéreČ-

ným seminářem.

Koordínatorlq projelďtl: Hana Haráková, Radka Soukupová, Jarina Šimůnková

Výdaje na projekt v roce 2003 činily 56 0O0 Kč,

II. SociátnÍ, zdravotně sociální a humanitární programy

Cesty k integraci
Tento program naplňuje původní
poslání Výboru dobré vůle - Na-

dace Olgy Havlové: pomáhat dě,

tem i dospěllfon se zdravobrím po-

stižením k začlenění do společ-

nosti, umožnit jim, aby měli do-

stupné různé formy rehabilitace,
aby se uplatrrili na trhu práce,

aby mohli vóst normální život. Ve-

řejnost v posledním období jř do

značné míry přestala vnímat lidi
se zdravotním postižením jako ty,

kteří mezi zdravé nepatří. Zbwá
však vyřešit palčivé problémy
jako je zařazování lidí se zdravohrím post!žením do zaměstnání a podporovaného bydlenÍ,

V nabídce sociálních služeb bohužel stále převažuje ústa,"ní péče. Reforma sociálních sluŽeb

nabízí na úromi krajů a obcí dva účinné nástroje: komunitní plánování a standardy kvality

sociálních služeb. Standardy kvality zavazují pos\rtovatele sociálních služeb k zachováváLní

a ochraně lids\ých práv uživatelů.

Koordinátorka prografiw: Eva Kvasničková

Celkový objen nadaěních příspěvkŮ na Cesty k inteEaci činil l 382 000 Kč. Nejvíce
grantů byto uděleno na rehabilitační a kompenzační pomůcky, asistenci ve škole,
projekty rané péče, podporovaného a cbráněného zaměstnávání a chráněného bydlení.
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Malý program Sluchadla
Schopnost slyšet je podmínkou komunikace mezi lidmi o narození do smňi. Dobryi sluch
umoŽňuje malým dětem získat a rozvinout řeč i jazyk. Slyšení přispívá k identiíikaci zluků
prostredí a varomých signálů. Čím větší je vada sluchu, tím větší je omezení těchto schop-
ností. Bez sluchadel, která zesilují zvuky v uchu, je sluchově postižený oddělen od informací
a hlasové stimulace, která podmiňuje duševní rozvoj. Sluchadtajsou základní pomůckou pro
rehabilitaci dětí se sluchor.ým postižením.

V roce 20O3 jsme dětem se sluchorním postižením pomohli příspěvky v celkové qýši
240 000 Kč.

Zlatá ulička č. 19
V prodejní galerii ve Zlaté uličce jsou k dostání vlrrobky dětí i dospělých se zdravotním posti-
žením. Je to stále žir! projekt paní Ols/, jak zv]íšit společenskou prestiž lidí, kteří mají pro ru-
kodělnou práci velmi ztížené podmínky a na trhu práce se neuplatní. V roce 2003 obchůdek
oslavil již i0. 1iročí své existence. Zájemctlm se nabízejí pohlednice, upomínkové předměty,
obrázL<y malované dětmi, keramika, ozdoby a textilní croblry. Vlýtěžek prodeje obdrží sami
q|rrobci nebo organizace, vjejichž chráněných dílnách zdravotně postižení pracují,

Koordínatorka projelctu: Eva Podzimková
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Mottoz Žítkaždý den suého žtuota (Jonathan Swiít)

Senior
StarŠÍch lidÍ v PoPulaci Přib5hlá. Program Senior podporuje nabídku dostupných a flexibilních
sluŽeb Podle individuálních potřeb starších iidí, kteří jsou odkázáni.ru pÓ.o. druhých. Sna-
ží se o udržení bezpečných podmínek vjejich domácím prostředí. podporuje nápady a progra-
my zaměřené na osaměiost star5í,ch a nemocných, ale též zúizení pro lidi i demencí a Azňei
merovou chorobou. SPolupŮsobí při rozšíření hospicové péče, při dobrovolnické službě
v nemocnicÍch, domovech pro seniory a hospicech. Nástroji k dosažení těchto cílůjsou ko-
munitní plány měst a obcí a finanční i moráIní podpora občanslgích sdružení a charitatimích

institucí, které poskytují sociální
a zdravotně sociální služby zachová-
vající důstojnost občanů ve stáří,
nemoci a smrti.

Ko ordínátorka pr ogr amu: Jarina Ši-
můnková

V roce 2003 přispěl VDV ruzným
organizacím 961 000 Kč. Z výnosů
NIF bylo na progfam §enior užito
579 0O0 Kč. Celková částka je
r 540 000 Kě.

Motto: Víme, cojsme, ab rvuíme, čímmůžeme být. fWilliam Shakespeare)

Obyěejný život
PraktickY kŽdý Člověk se mŮže ocitnout v situaci, kdy si sám nemůže pomoci. příkladem je
bezdomovství. veřejnost mímá bezdomovce převžně negatimě, což áoršuje vyhlídliy na
jejich oPětné zaČleněnÍ. V tom hrají nezastupitelnou roli nestátní neziskové organizace,jejichž
Posláním je nalézt Pro lidi nalézající se v životní krizi účinnou formu pomoci. trogram bby-
Čejný Žit'ot usiluje o zlepšení sociální práce s lidmi bez domova a rodiny, s cilem náiit pro nc
moŽnost ŽitŽivot srowratelný s životem ostatních. Mezi podporované projekty patn azytove
domy pro bezdomovce a pro matky s dětmi, domy na půli cesty a socialní iráce na ulici.

Koordinátorka programu: Milena Černá

Z prostředků nadace byly poskytnuty gtanty ve výši 331 ooo Kč, z qýnosu MF 436 ooo Kč,
celkem 767 000 Kč.
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Motto: Iíaždé dětske srdce je jine. Srwžíme se pomahat tam, kde ,,samozřejmé uěct" cítgbějL

Nová rodina
Program Nová rodina se postupně vyvíjí od roku 1996 od finanční pomoci pěstounslgírn rodi-
nám ke spolupráci s nesátními nezisko,4i.,rni organizacemi, které usilují o změnu a rozvoj péče
o děti a rodinu v České republice. Je zjewé, že nejúčinnější pomocí dětem v ohrožení je soci-
ální práce s celou rodinou. V případech, kdy se dítě ocitne bez podpory rodiny, je třeba nalézt
pro ně náhradní rodinu. Dlouhodobá ústavní péče není ideálním řešením problémů rodin
s dětmi. V naší společnosti stále převládá pomoc zanedbávanlfon, liranlfrn, opuštěn3ím a zdra-
votně postiženým dětem íormou ústamí qíchovy. Úloha nestátních neziskor.l]ch organizací se
podceňuje. CíIem programu Nová rodinaje řešení problémů tak, aby rodina našla své důstoj-

né místo v komunitě a opuštěné děti
náhradní rodinu, \rDV spolupracuje
s nesťátními neziskorTjmi organizace-
mi, které mají způsobilost pro rlíkon
sociálně práwí ochrany dětí.

Koordinatorka programu:
Eva kvasničková

Částra vynaložená v roce 2003
na potřeby pěstounských rodin
a organizací náhradní rodinné péče
ěiní 2 O40 000 Kč, z qýnosu NIF
310 000 Kč, celkem 2 350 000 Kč.

