Poslá,ní Výboru dobré rnile
- Nadace Olga Hauloué
Výbor dobré víie založila paní Olga Havlová (1933 - 1996), pnrní manželka presidenta Českérepublilry, k obecně prospěšnému cíli pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznirrý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat.

Hlavním úkolem nadace je podpora nestátních neziskoqých organizací,
které vyvíjejíčinnosti v oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací, pokud
směřují k důstojnému začIenění občanůse zdravotním postižením,opuš-

těných dětí, nemocných a starších občanůdo společnosti. Integrace děť
i dospělých se zdravotním či sociálním handicapem a podpora jejich
nezávislého způsobu života je prioritou i při poslrytoviá,ní příspěvků jednotlirrýrn občanům.

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové kždoročněuděluje Cenu 01gy
Havlové a podílí se na prognrmech podpory a ochrany lidslqých práv.
Finanční a věcné dary získává od domácích a zahraničníchdárců, z gíarltů nadací, dědictví, v5ínosůvlastnfrto jmění a benefičních akcí.
Významnou pomoc pos§rtují sesterské organizace Výboru dobré vůle
- Nadace 01gy Havlovév zahraúčí.

Foto Jindřich Štreit
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VtiženíPřtítelé,
deset let - doba dost dlouhá na to, abgchom Poznali, jahé ouoce nese strom.

Do ušlaPanébůda lidshúch Próu zasadila Paní 0lga Hauloutí Před

deseti

létg křehhý uýhoneh uzdjemné lidshé úctg a ochotg h účinnépomocí. Jaho pruní dáma

stótu zcela Přirozeně ugšla ze suých hritichých Postojů, jež zastduala

pustila do ntípraug. založila výbor dobré
uůle. soustředila holem sebe hruh ochotných spolupracounic a spolupracouníhů.
wna naděje a touha po ntiprauě, dobrá uůle doma i u zahraničífiřintíšely finančníi uěcu minulosti, a u socitílní oblasti se energichy

né dary. TU bula ohamžitou Pomocí zdrauotnichým a sociálním zařízením i jednotliucům. Tah h nám přichdzelg pruní díagnostiché a rehabilítačnípřístroje na suětoué úrou-

ni, hteré dodnes na mnoha místech slouží,Stále dalšípotřeby se

z

ugnořoualg

šerosuitu býualého stótního monopolu na ,,uspohojoutínípotřeb obguatelstua''.
Radostnd pruíce výboru, hter(i přindšela bezprostřední uspohojení darujícím i obdarouangm, nabgla rozměru, jenž uolal po honcePčnímřešení problematihg sociální Péče

a Pomoci, Poshgtouané sPoluobčanům se zdrauotním nebo sociólním Postižením.
začalg uznihat a rozuíjet se odpouídajícísgstémg alternaťiuní péčena nest(ítníúrouni.
Činnost Výboru dobré uůle - Nadace 0lgg Hauloué je dnes Plně na Profesionální úrouni, Naddle se řídíJilosoJií suého Poslání a PodPoruje u rtímci suých Projehtů a zóhona

o

nadacích Předeuším integraci

lidí s

tělesným, smgslouým

či socitílním

handicapem do přirozeného prostředí roding, šholg, próce, nebo nouě uznihajících

zařízeníPoshgtujících různédruhg Potřebných služeb a zlePšujícíchhualitu
žiuota. ustauilg se tradíce udíIeníceng olgg Hauloué a Dne dobré uůle. zultištní
ocenění si zasloužízPůsob hosPodaření nadace. le schoPna zajistit suůj ProDoz,
aniž by čerPala jakéholí finančníProstředhg z Poshgtnutých darů.
Úuodem h Předhlddané ZPróuě děhuji jménem sPrduní radg ušem našim
ddrcům a sPoluPracouníhům a nesmímě obětauému a uýhonnému týmu Pracounic
Výboru dobré uůle - Nadace Olgg Hauloué za uýznamný Podíl na desetileté Proměně
uztahu česhéspolečnosti he spoluobčanům, hteří, bgt'za ztíženljchžiuotních podmíneh,

jsou její nedílnou součdstí.
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Dana Němcouó
Předsedhgně sPróuní radg
Výboru dobré uůle - Nadace )lgy Hauloué

