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poslóní nqdace

Výbor dobré vůle - Nodoce Olgy Hovlové zoložila poní Olgo Hovlovó (l933- l99ó),
první monželko presidento České republiky, s cílem pomóhot lidem se zdrovotním nebo

sociólním hondicopem, oby se mohli co neilépe zočlenit do společnosti.

Původní prohlóšení Výboru dobré vůle

Chceme
l . Působit no morólní vědomí společnosii, upozorňovot no nedostotky v sociólní poliíice
stótu o no nedostotky v próci sociólních, zdrovoinických, školských o jiných instiiucí.

2. Nopomóhot orgonizočně i finončně podle svých možnoslí v konkrétních přípodech,
kterých se nemůže uimout žódnó iinó orgonizoce nebo zořízení.
3. Podporovot o brót v ochronu nově vznikoiící humonilórní proiekty.

Hlovním poslóním nodoce ie podporo nestótních neziskových orgonizocí,
působících v oblosti zdrovotní, sociólní, humonitórní o vzdělóvocí, které směřuií k důsioi-

nému zočlenění lidí se zdrovotním postižením, opuštěných dětí, nemocných o storších

občonů. Nodoce distribuuie finonční prostředky občonským sdružením, obecně pro-

spěšným společnosiem o účelorn/m zaíízením církví no celém území ČR. Při hodnocení
proiektů sleduie kvolitu poskytovoných služeb o iejich využívóní v doném regionu. Dóvó

přednost dlouhodobým proiektům před věcmi krótkodobé spotřeby. Zosozuie se toké

o reformu sociólních služeb joko součósli veřeiných služeb. Nodoce vnímó potřebu budo-
vot občonskou společnost, vést ii tok, oby pomóhoiících orgonizocí přibývolo, o oby
byly účinné. Koždoročně uděluje Cenu Olgy Hovlové o podílí se též no progromech
podpory o ochrony lidských próv.

Nodoce získóvó finonční o věcné dory od domócích o zohroničních dórců. ve íormě
grontů, příimů z dědictví, z výnosů vlostního imění o výtěžku benefičních okcí.
No zóklodě příznivého hodnocení obdrželo z Nodočního investičního fondu (NlF) čóstku
24 474 000 Kč. Tyto prostředky byly v roce 2000 zopsóny ioko součdst nodočního
jmění o nodoce z ieiich výnosu koždoročně podporuie vybroné sociólní o humonitórní

proiekty. Y roce 2OO2 podpořilo ó sociólních proiektů nesiótních neziskových orgonizo-
cí. Dolší prostředky získoné z NlF ve \.ýši l8 435 000 Kč byly zopsóny Krojským sou-

dem Proho do nodočního imění VDV v srpnu 2002.
Význomnou pomoc při získóvóní finončních prostředků poskytují sesterské orgonizoce
Výboru dobré vůle - Nodoce Olgy Hovlové v zohroničí.

,,Nesfočí vymýšlet nové stroje, nové předpisy, nové instituce. Jedinou možností ie, že
se něco změní ve sféře ducha, v oblosti lídského vědomí, v samotném jeho porozumění
sobě somému o svému místu v celkovém řádu bytí."

vóclov Hovel



Vóžení přóte|é,

dovolte mi, obych uvedlo Výroční zpróvu Výboru dobré vůle - Nodoce Olgy Hovlové
poděkovóním všem dórcům, kteří se zosloužili o to, že ieho činnost v roce 2002 bylo tok
mnohostronnó.

Díky potří toké těm, kteří dory zosíloli bezprostředně po kotostrofólních zóplovóch
o nóm se nepodořilo vypólrot ieiich odresu. Ve zpróvě noidete podrobný seznom obcí
o měst, ieiichž obyvote|ům isme díky všem Vošim dorům mohIi pomoci. Pro lepší přehled-

nost isme Vóm připrovili mopku území posliženóho srpnovými zóp|ovomi s vyznočením
místo určení o obiemu nodočních příspěvků. Je k dispozici itobulko příspěvků nod

l0 tis. Kč, které nodoce v průběhu roku 2002 udělilo.

Vzhledem k neúměrné odministroiivní nóročnosti isme nyní nuceni usloupit od poskytovó-
ní nodočních příspěvků iednotlivým osobóm. Výiimkou zůstonou siipendio o iednorózové
příspěvky Fondu vzdělóní. Ródi bychom Vós uiistili, že i nodóle se pomoc dosfone všude
tom, kde ie potřebo. Jednotlivci mohou o příspěvky žódot prosiřednictvím občonských
sdružení o obecně prospěšných společností. Yóžíme si ieiich neúnovné oktivity, odbor-
nosti, ieiich dobrých vztohů ke klientům o isme ródi, že občoné isou s ieiich službomi
spoko jen i.

Nodoci Chorlese Stuorlo Motio děkuieme zo loskový gront, který v lelech 1999 - 2002
výrozně přispě! při budovóní kopocity noší nodoce. Ocenili isme zejméno možnost vzdě-
|óvóní procovníků o vytvoření nové slrotegie.
Rovněž koždoročně obnovovoný gront Open Socieiy lnsliiute no proiekt Solzburg Cornell
Seminor pro mlodé lékoře nós těší, neboť přinóší velmi dobré výsledky.
A konečně bych ródo vyiódřilo díky nošim spoluprccovníkům, podporovoielům o přízniv-

cům zo to, že nóm věrně pomóhoií noplňovot odkoz poní O|gy Hovlové.

Voše

,---J í -- |( Ja^^A/ |^(.U^ť.Gt

Dono Němcovó
předsedkyně spróvní rody Výboru dobré vůle - Nodoce Olgy Hovlové

V Proze, v únoru 2003



Leden 
Kolendóř roku 2OO2

' Noý rok zohoiovolo Mileno Černó prezentocí činnosii vDv zóstupcům okresu Jičín.o Ve VDV se konol kulohl, síůI zóstupců nestótních neziskových orgonizocí (NNo)
o odborníků no témo rehobiIitoce osob po cévních mozkových prihoaa.i,.

' Čosopis stovební spořitelny České spořitelny Buřinko uveřelnil ,próuu o společném
proiektu no podporu pěstounských rodin.

o VDV novštívilo Dr. Mirko Pečkovó z Associotion olgo Hovel Bronche Helvetique.
' Mileno Černó se zúčostnilo zosedóní Řidíciho výboru no podporu projektu reformy

sociólních služeb při MPSV.

' Zosedóní Stólé komise oborové konference NNO působících v sociólní o zdrovotně soci.
ólní oblosti (skok) se kono|o v sídle Armódy spósy zo účosti mojoro wolterinko o iehospoluprocovn íků.

' Dono Němcovó o Mileno Černó se zúčostnily setkóní k 25.výročí Chorly 77 v Senótu PČR.
únor

' V rómci komponě 30 dnů pro občonskY sektor se ve VDV konol kulotl, stůl NNo o od-
borníků působících no pomoc dětem o dospělým ouiistického spektro.o Hodnotící seminóř k nové strotegii vDv proběhl zo účosli spřótelených nodocí o iinýchNNO v kongresovém ceniru Olšonko v Proze 3.

C Dne 14,2, se v RYtířském sóle Voldštejnského polóce konoIo setkóní předstovitelů politic_
kého Živoio s nodocemi, kieré se stoly příjemci NlF- prostředků z Nodočního invesfičního
fondu. VDV bylov 2.kole do nodočního imění převedeno čóstko 

,]B 
435 0oo Kč.. Mileno Černó vystoupi|o v pořodu Doteky víry v Českém rozhlose.. Ve Fóru dórců se konolo setkóní nodocí k témotu pořódóní sbírek.

' Zosedóní SKOK ve VDV novštívilo Noncy Meech z Delegoce Evropské komise v Proze.
Březen

o ve vDv se konolo zosedóní porodního sboru Fondu vzdělóní o výběrové řízení no udě-
lení nových stipendií pro studenty z dětskych domovů o se zdrovotním postižením při
sludiu no středních o vysokých školóch.

' ři skuPinY ostmotických dětí s rodiči obsolvovoly psychorehobilitoční pobyt ve středisku
Johojo v Novém Boru.

o Renoto Elhenickó uspořódolo pro zoměstnonce vDv seminóř o komunikoční strotegii.o vDv novšíívil p Dušek, president Nórodní rody zdrovoŤně postižených o president České
rody humonifórních orgonizocí.

r Mileno Černó se zúčostnilo slovnostního olevření chróněných bytů Bono o. p. s.,
no ieiichž vybovení přispěl VDV.

' vDv novštívil podporovotel nodoce poul Lemmens z Holondsko o předol nodoci
peněžih/ dor.

o VDV novštívil zóstupce hejfmono Olomouckého kroie Jiří Vólek.
' V kině MAT se konolo tiskovó konference no témo bilonce roku 2001 o vyhlóšení nové

strotegie VDV.



Duben
. Českó lelevize vysílolo pořod GEN (Golerie elity nórodo) o Doně Němcové.
e Mileno Černó se zúčostnilo otevření výstovy obrózků dětí s outismem ze středisko DAR.
o konolo se volnó hromodo Fóro dórců - Asocioce nodocí.
o U PříleŽitosti oslov ]0 let od zoložení Modrého klíče převzoly procovnice VDV poděkovóní

zo dlouho|etou podporu proiektu podpory Iidí s kombinovonými vodomi o ieiich rodin.
o Procovní snídoně no témo Mentólně postižení mezi nómi se zúčoslnili novinóři o řodo

odborníků.

' spróvní rodo rozdě|ilo příspěvky no projekty NNo z výnosu prostředků z NlF zo rok
200l.

' Poroto Ceny Olgy Hov|ové zhodnoŤi|o novržené kond;dety o určilo joko nositele ceny za
rok2002]iřího Šedého s Downovým syndromem.
Květen

r Dne Ó,5. 2002bylo v Brožíkově síni Storoměstské rodnice udě|eno Ceno Olgy Hovlové
Jiřímu Šedému |2ó) zFrýdku-Místku. Mlodý muž měl možnost promluvit s ponem presi-
dentem VÓclovem Hov|em o svých spisovotelských zkušenostech. Zóznom ze slovnosii
vysí|oIo Českó televize. NósIeduiícího dne byli jiří Šedý o ieho rodiče pozvóni do pořo-
du ,,Přesčos" u ČT l.

o Procovnice VDV novštívily Velký dvůr v Pohořelicích, kde Sdružení pěstounských rodin
Brno zohóiilo proiekt domu no pů|i cesty.

o Dono Němcovó o procovnice vDv se zúčostniIy slovnostního otevření chróněného
bydlení pro m|odé lidi občonského sdružení Pod křídly ve Vo|ošském Meziříčí.

o Dono Němcovó o procovnice vDv se zúčostnily iízdy porníkem po v|tově, kterou
k l 0. výročí svého působení v Proze uspořódolo mezinórodní odventistickó
orgonizoce ADRA.

r Mileno Černó se zúčostnilo setkóní monželky presidento usA Lourou Bushovou
se zóstupci NNO v residenci velvysloneclví USA o předolo ií publikoci ,,Life in Block ond
White" vydonou VDV.

l KuIotého stolu ,,Vlódo otevřenó občonům - informoce, konzultoce o účost veřeinosii"
v Liub|ioně, Slovinsko, se zo české NNO zúčostnilo Mileno Černó.

o vzpomínkový večer no poní olgu o zočótky vDv uspořódolo Museum dětské kresby
v Proze l.

' Jubileiní koncert k 10. výročí Deutsche Freunde und Fórderer der Olgo Hovel Stiftung
e.V. o ieho přesídlení do Berlíno se konol v budově Zostupitelského úřodu ČR v Berlíně
dne 2B.5, Nósledující den se Mileno Černó zúčoslnilo zosedóní nové spróvní rody.

o Ve večerním vysílóní Českého rozhlosu Plzeň ,,Hlosy noděie" o zočótcích, součosnosti
o plónech VDV hovořilo Mileno Černó.
červen
v rómci proiektu sosokowo se dne ó. červno ve vDv konolo přednóško doc. Mortino
Rusnóko o výhodóch používóní doporučených teropeutických postupů.
procovnice vDv se zúčostnily slovnostního otevření nového oddělení pro děti s kombino-



a

vonými vodomi v o|ivově dě'ské léčebně v Říčonech o trodiční u/stovy rn/tvorných procí
dětí s outismem ve veslibulu Nové scóny Nórodního divodlo.
pieiního oktu k ó0. výročí vyhlození Lidic se zúčostnil člen spróvní rody prožský biskup
Vóclov Molý. Mezinórodní setkóní Lidice 2002 no iémo ,,Budoucnost Evropy - jednoto
v rozdí|nosti,, konferovolo Mileno Černó,

.,Službo církve ioko iniegrólní součóst sociólního systému" - no brněnském seminóři pořó-
doném Ekumenickou rodou církví vystoupilo Mileno Černó.
Promovolo noše stipendistko lng. Povlo Poříkovó.
pod zóštitou peho piihorto, předsedy senótu pčR o výboru dobré vůle - Nodoce olgy
Hovlové se v proze konolo mezinórodní konference ,,vzdělóvóní joko pomoc pro somo-
stotný život", pořódonó Sdružením pro pomoc meniólně posiiženým.
No synodu duchovních cčsH v królíkóch bylo pozvóno Mileno Černó. Hovořilo o vDv
o toké o prevenci, příčinóch o nósledcích prosíituce.
procovnice vDv novštívily Josefův Důl u Mlodé Boleslovi, mísio konóní letní školy
onglického o německého iozyko v rómci proiekiu ,,Zlorý dukót'',
skok uspořódol v pordubicích setkóní se zóslupci kroiů no podporu reformy sociólních
služeb.

Ke 30.ó. 2oo2 byl ukončen dvouletf,gront Ch. S. Mott Foundotion no posílení kopocity
nodoce.

