„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli ti, kteří
žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti,
kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli
v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc. Snažíme se proto oslovit
lidi dobré vůle, aby byli připraveni pomoci ostatním.“

Olga Havlová, první manželka prezidenta České republiky,
založila Výbor dobré vůle s cílem pomáhat lidem se zdravotním
nebo sociálním handicapem, aby se mohli co nejlépe začlenit do
společnosti. Výbor dobré vůle byl registrován Ministerstvem vnitra
ČR dne 12. dubna 1990. O pár let později, 23. září 1992, byla
registrována Nadace Olgy Havlové. Od toho okamžiku organizace
používá složený název Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
(VDV). Posláním VDV je podpora nestátních neziskových organizací
v oblasti zdravotní, sociální, humanitární a vzdělávací, pokud
směřují k důstojnému začlenění lidí se zdravotním postižením,
opuštěných dětí, nemocných a starších občanů. VDV je jednou
z nejstarších a nejvýznamnějších nadací v České republice.

Foto: Ondřej Němec

Olga Havlová (11. 7. 1933 – 27. 1. 1996), rozená Šplíchalová,
se narodila v početné rodině na Žižkově a prožila dosti tvrdé
dětství. Po škole pracovala jako účetní, skladnice, prodavačka.
S Václavem Havlem se seznámila v roce 1953 a v roce 1964
se za něj provdala. V době věznění Václava Havla pokračovala
místo něj v samizdatové edici Expedice, a byla proto obviněna
z podvracení republiky. Spolupracovala též na vydávání
Originálního videožurnálu, který dokumentoval činnost disentu
v tehdejším Československu. V tradici Výboru na obranu
nespravedlivě stíhaných založila s přáteli z Charty 77 Výbor
dobré vůle a později Nadaci Olgy Havlové. V roce 1991 jí norská
nadace Stiftelsen Arets Budeie udělila prestižní cenu „Žena roku
1991“. V roce 1995 byla oceněna medailí Přemysla Pittra a stala
se „Ženou roku 1995“ České republiky.

Foto: Archiv VDV

Olga Havlová slaví 60. narozeniny. Při této příležitosti se setkali členové
VDV, jeho dárci a příznivci, aby společně zavzpomínali na předcházející
léta (1993, Praha).

Foto: Ondřej Němec

Olga Havlová vždy usilovala o integraci lidí se zdravotním postižením
do společnosti a dbala na zpřístupnění vzdělání lidem s handicapem.
V roce 1992 položila základní kámen obchodní akademie Janské
Lázně pro studenty se zdravotním postižením.

Foto: Bohdan Holomíček

Jedním z projektů VDV pro děti se zdravotním postižením byl Vlak
dobré vůle, který vozil děti z dětských domovů, děti s mentálním
postižením a děti s kombinovanými vadami na zajímavá místa v naší
zemi. Projekt tak upozorňoval na potřebu lidí s handicapem začlenit
se do běžného života. První Vlak dobré vůle vyjel 24. dubna 1992
na trati Brno - Mikulov.

Foto: Gabriela Čapková

Již od svého založení se VDV podílel na zlepšování sociální a
zdravotní politiky v České republice. Děti v psychiatrických
léčebnách patřily vždy k těm nejopuštěnějším a VDV
neustále sledoval jejich potřeby. Snímky z roku 1993
zachycují děti v Psychiatrické léčebně v Dobřanech.

Foto: Archiv VDV

Olga Havlová si vždy přála, aby děti s handicapem žijící v relativní izolaci
měly přístup všude tam, kam se dostanou zdravé děti. Fotografie
zachycuje paní Olgu s dětmi s kombinovanými vadami a s jejich rodiči
z Dětského centra 90 v Olomouci - Topolanech během velikonoční
pomlázky dne 31. března 1994 v Praze.

Foto: Ondřej Němec

Olga Havlová a Václav Havel při otevření zahrad Pražského hradu
pro veřejnost v roce 1994. Již tehdy se dbalo na to, aby do prostor
Pražského hradu měli přístup také vozíčkáři.

Foto: Pavel Hůla

Na podporu lidských práv byla v roce 1995 založena Cena Olgy
Havlové. Toto ocenění je od té doby každoročně udělováno osobnosti,
která pomáhá ostatním navzdory svému vlastnímu zdravotnímu
handicapu. Na fotografii Olga Havlová gratuluje první laureátce Ceny
Olgy Havlové Ing. Janě Hrdé, která cenu obdržela za dlouhodobou
pomoc vozíčkářům.

Foto: Ondřej Němec

V roce 1990 přijela do Prahy poprvé rocková skupina Rolling
Stones. Její koncert sledoval celý vyprodaný Strahovský stadion.
Záštitu nad koncertem převzala spolu s kolegiem prezidenta
také Olga Havlová. Výtěžek z koncertu směřoval do VDV na
pomoc dětem se zdravotním postižením. Byly z něj financovány
bezbariérové úpravy škol, výjezdy nemocných dětí na ozdravné
pobyty, nákup individuálních pomůcek a vybavení stacionářů pro
výuku a rehabilitaci dětí s kombinovanými vadami. Na fotografii jsou
zachyceni členové skupiny Rolling Stones na setkání s prezidentem
Václavem Havlem na Pražském hradě.

Foto: Petr Mazanec

Olga Havlová a klient s mentálním postižením z Psychiatrické léčebny
Bohnice (1991). Málokdo dokázal tak účinně komunikovat s lidmi
s mentálním postižením jako paní Olga.

Foto: Přemysl Fialka

Díky sesterským organizacím VDV činným v zahraničí
putovalo do České republiky velké množství věcných
a finančních darů, které měly pomoci našemu
zdravotnictví. Na snímku Olga Havlová přebírá rychlou
sanitku BMW v Norimberku (1991).