Prázdniny
Poukazů na letní pobyt v Chorvatsku, věnovaných Majetkovou, sprár,ní a delimitační unií
odboror-ých svazů, llužilo prostřednicMm VDV 623 dětí z jednadvaceti dětských domovů:
Boršov Česká Kamenice, Česká Lípa, Horní Planá, Horní Slavkov Jetřichovice, Jizerní Vtelno
- Krnsko, Karloly Vary, Kašperské Hory, Klánovice, Kory,to, I{rásná Lípa, Lipová u Štuknova,
Litoměřice, Ostrov nad Ohří, Pardubice, Plzeň, fušely, Smečno - Ledce, Zvíkovské Podhradí,
Žatec.

Koordinatorka proqraffa: Eva Kvasničková
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III. Programy na podporu vzdělání

Fond vzdělání
Dobré ',zdělání je vklad, kterv mladému člolěku v budoucnu přinese možnost uplatnit se ,"e

společnosti. br,t samostatný a nezár,islý. \DV podporuje studenty. kteří by si studium nemohli
dovolit z důr,odú zdravotního či sociálního handicapu. V roce 2003 jsme podporolali formou sti-
pendia 47 studentú stredních a i,ysolg,ch škol, z nichž 22bylo z dětsk]ch domor,,rl, u ostatních
byly durody zdravotní a sociální. Na studijní pomůclg,, školné nebo jiné potreby jsme jednorá-
zor,ě přispčli 28 studentúm, ČSOe generální partner Fondu vzdělání - pariicipuje na rlběru

uchazečů a na komunikaci s veřejnos,
tí. Jedná se o nejdéle probíhající spo-

lečný projekt nadace a akcioré společ-
nosti r, České republice. Zl,láštní
prémii za qiiborný prospěch po celou
dobu studia získali Dušan Hofmann
z dětského domor,a v Bmě a Petr Norák
z dětského domova zašová.

Koordínatorka prog ramu:
Eva kvasničková

V roce 2003jsme vydali na projekt
Fond vzdělání 1 174 000 Kč

Malý projekt Stříbrný groš
vzdělár.ací program pro děti z dětslqlch domovrr byl rozšířen o letní školujairyků - studium
angličtinv a němčiny. Tohoto úspěšného projektu, kte4i přilákal hromadné sdělovací
prostředlry, se zúčastnilo 68 dětí z 52 dětslqich domolu.

Koordinatorka programLl: Jarmila Vemerová

V roce 2003 bylo na tento účel použito 44O O00 Kč.
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Salzburg Cornell Medical Seminar

Vybrané kapitoly ze všech lékarsk5ich oboru nabi
zí mladým lékařům prograrn intenzimích fiden-
ních seminářů pořádaných v Rakousku. Podmín-
kou je atestace I. stupně v oboru, věk do 35 let
a dobrá znalost anglického ja4lka. V roce 2003
se přihlásilo 44 lékařů, vybráno bylo 24 lékarů.
K delším sťÁžim, tm. internship, se v roce 2003
přihlásilo 9 česhích lékařů, lybrán nebyl žádný.
Také v roce 2003 \DV uspořádal v rámci přidru,
žených aktivit semináře, kde účastníci přednášeli
o získaných poznatcíchjak pro kolegl lékaře, tak
také pro zdravotrrí sestry a manažery nestátních
neziskotých organizací, které poslrytují služby v daném oboru. O §to aktivity je u odborné
veřejnosti zájem. Obě témata - z dětské psychiatrie a onkologie - byla pro daný cíl ideální,

Koordtndtorky programu: Hana Haráková, Radka Soukupová, Jarmila Vernerová

Náklady na realizaci programu óiltly 2o2 7o3 Kč, z toho 197 277 Ké bylo hrazeno
z grantu Open §ociety Fund.

Lékařské časopisy
JiŽ vtce než l0 let ziskává \lDV zdarma lékařské časopisy z USA Časem se sice jejich počet
tenČÍ, ale přesto Národní lékařská knihovna v Praze v roce 2003 obdržela od \DV následující
Časopisy: Diabetes, Harvard Health Letter a Psychiatric Rehabilitation Journal. Děkujeme
věrn3ím,,ydavatelům!

[V. Programy na podporu a ochíanu lidských práv

Roma
VDV PodPoruje akce sociálního a kultumě sociálního zaměření, na které se z jiných zdrojů
nedostává. V roce 2003 jsme dí(y velkorysómu daru pana Karla Velana měli možnost přispět
zejména na projekt rozšíření populámího,,Dětského domu" pro děti ulice při Řmskokatolic-
ké famosti v Brně - Zábrdovicích a díky sesterské organizaci Deutsche Freunde und Fórderer
der OIga Havel Stiftung v Berlíně jsme podpořili projekt Oblasbrí charity v Jihlavě ,,Malá ře_
mesla".

celkový objem íinančních prostředků ěerpaných v rámci programu aop6 695áht qýše
659 o00 Kě.
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Zptávao rozdělení qýnosu z prostředků
Nadačního investičního fondu (NIF)

podle smlour,y s Fondem národního majeiku jsou rýnosy z prostředků NIF určeny na podpo
ru sociálních a humanilárních projektů. Výběrové řízení bylo rypsáno na tři oblasti oopóvl_
dajÍcÍ ProgramŮm Senior - pro důstojný život nejstarší g..r..".., obyčejný život _ sociální
ProjektY zaměřené na kvalitrrí pomoc lidem bez domova, rodiny a tvová roáina _ podpora pěs-
tounské PéČe, sociálnÍ práce s rodinami. Do nadace došlo v termínu 87 žádostí. V roce 2003
použil \DV qínos z prostredků NIF uložených v nadačním jmění za rok 2OO2. Částka
krozdělení činila 1 660 000 Kč.

výsledky rozdělení nadačních příspěvků z NIF podle rozhodnutí správní rady vDv
dle 22. 4. 2OO3 (číselné údaje v Kč)

l Organizace
Organisation

, fukáda o. s.

Diakonie ČCE
Diecézní charita Brno
Domov Sue Ryder o.p.s..

i...,,._,,,..,,,.,,,.,,..,,

Famí chariia
charita Hlučín
Charita sv. Anežlry

] Charita sv. Rodiny

:

]],,.,,,...,,,.

Máme otevieno? o,s.

|,........, ....,.......... .,

i Na počátku o.s.

O. s. Dům ří přrini

; O._s,. M_agdaleneum

.P-centrumo.s.
i Pod krídly o.s.

Sdruženi Ň.."tou o.r.

pro děts\i život

Chráněné bydlení
p 19 1t9přiz_pů 9_9 Pl_v,Q oPča.ny_

Projekt pomoci závislým

!9diny_P94 dlqg

Adresa
Addre.ss

Písek

],_$ó9n Óia1._
Znojmo
Praha 4

Náchod
Ludgp,řovigg
O!,i_okovige

Norli Hrozenkov

Praha 2

Brno

Praha 6
Bmo
Olomouc
vatasát<e nreziii3i

Bartošovice v O. hor.