Praha, únor 2000
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ZačaL Mezinátodní rok senioru.
Dana Němcová byla jmenována členkou Komise pro liitská práva pň Úřadu vlády ČR.
Milena Černá se zúčastnilasemináře o zákonu o sociání pomoci na ministerstvu práce a sociálních
věcí.
Firma Ferrosan věnovala VDV vitaminové tablety, které obdržely děti s cystickou fibrózou a děti
s nádoroqlmi onemocněními.
01ga Stankovičová a členovéPražskéorganizace vozíčkářů navštívilivýstalu Luďka Marolda
v Obecním domě,
Darra Němcová položila spolu s presidentem republilry Václavem Havlem a předsedou vlády
Milošem Zemanem věnec k soše sv. Václava k uctění památky Jana Pa_lacha.
Na tiskové konferenci v Radiu Svobodná Ewopa, jížbyla zahájena celostátní kampaň Třicet ilnů
pro občarrslry sektor, vystoupila Milena Černá.
Milena Černá navšťvila paní Dagmar Havlovou v Nailaci Václava a Dagmat Havlových\lZE 97
na pražském hradě.
a Spolek Helft uns leben z Koblence zasial pffspěvek na postižené povodněmi.
a Milena Černá zastupovala orgmizace působícív sociání a sociáně zdravotní oblasti na semináň
o vzta}ru státu a nesťátních neziskov5ich organizací, ktery se konal v poslanecké sněmowě pčR.
Pod záštitou \lDV se v Lichtenštejnském paláci na Ma]é Straně konala výstava obrazů Bohumila
LemI]cky,

Položením květin na hrob ucti1 VDV památku 3. qíročíúmrtípaní 0l5l.

únor
a
a

a
a
a
a

Slawostnfito setkání nestátních neziskorďch orgarrizací v MíčoměPražského hradu se zúčastnily
Dana Němcová a Milena Černá.
Fabrika reklamní agentura podepsala s VDV smiouw o propagačním seruisu.
V Senátu se konalo iliskusní setkání na téma lTtvoření koncepce pro budoucí rozvoj občanského
sektoru. 0 občanskémsektoru a politice hovořila Milena Černá.
Milena Čená byla jmenována členkou Národní koordinační rady pro Rok senioru při ministerstl,u
práce a sociáních věcí.
Ve trDV se konal seminář svépomocných organizací k vytvoření koncepce pomoci ženám
s rakovinou,,Žena želé".
Ivan Douda navštívilspeciání centrun pro děti se zdravotním postižením Daneta v Hradci Králové
Pod záštitou trDV se ve Veletržnírn p a]áci v Praze kona.l Mezinárodní ve}etrh hraček ITEA a \lDV
obdržei od lystavovatelů hračky pro opuštěnéděti.
Ve \DV proběhlo prrrrrí kolo qiběrového ťlzení pro stíželékařů v USA a Kanadě 1999,
Mezinároilní ťliskusní íónrm Občanskéiniciatily a stát - všeobecně plospěšné partnershí v builově
Railia Svobodná Euopa zahájili presiilent republiky Václav Havel a Friedrich Weizsácker.
Panel ,,Péčeo životní podmínky" moderovala Milena Černá.
Pod záštitou trDV by1 v Paláci Akropolis zalrájen celoroční festiva] z tvorby zdravotně postižených
,,Slunce".
Dana Němcová se zúčastnila mezinároilního setkání zástupců občanskéhosektoru v Českém
Krumlově.

Březen
Milena Černá se zúčastnila říilennilro qíjezdního zaseilání Výboru pro sociání politiku

a zdravotnictví Poslanecké sněmowy Parlamentu Českérepubliky v Ostravě, Opavě, Havířově

a ČeskémTěšíně,které organizoval SKOK.

V Magazínu MF DNES, v přiloze Lidovlich novin, v Květech, Grantu a lékařských časopisech vyšel
inzerát s vyhlášením Ceny 01ry Havlové.