červenec
Jormilo Vernerovó se zúčoslnilo oslov stóiního svóiku Froncouzské republiky.
Uskutečnilo se první čóst společného projektu ČsoB, o. s. o VDV ,,Zloti dukót" - letní
školo iozyků v Bítovské ulici v proze 4 pro děti z dětských domovů. No zóvěr kursu
se konolo tiskovó konference.
Ke dni 14.7.2002 zopsol Kroiský obchodní soud v Proze zvýšení imění VDV o prostřed-
ky z Nodočního investičního fondu (NlF) v druhé etopě.
PoboČku hospice Červený Kostelec pro rehobilitoci klientů s rozlroušenou sklerózou moz-
komíšní v Žírči u Dvoro królové nod Lobem novštívilo Mileno Černó.
Procovnice VDV se zúčostnily slovnosiního otevření druhého domu občonského sdružení
,,Rodino sv. Zdislovy" pro pěstounskou rodinu v Rožnově pod Rodhošiěm. Novštívily iéž
pěstounskou rodinu smrčkových ve vološském Meziříčí o seznómily se s plóny no bydle-
ní mlodých lidí bez rodin občonského sdružení ,,Pod křídly'..
Srpen
procovnice vDv o novinóři novšiívili letní školu iozyků pro děti z děiských domovů
v Josefově Dole u Mlodé Boleslovi.
Mileno Černó o Hono Horókovó novšlívily Vóclovo Kosíko, generólního ředitele českého
rozhlosu.

No ose iih - sever v Čechóch se rozpouloly rozsóhlé zóplavy. Neivíce posiiženo bylo
měsio o obce vJihočeském, Středočeském, o Ústeckém kroii o v hlovním městě Proze.
VDV dne l3.8. 2002 zoložil sbírkové konto 1OO53O578/O3OO ,,Zóplovy'' no pomoc
lidem při odstroňovóní nósledků kotoskofy.

a

a
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Mileno Černó se v residenci velvyslonectví USA zúčostnilo slovnostního předóní doru

AmeriCores no pomoc lidem postiženým zóplovomi - 50 tis. dóvek očkovocí dóvky proti

hepotitidě.

Dne30.B.2002sevJosefověDolekonolooficiólnízokončeníproiekiu,,Zlarýdukót".
Zo VDV se iei zúčostnilo koordinótorko proiektu Jormilo Vernerovó.

Deset děií s kombinovonými vodomi z Arkódie v Teplicích prostřednicfuím VDV novšiívilo
no pozvóníJohonniter Unfoll Hilfe Bonn chróněné dílny o dolší zaíízení pro osoby
se zdrovoiním postižením v Německu. Skupinu doprovózeli monželé Zvolských.

zan
Dne 3.9. se konolo zosedóní spróvní rody no rozdělení první čósti peněz získoných
ve prospěch postižených zóplovomi.
V Arše Pordubice proběhlo setkóní žen Ekumenické rody církví no témo ,,Rozhovor mezi

generocemi". Vystoupilo no něm Mileno Černó.
Dono Němcovó hovořilo o Dni dobré vůle v pořodu Českého rozhlosu ,,Doteky víry".
Dne l2.9. uspořódol VDV v kongresovém centru Olšonko seminóř o poliotivní léčbě
o hospicovém hnutí v rómci proiektu ,,Solzburg Cornell Seminoť', který vzbudil velkou

pozornost. Vystoupili no něm mlodí lékoři z Česko o Slovensko.

Dne l 5.9. se v kostele Všech svohy'ch v Bělohrodě konol benefiční koncert ve prospěch

obětí zóplov. Výtěžek obdržel VDV.

Ve dnech 17. - 18.9. se v hoielu Duo v Proze konolo první mezinórodní konference

dílo Sue Ryder.

Upoutóvky no Den dobré vůle, informoce o živé vsiupy vysílol Český rozhlos,

Rodiožurnól, Proho, Vliovo, Regino, Ostrovo, Ústí nod Lobem o Rodio Proglos.

lnformovolo o něm též televize NovA.
Dne 23.9. 2002 proběhl v Proze o 38 městech Den dobré vůle ve spolupróci s ČSOB
o Junókem - svozem skoutů o skoutek ČR, Výtěžek sbírky byl rozdělen no obnovu moteř-

ských škol zničených zóplovomi v obcích Obříství, Molšovice, Dolní Zólezly o Korlštein.

No přelomu zóří oříina se v Senótu PČR konolo ll, celostótní konference nodocí
s mezinórodní účostí. Pořodotelem bylo Fórum dórců.

Řiien
Dne 3.10. se konolo mimořódné zosedóní spróvní rody no rozdělení dolší čósti peněz
získoných no konto ,,Zóplavy".
VDV novšiívil Jiří Šedý s rodiči o předol nodoci svůi obroz ,,H|ubino".
Mileno Černó se zúčosinilo slovnosiního zohóiení podzimního mezinórodního veletrhu

hroček |TEA o převzolo od vyslovovoielů hročky pro posiižené děii.

V sídle delegoce Evropské komise v Proze se konol Kulohf, siůl se zósiupci NNO
no témo reformy sociólních služeb v ČR o priorit Evropské unie v oblosti sociólní.
Pod zóštilou VDV se v prožském Korolinu konolo mezinórodní konference o outismu.

Pořódolo ii Sdružení pro pomoc mentólně postiženým.

Společnost OB lnvesi věnovolo VDV 1,3 mil, Kč no pomoc lidem postiženým zóplovomi.
Tuto čóslku isme předoli Forní choriiě Litoměřice no vybovení domovo pro seniory.

a
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' ČsoB o. s. věnovolo čóstku l mil. kč, kterou obdrželo oblostní chorilo strokonice
no přestovbu bývolé školy v Sousedovicích přednosině pro poiřeby storších osob
postižených zóplovomi,

o procovnice vDv se zúčostnily zohóiení nového Nórodního cenlro domócí péče ČR v pro-

ze 8 o dóle seikóní s kondidóty do senótu ps ČR o zosiupitelstvo hl. m. prohy no témo
sociólní politiky.

' skok zoslol předsedovi vlódy vlodimíru Špidlovi otevřený dopis ,,NNo v ohrožení"
o porlnerství vlódy o neslótních neziskových orgonizocí no cestě do Evropy.

. VDV se zúčosinil oslov ]0, vr7ročí činnosti Business Leoders Forum v Kounickém Polóci.. 8. zosedóní Řídicího qiboru no podporu Česko_briiského proiektu reformy sociólních slu-

žeb Mpsv se zúčostnilo Mileno Černó.
o Dono Němcovó o Mileno Černó se zúčostnily oslov 28. říjno no Prožském hrodě.
r No zosedóní spróvní rody VDV bylo rozděleno l l28 tis. Kč no proiekty v rómci

progromu senior, obyčeiný život o cesty k integroci o dóle 3 l82 tis. kč no odstroňo-
vóní nósledků zóplov.
Lislopad

o ,,Občonskó společnost v zemích střední Evropy - vzloh siótu o NNO" bylo témotem mezi-
nórodní konference, kterou ve dnech l l. - ]2. l1,2OO2 pořódolo Nodoce Friedricho
Ebeďo. O íinoncovóní NNO no ní hovořilo Mileno Černó.

o Dne l2. listopodu se konolo volnó hromodo Fóro dórců.
o Dono Němcovó uvódělo v kulturním domě v Nové poce svoii knihu Hovory s Motkou

Terezou vydonou Kormelitónským noklodotelstvím.
r Dne l3. listopodu se ve VDV konolo tiskovó konference k zohóiení společného proiekiu

VDV o Sirkórny Sušice ,,Uděleite druhým štostné Vónoce".
o Dne l 4. listopodu pořódol VDV v kongresovém ceniru Olšonko seminóř k proiek-

tu ,,Solzburg Cornell Seminor" no témo zdroví žen, který vedlo Hono Horókovó.
Spolupořodotelem bylo Arcus OnkoCentrum Českó Lípo.

o pon A. korel velon z konody poslol vDv dor no podporu rozvoie proiekiů ,,Domov olgo
v Blonsku", ,,Dětský dům v Brně-Zóbrdovicích" o dolších proiektů v progromu ,,obyčeiný
život".

. Českó televize vysílolo dokumeni Liuby Vóclovové o proiektu ,,D1 /2" Sdružení pěsloun-
ských rodin v Brně, který podporuje VDV.

o Mimořódné zosedóní spróvní rody rozdělilo zbývolící čóslku určenou no pomoc lidem
postiženým zóplovomi. kteró se shromóždilo no sbírkovém kontě vDv vedeném ČsoB.

o Dne l7. listopodu se v koslele sv. Šimono o Judy v proze pod zóštitou presidento repub-
liky Vóclovo Hovlo konol osmý Benefiční konceri dobré vůle, který uspořódolo Advokótní
koncelóř koción Šolc Bološtík. výtěžek - steině ioko v minulých leiech - byl určen no
progromy Senior o Novó rodino.

' Nodoce VlA uspořódolo seminóř ,,Firemní dobročinnost o ieií zviditelnění - oby to fungo-
volo", no kterém Mileno Černó o Jon stolór prezentovoli dlouhodobý společný proiekt
VDV o ČSoB - Fond vzdělóní.
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Mi|eno Černó se zúčostnilo zosedóní Rody v|ódy pro NNO - Výboru pro spolupróci

s regiony.

VDV přispě| no Den hospice v Liioměřicích, který novštívilo Hono Horókovó.

Slovnosiního předóní CenyJoros|ovo Seiferio zo rok2002 Jiřímu Grušovi pořódoném

Nodocí Chorly 77 se zúčostnili procovníci o příznivci VDV.

Spolu se zóstupci firmy ContocteI si Mileno Černó prohlédlo obec Obříství, postiženou

zópIovomi.

Prosinec
Členko spróvní rody VDV senótorko Joroslovo Moserovó přiio|o kondidoturu no presiden-

to ČR.

Prosincové zosedóní SKOK se konoIo v kovórně Vesmírno v Proze l, |eiíž obsluhu ivoří

mlodí lidé se zdrovotním postižením.

Ve VDV se konolo zosedóní porodního sboru Sosokowo Asthmo Fund.

Biskup Vóclov Molý podepisovol v knihkupectví vlindřišské svoji knihu ,,K poznóní prov-

dy poiří pokoro".

,,Co přineslo nodocím novelo zókono o nodocích o nodočních fondech" byl nózev semi-

nóře kononého Fórem dórců, iehož se zúčostnili zóslupci VDV.

Dne l 2. prosince se kono|o zosedóní Rody v|ódy pro nestótní neziskové orgonizoce

o proiednolo výklod novely zókono o nodocích o nodočních fondech včetně |e|ího
působení no smIuvní vztohy mezi Fondem nórodního moietku o nodocemi při sprovovóní

nodočního jmění z prostředků NlF
Pod zóštitou VDV uspořódolo dne l2, prosince odvokótní konce|óř Pošek Pištorovó

o portneři v prostoróch Briiish CounciI oukci obrozů, ieiíž výtěžek byl rozdě|en no potře-

by Domovo sv, Rodiny v Proze o ústovu soció!ní péče Empotie v Českých Budějovicích.

Dne ]7. prosince se ve VDV konolo trodiční setkóní č|enů spróvní rody s procovníky

o dobrovolníky.

Dne lB, prosince uspořódol VDV v hoteIu Andel's seminóř MUDr. Lukóše Proppero o ie-

ho spoluprocovníků z dětské psychiotrické kIiniky ve Fokultní nemocnici Molol o outismu.

Dono Němcovó hovoři|o s občony Lózní Bě|ohrod no témo ,,Uprchlíci mezi nómi",

V komponovoném pořodu vystoupiIi toké Zdeno Voškovovó - zpěv

o Vlodimir Ščigo| - klovír.

V předvónočním období rozděliI VDV hročky zo více než l00 tisíc Kč orgonizocím,
které se sioroií o děti se zdrovoiním o sociólním hondicopem.



Jak žódat Yýbor dobré vůIe, Nodoci Olgy Havlové o příspěvek

Nodoce poskyiuie příspěvky občonským sdružením, účelovým zoíízením církví, obecně

prospěšným společnostem, školóm, obcím o ýzickým osobóm, je|ichž zóměry isou v sou_

lodu s poslóním o cíli nodoce.

výběrovó řízení no přidělení nodočních příspěvků, zeiméno v rómci proiektů Fond

vzdélóní, rozdělení vrf,nosů prosiředků Nodočního invesiičního fondu (NlF), Sosokowo

Asthmo Fund o Solzburg Cornell Seminor jsou vyhlošovóno v tisku o no inierneiových

skónkóch nodoce - www.vdv.cz.

Příslušné formulóře jsou k dispozici no inlernetový,ch strónkóch nebo v sídle nodoce.

Možno si ie vyžódot toké písemně.

U žódostí o příspěvek no investice je nutné doložit mojeikopróvní vztohy orgonizoce

k oblektu, v němž se proiekt uskutečňuje.

VDV neposkytuie půičky, příspěvky no úhrody dluhů o nókup nemovitostí.

Žódosti íyzických osob se přiiímoií v,ilučně v přípodech hodných zvlóštního zřetele,

o to zeiméno v rómci progromů Fond vzdělóní o Novó rodino. V progromu Cesty k in-

legroci se příspěvky poskytuií ož no rniiimky prostřednictvím občonských sdružení, škol

o obecně prospěšných společnosií, které iednotliv,/m osobóm poskytu|í sociólní, zdrovot-

ně sociólní či vzdělóvocí služby. Žodotelé |sou povinni doložit důvod, kvůli kterému si

nemohou svoji poiřebu zobezpečit bez pomoci nodoce. .Jednó-li se o pořízení věci nebo

služby, uvedou ieií cenu, kolik z této ceny mohou uhrodit somi o ioké příspěvky moií

přislíbeny z iiných zdroiů, nopříklod od zdrovoiní po|ištbvny, kro|e, obce nebo od 1lnych

nodocí. V příloze doloží skutečnosti rozhodné pro posouzení žódosii, zeiméno potvrzení

o úhrnném pří|mu rodiny v uplynulém kolendóřním roce s uvedením počtu ie|ích členů.

Dóle pok podle okolností přiloží kopii lékořské zpróvy, rozhodnutí orgónů veřeiné spró-

vy, soudů o jiných instilucí.

O rozhodnutí spróvní rody isou žodotelé inÍormovóni písemně ne|později do dvou

týdnů od jeiího zosedóní. U nodočních příspěvků vev,riši 10 000 Kč o více uzovíró VDV

s příiemcem smlouvu o poskytnutí nodočního příspěvku.