Plzéi
Ďóiqiá;d"," '

Projekt

Terénní psých;;Ůi"i;i"žbj ;'M

Rozšíření pečoval eIske služby
Sociální poradna
Denní centrum pro pacienty trpící
dem_e.ncí a, Alzh9,ime1o,v_99 chorobou
Dům na púli cesty
Vybavení charimího domova
Respitní peče
Vybavení stacionáře pro starší lidi
z horsl§jch oblastí

Kavárna Vesmirna - tiénintoqí:
pro lid,|s mggtálním pogti,zgqím
keramická dílna v Domově

Vyb4vení _cglltrq krizovými l'úky pro r

Školeni pracovnic krizove linlry
Vybavení řezbářské dilny
Chráněné bydlení pro děti
z pěstounslqich rodin
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Nadační příspěvek z r-{nosu NIF získalo 9 projektů občanslqich sdružení, 1 obecně prospěšná
spoiečnost, 7 projektů účeloqich zařizeni církví, Podle regionu získaly kraje příspěvků: Jiho-
čes\i l, kraj Jihomoravs\f 3, kraj l{rálovéhradecký 2,1<raj Moravskoslezs§f 1, kraj Olomouc-
lcý 1, kraj Plzeňsl§,2, kraj Praha 3, kraj Středočesli 1, kraj Zlíns\i 3.

Ko or dindto rka pr o g ramu:
Jarina Šimůnková

Výrobky chráněné dílny ..

Záplavy

Výbor dobré vůle - Nadace Olgl Havlové zřídil dne 13. srpna 2002, kdy zápla,,y ničily obce
a města v Čechách, sbírkové konto u Československé obchodní banky. Na tento účet přispi
valy firmy i občané. Na počátku roku 2003 do ní přispěla podstatnou částkou sesterská
organizace The Olga Havel Foundation london z podnětu paní Louisy Abrahamsové, která
sbírku uspořádala mezi občany Velké Británie. Z této sbírky byla podpořena obnova jedné
z nejvíce postižených obcí - Kly na Mělnicku. Sbírka i poskytování nadačních příspěvků byly
ukončeny v polovině roku 2003,
V roce 2003 obdrželo finanční pomoc VDV 7 organizaci, měst a obcí a 14 jednotlivců.
Na obnor,rr domů a lybavení a na pomoc občanům postižených záplavami bylo qmaloženo
3 458 266 Kč.
Ze sbírlry ke Dni dobré lule 2002 bylo na obnor,u mateřský,ch škol v majetku obcí v upll,nu-
lém roce čerpáno dalších 2I5 575Kč.

Celkový objem prostředků věnovaných v roce 2003 na pomoc postiženým záplavami činí
3 674 841 Kč.



Cena Olgy Havlové

Cena Olgl Havlové sleduje závažný cíl: ocenit angažovanost lidí se zdravotním postižením
v Práci pro druhé 1idi. Náwh na kandidáta Ceny může poslat kterákoliv organizace či jednot-
livec. Udělení Ceny O1gr Har4ové je kazdoročně společenskou událostí, při níž \DV odměňuje
poděkováním a věcným darem r,ýznamné dárce, dlouholeté spolupracor,níky a realizátory
qmikajícÍch projektŮ v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb, vzdělávání a ochrany a podpo-
ry lids\ich práv. Občanské sdružení, ve kterém nositel Ceny Olgi Havlové působí, může
v témž roce požádat o nadační příspěvek na projekt.

Cena Olgy Havlové zarok 2003
byla udělena dne 5. května 2003
v malé dvoraně Veletržního paláce - Národní galerie Praha

paní Viktorii Bartoníčkové,
zakladatelce občanského sdružení Klub Afasie na pomoc 1idem po cér,ní mozkové příhodě.

Cenu Olgl Havlor,é - bronzovou sochu Olbrama
Zoubka ,,Povzbuzení" - předal doc. Ing. Ivan M. Havel,
CSc. za přítomnosti členů sprár,ní rady senátorky
Jaroslary Moserové, PhDr. Ivana Doudy, Mgr. Miloše
Rejchrta a Liuby Václavove.
Slar,nostní pořad, v němž r,ystoupil flétnorry soubor
In dolci jubilo pod vedením Dagmar Smetáčkové
a sbor Bambini di Praga s dirigentem Bohumilem
Kulínslqim uváděla Milena černá.
Při této sla,"nosti byla poprvé uvedena znělka VDV od
světoznámého skladatele profesora Marka Kopelenta,

,,|,-,:;.;.:::.:-...
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Poděkování a pouzdro na vizitky
s logem VDV obdrželi:

Za významaou íinanční podporu
Český Telecom a. s. - Kamil Čermák, rýkonný ředitel pro korporátní klientelu
Regina Gregorová, Praha
The Nippon Foundation Tokio - Daniela Hátieová, zástupkpě nadace pro ČR
ČSOS - investiční společnost - Ing. Vítězslav Vojáček, člen představenstva

Solo §irkárna Sušice a. s. - Ing. Věroslav Puchinger, manager pro marketing
Olga a Karel Velanovi, Montreal

Za účinnou spolupráci
Kateřina Bajzíková z Kanceláře presidenta republiky
MUDr, Pavel Burket, člen poradního sboru pro program Sasakawa
Zdeněk Chrapek, fotograíVDV (deset let spolupráce)
Ludmila Synková ze Žfinostenské banky a. s.

Tomáš Vojtěch za počítačoqí servis

Za vynikající projekt
Bc. Věra Bechyňová - STŘEP o. s. - projekt ..Doprovázení rodin"
Ing. Miroslava Jelínková - Autistik ČR - systematická činnost pro lidi s autismem a l}star,y

,Vstupte do našeho světa"
Dagmar Kocmánková - Nový Prostor Praha, Pardubice, Ostrava a další města
P. Jiří Rous - projekt,,Dětský dům" v Bmě - Zábrdovicích
MUDr. Drahoshv Řčný - Sdružení alergických a astmatických dětí Brno - Iníormační
bulletin SAAD
Mgr. Jarmila §kružná - Pra:žská botanická zahrada - sbírka přírodnin pro nevidomé

§rdečné díky všerr účinkujícím, kteří vystoupili bez nároku na odměnu,

Upřímný dík generálnímu řediteli Národní galerie prof. Milanu thížákovi zabezp|atný
pronájem Malé dvorany Veletržního paláce.
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Sesterské organizace
s-polupracují.s \rDv a podporují přímo nebo prostřednicMm vDv projekty uskutečňované
v Ceské rePublice. Některé sesterské organizace po letech svo;i činnosi kánčipo vstupu české
republiky do Ewopské unie.

Association Olga Havel Branche Helvetique
V roce 2003 PřisPěta velkorysým finančním darem šr.ý,cars§ich krajanů a podporovatelů ve
\ÝŠi 645 l00 KČ na rekonsřukci Konservatoře Jana Deyla v Pr aze ), pozáplavách předchozi
ho roku. Činnost sesterské organizace bude pokračovat v roce 2004.

Deutsche Freunde und Fórderer der Olga Havel Stiftung e. V.
- Na Pozvání Johanniter Unfall Hilfe se skupina klientů z chňněných dílen oblastní Charity

Znojmo zúČastnilav září 2003 poznávacího pobytu v Bonnu. Skupinu doprovázeli manželó
Zvols§ich z Deutsche Freunde und Fórderer der olga Havel Stiftrtng Bonn,

- Z daŇ německjrch přátel a podporovatelů Nadace blgl Havlové pňspěl spolek na projekt
,,Malá řemesla" Oblastrrí charity Jihlava.

SPoiek bude PokraČovat v roce 2004 podporou projektů realizovaných v česko_německém
pohraničí.

canadian czechoslovak Fund for Medicine and Rehabilitation
Prostřednictvím Kanadského československého íondu pro lékařství a rehabilitaci přispěli
manŽelé Velanovi z Montrealu na rekonstrukci a r,ybivení chráněných díIen pro áo.pete
s mentálním postiženim ,,Domov olga" a na projekt ,,Děts\ý drim. v sme - Zábrdovicích,
Celková r.ýše darů za rok 2003 činila 985 rOO Kč.