Milena Černá se zúčastnila tiskové konference

o přidělování sátních tlotací občansk}m sdružením,
kterou uspořádal sbor zástupců organizací zdravotně postižen}ch, Rada česlgich humanitárních
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o

organizací a sdružení zdŤavotně postřených v ČR.
V arrketě Lidových novin Sto nejzná,rnějších Čechůse Václav MaIý Jaroslava Moserová a Dana
Němcová umístili v první polovině.
Výbor ilobré vůle navštívily Kamila Leclelc a Helena Axlerová z Association Oiga Havel France.
Na první jarní den 27. březla 1999 byl uspořádárr Mak dobré vůle, ktery vezl rtěti z Prahy,
Zahořan, P]čel, Klánovic, Doiních Počernic, KIaiLna a Stochova do Lužné.
Christian Blatchford rlokončil vJfuěrové řízení pro stáže lékařů v USA v roce 1999.
Ve Francouzském insťtutu se konalo vftěrové ňzení pro lékaře - účastnílrystáží ve Francii.
Za účastipatronů projektu občanskéhosdružení DOM, k nimž patň i VDV, zahájil svoji činnost
Důn na půl ces§r v Braunerově alici 22 v Praze 8,
Milena Černá se v Americkém kulturním sťeilisku zúčastnila panelové diskuse na téma
brání
"Co
rozvoji filantropie v Českérepublice?"
jat<o
pňtomnosti
Za
zástupců ČSOB, a. s.
oficiáního parhrera VDV se v restauraci Ciassic konala
tisková konference o činnosti VDV v roce 1998.

Duben
a VDV se pňpojil k iniciativě Natlace Člověk v ťsni pod názvem SOS Kosovo.
a Milena Černá navšťvila Národní institut pro řeč, }rlas a sluch v Praze 8 - Bohnicích.
a V hotelu Savoy v Praze se konala iliskuse se čIeny vlády a parlamentu k budoucnosti neziskového
sektoru v ČR. Za VDV se zúčastnilaMilena Černá.

a Za přítomnosti Darry Něncové zasedala porota pro víběínositele Ceny 01ry Havtové 1999.
a VDV navštívilpěvecký sbor z Maastrichtu.
a Pfi íestivalu Fináe Plzeň 99 se Dana Němcová zúčastnila promíLí:rísoutěžního filmu Charta
a
a
a
a

77.

VDV navštívilaClare Brooks z Ch, S. Mott Foundation.
Milena Černá se v Praze zúčastnilaoslav Dne vzniku státu Izrael.
Dana Němcová se zúčastnila beseily k problému uprchlíkův pořadu ,,Sněží"Českételevize.
Majetlrová, sprárnrí a ilelimitačníunie odboroqich svazů požádala vDv o spolupráci
pň organizování pobytoqých zájezdů dětí z děts§lch domovů tlo rekreačních sťetlisek v Chorvatsku.
a Dana Němcová se zúčastnila konference ,,Ženy Evropy" ve švédskéKiruni.
a Ve VDV se konala tisková konference k vyhlášení Ceny Olgy Havlové.

o
o
o
o
o
o
o
e
o

r

Květen
Dne 3. května za účastipana presidenta Václava Havla proběhlo slavnostní uilělení Ceny 015l
Havlové 1999 v Lapidáriu Národního mlzea v Praze, Cenu obdržela Jan aKoželská ze sdnržení
Arcus Onko-Centrum Českí,Lípa a Pavel Ptá.čnft z Vládního vyaonr pro zrlravotně postižené.
Dana Němcová se zúčastnila televizní besecly o postojích našich občanů k uprchlftům v pořadu

'Taily

a teď".

Dana Němcová a Milena Černá navšťvily Gerontocentrum v Praze 8.
Manželé Karel a Olga Velanovi z lfunarly a Milena Černá se zúčastnilislawosti k přejmenování
,,Domova Caritas" na ,,Domov 01ga' v Blansku.
Mi]ena Černá se zúčastnilaslavnostní prezentace vítězných projektů k Mezinároclnímu roku
senioru v senátu.
Milena Černá navšťvila Domov důchodcůMagistrátu hlawfto města Prahy v Jřním Městě
a zŇízení pro ttenní pobyt seniorů v Domově sv. Karla Boromejského v Praze ó - Řepích.
GeneráIní ředitel Českételevize jmenoval Milenu Černou členkou Občanského
panelu.
Ve Fóru clárců se konaly rliskuse k etickému korlexu dárců a společnémuinvestování nadací.
Bank Austria Creditanstalt, a.s. věnovala dar na projekt Na pomoc dětem s ra.kovinou.
Milena Černá se zúčastnila3. setJrání pěstouns§/ch rodin v Brně a navšťvila Dům léčbybolesti
s hospicem sv Josefa v Rajhradě.