No poskytnutí nodočního příspěvku není próvní nórok.

lnformoce no bezplotné teleÍonní lince 80O l l l OlO v procovní dny od 8 do l7 hod.,

v pótek od 8 do l 5 hod.



pravidla pro rozdělování nadačních příspévků z výnosů prostředků z NtF
No zóklodě smlouvy-s.Fondem nórodního mojetku vDv rozdělí koždoročně neiméně80 % z výnosu jmění získoného . o.."ru"ali *'| oo oon." roku nósledujícího po doso-

ill :il:'.i,'ffi ::ffiff-.. no,1rrui i,i,.n o;;o. o služby obyvoíelům éeské republi_

vDv vyhlósí neipozději do konce únoro koždého roku minimólně ve dvou celorepub-likových periodických iiskovinóch 
"ruu.""u r'=rí pro rozdělovóní nodočních příspěvků,

::;,'.ffi;ffiie 
zóklodní Poa'inl/, t,".u .nrr,i"n. účosíník roro.ň, 

"u, se mohl
Přednost mojí Proiekty přinóšeiící nové přístupy o řešení, noopok běžné provoznínóklody nejsou z výnosu NlF hratzeny. u ".".í'u míře lze poskytnout ."!iu.' příspěvkyno invesíice, v tokovém přípodě ie nuíné dolozit ,oleŘo próvní vztohyorgonizoce k ob-jektu, v němž se proieki,uskutečňuje o ,urrí', ii,.arojového r'.*""íurř 

'ezbytnou::ff:#i::|,ie 
vYiódřeni Předstovitelů ol." u, l-i" l p",r"l""* . zob".pečení

Nodoce no požódóní zošle příslušný formulóř žódosti. Tyro formulóře jsou dostupné téžno interneiových strónkóch VDV: www.vdv... o ňo.u i"'o'i'ru 
"',"a..i",n in**".'.

Uzóvěrko podóní žódosrí o nodoční příspěvek ie 3l. březno.
Minimólní v,7še iednoílivého příspěvku ie 1OO O0O Kč, moximólní 25o ooo Kč.o přidělení nodočních příspěvků 

'.o.hodn" rp,avni rodo vDv do konce dubno téhož
;;!; j*," "' 

výběrového 
"=".' 

s,J"rl ;;r"'5Ji; vyrozuměn i ne jpozděi i do konce

S vYbronými Příiemci příspěvků bude podepsóno smlouvo o poskyínuií nodočníhopříspěvku, kteró zoiisíí efektivní . l*o.iu."J"l"!',' oraou"ků, umožní kontrolu je|ichvyužilí i vrócení v přípodě nedodržení .rtuu"'.Í o-.arr"t.

,"J:"Tfi:li,:*.ff;"' 
slonoveny *a,n 

"i, 
i i"zpečném u určen í konečného pří_

::"1;;ťffi 
J;:'".Jů;:,:;r:'"iťuo.',"i.'.ť'"o.:ť"".,,.,"u"o..r"",,

příspěvky třetím osobóm .]'"::, 
Žlle_imaně 80 % příspěvku použijí ," 

""j.u",
nodočního jmění. 

t nejvíce 20 % PřísPěvku no spróvu nodoce nebo no zvýšení
Budou-li příjemci příspěvku-příspěvkové o rozpočíové orgonizoce, bude ve smlouvěoposkyínutí nodočního příspěvku zokotveno, r"';; ;50 % íinončnícl., p,"r,r";io .il;;:;;;, 'e no předmětný projekt použiií nejméně

Příspěvky, které nebyly. využirydo konce kolendóřního roku, budou při-
Hl[ 

výnosu v nósleduiící- l"Ua}"];;o.. o spolu s ním se znovu

l0



Progromy Výboru dobré vůle ,
Nqdoce Olgy Hovlové v roce 2OO2

l. zdrqvotnictví
pomoc zdravolnictví

Tento progrom dop|ňuie zdrovotní péči o prvky směřu|ící k ielímu zlepšení. Nenohrozuie

povinnost zřizovote|ů nemocnic obnovovot přístroiové vybovení či finoncovot provoz, oni

zóvozek zdrovotních poiištbven hrodit výkony léčebné o preventivní péče. V roce 2002
v menším rozsohu pokročovolo podporo progromů Cysiickó fibrózo o Růžovó siužko.

Fokultní nemocnici v Hrodci Królové jsme z doru rodiny Kubečkových pořídili nezbytné

pomůcky potřebné pro ulehčení léčby onkologicky nemocných zo hospitolizoce o FokulF

ní nemocnici v Děčíně isme z doru švýcorské dórkyně poní Anni Ecker věnovoli přístroi

no šelrné provódění břišních operocí.

Celkově isme no zdrovotnické proiekty věnovoli čóstku l 37O 3l5 Kč.

Sasakawa Asthma Fund
Progrom se těší dlouhodobé podpoře ioponské nodoce The Nippon Foundotion o zo-

hrnuie rovněž pomoc pro S|ovenskou repubIiku. Y roce 2002 měly děti z České i Slo-

venské republiky posiižené oslmotem možnost zotovil se ve švýcorských Alpóch o no

Slovensku. Dóle nodoce podpořilo vydóvóní čivrtlefníku Bulletin Sdruženi pro olergické

o ostmotické děti (SAAD} z Brno o zeiméno dlouhodobý proiekt zlepšovóní kvolity životo

u ostmotických dětí, uskutečňovoný studenty zdrovotně sociólní fokulty Univerzity v Trno-

vě.

€elkově isme no oktivity, kreré dětem s olergiemi o oslmoiem usnodňuií
život, vynoložali 2 2O2 ló3 Kč.

ll. §ociólni, zdrovoině sociólní
q humonitórní progromy

Cesly k integrací
Tento progrom noplňuie původní poslóní Výboru dobré vůle - Nodoce Olgy Hovlové:

pomóhot dětem i dospělým se zdrovotním postižením k zočlenění do společnosti, pomó-

hot iim uplotnii se no trhu próce, vést normólní život o toké vést společnost k poznóní,

že přítomnosi posiižených mezi zdrovými ie normólní o užitečnó, že zdrovotně posiižení

mohou neien doslóvot, ole toké dóvof.



Celkorrý objem nodočních příspěvků no Cesfy k integroci činil 2 292 lOO
Kč. Z toho no sluchodlo isme věnovoli přispěvky ve výši 4l4 0O0 Kč
a 562 3O4 Kč no iiné rehobiliroční pomůcky. Zbyló čósrko bylo použito
no osobní osistenci, osistenci dětí se zdrovolním postižením do běžných
rypů škol, no pro|ekty roné péče, podporovoného o chróněného zoměst-
nóvóní, chróněných byiů, vybovení děiských cenieř o dolší projekty.

íenior
Progrom Senior přispívó k pozitivnímu přístupu k Iidem storým o nemocným ve spo|eč-

nosti, Evropskó unie povožuje stórnutí obyvoie| ve 2l. století zo g|obóiní iev o doporuču.

ie se no ieho průběh o důsiedky přiměřeně připrovit. Neidůležiiěišími zósodomi tohoto
procesu příprovy isou udržení pocitu potřebnosti u siqrších Iidí, soIidorito mezi genero-

cemi o nobídko služeb podle individuó|ních potřeb storších lidí, kteří isou odkózóni no

pomoc druhých. Nósiroii k dosoženící|ů isou komunitní progromy, spoIupróce škoI o uni.

verzil, a zejméno podporo nestótních neziskových orgonizocí, které poskytuií soció|ní
o zdrovotně soció|ní sIužby zochovóvoiící důstoinost občonů ve stóří, nemoci o smrli.
V roce 20Ol činily příspěvky no přogrom Senior celkem l 3ll 787 Kč.

Komunitní centrum sv. Kláry v Hrabyni



Obyčejný život
Bezdomovectví znomenó extrémní vy|oučení ze společnosti. Progrom Obyčeiný život

usiluie o zlepšení soció|ní próce s lidmi bez domovo o rodinného zózemí s cílem noiít

pro ně možnost žít život srovnotelný s životem ostotních. Spolu s nestótními neziskovými

orgonizocemi se snoží zmopovol českou scénu, vytipovot neisložitěiší momenty v sociólní

próci s lidmi bezprostředně ohroženými vyloučením o podpořit účinné formy pomoci.

Mezi podporovoné pro|ekty potří ozylové domy pro bezdomovce o pro motky s dětmi,

domy no půli cesiy o sociólní próce no ulici. Z proktických důvodů isme spojili dřívěiší

progromy ,,Pomoc v nouzi" o ,,Dům Olgy Hovlové". VDV dbó no to, oby podporovoné

proiekty splňovoly doporučené siondordy kvolity sociólních služeb.

V roce 20OO přispěl VDV čóstkou l IO5 ól5 Kč.

Noyó rodina
Progrom Novó rodino vyivóří prostředí pro postoie odborníků, veřeiné spróvy i občonů

nopomóhoiící myšlence, že neiúčinněiší je sociólní próce s celou rodinou o v přípo-

dech, kdy se dítě ocitne bez podpory rodiny, ie iřebo nolézt pro ně nóhrodní rodinu.

Dlouhodobó ústovní péče není ideólním řešením problémů rodin s dětmi. Podporou

modelových proiektů občonských sdružení progrom Novó rodino vytvóří zóklod pro

koncepční změnu celého systému ve prospěch dětí, které isou zonedbóvoné, hf,roné,

opuštěné, moií nevyhovující rodinné prostředí o hrozí iim vyloučení z pospolitosti školy

i rodiny. Změno spočívó ve vedení rodin s dětmi k somoslolnému přístupu k probIémům

o k 1elich řešení tok, oby rodino nošlo své důsioiné míslo v komunitě. Příiemci nodočních

příspěvků isou občonskó sdružení o pěstounské rodiny s větším počtem dětí nebo s dětmi

vyžoduiícími zvlóštní péči.

€elkovó čóstko vynoloženó rr roce 2OO2 činí l 8l l 778 Kč.
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Zpráva o rozdělení v,ýnosu z prostředků
Nodočního investičního fondu (NlF)

Podle smlouvy s Fondem nórodního mojetku isou výnosy z prostředků NlF určeny no

podporu sociólních o humonitórních proiektů. VDV mó povinnost oznómit podmínky pro

získóní nodočních příspěvků z ieiich výnosu v celostótním tisku, uspořódoi výběrové říze-

ní o zveřeinii výsledky výběrového řízení i způsob použití celé čóstky.

Y roce 2002 použil VDV výnos z prostředků NlF uložených v nodočním imění zo

rok 200l. Čóstko k rozdělení činilo l 395 OOO Kč. Výběrové řízení bylo vypsóno

no iři oblosti odpovídoiící progromům Senior (důstoiný život nejstorší generoce),

Obyče|ný život (sociólní proiekty zoměřené no kvoliiní pomoc lidem bez domovo,

rodiny) o Novó rodino (podporo pěstounské péče, sociólní próce s rodinomi). Do

nodoce doš|o v termínu 1 55 žódostí, z toho 5 l nebyIo posuzovóno, neboť nesplňovoly

zodoné podmínky. Podpořeny byly iok orgonizoce dlouhodobě o spolehlivě činné, tok

toké orgonizoce zočínoiící. Proho obdrželo příspěvek pro 3 orgonizoce, Středočeský

kroi2, Królovéhrodecký kroi 1, Pordubický kroi ], Morovskoslezský kroi 2, Olomoucký

kroi 1 . Z celkového počtu 10 příiemců bylo ó občonských sdružení, zbytek tvořily Choriiy

o Diokonie. Podle účelu isme rozdělili finonční prostředky pro 3 proiekty spodoiící do

progromu ,,Senior", 3 proiekty z progromu ,,Novó rodino" o 4 proiekty z progromu

,,Obyčeiný život". Nodoční příspěvek z výnosu prostředků NlF v roce 2001 obdržely

iyto orgonizoce:

Dům rodin smečno



Orgonizoce Proiekr požodovek §chvóleno poznómko

Diokonie ČCE Dvůr królové

nod Lobem

Beihesdo -
domov pro lidi

s Alzheimerovou

chorobou

250 00o l 84 0o0 Senior

HosPicoVé

občonské

sdružení

cesto domů

Praho 7 centrum domócí

hospicové péče

483 000 215 0oo Senior

Jovorník Senioři v podhůří

Rychlebských hor

l ó50 000 ,l 
80 00o Senior

Kolpingovo

rodino o. s_

Smečno Rodino je místo,

kde se móme ródl

2ó9 o0o l 80 000 Novó

rodino
SpoIečnost pro

ronou péči o. s.

Proho l Kruh pro rodinu 314 800 l 20 000 Novó

rodino
5IREP o. s. Rokovn ík Doprovózení rodin 84 00o 80 000 Novó

rodino
Armódo spósy Hovířov

o Opovo
Dům pro motky

s dětmi o Azylouy'

dům somoritón

12l 000 l5 000 Obyčeiný

život

Lhorito líenštót

pod Rodhoštěm

Frenšfót

pod Rodhoštem

choritní dům

pro motky

o děti v tísni

l00 000 90 000 Obyčeiný

život

R-R o. s Proho l Bezdomovkyně 57 3oo 51 000 Obyčeiný

život
středisko

křestbnské

pomoci

pordubice Azylorn/dům pro

muže - denní

centíUm

o koordinoční

středisko

pro Norn/ Prostor

200 000 l 80 000 Obyčeiný

život

Celkem Kč l 395 ooo

5kurečné
čerpóní Kč

l 4o7 797

Režie
80 287

Rozdíl nezí přidělenými příspěvky o skutečným čerpóním byl uhrozen z volných prostředků nadoce

ló



7pr6va o pomoci při odstroňovóni
nósledků zóplov

Motto: Člověk může v žívotě litovat mnoha věcí. Nikdy však dobrých skutků, které udě,

lol.

Výbor dobré vůle - Nodoce Olgy Hovlové zřídil dne 13. srpno 2002,kdy zóplovy ničily

obce o město v Čechóch, sbírkové konio vedené u Čsog č. l 00530578/0300.
Do konce roku2OO2 se no tomto kontě shromóždilo 28 miliónů Kč. Největšími dórci

byly společnosti Český Telecom o ČSOB, o. s. Příspěvky posloly toké siovky občonů.

Sbírko bude ukončeno 31. srpno 2003.