Olga Havel Foundation Norway
Po Pomoci Při odstraňování následků záplav norská sesterská organizace pořádala v prubě_
hu roku 2003 menší akce kulturního a společenského réau.

Olga Havel Foundation NewYork
zprostředkovala vyúčtování a zasláni daru The Nippon Foundation ve prospěch programu
Sasakawa Asthma Fund ve vÝši l 942 4Ol Kč.
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Děkujeme všem, kdo ve sqých závětích
pamatovali na dílo Výboru dobré vůle
- Nadace Olgy Havlové...

we thank all who remembered the work
of the committee of Good will
- Olga Havel Foundation in their wills...

Věra Duíková, Brno
Miroslav Fejk, Dlur I{rálové nad Labem
Milena Krátká. Praha 6
Ing. Luboš Koreček, Praha2
Pavel Loder, Maštov
Božena Marková. Praha 8
Marie Márová, I{ralupy nad Mtavou
Marie Morávková, Pardubice
Emílie Růzhová,Praha2
Jarmila Součková. Praha i0
Věra Stránská. Tábor
Ing. Zdeněk Velíšek, Praha 2
Bedřiška Zahálková, Praha 4

Vděčně na ně vzpomínáme
We remember with gratitude
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Děkujeme našim sponzorům a dárcům
Thanks to our sponsors and donors
Více než 10 000 Kč věnovali
Donations exceeding 10,000 CZK were made by:

AC.E. MediaVentures lnc. 15 000 Kč Aclr,okálr-rí kancelář Fcllr a spol, 21 000 Kč:Aviruninon a.s,
100 000 Kč; Michaela Baráčkor,á 20 000 Kč; František a Masta Brožkovi 85 712 Kčl Brzobo-
ha§', Brož a Honsa rro.s. 20 000 Kč: CA IB Corporatc 12 000 Kč; Cimex Koncern a.s, 30 000 Kč;
českomoravský cement a,s., Mokrá 2o5 ooo rč; Čseo - Úer Praha Florenc, a.s.
2 063 42O Kč; Radka Doehring 35 780 Kč: ECK Gencrating s.r.o. 18 000 Kč; Elektrizace
silnic a Želez,nic a.s.50 000 Kč; EZ Praha a,s, 13 l80 I(č: FBTradinq s.r,o, I0 500 Kč: Marie
a Václar' FŇborri 22 000 Kč; Luboš lručík 25 000 Kcl HAME a.s. 63 554 Kčl Herduca spo1. s r.o.
20 000 Kč; Dagmar Hochor,á - Reinhardior,á 30 000 Kč; JUDr. Olga Holečkor,á 50 000 Kč; Jiří
Honig 30 000 Kč; HVB Bank Czech 115 o00 Kč; Hvězdárna a planetárium 12 438 Kč: paní
KaÍkor'á 15 000 Kč: Věra Kičmerová 12 000 Kč: Ing. Oldřich Klos 20 000 Kč: Václav Kokožka
15 600 Kč: JUDI Marta Krupaueror,á 60 000 Kč: Elsie a Martin Kubelíkovi a Kanrila Braben-
coilá 30 000 Kč: RNDr. Miloš Krrň,art 22 000 Kč: Majetková, sprál.rrí a clelimitační unie oclbo-
rorych sl'azú 60 000 Kč: Městské státní zastupitelstt-i v Praze 12 000 Kč; Blanka Motejlor,á
50 000 Kč: Muzo a.s. 12 000 Kč; Nakladatelsni Apolo 88 959 Kč: ing. Helena Nar,rátilor,á
20 000 Kč; Info Aisa s.r.o. 50 000 Kč: Nirv Blacksmith N{usic s.r.o. 26 000 Kč: O.B. Heller a.s.
15 000 Kč; The Olga Havel Foundation London 848 998 Kč rra pomoc při odsiraňorání
následkŮ záplar, - díky 1askar,osti 1adv l,ouisc Abrahanrs; PKM Audit s.r.o. 19 500 Kč; Erla Pod-
zimkor'á 20 200 Kč: PPF Burzor.ni společnost a,s. i5 000 Kč: Mgr. Libor Prokeš 16 5000 Kč;
RAKo a.s. 15 000 Kč. Ratiopharm CZ s,r,o, 10o 000 Kč; Recom reality s,r.o. 15 000 Kč;
doc. Ing. Tomáš Roubíček Dr.Sc. 30 000 Kčl S.A. Cimenteries cBR 10o 000 Kč;
SAP ČR s.r.o. 150 000 Kč; Scala ČR s.r.o. 33 000 Kčl Sdruženi karty nlládeže 14 000 Kč:
Sealed Ajr s,r.o. i9 500 Kč: Ing. Pavel Schnal 11 000 Kč; Eliška Schtarzeror,á 30 000 Kč: Solo
§irkárna, a.s. 130 000 Kč; Společnost Joga o.o. 19 127 Kč; Státní tiskáma cenin s.p. 45 000 Kč;
Stavební spořitelna České spořitelny a,s. 57O OOO Kč; Franziska Sternbergor,á 50 000 Kč:
LukáŠ Stránslý 16 000 Kč; Dagmar a Jiří Strejcor,ští 20 000 Kč; Tate ]nternational s.r.o.
20 000 Kč; Unirlersal Music a.s. 20 000 Kč; U.W. Linsi Stiftung L82 874 Kč; Vakuum
Praha spol. s r.o. 15 000 Kč; ZuzanaYanččkor,á 33 000 Kčl Karel Velan. Velan Inc. Montreal
985 100 KČ; Velkolom Čertory schocly a.s. 13 000 Kč: Jan Vraný 12 000 Kč: Všeobecná zdra-
votní pojišťovna ČR 9 993 754: Ing. Miroslav Weber 25 000 Kč.

Grant Open §ociety Fund: 183 597 Kč - na projekt Salzburg Medical Scminar
Výnos z daru The Nippon Foundationl L 942 4OI Kč - na Sasakarva Asthma Fund
výtěžek z předvánočního Koncertu v §enátu: 14 655 Kě - na progran Cesty k integraci
Y'ýtéŽek z Adventního koncertu dobré vůle: 1 419 20O na programv Norlá rorlina a Senior
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Rovných 10 00O Kč věnovali
Donations amounting to 10,0O0 CZK were made by

A Studio Group a.s.; Ing. Jindřich Bass; CK Egey Travel; Glaverbel Czech a.s.; Ing. J. Holeček;
Ing. Pavel Hrabě; Investiční klub a.s,; Itea s.r.o. hračlry za 10 000 Kč Ing. Igor Janovs\fr Marie
I{ratochvílová; JUDr. Lubomír Kubička; RNDr. Milena Nečásková; JoseíNěmec; Richard Polák
Scanservis s.r.o.; Střechy - Pruher spol.s.r,o.; Martin Třešňák; Margot Tuháčková JUDr. Marcela
Vilímková; Madimír Waigner; Jarmila Wilde-Eismanová.