červen
Diana Phipps uspořádala lesní slavnost v oboře zárnku v Častolovicích pro děti ze Soukromé
speciální školy Slunce ve Stochově,
ČSOS, a. s. uzavřela s VDV smlouw o partnershí při realizaci Fondu vzilělání.
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a Milena Čemá prezentovala činnost VDV při zase<lání správní raily společnosti Sazka.
a Pracowíci VDV se zúčastniliotevření školicího sďediska Pražskéorganizace vozíčkáíťtvPraze !.
a Pracotníci VDV se zúčastniliotevření qlstaly a aukce obrazů onkologických pacientů ,Jde o život",
které v pražské galerii U Prstenu pořádal Arcus z ČeskéLípy.
a Milena Černá hovoňla o práci VDV v Českémrozhlase Brno,
a Pět pěstounských rodin s více ilětmi odjelo na rekreační poblt k Egejskému moň.
Poblt financovala cestormí kancelář EGEY Travel Agency z Jablonce nad Nisou.
Československá obchodní balka uspořádala setlcínípřeil práztlninami pro stipendisty Fondu
vzďéIáni které se uskutečnilo na v5istavě ,,300 let s klavírem" v Národním muzeu.
a \lDV navštívilDr. 01eg Podgoný řeclitel Mezinárotlního hudebníro festivalu Pržskéjaro.
a V americkém kultumím středisku v Praze se konal celodenní seminář o nadacích, kteryí vedla
\tirginia Hubbel z Kalifomie.
a VDV zaslal do Japonska zpráw o vyrržití Sasakawa Asthma Fund v roce 1998.
a VDV navštíviia paní Marcela Biileau z Association Olga Have1 Branche Helvetique.
a Týdeník Respekt uveřejnil č§ři strany informací o VDV,

červenec
a Dana Němcová podepsala iniciatilrr Impuls 99.
a Benefiční koncert kytaroqích hvězil pro děti postiženélTfuuchem černobylské atomové elektrámy
se pod záštitou \DV konal v Basilice sv. Jiří na Pražském hradě,
a Milena Černá se zúčastnila recepce na oslavu Dne nezávislosti USA.
a Skupina dětí s astmatem z okresu Žatec pod vedením MUDr, Václava Marka odjela na třítýdenní
rehabilitační pobyt do šv5ícarského Davosu.
Milena Čemá se zúčastnila divadelního festivalu ,,Odlišnost - tolerance - setlrání '99" v Mnichově

Hradišti.
a Paní 01gaby se dožila66let.
a čes§i rozhlas Radiožumá vysílal portrét \|DV a jeho ředitelky.
a VDV navštívilaskupina People to People International, jejímž zakladatelem by1 D. D. Eisenhower,
poit vedením byvalého velvyslarrce USA v ČR Jay Niemcyzka. ZaIl:;-Y je přivítala Eva Kvasničková.

Srpen
a Dana Němcová lystoupila v pořadu televize Nova ,,Občanské judo".
a Mimořádné zasedání správní rady projerlnalo změnu statutu VDV v souvislosti s navýšenímjmění
nadace.

a
a
a
a

Časopisy Euro, Reflex, Týden, Grant, Květy a příloha Lidov}ch novin otiskly inzertní stránku
ke Dni ilobré vůle.
Senátorka Jarosiava Moserová přijala člensM v čestnémqboru 8. ročníku Abillrnpiády v ČR.
Milena Černá hovoňla o \lDv a neziskov5ich orgalizacích v Českémrozhlase Ostrava,
Ve spolupráci s reklamní agenturou Fabrika tr|DV připravil k vydání letík v českéa anglické verzi.
VDV navštívilizástupci nizozemsk é vlády a nizozems\lch nadací, aby se informovali o sociálních
službách v ČR.
ČEZ věnoval \aDV dar na pomoc dětem z dětslgich domovů.