Již dvo hidny po zóplovóch nodoce rozdělovolo dory formou nodočních příspěvků

orgonizocím i iednotlivcům, kteří posloli žódosti, věnovolo se všok též vyhledóvóní

potřebných v místech, o kterých sdělovocí prostředky neinformovoly.

No odsironění nósledků zóplov VDV přispěl nopříklod: Obcím Dobkovice,

Dobřichovice, Dolní Beřkovice , Dolní Zólezly, Chodouny, Korlštein, Kolinec, Molšovice,

Mlékoiedy, obříswí, storé ouholice , zólezlice no oprovy moteřských o zóklodních škol

o bytů pro storší obyvotele. Městům Písek, Terezín o Ústí nod Lobem při obnově domovů

pro storší o iělesně postižené občony. Choritě ve Strokonicích, Krolupech nod Vltovou

o Litoměřicích no rekonslrukci domů pro storší obyvotele, kteří se nemohli vrótit do sv'f'ch

domovů. Občonským sdružením Borvy životo v Roudnici nod Lobem, Junók v Černoši-

cích, Českó moltézskó pomoc v Českých Buděiovicích o dolším.

Po zóplovóch obdrželo finončni pomoc VDV 24 orgonizocí o l02 občonů.

lll. Progrqmy no podporu vzdělóní

Fond vzděIánt
Dobré vzdělóní je vklod, který mlodému Člověku v budoucnu přinese možnost uplotnit se

ve společnosti, být somostotný o nezóvislý, VDV podporuie studeniy, kterí by si siudium

nemohli dovolii z důvodů nepříznivé zdrovotní či sociólní siluoce. V roce 2002 isme

podporovoli formou stipendio 47 siudeniů středních o vysokých škol, z nichž 22bylo
z dětsklich domovů. No studi|ní pomůcky, školné nebo jiné potřeby isme iednorózově
přispěli 28 studentům. ČSOg - generólní portner Fondu vzdělóní - porticipuie no výběru

uchozečů o no komunikoci s veřeiností. Jednó se o neidéle probíhoiící společný proiekt

nodoce o okciové společnosti v České republice.

Y roce2OO2 byl vzdělóvocí progrom pro děti z detskYch domovů rozšířen o sludium

ongličtiny o němčiny. Proiekt nozvoný Zlot"ý dukót se setkol s velkým úspěchem. Pro 8ó

17



l
]

.:_

{

vybroných studentů bylo důležité nejen rozšíření iozykových dovedností, ole léž poznóní
oktivních přístupů ve výuce, setkóní s lektory pochózeiícími zjiných kultur o zlepšení
vlosiního hodnocení, Děti, které proievily zóiem o do kurzu nebyIy vybróny, obdržeIy
s lovn íky.

V roce 2OOl isme vydoli no pro|ekt Fond vzdělóní l OlO 477 Kč, no sub-
proiekt Zlotý dukót l OOl 898 Kč, celkem 2 ol2 g75 Kč.

Salzburg CorneII Seminar
vybroné kopitoly ze všech lékořských oborů nobízí mlodým lékořům progrom intenziv-
ních týdenních serninóřů pořódoných v Rokousku. y roce 2oo2 se iich zúčostnilo celkem
l7 lékořů z ČR. Podmínkou ie otestoce l. stupně v oboru, věk do 35 let o dobró znolosi
onglického |ozyko, De|ších pobytů, tzv. internship, se v roce 2OO2 zúčostnilo 8 českých
iékořů,

Novinkou roku 2002 se stoly seminóře, při nichž účostníci progromu přednóšeli o získo-
ných poznotcích jok pro kolegy lékoře, tok toké pro zdrovotníse§try o monožery nestót-
ních neziskových orgonizocí, které poskytuií služby v doném oboru.
Nóklody no reolizoci progromu čini|y 2o2 7o3 Kč, z toho l97 277 Kč
bylo hrozeno z gřontu Open Society Fund.

Lo skovostí vydovote | ů 
" 

r r^, 
jÍÍ"Í;,fí aŤril;l, čosop i sy, které předóvó

Nórodní iékořské knihovně v proze. Čosopisy ve více exemplóřích obdrží Mosorykovo
nemocnice v Ústí nod Lobem o nemocnice v Trutnově, y roce 2oo2 isme lékořské veřei-
nosti předoli tyto čosopisy:
Diobeies, Hostings Center Report, Horvord Heolth Letters, Psychiotric Rehobilitotion

Journol, Meniol Retordotion.
Hodnoto věcného doru v roce 2OO2 ie 2l OOO Kč.

lV. Progrqmy no podporu
q ochronu lidských próv

Romq
vDv podporuie okce sociólního o kulturně socióIního zoměření, no které se z iinýchzdroiů nedostóvó, v roce 2oo2 isme díky velkorysému doru pono korlo velono měli
možnost přispěŤ zejméno no proiekt rozšíření populórního ,,Děiského domu'' pro déii
uIice při Římskokotoiické fornosti v Brně - Zóbrdovicích.
celkowý obiem finončních prostředků čerponých v rómci progromu Romo
dosóhl wýše 799 57O Kč.
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Cena OIgy Havlové
Ceno Olgy Hovlové sleduie zóvožný cíl: ocenit ongožovonost lidí se zdrovotním posti-

žením v próci pro druhé lidi. Nóvrh no kondidóto Ceny může poslot kierókoliv orgoni-

zoce či iednotlivec. Udělení Ceny Olgy Hovlové ie koždoročně společenskou udólostí,

při níž VDV odměňuie poděkovóním o věcným dorem význomné dórce, dlouholeté spo-

luprocovníky o reolizótory vynikoiících proiektů v oblosti zdrovotnictví, sociólních služeb,

vzdělóvóní o ochrony o podpory lidských próv. Občonské sdružení, ve kterém nositel

Ceny Olgy Hovlové působí, může v Ťémž roce požódot o nodoční příspěvek no proiekt.

V roce 2002 ie| získol K|ub Downovo syndromu zJoblonce nod Nisou no orgonizoci

seminóře o no vydóní nové knihy nositele Ceny Olgy Hovlové Jiřího Šedého z Nového

Jičíno, postiženého Downovým syndromem.

Den dobré vůle
Koždoročně v zóří pořódó VDV spolu se skouty Den dobré vůle, který připomínó zolo-

žení nodoce, vyzývók dobrým skutkům o k podpoře progromů pro hondicopovoné děti.

Heslo Dne dobré vůle v roce2OO2 znělo: Nové zočótky isou těžší... o tl,kolo se obnovy

obecních zořízení pro děti po srpnových zóplovóch.

Výtěžek z celostótní sbírky byl věnovón no obnovu moteřských školek v obcích Obříství,

Molšovice u Děčíno, Dolní Zó|ezly o Korlštein. Žel, výtéžek sbirky byl nižší než v před-

chozích letech. Z důvodů kotoskofólních zóplov se některó město nemohlo zúčostnii

o rovněž se neuskutečnil plónovoný Koncert pro Den dobré vůle. Ostotní progrom

proběhl díky portnerské spolupróci s]unókem o ČSOS, o. s. Proto se mohl stót Den

dobré vůle 2002 iedním ze čtyř hlovních progromů v roce oslov 90. výročí zoložení

Junóko - svozu skoutů o skoutek v ČR.

l9
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§esterské orgonizoce

spoluprocuií s vDv o podporuií přímo nebo prostřednictvím vDv proiekty uskutečňovoné
v České republice.

Association OIga Havel France

Podle rozhodnutí volné hromody přispělo
po 7ó2 EUR no soukromé dětské domovy v Mezirolí o Zblinóch,
4ó0 EUR rodině Heřmonov,f,ch no osistenci pro 2 dospělé syny s opolickým syndromem,
762 EUR pěstounské rodině se zdrovotně postiženými dětmi v Hovězí
4 000 EUR rodině Šestókových z obce Kly u Mělníko, kteró bylo posíiženo zóplovomi.

Dne 17. prosince 2oQ2 oznómil., předsedkyně Associocion Olgo Hovel Fronce poní
Komilo leclerc spróvní rodě VDV, že Asocioce ukončilo ke konci roku 2002 svoii čin-
nost.

Association OIga Havel Branche Helvetique

se v roce 2002 věnovolo orgonizoci sbírky no pomoc.Ježkově konzervotoři pro nevido-
mé, kteró bylo postiženo zóplovomi no prožské Kompě.

cgnadian czechoslovak Fund for Medicine and Rehabilitation

Monželé Olgo o Korel Velonovi přispěli
no chróněnou dílnu Domovo olgo pro děti o mlodé lidi s mentólním posližením v Blon-
sku,

no rozšíření proiektu ,,Dětský dům" pro děti ulice v Brně - Zóbrdovicích,
no dolší sociólní projekty spodojící do rómce progromu ,,Obyčeiný život''.
zúČostnili se slovnostního předóní Ceny Olgy Hovlové v Brožíkově síni Storoměstské rod_
nice.

Jeiich dory v roce 2OO2 předstovují čóstku téměř 2,5 mil. Kč,
výbor dobré vůle - Nodoce olgy Hovlové si vóží zeiméno oktivní účosti monželů
velonov,rich při rn/běrovém řízení no udělení grontů z poskytnulich finončních prosíředků.



POMOC PŘt ODSTRaŇOVÁXÍ XÁSLEDKU
zlprxv V SRPNU 2002

\N
víbor dobré vůle
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Deutsche Freunde und Fórderer der Olga Havel Stiítvng e, V,

No pozvóní Johonniter unfoll Hilfe se skupino klientů Arkódie Teplice zúčostniIo v zóří

2oo2 poznóvacího pobytu v Bonnu s nóvštěvou chróněných díIen pro osoby s kombi_

novonými vodomi. skupinu doprovózeli monželé zvolských z Deutsche Freunde und

Fórderer der Olgo Hove| Stiftung Bonn.

Deutsche Freunde und Fórderer der olgo HoveI Stiftung e. V. věnovoli involidní vozíky

zo72 lis. Kč, které jsme věnovoli Choritě Oslrovo pro Komunitní centrum v Hrobyni

u Opovy,

Jubileiní koncert k 10. výročí Deutsche Freunde und Fórderer der olgo Hovel Stiftung

e.V. o ieho přesídlení do Berlíno se konoI v budově ZostupiteIského úřodu čR v Berlíně

dne 2B. květno. Dne 29. květno se konolo první zosedóní nově zvo|ené spróvní rody.

Převedlo no účet VDV dory německých příznivců,

Stiítung Guter Wille

štědró dórkyně, předsedkyně nodoce poní kotjo sprúngli, orgonizovoIo o prostřednic_

tvím nodoce uhrodilo tříhidenní ozdrovné pobyty v oIpském středisku v Dovosu pro děti

s ostmotickými onemocněními. V roce 2O02 se iich zúčostnily děti s oslobeným zdrovím

z Korvinó-Fryštótu o Plzně.
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Qiga Flavel Foundalicn Narwtry

Veclcuci ro.ská pobcč|.y V)V v 3ergenu, poníjcnc Sii-oin::es, nóm noo.oio, že Oig<r

i-lr:vc] i'ounrjoiion Nor,,,vcy lliisoó o v roce 2Ca2..

" obČcnským scji-uženíirr Perl-itoroi o Vilius v 3ouzcvě nc ieini lóbcl pro iěti ze:octolrre
siobýcir rcclin,

. oi-gcnizccl UN]CEF nc školnícjochózk,..; nlo 5 dívek v Nepóiu,
o Červenému iiíži sbílkcu ilroče< pro cěii v cjěi5kých cjornovech,r Rur-nunsku,
. |]c pciicc zocioveným cir]cs'cm,, Ce,,,.c c S,ove:lské repubiice,
. č.:_.kýr,.! bgzclcl.-:ovcu!,n v i.jorsku,

" r:o Kuiiurliiurn c:c noric,,nony,r 3crgenu,
;1ěiuie;re zc vnímcvcsi pr-o poiřeby ilc]i i.eisrl v Česió r-epul-.lice c |'.iol-si,u,

Qlga trlavel Faundalion New York

e Zprostiedkovcio vyúčior,ónic zcs]éní cicru
nrl Scsckowct A:ihmcr 1-1;ncj



Trochu stotistiky

Počel nadačních příspěvků poskytnurých Výborem dobré vůle -
Nodací OIgy Havlové

489

353 z toho

102 zóplovy

Nadační příspěvky v roce 2OO2 podle oblasti

Sociólní - humonitórní proiekty

28%

zdrovotnictví
lz/o

Podporo vzdělóní

Lidskó próvo

4%

Záplovy
49%

27

l B0 z toho

24 zóplavy
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Ceno Olgy Hovlové

bylo uděleno dne ó. kvěrno 2002
v Brožíkově síni storoměstské rodnice

prrnu Jiřímu Šedému
zo pomoc při výchově o vzdělóvóní dětí s mentó|ním posližením

o zo liierórní o výtvornou činnosi,

Cenu o|gy Hovlové - bronzovou sochu Olbromo Zoubko ,,Povzbuzení'' - předoIo před
sedkyně spróvní rody Výboru dobré vů|e - Nodoce Olgy Hovlové

poní Dono Němcovó.

s|ovnostní pořod, v němž vystoupili Bombini di progo s dirigentem Bohumilem
Ku|ínským, só|isté Krishýno VoIouškovó - soprón o Peřr Moluszek - bory-
lon se sklodbou Morko kopelento ze zópisníku Notoši H. o Fonfórov,ý orchestr

prožského hrodu, uvóděl Miroslov kovóřik



Poděkovóní o originólní skleněnou mísu v,ýtvorníko Zdeňko Lhorského
obdrželi:

Za wýznamnou finanční podporu

Českomorovský cemeni o. s. Mokró - lng. Miroslov Weber - předsedo předsiovenstvo
Č§Og, o. s. - lng. Petr Knopp, člen předstovensivo

Č§ stovební spořitelno o. s. - lng. Voitěch Lukóš, místopředsedo spróvní rody
5lonislovo kubečkovó _ pordubice

§AZKA o. s. - JUDr. Aleš Hušók, předsedo předslovenstvo o generólní řediiel
lng. Motos - Slévórno Strošice

Za dlouhodobou spolupráci

Komilo Jonotovó - Leclerc - zoklodoielko o předsedkyně Associotion O|go Hovel Fronce

lng. Morie Kopeckó - ředitelko Open Socieiy Fund Proho
Moriin Kvítek - redoklor čosopisu Groniis o Měsíčníku pro neziskový sektor
Evq podzimkovó - vedoucí obchodu vDv ve zlolé uličce no prožském hrodě
RNDr. Milon Pospíšil - člen porodního sboru Fond vzdělóní
Voirěch §edlóček - Agenluro ProVós

JUDr. Mortin Šolc - Advokóiní koncelóř Koción Šolc Bološtík
Monže!é Zvolských - Deutsche Freunde und Fórderer der Olgo Hovel Stiítung e. V.