Ostatní dárci / Other donors
A - ADP Wilco ČR s.r.o.; Advokátní kancelář Bakeš a partneři; Advokátrrí kancelář JUDr. Jitka
Tutterovái{dvokátní kancelář JUDr. Marie Cilínková; Advokáina kancelária Čechová - Ra-
kovs[fr Advokátní kancelář Řezníček; Josefa Almerová; Anect a.s.; Ateliér ART s.r.o,; B - Baba;
JUDr. Jiří Balaštík Irena Baláčová; Dagmar Bečková; Romana Bečvářová; Ing. Šárka Bechyň-
ková; David Besten; Helena Bezdíčková Marie Bezděková; Ing. Jarmila Bělovská; Lubomír Bě-
lík Olga Bílá; Petr Bodlák Věra Bohůnová; Aleš Borovan; manželé Boublíkovi; Olga Brabcová;
Jiří Brezo{ak Mgr. Josef Brož; Ing. Madimír Brož; Masta Bruhová; Bohumil Buchtela; Jarmi-
la Buchtelová C - Jaroslava Caldová; CIM Praha spol. s r.o.; ZdenékCoz\:č - Čermák, Horejš.
Myslil advokátní a patenl. Kancelái Růžena Čermáková: Emilie Černál PaedDr. Lenka Černá;
Libuše Čemá Marta Čemá a Špačkovi; Česká produkční 2000; Českomoravská nemovitostní a,s.;

Ing. Roman Češka; A]ena Čížková; ČWT Praha, Růžena Čudlíková; D - Dagmara; Delta pe-

kárny a.s.; Ing. Martin Demel; Deutsche Freunde und Fórderer der Oiga Havel Stiftung, Berlin;
Prof. JUDr. Jan Dědič; Děts\i domov Senožaty; JUDr. Tomáš Doležil; Draha; Dagmar Draša-
rová; Božena Drdácká; Alois Dryák JUDr. Dagmar Dubecká; Marie Dvořáková; E - EEIP a.s.;

Energetika Kladno s.r.o.; EVK - Madimir Řha; F - Federal - Mogul Frictlon Products a.s.;

Ing. Lenka Fikarová; Ing. Tomáš Filip; Walter Fink; MUDr. Oldřich Forejt; Anna Freimanová;
Zina Hamonová - Freundová; Dalibor Fuchs; G - RNDr. Věra Geislerová; Marie Gavalčíková;
Glavinfo G.I.E.; Maria Gontcharenko; Graaf Huyn College, Geleen; Helena Guryčová H - Jan
Hájek; JUDr. Petr Hála; Pavel Hanuš; Monika Harapesová; Bianka Háuslerová; Ing. Jiří Havel-

ka; Robeň Hejhal;JUDr, Pavla Henzlová; Eliška Herbychová; Mgr. Marián Heres; Dagmar Hes-

sová; Dagmar Hlavinová; Hla,"ní město Praha; Ing, Petr Hloušek; Jaroslava Holcová Jiří Ho-
molka; Jana Maria Horáková; Michaela Horáková; JUDr. Elena Homová; Daniela Hóschlová;
Ing. Tomáš Hrabák MUDr. Petr Hrobar; Libuše Hudečková mi.; Ivana Hudská; JUDr, Jana
Hůblerová; Anna a Madimír Hujovi; Jaroslava Huňáčková Ing. Ladislav Huryta; Ladislav Hu-
ryta m1.; CH - Jiří Chamral; Hana Charvátová; pan Chýla I - ]I{EA ČR s.r.o.; IKEA Hanim s.r.o.;

doc. RNDr. Helena Illnerová Dr.Sc.; Miroslav Imrich; Ludmila Indrstová; Integrační centrum
občanské společnosti; IPB Real Investment a.s.; Izolcentrum - CB s.r.o.; J - Kateřina Jacques;
Jiří Jakubů; MUDr. Zbyněk Jelínek; Anna Ježíšková; Milomír Ježka; Pavel Jireš; Kateřina Ji-
říková; Kateřina Johanová; Božena Josková; Petr Jurkovič; JV Servis s.r.o,; K - Jana Kačabo-
vá; Jana Kadlecová; Kancelářské systémy a.s.; Marie Karnetová; Katedra sociologie a andra-
gogilry UP v Olomouci; Jarosiava Kavalcová; Linda Klečková; Dalibor Knecht Marie
Kolmašová; Eva Komandová; Komora daňoqich poradců ČR;Unr. Libor Konečný Anna Ko-

níčková; Helena Konopíková; ing. Václav Korbel; A]ena Kosová; Radim Koštial; Zuzana Kottová;

Hedvika Kovaříková Miroslav Kovář; Karolína Krabcová; Jiřina Iftacíková; itaft Foods ČR
s.r.o,; Eva a Karel l(rát!ých; pan l{rátlqí; Hana Krchovová; Hana l{rejčová Mgr. Martin Krejčí;