Zan
o

Dne 1. záň se konalo ve Strakonicích otevření qlstavy qítvaných děl onkologických nemocných
,Jde o život". Vernisá natáčela Česká televize.
Dne 2. září se konalo ve \lDV zasedání poradního sboru Fondu vzdělrání. Jeho přeilseilkyní se stala
Ljuba Václavová.
Milena Černá otevřela qistalu obrazů dětí s kombinovanlimi vadami z Blanska ,,počírátes námi?"
aneb ,,Art with heart" v Českémcentru v New Yorku. Během krátkého pobltu navšťvila také členy
sprámí raťly 01ga Have] Founrlation Alaina Coblence a Balbaru Epstein, centrum JDC, Gilda's Club
pro ženy s rakovinou a Judith Heumann, organizátorku Indepenilent Living ve Washingtonu,
Propagaci r.}staly děts§ch obrazů zajistita ČSOB, a. s.
Do šv5icarského Davosu odjela skupina pražslqich děť s astmatem pod vedením MUDr. Edity
Pavlíčkovéa Jarmily Vernerové,
ve vDv se konala tisková konference ke Dni dobré vůle.
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a VDV navštívilapaní Eva Kraus ze švýcarského spolku MILIDU.
a Dne 23, září 1999 se pod heslem Dobra není nik<ly dost konal Den ttobré vůle v Praze, Česlqich
Budějovicích, Hradci Kráové, Jaroměň, Karlollch Varech, Kopřimici, Mostu, Novém Městě
na Moravě, Plzni, Rokycanech a Vlašimi. Spolu s VDVjej organizovali skauti, Československá
obchodní banka, a. s. a Fabrika reklamní agentura. za}rradní slamost na Žofíně poctili svou
návštěvou president Vác]av Havel s chotí.
a VDV navštívilimanželéVelanovi.
a Jarmila Vemerová se zúčastnilasemináře o ilobrovolnících, konaného v YMCA.
a Do Španělska na pozvání cestovní karrce]áře planeta Tours odcestovalo ó pěstounských rodin,
a Milena Černá se zúčastni]a 3. sociální konference ministerstva práce a sociáních věcí na téma
a]<reditace a stanilardy sociálních služeb,
o Nadace rozvoje obČalské společnosti poslrytla \lDV grant z akce Pomozte rtětem na individuání
potřeby dětí s vývojoqimi vadami ažijícímimimo domov.
o Na novém výstaviŠti v Praze 9 - Letňalech pořáťtala ITEA pod záštitou VDV Poclzimní mezinárorlní
veletrh hraček. YDV obtlržel hračky pro postižené ilěti od deseti lystavovatelů,
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fu;en
u přiležitosti Mezinároťlnfrro dne senioru 1. října se členovésprámí ratly, zaměstnanci
a dobrovolníci vDv účastnilikonferencí a slamostních setkání:
- představení baletu Romeo a
Julie v Národním divadle,
- konference o vzdělávání senioru,
- konference o 1idslqich právech starších lidí,
- benefičního koncertu Maastrichtského mužského sboru,
- veletrhu seniorů.
ve vDv se konalo setkání křesťanslqich poskytovatelů sociáních služeb; po setkání se ve \|Dv
uskutečnila tisková konference.
Na pozvání Association 01ga Havel Branche Helvetique odjela do šqicarslgich AJp skupina
astmatických tlětí pod vedením MUDr. Ily Čapkové.
Zased,a|a d,ozorčíraila \DV
Pan Yohei Sasakawa při příleŽitosti světové konference Forum 2000 na Pražském hrarlě přija1
členy sprámí rady a zaměstnance \DV
Milena Černá se zúČastnilakonference o potlpoře rodin v Poslanecké sněmovně Parlamentu čR
a semináře o budoucnosti sociáních služeb v Klubu občanskéhosektoru Jelení.
\DV navštívil profesor Herbig z Deutsche Freunile unil Fórderer tler 01ga Havel Stiftung.
Na tří§idenní pobyt v Davosu na pozválí stiftung Guter wille a paní katji sprúngli o<ljeia skupina
astmatických clětí z Kariné s doprovodem MUDr. Ladislavy Michnové.
\,DV navŠtívilipan Kaus,Peter Můcke a Ing. Frieilel, koordinátoři projektu Wroclaw_Saarbriicken
,Luxemburg. předměten jednriníby\o zúazettístavby dětského
hospice nadace Ioíček
v Malejovicích, garantovaného \D! mezi pilotní projekty podporované Er,lropskou unií.
Na dvouměsíčnístáže do Francie odcestovalo pět česlqich lékařů.
Milena ČernázavítaJa mezi neslátní neziskové organizace v Opavě a zúčastnilase tiskové
konference.
VDV navštívilaTerezie Plášková, ředitelka Nadace Terezy Maxové.
Milena Černá navštívilaIntegrační centrum v Praze 3.
zesnulá veronika slrovátka z New Jersey odkl2a]a část svého majetku vDv na projekty pomoci
starším lidem,
Milena čemá moderova]a mezinárodní diskusi o dialogu mezi lékařem a pacientem pň semináň
pořádaném Arcus 0nko Centrem v Institutu Eda Robertse v Praze.
senátorka Jaroslava Moserová, členka sprámí rady trD{ byla v paříži zvolena předsedkyní
Generá]ní konference 0rganizace OSN pro qichow vědu a kulturu (UNESCO).