Za uskutečnění vynikaiících proiektů

Bt. Evžen Adómek , Chorito Znoimo - zo sociólní služby poskytovoné dětem,
lidem se zdrovotním postižením o storším obyvotelům měsio
llio Hrodeclcý - Noděie - zo humoniiórní dílo pro děti s postižením, motky s dětmi,
bezdomovce o storší občony
Mgr. Aleno Kunovó - §rředisko roné péče Diqkonie Č€E Proho 5 -
§rodůlky - zo historicky první proiekt roné péče pro děti s kombinovonými vodomi v ČR
Joroslov Mňuk - občonské sdružení §olidoriro §lověrín nod Metuií -
zo dvocet let pořódóní ,,Rotibořického poiezdu'' pro vozíčkóře
PhDr. lvonq Plechorá - Domov Sue Ryder o. p. §. - zo proiekt komuniiního
centro v Praze 4 s péčí o storší občony
Ing. Moriin prožók - chorito oslrovo - zo reolizoci projektu centro sv. klóry
v Hrobyni
Emilie o Frontišek §mrčkovi , Votošské Meziříčí - zo projekt ,,Pod křídly''
lng. Michol Sochor , Dětský nodoční fond Plzeň - zo proiekt klimotických poby-
tů pro děti s průduškov.l,m ostmotem.

Nositeli ceny olgy Hovlové o všem vyznomenoným blohopřól president republiky vóclov
Hovel, který se slovnosti zúčostnil.

Portner proiektu o generólní sponzor Ceny Olgy Hovlové: Č5OB, o. s.

Poděkovóní procovníkům Mogistrótu hlovního město Prohy
o primólorovi Jonu Koslovi

poděkování všem účinkuiícím, kteří vysroupili bez nóroku no odměnu
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Děkuieme těm, kdo ve svých zóvětích pomolovoli no dílo
Výboru dobré vůle - Nodoce Olgy Hovlové:

Morio Pio Cqrozzeňi-Poci, Birsfe|den
Jindřiško Holmonovó, Proho l
Ludmilo Konvicko, Trhové §viny

lng. luboš Koreček, Prqho 2
Mqrie Mórovó, Krolupy nod Vltovou

Morie Moróvkovó, Pordubice
Jormilo §oučkovó, Proho tO

Věro Strónskó, Tóbor

Yděčně na ně vzpomínóme



Poděkovóní nošim sponzorům o dórcům

yíce než lo ooo kč vénovali
A.C.E. Medio Ventures lnc. l5 OOO Kč; ADVoKÁTNÍ gNcrnŘ FEL|X A sPoL
Z] 000 Kč; Evelin o PeterAchnitz Núrnberg 3ló 8oo Kč; AMER|CAN EXPRESS
15ó 200 Kč; AUo HosPlTAL EQU|PMENT 25 0oo Kč; ASSoClAZloNE LlRloN
Milono 31 522 Kč; AV|RUN|ON o.s. l00 O0O Kč; JUDr, Jiří Bološtík 13 00O Kč; Mileno
Bortókovó 30 000 Kč; BERÁNEK spol. s r. o. Klodno l oo ooo Kč; poní Bložkovó 20
000 Kč; BLOOMBERG L.P. - nóbytek zo 3Q2 000 Kč; Frontišek o Vlosto Brožkovi,
Oberengslringen 87 861 Kč; BRZOBOHATÝ BROŽ o HONSA, v.o.s.
20 000 Kč; CA lB FlNANclAL ADVlsoRs s.r,o. ] 5 O00 Kč; Jon Colto 30 000 Kč;
clMEX KoNCERN o.s. 22 5o0 Kč; CoNTACTEL s.r.o. 224 557 Kč; ČERMÁK HoŘEJŠ
MYsLlt, odvokótní o potentovó koncelóř 25 ooo Kč; ČEsKÁ sPoŘlTELNA - Stovební
spořitelno 5Z0 000 Kč o věcné dary za 171 056 Kč; ČEsKoMoRAVsKÝ CEMENT o.s.,
Mokró 245 O00 Kč; ČesrÝ LeRstNG spol. s. r. o. ó49 43O Kč; črsrÝ TEtEcoM
o.s. l l 3o8 2oo Kč; čsor o.s. 3 852 52o Kč; Deutsche Freunde und Fórderer
der olgo Hovel Stiftung, Berlin - involid ní vozíky za 72 oo0 Kč; ECK GENERAT|NG
s.r,o. l8 000 Kč; EZ PRAHA o.s. l9 l20 Kč; Morie Follodovó 40 ooo Kč; Mgr. Aleš
Frel ó5 000 Kč; M. o V. Frybovi 20 0oo Kč; GRAAF HUYN coLtEGE, Geleen 14 256
Kč; Regino Gregorovó t o5o ooo Kč; HAMÉ a,s,90 2o4 Kč; Morie Honušovó
l2 000 Kč; Morie Hovlíčkovó 25 ooo Kč; proí. Gottfried Herbig, Bonn 80 989 Kč;
HERDUCA spol. s r. o. 20 000 Kč; Dogmor Hochovó-Reinhordíovó
30 000 Kč; JUDr. Olgo Holečkovó 50 ooo Kč; HoTEL PROMENÁDA Korlovy Vory
l3 000 Kč; lng. PovelHrobě l5 0oo Kč; lDS SCHEER ČR 2oo OOO Kč; lNcoMA
RESEARCH ,l0l 

000 Kč; |TEA s.r.o. hročky z mezinórodního vele'rhu zo 20 O00 Kč;
JASON TRAVEL s.r.o. 50 000 Kč; JUDr. Vlodimír Kobeš s chotí Otilií, Woshington D.C.,l50 

000 Kč; Věro Kičmerovó i 1 00o Kč; lvon Klumpo1 Lexinglon 30 ooo Kč; Vóclov
Kokožko l5 ó00 Kč; lng. Peir Kolóř l5 OOO Kč;JUDr. Morlo Krupouerovó
20 000 Kč; Heleno Kryštůfkovó l2 0oo Kč; Lubomír Kublčko 25 o0o Kč; Morcel
Ludikor 30 000 Kč; MAJETKoVÁ, SPRÁVNíA DELIM|TAČNí uNtr oogonovÝCH
SVAZŮ óo OO0 Kč; senólorko doc. MUDr. Joroslovo Moserovó. Dr.Sc. 40 OOO Kč;
Blonko Moteilovó 50 OOO Kč; lng. Heleno Novrótilovó 3l 0OO Kč; NMB - HELLER
HOLD|NG Nizozemí 300 000 Kč; PhDr. Mileno Nečóskovó l5 000 Kč; neznómí
dórci celkem 73 ó57 Kč; oB HELLER Proho 3l5 OOO Kč; oB lNvEST, o.s. l 3oo
o0o Kč; Miroslov ondříček 25 ooo Kč; Anno Pólkovó 50 oo0 Kč; Hono Pelnóřovó
s rodinou, Toronto 90 000 Kč; Diono Phipps 52 2OO Kč; PKM AUD|T s.r.o. 29 O0O Kč;
MVDr. Bohuslov Plošil l00 000 Kč; lng. olgo Plošilovó 8l l50 Kč; PLZEŇSKE DíLo
v.d. -obrózkovó domino zo82936 Kč; Evo Podzimkovó 1ó 5oo Kč; PPF BURZoVNí
SPOLEČNOST o.s. 28 50O Kč; Mgr. Libor Prokeš ló 5OO Kč; Jon Pruher l5 OO0 Kč;
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RAKo o,s, l5 ooo Kč; RAT'oPHARM CZ s.r.o. 2oo ooo Kč; RECoM REA.ITY s.r.o.44 500 Kč; doc. lng. Tomóš Roubíček Dr.Sc. 25 0O0 Kč; S.A: ClMENTERlEs CBRl00 000 Kč; SAP ČR s.r.o. 2Oo ooo Kč; SCALA CR s.r.o. 54 ooo Kč; SEALED AlRs,r,o,21 00O Kč; Eliško Schworzeová2o O00 Kč; lng. Povel Sehnol '| l O00 Kč;srvrRoČesrÁ GALERIE Litoměřice 54 ooo <;; sir,vrNs s.r.o.50 ooo Kč o počíločezo 'l31 000 Kč; SLoVAKoFARMA spol. s r, o. ]oo ooo Kč; 
'TÁTNÍT'SKÁRNA 

cENlN45 000 Kč; Lukóš Strónský 14 ooo Kč; Filip Svótek 50 OOO Kč; ProÍ. Věro Šídovó25 000 Kč;.JUDr Mortin Šolc 51 5OO Kč; Miroslov Špolek 20'OOO r;,' 
- "

Prof. Dr. J. Tejmor, Soorbrúcken 97 73O Kč; .lon Tomónek l5 OOO Kč; MorgotTuhóčkovó 15 84o Kč; Petr Vocek 20 0OO Kč; VAKUUM PRAHA spol. s r. o. .l5 
OO0Kč; Jiří Voněk '' oo ooo Kč; lng. Zuzona Voněčkovó 33 ooo Kč; Korel Velon, Velonlnc., Monlreol 242O Oó0 Kč; V|LYspol. s r. o.50 OO0 Kč;Jon Vroný 12 0O0 Kč;lng, Miroslov Weber 2ó 00O Kč; povel Ziko 20 ooo Kč; Zdeňko Zikovó ml. ]i 0oo Kč.

Gront OPEN SOCIETY FUND: l97 227 Kž
Výnos z doru THE NIPPON FOUNDATION: 2 lól 9ó6 Kč

Výtěžek sbírky ke DNl D.BRÉ vÚtE dne 23. zóíí 2oo2z 652 o7o Kčvýtěžek z BENEF.čNíH. KoNcERTu D.BRÉ 
"ori 

ii. r".r]ň ioor,l 3ó9 39o Kč

Rovných lO OOO Kč věnovali:
lng, ,Jindřich Boss; ČESKÝ RADIoKLUB; F.NS spol. s r. o.; GLAVERBEL cZEcH,o,s,; Jiří Gottwold; Libuše Hudečkovó; lng. Tomóš Chrz; lng. lgor.]onourkli foniJirónkovó; KABER - monželé Berkovi; lng. Jitko Korobinovó; lng. Petr Kytko; Jiří Lomoč;LANGMA'TER GR.UP; Morie Lengerovó; Mezinórodní měnový fond; lng. Jiří Peterko;Georg Nikolov Petrov; Vóclov Pešek; Dogmor Rohlenovó; Vlodimír Roso; Evo Slezókovó;Boženo siodíkovó; Vlodimír Stecher; MU-Dr. Petr Stroko; MUDr. Lubico Skokovó; lng.Liono Šórovó; VEIKOLOM ČrnrOVY SCHODY ..,_,-luOr. Morcelo Vilímkovó; JonoVilímovó; Vlosto Voltrovó; .]ormilo Wilde-Eismonovó.

A - AlG cR PoJlšŤovNa; nauolarnoi"|],l]jtÍ,";:L, c porlneři; Advokótní koncelóřJUDr, Morie Cilínkovó; Advokótno koncelório Čechovó - Rokovský; Advokótní kon-celóř Řezníček - Voněčkovó; Hono Almerovó; J. Almerovó; AMER|CAN APPRA|SALs,r,o,; Ludmilo AntoIovó; Jiří Antončík; AURlNG s.r.o.; ATEL|ER ART s.r.o.; B - Bobo;Růženo Boconyovó; Povel Bočkovský; Robert Bohenský; lreno Bolóčovó; H. Bolcorovó;V Bórovó; Aleš Bortók; .,lono Bortkovó; lng. Moďin Bortoň; Jon Bortulec; Petr Boutz;Romono Bečvóřovó; Šórko Bechynkovó; úogdoleno Bendovó; M. Benešovó; lvon Berko;Ludmilo Berndtovó; Dovid Besten; Heleno ge-zdiekovó; Morie Bezděkovó;
lng, Vóclov Bicek; lng, Dogmor Bienkovó; Michoel Bílek; olgo Bíló; Milon Bloho
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Jon Bloško; pon Bložek; Mgr. Rodko Bložkovó; Morie Blóhovó; Pek o Jitko Bodlókovi;
Morie Bodovó; René Boglevsky; Hono Bohóčovó; lng. Vóclov Bóhm; Věro Bohůnovó;
BORG|S o.s.; Frontišek Borovičko; Adrieno Borovičkovó; Morie Bortlovó; Tomóš
Boublík; Jiří Brezoviok; René Brindo; 7vzonko Břízkovó; Josef Brož; lvono Brožovó;
poní Brucklerovó; Vloslo Brůhovó; Michoelo Brychtovó; Bohumil Buchtelo; Jormilo
Buchtelovó;. BUS|NKON CZECH DOJO; C - CCB - CZECH CRED|T BUREAU o.s.;
Jon Ceip; RNDr. .Joromír Cibuleč; Růženo Ciburovó; Evo Cigónkovó; ClM PRAHA
s.r.o.; COMPUTER PRESS o.s,; Drohomíro Coufolovó; Zdeněk Cozl; Jono Cutychovó;
č - MUOr. Jiří Čechók; Jormilo Čechovó; Josefo Čechovó; Jokub Čeichon; lng. Čeloud;
Miroslov o tRůženo Čermókovi; Věro Čermókovó; Emilie Černó; Libuše Černó; Morto
Černó o Špočkovi; lreno Černochovó; Michol Černy; ČESKOMORAVSKÝ CEMENT o.s.,
Beroun; črsrÉ onÁHy črs<É uoloKoMuNlKAcE; črsrÝ sVAz zAHRÁDKÁŘů
Molé Svotoňovice; Hono Činčerovó; ČSRO - ÚlN rLOnrNC; Růženo Čudlíkovó;
ČVUr - Fokulto elektrotechniky; D - Dogmoro; Evo Dovidovó; Libuše Dboló; Prof. Jon
Dědič; Jitko Dezortovó; Peh Dolenský; Fronlišek Doležol; Romon Doležílek; lng. Zdeněk
Domoród; Morkéto Dopitovó; Korel Dostólek; Droho, Vlosto Drohoňovskó; Dogmor
Drošorovó; Boženo Drdóckó; DRG EASTERN EUROPE o.s; Joromír Drozd; lvono
Drozenovó; Evo Dřízholovó; Dogmor Dubečku; Rodim Duko; lvon Dušek; Štěpón Dvořók;
Morie Dvořókovó; JUDr. Jon Dvořóček; E - ECONOM|A o. s.; Miroslovo Eiemovó; ELl