MUDr. Lumír Kroček Jiří Krula; Ing. Heiena I&yštůíková Ing. Drahomír Kubica; Kateřina Ku-
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čerová; JindřiŠka Kukučor,á Madimír Kunak; Věra Kundrátor,á; Ing. Joseí Kuřík; Květoslava
Kutíková; Ing, Tomáš Kvapil; Stanislav KT,asnička; Šárka Kyllánková; L - petr Labounek Mi-
rosiav Langer: Mgr. Miroslar,'Langhammer;Jonathan l,arson; Marie Lauermannová; Iičiva a. s,:
Jaroslava Leiperlová: Helena l,eišor,á; P J. G. ],emmens, Geleen; LF Lely a Jung s. r. o.;
Lhoist s.r.o.: Maric Linsmal'erová; .]osef Loučka; J. a V. Loučkovi; Ing. Anna lnunková; Regina
LukáŠová; Marta Lupačor'á; ]lona Luskor,ál M - Věra Macková; Mafra a. s.; Jan Majer; Roman
Marek; RůŽena Markor,á: Zdeňka Markolá; Marsh s.r.o.; Mirko Maršálek Pavta Martinková;
RNDr. Olga Matějovská; Jiří Maťha: Melichárek - Michal Coubal; město Loket nad ohříl měs_
to Prachatice; TomáŠ Micek; Kateřina Mikor,á; Kl,ěta Miková; Irena Mikulášová; lvan Milota:
RNDr. Libor Mrázek; Jitka Mrhačor,á; Masta Muchorá; Muzeum Romské kultury; N - Lenka
Narryátilová; Nlarta NarT átilová; Ing. Václai,NedT,ěd; Vojtěch Nekvapil; Libuše Neumannová; No-
tářská komora ČR Josef Nor,ák; manželé Novákovi; Petr Noráček Novoconsult s. r, o.; Jaromír
Novotný; O1dřich Nfi,lt; O - JUDr. Nina Odstrčilová; P - Jan Pacll Tomáš Pálek p+M; Ing. Jiří
Pánek; Hana Panská; tadislai, Pansl§; Joseí Panuška; Jitka Papiežol,á; Patria Finance a.s.;
Martin PavlíČek; manželé Pazderkovi - Hote1 Promenáda Karlor,y Vary; Alena pechová; olga
PiČmanová; Věra PÍŠo-"á; JUDr Jiří Podzimek; Luboš Pokorný Pavel Polír,ka; Madimír pospíšil;
DrahomÍra PospÍŠilová; Eva Pospišilorá; lng. Eva Potúčkor,á; Karla Potůčková; Dana procház-
ková; LibuŠe Procházkoiá; Miloslarra Procházková - Avanti; Jan Priklopi1; F. a M. puldovi; pun-
cowtí úřad Praha; Hana Pužejor,á: Tomáš Púža; R - R-mosty o.s.; Václav Radotínsky; Štěpán
Randa; redakce Časopisu Zámeček Ing, Parlel Reich; František a Irena Rejlovi; Helena Renáto-
vá; MUDr. I'nana Reneltovál Paul Richter, M.D.; Madimír Rosa; hrg. Jan RotL JUDr. Václav Ro-
l'enslý; Stanislav RyŠavý; Štefan Růžička; Ř - Jan Řehoř; S - Bohumila Sazimová Jiří Setín-
ský; Mgr. Monika Shaheen; Alena Scheinostová; Olga Schreiberor,á; Josef a Milena
Sch'lvarzovi; Miroslava Síčová; Ladislav a Zdeňka Sieglovi; Siemens s. r. o,; Libor Síla; Hana
Skalor'á; Pal'el Skála; Pal'el Skřehot; Eva Siezákor,á; Jiří Smarda; Ing. Emil Smrčkal Václav So_
chor; Věra Sochorová; Hana Sochová; Soletanche ČR s.r.o.; Jiřina Sommerová; phDr. Václav
Soukup; SP GROUP a.s.; Jarmila Spalová; Spolek občanů sta§;ch Vokor.ic; MUDr. Anna Spur-
ná; Ing. Dušan Stárek; Stavby silnic aže|eznic a.s. Marie Stonová; Milan Stor: Věra Stmadová:
Zdeněk Studnička; PhDr, Zdeněk Svobocla: marrželé Svobodovi; sourozenci Svobodovi; Jiřina
Sýkorová; Ing. Jan Sýs; Š - Jarmila Šabatová; Jiřina a Jiří Šálených; Marta Šarhanová; Jitka
Šedil'á; Marie Šemorovál M. Šenkor,á; O1dřich Šigut; ntuor. Alena šimurdor,á; Ing. Emanuel
ŠÍP; Marie Široká; Marta Šmidrkalová; Radonrír Šmoldas; Mgr. Jakub šnajder; JUDr, Martin
Šolc; PaedDr. Ladislal'Špaček; Martin Špaček; Alexanaer Špek; Jana šprincor,á J. šrámková;
Radek Šťastný Dagmar Štěrbáčková: Miloš Šulc; Jitka švecová; T - J. Táneeek Jaros]ava a Ja-
roslav Tesařovi; Ing. Oldřich Tichý Mgr Drahomír Tomašuk Tomder s.r.o.; Top Hotel Praha
s.r.o.; Top Spirit a,s.; Totalfinaelf ČR; Tpa-Notia s.r.o.; TPK spol. sr.o.; Jaroslarr Trnovslql Lud-
mila Trochtová; Jan Trr_rksa; Alena Truksová; Petr Turínek; pani Túmová; U - Bohumila a Ma-
rie Urbanovi; V * VATECH CZ a. s.; Amálie Vágnerová; Dr, Eva Valášková; Marie Valentová; Ma-
rie Valešová: J[Jl)r. .Iaroslav Vansa; Vápenka Čertory schody a. s.; Joseph Vedlich; Robert
Vejmelek; RNDr. ZdeněkVeškrna; Jiřina Viktorinorá; Štepan Vodieka; Daniel Vodrážka; pavel
Vokurka; Ing. Zuzana Volákor,á; Jan Vomočil; Ing. Jiří Vrabec; Jiřina Vránová; Dana Vrbová;
JUDr. Zdeňka Všelichová; Marie Vysoká; W - Hana Wagenknechtová: Lina Wagnerová; Filip
Waller; Jan Wanner; Šárka Wildo\,á; Dr. Alena \lrinteror,á; Zdenka Wittochorá; oda Wommer;
Ing. Pavel Wurzel; Z - Božena Zádková: Lenka Záhumenská; JUDr. Eva Zarembov á:, Anna Ze-
manorá; Ing. Jaromír Zikmund; Ing. arch. Jaros|al, Zima, PhDr. Masta Zl,árová; neznámi dárci,
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Zvláštní poděkování
'' Advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík za uspořádání devátého Adventního koncertu

dobré vúle dne 7 prosince 2003 v kostele sva§ích Širno.r" a Judy, nad nimZ |revzal zaSUtupresident republiky Váctav Havel
"' Bambini di Praga s dirigentem Bohumilem Kulínským za lystoupení při slar,nosti uděle-

ní ceny o1gl Havlové v malé dvoraně veletržního paláce - tvarodnigaterie praha
" E, §, Best s. r. o, Za zasiláni'Fleet Sheet" a ,,Finai Word" elektroniciou poštou kazdý den,, České televizi za r,ysílání o činnosti VDV
,,, Ceskému rozhlasu za lysílání o činnosti \DV
,,. Českému Telecomu zapíovozzelené tinky 8OO 111 OlO, 

9SOn, a. s. za partnersM v projektu Fond vzdělání a Stříbrný grošl P1116!1 litografickému studiu za vltištění destiček k p.og.u.ňdu.ntního koncertu, souboru In dulci jubilo pod vedenim Dagmaí smeiaerove za r,ystoupení při slavnosti
udělení Ceny o1gl Havlové v malé dvoraně Veletržniho paláce - Náiodní ialerie Prahal Firmě IN-sY,co za počítačor.ý servis a bezplatné školení našich zaměstnánců

'' SPoleČnosti ITEAzaPonláni na jarní a podzimni Mezinárodní veletrh hraček v Letňanech
a jeho účastníkům za to,že VDV věnovali hračky pro opuštěné děti

:l Pl6f6561,11 Marku Kopelentovi za znělku pro \rDV
,", Barboře Kuklíkové za servis naší internótové stránky www.vduczl J, P, l6fi51 Lazarovi ajeho choti Martině za účinnou spolupráci s Deutsche Freunde und

Fórderer der Olga Havel Stiítung Berlin
,," Majetkové, správní a delimitační unii odboroqých svazů zapréndninové pobyty v chor-

vatsku pro 623 dětí z 21 dětsl§,ch domovú
,: Mladé frontě DNE§ za článl<y ainzeráty o činnosti \rDV
'l'' Generálnímu řediteli Národní galerie proíesorovi Milanu Itnížákovi za bezpiatný proná_jem Malé dvorany veletržního paláce - Národní galerie haha při slawrosti uacleni cenyOlgl Haviové
l Společnosti Newton zabezplatný monitoring tiskul Ču'oo'.'' *"*e Business Journal za bezphLou inzerci kAdventnímu koncertu dobré vúle
"" 

panu Josefu svatoňovi - nakladatelství Apolo za kalendáře a diáře pro děti
", paní Jiřině viktorinové za pletené panenky, které udělaly radost mnoha dětem

,,,.i
\ $,!n..i
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rrýrron lonnÉ Wlr,r
Nadace Olgy Havlovó
k rukám předsedkyně správní rady
§enovážné n.2
l10 fi) Praha 1

v Praze. l3.4.2004

ZPRÁVA AUDITORÁ

Na základě žádósti VÝBORU DOBR-E VŮLE, nadace o)gy Havlové,
§enov:ížné n. 2, Praha 1, 1 10 00, IČo 406066, jsem provedl audit přiložené účetní závěrkv k
3lll2l2003.