Foto: Archiv VDV

Na oficiálních zahraničních návštěvách se Olga Havlová vždy zajímala
o systémy pomoci a integraci lidí se zdravotním a sociálním handicapem
a tlumočila potřeby znevýhodněných v ČR. Ve Švýcarsku působily až
do roku 2004 dvě sesterské organizace, které pomáhaly nemocným
dětem v České republice: Association Olga Havel, branche hélvétique
v Lausanne a Stiftung Guter Wille v Curychu. Při jedné své návštěvě
Švýcarska v roce 1994 se Olga Havlová setkala s francouzským hercem
Alainem Delonem.

Foto: Archiv VDV

Fotografie zachycuje Olgu Havlovou při návštěvě Psychiatrické léčebny v Bohnicích
v roce 1992. Paní Olga usilovala o změny v péči o duševně nemocné, které by jim
umožnily žít běžný život v jejich přirozeném prostředí. Pro nové formy sociální práce
s klienty obdržela Psychiatrická léčebna v Bohnicích od VDV podporu v různých
podobách - např. na začátku 90. let převzala koně vhodného pro hiporehabilitaci.

Foto: Jar. Valterová

Díky charitativní činnosti Olgy Havlové navštívila tehdejší
Československo celá řada významných osobností, které chtěly
pomáhat při budování sociálního zázemí pro potřebné. Španělská
princezna Kristina je na snímku z roku 1991 zachycena při
návštěvě Domova Svaté rodiny v Praze se zakladatelkou Domova
sestrou Akvinelou.

Foto: Gabriela Čapková

V létě roku 1995 byla paní Olga pozvána do Nizozemska, aby
převzala cenu za neutuchající práci pro děti nazvanou „Královna
dětí“. Na cestě ji doprovázela skupina dětí z dětského domova
v České Lípě.

Foto: Ondřej Němec

Na fotografii je Olga Havlová spolu s dětmi z dětských domovů
během vánoční besídky, která pro ně byla uspořádána ve Vikárce
na Pražském hradě v prosinci 1994. Projekty VDV pomáhající dětem
z dětských domovů a pěstounských rodin mají různorodou podobu
- může jít o poskytování stipendií ke studiu na střední a vysoké
škole, o jazykové pobyty, podporu projektů sanace rodin či domů
na půl cesty anebo o setkávání dětí mimo dětské domovy.

Foto: Ondřej Němec

Státní návštěva Václava a Olgy Havlových v Polsku. Paní Olga navštívila vzdělávací
středisko pro nevidomé děti v obci Laski nedaleko Varšavy (1993). Nejdůležitější
součástí práce Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v počátečním období
bylo zjišťování možností, jak změnit život lidí v ústavní péči.

Foto: Přemysl Fialka

Fotografie zachycuje setkání Olgy Havlové s nevidomými dětmi a jejich
rodiči v polské obci Laski (1993). Paní Olga taková setkání vyhledávala
a vždy se snažila o co nejpřirozenější komunikaci.

Foto: Přemysl Fialka

Maria Pia Fanfani a Olga Havlová při předání
humanitární zásilky na dětské onkologické klinice
ve Fakultní nemocnici Motol (1991). Zdravotnictví
i nadále patří mezi hlavní pilíře, na něž je směřována
pomoc VDV. Těmi dalšími jsou vzdělávání, sociální
programy a lidská práva.

Foto: Archiv VDV

Na podporu sociálních a zdravotnických projektů pořádal VDV
setkání s obyvateli napříč celou Českou republikou. Na snímku
z roku 1990 je Olga Havlová a Jiřina Bohdalová na setkání v Liberci.

Foto: Ondřej Němec

Olga Havlová na návštěvě v Ústavu sociální péče
Ostravice (1991). Její duše se při setkání s lidmi
s mentálním postižením otvírala, přestože jinak paní
Olga své city příliš neukazovala a působila spíše jako
žena přímá, racionální a rozhodná. Tak ji ve svých
vzpomínkách popisuje biskup Václav Malý, člen
správní rady VDV.

Foto: Archiv VDV

Olga Havlová je zde zachycená při předávání koně Ústavu sociální
péče ve Zbůchu (1990). V samých počátcích směřovala činnost
VDV zejména k vytipování důležitých potřeb ve stávajících sociálních
a zdravotnických institucích.

Foto: Daniela Sýkorová

Společenské povinnosti paní Olze přinášely
i setkání se spřízněnými osobnostmi. Mezi ně
patřilo i setkání s princeznou Dianou v roce 1992.

Foto: Ondřej Němec

Olga Havlová (uprostřed) a Livia Klausová (vpravo) na setkání Olgy
Havlové s manželkami ministrů v Lánech v roce 1993. VDV a Nadační
fond manželů Livie a Václava Klausových spolupracovaly v oblasti
podpory vzdělávání dětí a mladých lidí se sociálním handicapem.

Foto: Archiv VDV

Pamětní deska na počest Olgy Havlové byla odhalena 27. ledna 2010 na Senovážném náměstí
č. 2 v Praze 1, kde paní Olga v letech 1992 – 1995 působila. Touto symbolickou akcí byl zahájen
vzpomínkový rok na paní Olgu a na dvacáté výročí založení VDV.

Foto: Zdeněk Chrapek

Autoři textů: Monika Granja, Milena Černá
Redakční úprava: Irena Šatavová
Vydal: Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Grafická úprava: LineArt
Praha 2017

Děkujeme Lineart group, a. s. za grafiku a design výstavy

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Senovážné náměstí č. 2, Praha 1
Č. účtu: 478 437 033/0300
Tel.: 224 216 883
Email: vdv@vdv.cz
Web: www.vdv.cz
FB: www.facebook.com/vybor.dobre.vule