L|LLY ČR s.r.o.; ENERGETICKÉ CENTRUM KLADNO s.r.o.; Moniko Enzovó; EUROTEL
PRAHA s.r.o.; EVK-Řího Vlodimír; Lenko Eyerovó; F - FB TRAD|NG s.r.o.; FEDERAL -
MOGUL FR|CT|ON PRODUCTS; Blonko Feiíorovó; monželé Fiolovi; lng. Lenko Fikorovó;
Tomóš Filip; Soňo Fišerovó; lng. Jiří Flídr; MUDr. Oldřich Foreit; Vóclov Fronc; Josef
Froněk; Anno Freimonovó; Zino Freundovó-Homonovó; Evo Fricovó; Dolibor Fuchs; lng.
Joroslov Fuko; G - Věro Goislerovó; Stephen Gollivon; M. Gost; Morie Govolčíkovó;
Korel Govlos; GLAV|NFO G.l.E.; Petr Gregor; Miroslovo Gregorovó; poní Grégrovó;
lreno Grosmonovó; Heleno Guryčovó; H -Jon Hóiek; Milon Hóiek; Miroslov Hoizler;
Evo Hoklovó; Koteřino Hólovó; Homonovi; Povel Honuš; JUDr. Pek Honzol; Frontišek
Horošio; Michol Horso; Blonko Houslerovó; lng. Jiří Hovelko; Heleno Hovlovó; Rodek
Hegr; Robert Hejhol; Alexonder Hemolo; Jindřiško Hemzovó; JUDr. Brigito Hendrychovó;
Eliško Herbrychovó; HERMANEX s.r.o.; Mgr. Morion Heres; Bedřich Heřmónek; Dogmor
Hessovó; pon Himer; Andreo Hlovotó; Morcelo Hlovicovó; Dogmor Hlovinovó; HLAVNÍ
MĚSTO PRAHA; Hlovóčkovi; lng. Petr Hloušek; Rodovon Hof; PhDr. Frontišek Hoffmonn;

JUDr. Zdeněk Holósek; Jor, Holcovó; lng. J. Holeček; MUDr. Miroslov Holub; Jiří
Homolko; Jiří Honskus; Richord Honzovič; lng. Oldrich Horký; Milodo, Vlosto Hornó;
MUDr. Blonko Horókovó; Michoelo Horókovó; JUDr. Eleno Hornovó; Vroiislov Hovorko;
lng. Tomóš Hrobók, Eliško Hronóčovó; MUDr. Petr Hrobor; pon Hrubý; Joroslov Hruško;
Vóclov Hruško; JUDr. jono Hublerovó; Lenko Hudečkovó; lvono Hudskó; tng. Petr

Hudský; Vlodimír o Anno Huiovi; Hulsnitovi; Jorko Huňóčkovó; Lodislov Huryto; lng.
Lodislov Huryto; HVĚZDARNA A PLANETÁR|UM; HVT JAN; Pek Hyks; Michol Hynek;
CH - Chorles Chodim; Dovid Choloupko; Miroslov Choloupko; Michol Chorvót; Hono



Chorvótovó; Mortin Chlebek; Lukóš Chlódek; lng. Vlodimír Chytrý; l- 
'KEA 

ČEsKÁ
REPUBLlKA; lKEA HANlM s.r.o.; doc, RNDr. Heleno lIlnerovó Dr.Sc.; Miroslov lmrich;
tNvrsrtČN[ KLUB o.s.; lPB REAL lNVEsl 

'Z.LCENTRUM 
- CB; J - Zdeněk.Jokoubek;

Jiří Jqku§ů Joroslov Jonóček; Vroiislov Jonkeš; Miroslovo Jonofovó; Jiřino Jonovcovó;
Silvie Jonovskó; lng. lgor Jonovský; Drohomíro Jonsiovó; Stonislov.Joroš; Koleřino
Jorošovó; Miloš Jedličko; Rodovon Jelínek; Peko Jeřóbkovó; jono Jenšovskó; poní
Ježókovó; JoseÍ Ježek; Milomír Ježko; Leono Jirókovó; Zdeňko .Jirónkovó; povel Jireš;Mileno Jirsovó;
JJ RENOVA s.r,o.; Vóclov Jonóš; Michol Josífko; Boženo Joskovó; Stonislov Jungwirih;
Morie Junkovó; Pek Jurkovič; Lenko Justovó ml.; Evo Jůzovó;JV SERV|S s.r.o.; K - JonoKočobovó; poní Kočolovó; KADEN s.r.o.; Oldřich Kodlec; Jono Kodlecovó; Jon Kolpo;
Rodoslov Komrlo; KANcEtÁŘsKE sYsTÉMY o,s.; Mogdo Konlorovó; KARL.VAR'KÝ
PORCELÁN o.s.; Morie Kornetovó; pon Kosolický; Povel Kosný; Vítězslov Koše; lvono
Košporovó; lng. Jiří Koiz; Joros|ovo Kovolcovó; Lindo Klečkovó; MUDr. Miroslov Klein;
Zdeněk Klenor; lng. oldřich Klos; Morie Kloudovó; poní Kluchovó; Dolibor Knecht; Petr
Kobliho; Zdeněk Kocib; Tomóš Kočí; Kočovi; Petro Kofroňovó; Joroslovo Kohlíčkovó;
Miluše Kohoutovó; Jono Kokešovó; Vlodimír Kolóř; Evo Kolóřovó; .,l. Kolóřovó;
MUDr. Josef Koldo; kolektiv sester FN Ostrovo; Anno Kolínovó; Morie Kolmošovó;
Evo Komonovó; Povel Komór; Věro Komórkovó; KOMORA DAŇOVÝCH PORADCů
ČR; Dogmor Konečnó; lng. Petr Konečný; Heleno Konopíkovó; pon Konůpek; Anno
Koníčkovó; Milodo Kopolovó; lng Vóclov Korbel; lng. Miroslov Kornolík; Aleno Kosovó;
Rodim Koštiol; Rudolf Kohbo; Olgo Kotrčovó ; Zuzanto Kottovó; Hedviko Kovoříkovó;
pon Kovórno; pon Kovóř; jon Kovóř; Miroslov Kovóř; doc. lng. Jon Kovóřík; Jitko
Kozukorovó; KRAFT FOODS ČR; Stonislov Kroitl;
Dr, Evo Krótkó; pon Krótký; MUDr. Rudolf Krótký; Libuše Krbečkovó; Hono Kreičovó;

!n .r:r::'": 
Kreičí; Mgr Mortin Krejčí; Zbyněk Krepin skÝ; )iri Krulo; Bohdon Krupko;

ceslmír kryštůfek; věro kubótovó; lreno kučerovó; koteřino kučerovó; zvzono
Kuchořovó; Jiří Kuchto; Milon Kuchto; Vóclov Kuchynko; Jindřiško Kukučovó; Vlodimír
Kunok; Rosiislov Kundero; Věro Kundrotovó; Michol Kurečko; Boženo Kurzovó; lng.
Josef kuřík; květoslovo kuííkovó; Eliško kvosničkovó; kverkovi; vlosto kvisovó; lreno
Kyselovó; Joroslovo Kyselovó; Hono Křivohlovó; L - Peh Lobounek;.Jiří Lommel; Mortin
Londo; Miroslov Longer; Mgr. M,iroslov Longhommer; lvono [onghommerovó; Morie
Louermonnovó; poní Loukovó; LÉČtVa o.s.; Vóclovo Lehkó; JoroJlovo Leipe*ovó; Heleno
Leišovó; LEKo; Poul J. G. Lemmens, Geleen; Tomóš Lenoch; LF LEVEY & JUNG o.s.;LHolsT s.r.o.; Jono Lhotskó; Morie Lichtogovó; Mgr. Boris Lilov; Morie Linsmoyerovó;
Joroslovo Lioliovó; poní Lípovó; poní Lískovó; Mileno Lískovó; Mgr. Andreo Lófflerovó;
Korel Lomoz; V. o J. Loučkovi; Anno Lounkovó; LUCRA spol. s r. o.; Regino Lukóšovó;
Jon Lukosz; LULlDo; LUM,NEX spol. s r. o.; MVDr. Jiří Lungo; Morto lupočov ó; M -Zdeněk Mocók; Josef Mocelo; Věro Mockovó ; Zvzona Mochovó; Ludmilo Moló; Edito
Moliorovó; Miroslov Molý; Donuše Monhol; MUDr. Jiří Moreček; Romon Morek; Korel
Moreš; Moreš ZZPol. sever; lng. Andreo Morioni; Růženo Morkovó; Povel Moďínek;
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Povlo Mortínkovó; Mirko Moršólek; Olgo Motěiovskó; Jiří Motho; Petr Meier; V.
Meisnerovó; Zdenko Melcovó; MEL|CHÁREK - Michol Coubol; Joromír Mencl; J. V. Diik
Mevrouw, Groningen; MF GENERÁLNÍ Řrotre Lsrví CEL; Tomóš Micek; lng. Micholovó;
Mieko obo, Tokio; Vlodimír Miesler; Květo Mikovó; Luděk Minořík; Lubomír Mocek;
Antonín More; J. Mrhočovó; Jitko Mrhočovó; Jiří Mrnko; Mgr. Libor Mrózek; rodino
Mrózkovo; Vlosto Muchovó; MĚsTo LoKET NAD oHŘÍ; MĚsTo RoUDNlcE NAD
LABEM; MĚsTsKÉ KULTURNí sTŘEDlsKo LnzNĚ gĚLoFlRAD; N - Boženo Noimonovó;
Lenko Novrótilovó; Morto Novrótilovó; Zdeno Novrótilovó; lng. Vóclov Nedvěd; Petr
Němec; Libuše Neumonnovó; Josef Novók; Libor Novók; A. o B. Novókovi; monželé
Novókovi; lng. Heleno Novókovó;
lng. Joroslov Novole; NoTlA EKoNoMlcKÝ sERVls; Dono Novotnó; pon Novotný;
Jiří Novolný; lng. Tomóš Novotný; NoTÁŘsKÁ KoMoRA; NRG ENERGY CZ s,r,o,;
NRG ENERGET|CKÝ PRoVoZ s.r.o.; o - oÚ PRACHATICE; Nino odsřčilovó;
Romon Olsor; Mgr. Aleš Ondruš; Dolibor Ondróček; Joroslovo Oiovovó; P - Jon
Poclt; Ančo Pojzochovó; Lenko Polókovó; Morie Polme, Múnchen; lng. jiří Pónek;
Hono Ponskó; Josef Ponuško; Jitko Popiežovó; Olgo Porovó; Mortin Povlíček; monželé
Pozderkovi; PEGUFORM BoHEMIA; Olgo Peiskorovó; PENZUNí FoND ČP o.s.; Věro
Peprníčkovó; Hono Pelrovó; Morie Peků; Joroslovo Petróčkovó; Rodek Pečo; Lenko
Polókovó; Olgo Pičmonovó; PlD|VADLo; Tomóš Pilor; Věro Píšovó; Theodor Pištěk;
MUDr. Michol Plintovič; poní Plívovó; Jiří Podzimek; Morie Polóchovó; Joroslov Polcor;
PollclE ČR; Povel Polívko; poní Popperovó; Vlodimír Pospíšil; Drohomíro Pospíšilovó;
Evo Pospíšilovó; Jono Pospíšilovó; lng. Petro Pospíšilovó; Věro Pospíšilovó; lng. Evo
Potůčkovó; poní Potůčkovó; Dovid Prochózka; Jan Prochózko; Dono Prochózkovó;
libuše Prochózkovó; Jon Přidol; Jon Přiklopil; Jono Přikrylovó; PUNCOVNÍ ÚŘAD
PRAHA; Tomóš Půžo; Hono Pužeiovó; R - llio Rocek; Zdenko Rodostovó; Vóclov
Rodotínský; Štěpón Rondo; RAŠEIINA o.s.; Heleno Reguckó; lng. Povel Reich; lreno
o Frontišek Reilovi; Heleno Renótovó; lvono Reneltovó; Mortin Rychtořík; Luděk Richter;
Korel Risinger; Vlostislov Romónek; Vlodimír Roso; Ludmilo Rosypolovó; JUDr. Vóclov
Rovenský; Jon Royf; Gobrielo Rubóšovó; Lenko Rudolfovó; Lois Russell; Bohumilo
Rybókovó; Tomóš Rybóř; Boženo o Antonín Rybóřovi; PhDr. Morie Rydvolovó; Sionislov
Ryšový; Štefon Růžičko; Ř-Jon Řehoř; Boženo oJitko Řeřichovy; Lubomír Řího; Morie
Říhovó; ŘízrNÍ LrrovÉHo PROVOZU; 5 - Jono Soiverovó; Miroslov Somek; poní
Sonkotovó; Bohumilo Sozimovó; Renolo Sozovskó; Moďin Sedlóř; Jono Sekerókovó;
Jono Semschovó; Donico Schreiberovó; Olgo Schreiberovó; Ludmilo Schwobíkovó;
Korel Schworzenberg; Mileno o Josef Schworzovi; Mogdo Schwerinerovó; Joroslovo
Siegerovó; Lodislov o Zdeňko Sieglovi; Jono Sieglovó; SlEMENS AUD|OLOG|CKÁ;
MUDr. Aleno Simurovó; skoutky Lózně Bělohrod; Morkéto Sklenóřovó; Vlostimil Skobiš;
Joroslov Skoupý; Povel Skrehot; Drohoslovo Skókolovó; Povel Skólo; Jiří Smordo; Milodo
K. Smetocek, Bethesdo; lng. Emil Smrčko; Hono Smržovó; |odislov Smyd; Vóclov Sochor;
Věro Sochorovó; lvono Sokolovó; SOLETANCHE ČR s.r.o.; ]iřino Sommerovó; Povel
Souček; Bohuše Součkovó; PhDr. Vóclov Soukup; .Jormilo Spolovó; Ludmilo Spoustovó;
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SPRÁVA A úDRžBA SlLNlC; SPRÁVA PRAžSKÉHo HRADU;
MUDr. Anno Spurnó; Aleno Srbkovó; lng. Dušon Stórek; STAVBY sllNlc A ŽrLrzNtc;
poní stefonovičovó; Aleno stehlíkovó; povel steinhort; Miroslovo stoklosovó; Morie
Stonovó; Milon Stor; Joroslovo Storkovó; V. Shoklovó; Jono Slrokovó; Soňo Síreiblovó;
Jon Strencl; Jiří Strzinek; sTŘEcHY PRUHER; Petruško Studeckó; Zdeněk Studničko;
Jiří stulík; zdenko svitovskó; monželé svobodovi; sourozenci svobodovi; Heleno
Svobodovó; Povel Svěcený; Ludmilo Synkovó; poní Syslovó; Jiřino Sýkorovó; Jon Sýs;
poní Sznopkovó; Š -Jormilo Šobotovó; lng. Jon Šofko; Jiří o Jiřino Šólených; Zdeněk
Šóro, Jitko šedivó; M. šenkovó; Oldřich šigut; Emilie šikovó; .lono Šimójkovó; Mgr.
Dorio Šimíčkovó; Aleno Šimurdovó; Vóclov Šinógl; lng. Emonuel Šíp; Vítězslov Šip.-ek;
Morie Širokó; .j. Šlorovó; MUDr. lvo Šmelhous; Stonislov Šmic; poni Šmidkovó; Morlo
Šmidrkolovó; Rodomír Šmoldos; .Jokub Šnoider; pon Šourek; PoedDr. Lodislov Špoček;
Evo Špočkovó; Alexonder Špek; poní Špiglovó, Jono Šprincovó; Joroslovo Štorkovó,
Pešicovó; Totono Štěpónovó; Jiří Štěpónský; Dogmor Šrěrbóčkovó; Miloš Šulc; Simono
Šulcovó; Lenko Švóbovó; Květoslovo Štbstkovó; Petr Štostný; Jitko Švecovó; T -
J. Toneček; TARGA HOTELS o.s.; Evo Tesořovó; Heleno Teufel; Mgr. Doniel Thonot; Pelr
Tomek; lng. Pek Tomóšek; Milon Tomi; TOMER s.r.o.; ToP SPlRlT o.s.; TOTAIF|NAELF
Čn; tOnL ČR s.r.o., Povlo Tothovó; TPA NOT|A s.r,o; TPG POST; Mgr. Jono
Trognerovó; TRANSSTAR smíšené zboží; Veroniko Trnkovó; Ludmilo Trochlovó; Petr
Turínek; Moríin řešňók; U - Štěpón Uherko; Jiří Urbon; Morie o Bohumilo Urbonovy;
Frontišek Urbónek; Ludmilo Ursinyovó; V - Růženo Vóclovkovó; Miroslov Vócho; Dr.
Evo Volóškovó; Mgr.; Jiří Vólek; Tonio Volento, Monheol; Ludmilo Volentovó; Morie
Volentovó; Jormilo Volešovó; Morie Volešovó; Aleno Volisovó; lrene Volko; Ludmilo
Vólkovó; JUDr. Joroslov Vonso, Zdeněk Voňótko; Peh Vošíček; Morie Voškovó; Mgr.
Zbynék Vošut; íng. Jiří Vóvro; Renoto Včeloriovó; Josef Vedlich; Kvěloslovo Velortovó;
Vlodislov Velim; pon Veselo; Libuše Veseló; Peho Veseló; RNDr. Zdeněk Veškrno; Evo
Vidrmertovó; lng. B. Vitomvos; Anno Vlóskovó; Doniel Vodróžko; lng. Zuzono Volókovó;
Rodko Vondróškovó; Povel Vorel; lng. Jiří Vrobec; Jiří Vronek; lng. Josef Vróblík; Jiřino
Vrónovó; Dono Vrbovó; Jono Vybírolovó; Romon Vykysolý; Morie Vysokó; VÝZKUMNÝ
ÚSnV ZrrVĚOĚLSrÝ; W - Lino Wognerovó; Jitko Wochtlovó; Filip Woller; Jon Wonner;
Dogmor Wosserbouerovó; WATEK s.r.o.; poní Wendlerovó; Moniko Welzlerovó; Šórko
Wildovó; Dr. Aleno Winterovó; Zdenko Wittochovó; Odo Wommer, Brounfels; lng. Povel
Wurzel; x - XTREME s,r.o.; Z - Hono Zóbronskó; Vóclov Zodók; Boženo Zódkovó;
ZÁKLADNíšroLl pnaHl4; ZÁKLADNí šroin <. V. RAlsE LÁZNĚ BĚLoHRAD; Jon
Zómečník; Hono Zopleiolovó; JUDr. Evo Zorembovó; Koteřino Zboíilovó; lng. Jon
Zelenko; Anno Zemonovó; Milon Ziko; lng. Joromír Zikmund; Jitko Zikovó; Jon Zimo;
Olgo Zimmermonnovó; Milon Zmotlo; Korel Zoch; Olgo Zrčkovó; JUDr. Jon Zrzovecký;
Mgr. Dogmor Zwyrtkovó; Ž - Povel Železný; MUDr. Jormilo Živnó.
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Zvláštní poděkování našim spolupracovníkům
Advokótni kqncelóři koción šolc Bološrík zo uspořódóní osmého Benefičního