Audit byl proveden v souladu se zákonem o auditorech a komořc auditoru České
republiky a auditoxhými směmicemi komrrry auditoru ČR. tlto směrnice požadují, aby byl
audit proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje
významné nesprávnosti. Audit obecně zahrnuje qýběroqy'm způsobem proveriené ověřeni
úplnosti a prukaznosti částek a informaci uvedených v účetní ávěrce. Audit rovněž zahmuje
posouzení sprá\Ťlosti a vhodnosti použilých účetních ásad a ýznamných odhat!ů učiněných

účetní jednotkou a z.hodnocení celkové prezeatace účetní 7áyčíky. Na zikla<lě provedenýc}t

ies{ů konstatuji, že provedený audit poskytuje přiměřený po<iklad pro vyjádření výoku.
Na ákladě skutečnosti, zjištěných vpruběhu ověřování, potvranji že účetni závěrka

podává ve všech významných ohtedech věrný a poctirlý obraz akliv, ávazků, vlastníbo
kapitáu a finanční situace qýše uvedeného subjekru k 31112/2003 a výsledek hospodaření za

rok 2003 vsouladu splatnými zÁkony a účetnimi předpisy. Kúčetní ávěrce, uvedené

v příloze č. 1 a 2 |éto zprfury proto lydávám výrok

-BEzVÝHRÁD"

Dáe jsem ověřil způsob ulož€ní pro.tředků získaných z NtF a způsob hospodaření s

výnosy z těchto prostředků. Konstatuji, že jak způsob uložení (viz příloha č, 3 této zprá!y)"

tak i způsob hospodaření s těmito prostředky (viz přloha č. 4 této zprávy)

ie v souladu

s podmínkami uvedenými ve smlouvách mezi VDV a Fondem národního majetku ČIL
Výroční zpráw jsem neověřoval, neboť nebyla k terminu auditu k dispozici.

ll, ,,tIWu
l

Jo§ef Civin

Zí;;ĎC-)\ c,R. l
Ýď/

§{:



Zptáva o hospodaření v roce 2OO3
a) Hlavní - nezdaňovaná činnostpŘí.lnny

Prijaté dary (necílené)
Převod finančních prostředků z fondů na hlarlní činnost
Výnos NIF (hospodařeni s finančním majetkemJ
Ostatní r.ýnosy
Celkem
vÝDAJE
Nadační příspěvky
Příspěvky z qýnosu prostředků NIF
Náklady NIF (hospodaření s finančním majetkem)
Režijní náklady: elektrická ene€e, režijní materiál

služby
mzdy
odvody - sociální a zdravotnípojištění
poplatlry

Režie celkem
Režie NiF
Ostaťní nákiady
Výdaje celkem

b) Vedlejši, zdaňovaná činnost
pŘí.ln,ly
Vllnosy NIF (úrol<y ztermínovaných l,kladú)
Výnosy z finančního majetku (cenné papir})
Os!atn! v|nosy (depozita apod.)
Celkem
vÝDAJD
Bankor,rrí stužby
Daně a poplatlry

|akunli cena prodaných cenných papíru
Oslatrrí náklady
Celkem
Hospo{ářg\ý, qýsledek (ztráia)

c) Přehted daru v roce 2O03
Finanční dary přrjaté od soukromých osob
Finanční dary přijaté od organizaÓí
DědicM
Věcné dary
Celkem

(údaje v Kč)

3 324 467
23 47B 464
24 475 225

565 297
51 843 453

22 378 464
1 667 5l4

20 304 470
1,34 337
502238

1 392 158
475 164

780
2 5o4 677

l4l 546 ,

4 82g 307 ',

5r 825 978 
,

+I7 475

76 566
25 828 027
4 978 649

30 883242

5i 546
163 050

33 389 780
3 913 489

37 5l7 865
-6 634 623

2 I32 976
17 937 635
1 503 903

l47 768
2t 722 282



základní data o nadaci
v roce 2003

Název:

Sídlo:
Adresa pro písemný styk:
Telefon:
Fax:
zelená linka:
E-mail:

Internet:
Konto v ČSOB v Praze l:

Konto v Ži,"nostenské bance: 397655004/040Ó
Ič: 00406066
Nadaceje zapsána v nadačním rejstříku vedeném Městským souden v praze
oddíl N, vložka 69, dne 14. prosince lgg8

§právni rada:
Mgr. Dana Němcová - předsedkyně
PhDr, Ivan Douda, doc. Ing. ivan M, Havel, Dr.Sc., biskup Václav Malý, doc. MUDr. Jaroslava
Moserová, Dr.Sc., Mgr, Miloš Rejchrt, Franziska Šternbergová (místopředsedkyně),
PhDr. Milan Tománek, Ljubica Václavová

Dozorčí rada:
Ing. Helena Nawátilová, JUDr. Magdalena Pištorová, PhDr. Jan Stolár

Kancelář:
MUDr. Milena Čemá - ředitelka
Bva Kvasničková - ekonomická manažerka, Jarmila Vernerová - vedoucí sekretariátu, Hana
Haráková (do 30. 6.) - Public relations, Jarina Šimůnková - koordinátorka projektů, Ing. Rad_
ka SoukuPová (2. 1,-30. i1.), Gabriela Túrkeová (od 10. 9.) - administratir,ní pracor,nice, Věra
Kubátová - ÚČetnÍ, JUDr. Petr Hanzal - prár,ní zástupce, Larisa Strnadova _ úklid, ondřej Ko-
nopásek - civilní služba

Dobrovolníci:
Irena Kobylková, Marie Prausová, Tomáš Vojtěch a Oda Wommer

§tážistky:
Daniela Koskubová, Martina Ševítová, Květa Zámyslická

Výbor dobré vůle - Nadace Olgý Havlové
§enovážné náměstí ě,99412, Praha l
P.O. Box 24O, Lll 2l Praha 1
+42o 224 216 883, +420 224 2L7 33L, +42o 224 2l7 06l
+42o2242L7 o82
800 1rr 010 (bezplatné informace denně 8-17 hod.)
vdv@telecom.cz
vdv-noh@volny.cz
http://www.vdvcz
CZKI 478437033/0300
USD: 478573203/0300
EUR: 478573123/0300



Grants amounting to 10,0OO CZK and more
Nadační příspěvky 10 000 Kč a více

organizace / místo
Anima o. s. - Praha 2
APIÁ spol. pomáhající lidem s aut. - Praha
Apogeum o. s. - Bmo
Asistence o. s. - Praha 4
Autistik o. s. - Praha B
Betánie, o. s. - Bmo
Biskupské gmrniizium - České Budějovice
Centrum služeb pro zdrav postiž. - Liberec
Centrum Zdislava o. s. - Nové Město na Moravě
Česká alzheimerovská společnost - Praha 10
Dětské ldimatické pobyty o. p. s. - Plzeň
Děts\í nadační fond - Plzeň
Dětské centrum Olomouc - Topolany
Diakonie Čco - stred. pro seniory - Litoměřice
Diakonie ČCE - domov pro sen. - Myslibořice u Třebíče
Diakonie ČCE - domov pro sen. - Dvůr Kr álové nlL.
Diakonie ČCE sředisko Beilém - Klobouky u Brna
Diecézní charita Bmo - Jihlava
Diecézní chaňta Brno - CHOPS - Znojmo
DOM o. s. - dům na púli cesty - Praha B
Domov Olga pro lidi s ment. post. - Blansko
Domov sv Anežky o. p. s. - Čihovice
Drom o. p. s. - Praha 3
Dům léčby bolesti hospic srr Josefa - Rajhrad
Fokus - sdruž. pro duš. nemocné - Praha
Hospic Anežlry České - Žíreč
Hospic sv. Štepána - Litoměřice
Hospic sv Štěpána - Litoměřice
charita vsetín - vsetín
ICN, o. p. s. - Praha
Karviná 2000, o, p. s. - stacionář - Karviná
Kašpar o. s. - divadelní spolek - Praha 1