koncertu dobré vůle dne l 7, 'l 1 . 2OO2 v kostele svohf,ch Šimono o Judy,
Agentuře provós zo bezplotné vylepení plokótů ke Dni dobré vůle v centru prohy.
Bombini di Progo s dirigeniem Bohumilem Kulínským, Kristýně
volouškové, petru Moiuszkovi o Fonfórovému orcheslru zo vystoupení při
slovnosti Ceno Olgy Hovlové v Brožíkově síni Storoměstské rodnice.
Firmě E. C. Besi Prqho zo zosílóní Fleet Sheets o ,,Lost Word'' el. poštou koždý den.
České televizi zo vysílóní zpróvy o Ceně Olgy Hovlové.
Českému rozhlosu zo vysílóní o činnosli VDý o o Dni dobré vůle.
Českému Telecomu zg provoz zelené linky 8OO l l l Ol O.

čsos, a. s. za vstřícné porlnerství v proiektech Fond vzdělóní, zlolý dukót, ceno olgy
Hovlové o Den dobré vůle.

Egey Trovel lnlernotionol §ervices, spot. s r. o. za ozdrovné pobyty pro 41 dětí
z pěstounských rodin.
Renqtě Elhenické zo školení o porodenství v public relotions.
Fobrice reklomní ogentuře zo propogoci VDV,
Doně Hrodcové o Petru Vrzóčkovi zo seminóře pro VDV.
Firmě lN-§y-co zo počítočový servis o bezplotné školení nošich zoměstnonců.
společnosti ITEA zo pozvóní no iorní o podzimní Mezinórodní veleřh hroček v Letňo-
nech, při nichž někteří vystovovolelé věnovoli hročky VDV.
Borboře kuklíkové zo novou tvóř o servis noší internetové shónky www.vdv.cz
J. E. Borisu Lozorovi o ieho choti Moriině zo pomoc při prezentoci VDV při 10.
výročí zoložení Deutsche Freunde und Fórderer der olgo Hovel stiftung v Berlíně.
Moietkové, spróvní o delimitoční unii odborových svozů zo prózdninové
pobyty v Chorvotsku pro 595 déIí z20 dětských domovů.
Mlodé frontě DNE§ zo člónky o inzeróty o činnosti VDV.
chorles §iewqrt Moř Foundofion zo velkorysý gront poskyinuh/ v letech 1999
- 2OO2 no budovóní kopocity nodoce.
Televizi NovA zo vysílóní zpróv o Dni dobré vůle o choritotivního spoiu ,.Uděleite dru-
hým štostné Vónoce!".
Společnosri phiIip Morris zo diskibuci zópolek s motivem českého betlému ve pro-
spěch VDV.

čosopisu progue Business Journol zo bezplotnou inzerci k Benefičnímu konceriu
dobré vůle.

§irkórně 5olo §ušice o og. Freedom Advertising zo reolizoci originólního nópo-
du-prodeie zópolek s motivy českého beilému no pomoc občonům postiženým zóplovo-
mi.

§kqutkóm o skoulům, kreří spolu s nómi pořódoli Den dobré vůle v desít-
kóch měst, zo ieiich ochotu o vynikoiící spolupróci.

, ponu Josefu §voioňovi - noklodotelswí Apotlo zo kolendóře o d;óře

o

o
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Nadační přispěvky lO OOO Kč a více
Animo o.s. pro rodiny zóvislých
APIA občonské sdruženi
Apogeum, občonské sdružení
Arcus onko cenhum
Asi5ience, o.s.

Asoc,rod. zdrovp,dětí Klub Úsměv
Asocioce rodičů zdroÝPosijž. děií
Bombini di Progo o,s.

Centrum Johoio
Circle of Liíe o-s.

Církevní ZŠ Orbis Pictos s.r.o,
českó moltézskó pomc
Dět§ké cenkum veskó
Dětské integ.oční centrum

Détské klimotickó pobyty o,p-s,
Dětský domov

Dětský domov Srdce
Détský nodoční fond

Diokonie ČcE " středisko Betlém
Diokonie ČCE - středisko Brno
Diokonie ČcE _ středisko Krobčice
Diokonie ČCE středi5ko Rolničko
Dítě o kůň sdružení pro hipoieroPii
DoJní Beřkovice

Dolní Zólezly

DOM, o.s,

Domov Sue Ryder

Dům no půli cesty

Emouzy čR
Eset Help, o.s,

Fokultní nemocnice

Foku|iní nemocnice u sv, Anny
Forní chorilo Holešovice
Forní choritq chodov
Forní chorilo Iitoměřice

Forní chorito Nóchod
Forní chorito pocov

Fokus, o, s,

Help Hondicop
HEiP_lN o.p.s.

Hewer, o. s.

Hnutí Fokolóre Dílo Moriino
Hnutí humonilórní pomoci
Hospic sv. Štěpóno

chorito Jovorník
Chorito Nou/ Hrozenkov
chorito oskovo
cho.ito studénko

Chorito Šumperk

chorito vseiín

Proho 2
Brno - Prohq

Brno

Českó l"ípo

Proho 2

ždór nod sózovou
Mlodó Boleslov

Proho

Sloup

koněšín u řebíče
Tóbor

Borovony

Sezemice

Proho 4
Plzeň

Zbroslov

KorVinó-Fryšióf

Plzeň

Klobouky u Brno

Brno

Rovečné

Soběslov

Kutnó Horo

Dolní Beřkovice

Dolní Zó|ezly
Proho 8

Proho 4
pordubice

prochotice

Proho 4 _.Jižní Město
Hrodec królové
Brno

Prohg 7
Proho 4
Iitoměřice

Nóchod

Pocov

Prqho 8
Tóbor

Bruntól

Proho l0
Vinoř

Blonsko

LlÍomerlce

Jovorník

Nony' Hrozenkov

oslroVo

stUdénko

šumperk

V5etín

rehobiIitoční pobyty
speciólní pomůcky

odoptoce děl pro nevidomé

vydóvóní Bulletinu

osobní osistence

půjčovno speció|ních pomůcek

počítočovli kurs pro mo|ky

novó zkušebno

rehobilitoční pobyty qstmol. dětí
glozovocí box pro chróněnou dí|nu
osobní osislence

vybovení dispečinku
osistence ve škole

rehobiIitočni pomůcky

pobyty v Nízkých Tohóch

ložní pródlo

doprovo dětí do Dovosu

vysokohorské klimotické pobyty
zořízení kuchyně

školení personólu

kopírko

rekonslrukce stocionóře

iezdecké pomůcky pro po5tiž. děti
pomoc při obnově obce
rekonslrukce moteřské školy
vzděJóvocí progrom §oc. proc,
osobní osistence

chróněné bydIení o sociólní próce
motorovó pilo pro próci klientů
vybovení chróněných bytů
vyboveni onkologické kliniky
přístroj pro opIikoce zvuk. procesoru
zdrovoiní moleriól pro CHOPS
osobní qsisience

domov pro storší obyvote|e

dům no půli cesty - rekonsirukce

vybovení geronlo stocionóře
vybovení Komunitniho cenlro
MOTOmed

porodno

osobní osislence

bezboriérové úprovy centro

chróněné bydlení Domov Olgo
vybovení o Den hospice
oulomobil do stocionóře

rekonslrukce Domu pokoiného stóří
mobilní izoloční slěno kom. cenlro
rekonstrukce víceúčelového domu
nofukovocí koupocí vono
osislence ve škole

1 0000
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l 0000
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lCN, o,p,s,

Josněnko, o.s.

Korvinó 2000, o.p.s.

Klub mominek Bolónek při FTN

Koienecký ústov při FTN

Léčebné o rehobiIitqční středisko

Memento lidice, o,p,s,

Město Ustí nod Lobem

Město Písek

Město Terezín

Nodoce Bono

Nodoční íond Dítě o ovzduší
Nodoční íond Linky dětskó pomoci

Nodoční fond vloštovičko
Noděie o, s.