Klub Afasie. o. s. - Praha 6
Klub Downova syndromu - Jablonec n/Nísou
Kongregace sesteí sv. Hedvik"v - Břežany
Město - Kamenice nad Lipou
Nadace NROS - Praha
Norrý Prostor o. s. - Praha 7
O. p. s. Eljon - Špindleruv Mllin
O. s. Ecce homo - Šternberk
O. s. Náruč - Dobřichovice
O. s. Obelix - Praha
O. s. Pomocná ruka - Prostějov
O. s. Pomocná ruka - Prostějov
O, s. Naděje 2000 - Chomutov

účel čerpání
zimní pobyt dětí závislých osob 10 000
pohonné hmoty 30 000
adaptace íilmů pro nevidomé 25 000
na asistenci ve škole I0 000
r}stava z prací autistů 10 000
ošetřovatelská péče 50 000
počítače s Braillsl§m řádkem 26 596
osobni asistence 10 000
mechaniclry 1.ozík 10 000
lydání knihyo ošetřovatelství 18 500
poby§ dětí s astmatem - hory 190 000
poby§l dětí s astm, - moře 200 000
qitah do stacionáře 99 992
osvětlení a podlahová krytína 30 000
osobnívltah 150 000
bezbariéroi.ýpřístup 40 000
nákup mrazničlry 15 000
wbavení domovů pro seniory 80 000
nákup zdrav. materiálu 23 843
rekonstrukce - rozšířeni domu 149 818
chráněné bydlení a dílny 492 550
rekonstrukce WC pro seniory 49 655
seminář plo terénní soc. prac. 49 999
rehabilitačni přístroj 30 000
projektCirkusBombastico 40362
rehabilitační pomůckypro RS 50 1B5
přistroj na aplikaci ultrazvuku 50 000
Den hospice 20 000
asistence ve škole pro 8 dětí 20 000
r,ydávání měsíčníku Grantis 10 000
bezbariérové úprar,y 10 000
úpraly hlediště pro vozičkáře 20 000
r,ydání info letáků l0 000
doprava klientů do liizní 10 000
oprava sřešní konstrukce t00 000
schodolez do školy 15 000
převod příspěvku 46552
rekonstrukce denniho centra 199 582
r,ybavení školícího centra t5 000
asistence v ZŠ a MŠ 10 000
stavební úpraly stacionáře 30 083
projekt Baremé knedliky i0 000
na integraci děti do běž. škol 20 000
domácí asistenční služba I0 000
polohovací postel pro seniory 27 O00



R-R o. s. - Praha
R-R o. s. - Praha
R-R o, s. - Praha
R}tmus, o. s. - Praha 2
Rímskokatolická farnost - Brno - Zábrdovice
SAAD - Brno
Sanatorium Edel - Zlaté Hory
Sdružení pěstounsl§jch rodin - Bmo
Sdružení Jitro - Sokolov
SKOK o. s. - Praha
SKOK o. s. - Praha
Slezská diakonie - Česlqi Téšín
Speciální g,.rnnázium Integía _ Brno _ Líšeň
Společnost Hvězda - Praha 8
Slředisko rané péče Diakonie ČCg - Praha 5 - Srodůlky
Středisko křesťanské pomoci - Pardubice
středisko sos - zašová
Trnavská univerzita - Tmava
Tři, o. s. - Čqrrkoly u Čeroan
USP Brtnílry - Brtníky
ZáÁadni škola - Raškovice
Život90 - Jihlava

Jména a adresy soukIomých příjemců nadačních příspěvků neuvádíme.

Obec Dolní Zález|y - Do|niZálezty
Obec Malšovice - Malšovice
oblastní charita Blansko - Boskovice
oblastní charita - pardubice

Pěstounka - Odry
pěstounská rodina - ostrava
pěstounská rodina - Březí u Mikulova
pěstounská rodina - kromefiž
Pestounská rodina - No{ Jičín
pěstounská rodina - Třebíč
pěstounská rodina - přerov
pěstounská rodina - ostrava
pěstounská rodina - ostrava - polanka
pěstounská rodina - pardubice
pěstounská rodina - l,oštice u olomouce
pěstounská rodina - pohořelice

Pěstounská rodina - Tupesy
pěstounská rodina - Lomnice nad Lužnici
pěstounská rodina - Štemberk
Pěstounská rodina - Darkovičlry
pěstounská rodina - Terezín
pčstounská rodina - Dobříš
pěstounská rodina - Ústí nad Labem
Pěstounka - Tupesy
Remedium o. p. s, - Praha
Rodina sv Zdislar,y - Hutisko-Solanec
Rodina sv Zdislar,y - Hutisko - Solanec

rekonstrukce MŠ 41 879
rekonstrukce MŠ l57 000
rekonstrukce domu Betany 99 942
osobni asistence t0 000
na bydlení 10 000
na školné 10 000
na příčnou flétnu pro dceru 13 500
\T/bavení domácnosti 4997B
starší automobil 50 000
na noý nábltek 30 000
oprava stropú 3t 931
na školné pro dítě se ZP 10 000
instalace p\nového topení 42 168
asistencevMŠ 10 000
příspěvek na auto 40 000
zařízení domácnosti 49 9B8
zateplení omítky domu 15 000
rekonstrukce etaz. topení 30 000
na doprar.rr syna do školy 15 000
instalace p\rrrolého topení 49792
rekonstrukce rod. domu 49 696
ošacení a lr5ibava pro děti 30 000
na auto 70 000
zateplení domku 30 000
provoz občanské poradny 27 463
stavební práce na 2. domku 80 000
dostavba 3, domku 49 999
úhrada porodu klientky 30 819
archivační skříň 20 000
na terénní automobil I0 824
asistence dětemve škole 90 000

'Děts§ý dúm" pro děti ulice 492 550
Informační bulletin pro astma 204 535
rybavení odd. pro astmat. děti 353 475
stavební práce - Vilémův Dvůr 635 9l8
osobní asistence t5 000
www stránky 15 000
Informační bulletin 20 000
bezbariérové úpraiy čajomy 25 000
kopirovací stroj 10 000
projektStartprodrog.závislé 11 166
cestor,né 10 000
automobil pro Holice 50 000
oprava domu po požáru 10 000
hodnoc. léč. péče u astmatiků 34 363
koncentrátor lryslíku 50 000
sluchadla pro ditě 10 000
asistence ve škole 10 000
stanice lísňového voláni 17 500
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Zajimavosti ze statistiky
statistics

Počet nadačních příspěvků poskytnutých Výborem dobré vůle
- Nadací Olgiy Havlové
Number of grants provided by the Committee of Good Will
- Olga Havel Foundation

Rok/Year i Organizace/Orgaaisations'

199_,8,. i . .._l9..71999 ; tO+

l 138] |

I5.7_..1

180
ztoho24záplaly l ,

with 24 for flood relief :

184 ,

zrcno l zap6w l
with 7 for flood relief ]

Podíl jednotlivých programů na celkovém objemu nadačních příspěvků
v roce 2003
Proportions of individual progíammes in the total amount
offunding allocated in 2OO3

2003

zdravotnicM
Sociální včetně NIF

Záplavy

Vzdělání
Lidská práva

Healthcare

Social issues including NIF
Flood relief
Education
Human Rights

46 o/o

16 o/o

8%o

3%o

467o

27 %o

76 Vo

87o

,&1
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