Nemocnice Děčín

obč.sdružení christioneum

Občonské sdružení Borvy životo
Občonské sdružení Digno
Občonské sdružení [ipko

občonské sdružení Móme olevřeno?
Občonské sdrUžení Noděie 2ooo
Občonské sdružení Nou/ život
Občonské sdružení Pod křídly
občonské sdružení pomocnó ruko

Občonské sdružení R-Mosty

Občonské sdružení R-R

obec Dobkovice

Obec Kor|štejn

obec kolinec

Obec Morovony

obec obříství

obec provonín

obec zó|ezlice

ob|ostní chqrito přerov

oblostní chorito Jihlovo
oblostní chqrito strokonice

odborný léčebný ústov

okresní úřod Brnevenkov

Okresní úřod Klotovy

Onko-Amozonky, o, s.

pěstounko

pěstounko

pěstounskó rodino
pěstounskó rodino
pěstounskó rodino
pěstounskó rodino
pěstounskó rodino
pěstounskó rodino
pěstounskó rodino
pěstounskó rodino
pěstounskó rodino

|'roho l

Uničov

Kqrvinó

Proho 4
Proho 4
Chvoly

tidice

ustí nod Lobem

Písek

Ierezín

Proho 8

Korvinó

Plzeň

Bronky no Morově

Proho 2

Děčín

kuklík u sněžného

Roudnice nod Lobem

Kutnó Horo

Prostěiov

Proho 2

Chomutov

Vrchlobí

vološské Meziříčí
Prostěiov

Proho 5

Proho 1

Dobkovice

Korlšteln

Kolinec

Morovony

Ubílsfui

Provonín

Zólez|ice

Přerov

Jihlovo

skokonice
poseko u olomouce

Brno"venkov

KIoiovy

ostrovo

Joblonec nod Nisou

Brno

Do|ní Roveň

Kroměříž

Stříbrnice u Kojetíno

5trunkovice

ostrovo

úsií nod [obem

Letovice

Nové Město n. Metují
lréblc

lnformoční bulletin pro NNO Grontis l OOOO

vybovení rehobilitočního cenko 4OOOO

ozdrovné pobyty v ieskyních l óOOOO
Vybovéní dětského oddě|ení 23023
vónoce pro děti l oooo
|ožní pródlo o vybovení kuchyně

vydóní sborníku Budoucnosl Evropy

oprovo D,důch, Velké Březno

odsřonění škod v bezb-bytech

okno do domu s peč. službou

vybovení chróněného bydlení
reho pomůcky o seminóře

seminóř o provoz info Iinky

ponůcky do r/ivorné di|ny pro děti

involidní plošino - Nedošov

hormonický skoIpeI

rehobilitoční stů| středisko Voito

přístřeší pro storší občony

osobní osisience

reho pomůcky

vybovení chróněného proc,- kovórny

oulomotickó pročko

poplotky zo kroužky o kursy

chróněné bydlení

osobní osistence

šicí stroie

pojízdnó ordinoce

obnovo zókIodní ško|y

rekonstrukce moteřské školy

obnovo zóklodní školy

doslovbo seniorského cenlro

rekonstrukce moteřské školy

speciólní pomúcky o hročky v MŠ
pomoc při obnově obce

slovbo dětského domovo Emonuel

vybovení klubovny o dílny

r7budovóní Domovo v Sousedovicích
!yšetřovocí lehóiko

nójemné zo osiřelé sourozence

oprovo Domu dětí po zóplovóch
psychorehobiIitoční centrum

oulomobiI

zořízení bytu

vybovení děiského pokoie

rekonstrukce domu

rekonstrukce domu

obnovo domu

škoIné

vybovení byfu

outomobil

miskovský smyčec pro dceru

vybovení domócnosti

53242
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700000

30000
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l 0000
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pěsiounskó rodino
pěstounskó rodino
pěstounskó rodjno
pěstounskó rodino
pěstounskó rodino
pěstounskó rodino
pěstounskó rodino
pěsiounskó rodino
pěstounskó rodino
pěstoun§kó rodino
pěstounskó rodino

Pěstoun5ké rodiny
Pontjs o,p.5,

Prožskó orgonizoce vozíčkóřů o,5

Rodino sv. Zdislovy o,s.

R-R občonskó sdružení
RyimUs, obč. sdružení
Římskokotolickó fornost

sAAD
Sonoiorium EdeI

Sdruž, zdrovoině postižených ČR
sdružení Jitro
sedmikrósko soukr, zš
slezskó diokonie

soukromó třineckó oA
Soukroný dětský domov

Speciólní škoIo

SpecióJni ZŠ při Dětské P[

§PMP

sPMP

sPMP

SPMP _ Domov Dobré vůle

SPMP - Hondicop cenlrum Srdce
SPMP - Klub Downovo syndromu

Společnost pro ronou péči
SpoIečnost pro ronou péči
Společnost pro ronou péči

středisko pro dokumentoci lid,próv
středisko rqné péče Diokonie ČcE
Trnovskó univerzilo
Tyf|okobinel, o. p. s,

universito polockého FTv

úsP Klíč

USP pro mlódež

Zohrodo o.s,

zóklodní škoIo

zóklodní školo

Zóklodní školo Londýnskó

ZókIodní škoIo Woldor[skó
Život 90

Vizovice

Antoníček

Hovířov
pordubjce

Ostrovo

Lošfice

Dorkovičky

Čkyně

Horní Roveň

zlotó olešnice
Smržovko

čR
šumperk

Proho l

Hutisko-SoIonec

Proho l

Proho 2

Brno - Zóbrdovice

Brno

Zlalé Hory

Liberec

Sokolov

Vigontice

Lesky lesln

fiinec - Teroso

Korkyně

Joblonec nod Nisou
Velkó Bíieš

ústí nod tobem
Proho 2

Proho 2

Klodno

Poděbrody

]oblonec nod Nisou
OIomouc

Plzeň

Brno

Jičín
Proho 5
Trnovo

České Budělovice

Olomouc

Olomouc

střelice u Brno

Proho ]0
českó skolice

Březovó u Opovy
Proho 2

Rosice nod Lobem

Jihlovo

rekonstrukce domu

příspěvek no zokovpení domu

rekonskukce střechy

oprovo domu

involidní vozík

oprovo domu o siřechy

přeslovbo rodinného domu

půdní vesiovbo o vybovení
vybovení dětského pokoje
outomobil

stovbo domku

rehobiIitoční pobyty

pů|čovno speció|ních pomůcek

osobní osislence

stovbo domu pro pěsi, rodinu

vysoušeče o moteriól pro obyvotele
vzdělóvóní osistentú

rozšíření herny Děiského domu

buIletin pro členy Asocioce
sPiromeřy

osobní osislence

osobní osistence

specióIní pomůcky

vybovení středisko

osobní osistence

videopřehróvoč

hydroulický zvedók pro děti

vybovení o molovóní ško|y

osisience ve škoIe

Mezinórodní konference

Dopisy členúm o sborník seminóře

veIkokopocitní pročko

vybovení rehobilitočního centro

seminói vydóní brožury
vybovení půjčovny hroček

videokomero

pomůcky o hročky pro nevidomé děti
nóklody no teleíon

cest. nóklody no domócí porodce

,,Zlepšení kvolity živolo ostmotiko''

Broi||ův řódek

Českó speciólní olympiódo
u niv er zól ní zv e dqcí zgi í zení
u/worné potřeby pro děti

komuniiní centrum Nebužely
schodolez

osistence pro 2 děti

projekt kulturní n/mény

osisience ve škole

tísňové volóní Areíón

50000
30000
ó0000
50000
20000
50000
50000
50000
27000
30000
30000

3 i 35ó0
18157
l 0000

l 80000
1 12453
34000

493000
228680
1 52250
20000
l 5000
30000
80000
30000
l0 500
20000
13496
25000
20000
1 1652
25000
20000
85000
30000
20000
20000
l 5000
40000

2703ó5
50000
20000
20000
l 0000

200000
20000
l 0000
13475
l 5000
,l750o
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Zpróvo o hospodořeni v roce 2O02

A. \|ÍNOSY / Yýnosy z prodoného hmotného moietku

Yýnosy z dlouhodobého finončního moietku

Výnosy z dlouhodobého finončního moieiku - NlF

Výnosy z krótkodobého finončního moietku

Výnosy z krótkodobého finončního moietku - NlF

Úroky z běžného účtu

Splocené dluhopisy

Výnosy z okcí

Výnosy ostotní

Zúčiovóní (oktivoce) fondů

Výnosy celkem

B. NÁKIADY / Řežiiní nóklody: elektrickó energie, moteriól

mzdy
zókonnó pojištění

služby (bonkovní opod.}

ostoiní doně o poploiky

ostolní nóklody
režie NlF

Režie celkem

Ostoiní nóklody: zůstotkovó hodnoto prodoného hmotného mo|etku

nobývocí ceno splotných dluhopisů

kurzové ztróly

odpisy hmotného investičního mojetku

Ostotní nóklody celkem

Nóklody celkové

Nóklody no hlovní činnosi-čerpóní nodočních příspěvků

z toho NlF

Nóklody celkem

Hospodóřský uy'sledek - zisk
Doň z příimu próvnických osob

Sróžkovó (konečnó) doň

celkovó doň

Hospodóřský rnisledek po zdonění

c. PŘEHLED DARŮ v RocE 2oo2 / Dědictví

Finonční dory přiioié od soukromých osob

Finonční dory přijoié od próvnických osob

Věcné dory
Celkem

Údoie v Kč

l 0ó3 350
2 694 423
1 647 547

767 43ó
417 13o
40 451

17 334 944
545 3o2
29 384

32 984 9o1
57 524 8ó8

122

]08
1 423 748

483 147

1 52 228
6 428

23 844
8o 287

2 291 790
1 02575o

l ó 822 008
4 34o 369

15 679
22 203 806
24 495 9o1
32 984 901

1 4o7 797
57 48o 497

+ 44 371
178 560
26 400

204 960
- ló0 590
3 446 962
5 ]93 50z

26 115 4ó1

8ó6 872
35 ó22 8o2

, Rozdít mezi přiiol,ýmí dory a ěerpóním nodočních příspěvků odpovídó nadoČním PřísPěvkŮm

na odslronéní zóplovových škod, no které isou uzovřené smlouvy, a které budou čerpóny do 30. ó. 2oo3.
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lNG. JosEF ClViN

člen Komory oúditorů reg, č, 006
člen Komcíy dotlových Porodců íe9, č. 0916

Pia!néřskó 4
11000 Proho l

tel_: 2'l 1082 12
lox: 21 10 82 48

e.moil: civln(Ówo,cž

rrýBonoonnB vůln
Nadace Olgy Havlové

k rukrim předsedkyně správní rady

§enovóžné n.2

110 00 Praha l

v Praze,20.3.2003

ZPRÁVA AUDITORA

Na základě ždosti vÝBoRU DoBR-E VŮLE, nadace olgy Havlové,
Senovážné n. 2, Praha l, l lo 00, IČo 40606ó, jsem provedl audit přiložené účetni závěrkv k
3l/1212002,

Audit byl proveden v souladu se zákonem o auditorech a komoře auditoru České
republiky a auditorskými směmicemi komory auditorů Čn,. tyto směrnice požadují, aby byl
audit proveden tak, aby auditor ziskal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje

r"ýznamné nespnivnosti. Audit obecně zahmuje výběrovým způsobem provedené ověření
úplnosti a průkaznosti částek a informací uvederr,.ých v účetní závěrce. Audit rovněž zámuje
posouzení správnosti a vhodnosti použirých účetnich ásad a u.iznamných odhadů učiněných
účetní jednotkou a áodnoceni celkové prezentace účetni závěrky. Na zíkladě provedených
testů konstatuji, že provedený audit poskytuje přiměfuný podklad pro lyjádření výroku.

Na ákladě skutečno§tí, zjištěných vprůběhu ověřoviiní, potvrzuji že účetní ávěrka
podává ve všech významných ohledech věmý a poctivý obraz aktiv, závazktl, vlastního
kapitálu a finanční situace qýše uvedeného subjektu k31l12/20o2a výstedek hospodaření za
rok 2002 v souladu s platrrlimi záů<ony a účetními předpisy. k účetní ávěrce píoto vydávám
výrok

,,BEz\^ÍHRAD.
Výtočni zpniw jsem neověřoval, nebot'nebyla k termínu auditu k dispozici,

l-
/1 Joset Crvin
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zóklqdní doto o nqdqci v roc e 2oo2
nózev: Výbor dobré vů|e - Nodoce Olgy Hovlové (VDV)

sídlo: §enovóžné nóměstí č.99412, Proho l
odreso pro písemný styk: P. O. Box24O, l l l 2l Proho l

teleíon: 224 216 883,224 217 33l ,224 2l7 0t6l
íox 224 2l7 O82

ZELENÁ L|NKA _ BEZPLATNÉ lNFoRMAcE denně od 8 do 17 hod.: 8oo t l l olo
e-mo i l : vdv@ielecom.cz, vdv-noh@volny.cz

strónko no internetu: http://www.vdv.cz
konto v ČSOB Proho l : CZKI 478437O33/O3OO

USD: 4785732O3/O3OO
EUR: 478573 l 23IO3OO

konto v Živnostenské bonce: 3976550104|O4OO
lČ: OO4OóOóó

spróvní rodo:

Dono Němcovó - předsedkyně
PhDr. Ivon Doudo, doc. lng. Ivon M. Hovel, Dr.§c.,

biskup Vóclqv Mo!ý doc. MUDr. Joroslovq Moserovó, Dr.§c., Diono
Phipps, Mgr. Miloš Reichrt, PhDr. Milon Tomónek, liubico Vóclovovó

dozorčí rodo:
lng. Heleno Novrólilová, JUDr. Mogdoleno Pištorovó, PhDr. Jon Stolór

koncelóř:

MUDr. Milenq Černó - řediielko,
Evo Kvosničkovó - ekonomickó monožerko,

Jormilo Vernerovó - vedoucí sekretoriólu, Morie Strnodovó - poklodní,
Veroniko Klousovó (od l0. 9. do 30. 11.2OO2l, Jorino Šimůnkovó, Borboro

Resnerovó (do 30. ó. 2002), Hono Hqrókovó - koordinótorky proiekrů,
Věro Kubótovó - účeiní, JUDr. Petr Honzol - próvní zóstupce, Loriso

§trnodovó - úklid, Jon Vršlblo, DiS - ve výkonu civilní služby

dobrovolníci:
Nodb Bolcorovó, Renolo Elhenickó, Josef Hebr, lreno Kobylkovó,
Koieřinq Kořónovó, Morie Myšičkovó, Morie Prousovó o Povlq

Steinhortovó

stóžistky:
Zuzgncr Hqškovó, Lucie Jurystoví,Zuzona Novókovó, Jono Švíbkovó
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