Listoparl
Zaměstnmci \DV položili vzpomínkoý věnec na hrob paní Olgy.
Clen sprármí rady Milan Tománek se sta] mluvčím Českénárotlní banky.
VDV navŠtívilapmí Susanne Formanek, presitlentka Internationa] Women's Association Prague.
Na zá-kladě usnesení vlády ČR a po schváení Poslaneckou sněmotnou Parlamentu obdržel VDV
částku 24 474 000 Kč z Nailačního investičního fonilu k navýšení záktadního jrnění.
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Milena Čená jednala v Beriíně ve prospěch žádosti o pottporu projektu stavby clětského hospice
nadace ICÍČekv Malejovicích u Elropské komise prostřednichím Ministerstva pro životní prosďe<lí

spolkové vláily.
Senátorka Jaroslava Moserová se zúčastnilaFestivalu otevřených srdcí ve Speciání škole Svítání
v pardubicích.
a Pracovníci a dobrovolníci VDV navštíviliAzyloqi rtům Armátty spásy v Praze.
a Dne 21. listopadu se pod záštitou presidenta republilly Václava Havla konal v kostele svatých
Šimona a Judy 5. Benefiční koncert dobré vůle ve prospěch projektů Senior a Nová rodina.
Na koncertě vystoupili lrytarista Luboš Brabec, harfenistka Kateřina Englichová, Slrnfonický
orchestr Českéhorozhlasu a Bambini di Praga. Pro VDV koncert organizovala advókátní
kancelář kocián Šolc Balaštrt. pořad lysílal česlgi rozhlas stanice Mtava v přímémpřenosu.
Ve dnech 26. a 27.listopadu proběhla v Opavě 3. oborová konference nestátních neziskol}ch
organizací působícíchv sociá]ní a zdravotně sociální oblasti. Milena Černá byla opět zvolena
do stáé komise oborové konference (SKOK),

Prosinec
a
a
a

a
a

ČSOS, a. s. uspořádala prohlíttku Národní knihowy v Praze spojenou s předvánočním setkáním se
stipenrlisty Fondu vzdělifu í.
VDV poslal příspěvek Charitě na naše na tlálku ailoptované děti v Indii.
Milena čemá se zúčastnila §itlenního semináře v Londlíně k projektu sociální refomy v ČR.
Dne 13. prosince se ve \lDV konalo posletlní zasedání správní rarly v roce 1999 a tradiční
předvánoční sethání s dobrovolníky, zaměstnanci a spolupracovnflry nadace. Za spráwí radu se
ho zúčastniliDana Němcová, Ivan Douda, Eliška Hranáčová, Václav Matý a Jaroslava Moserová.
Daaa Němcová, Marie Prausová a Jarmila Vernerová se zúčastnily vánočních programů, které
pro děti se zdravotním postižením uspořáilaly hotely Renaissance a Marriott.
Eva Kvasničková a Jarina Šimůnkováse podílely na aukci dětslrych obrázků ve prospěch Domova
dobré vůle v Kladně - Nouzově.
VDV navšťvila paní Kamila Leclerc, předsedlryně Association 01ga Havel France.
VDV věnoval hračky dětem z Matice romské, Asociace rodičůa přátei clětí sluchově postižených,
humalitárních středisek pro uprchlflry a speciálních škol,
Fabrika reklamní agentura uveřejnila ve vánočním čase 15 inzerátů o činnosti VDV v celostátních
rlenících.
Milena Černá se zúčastniia jednání s přectseitou Výboru pro sociání politiku a zdravotnic§í
Poslarrecké sněmormy Pariamentu Zdeňkem Škromachem a s předseilou Výboru pro ztlravotnictví
a sociáIní politiku Senátu Františkem Bartošem ohledně přidělování srátních dotací občanslrlm
sdružením v roce 2000.
Milena Černá s Evou Kvasničkovou přeitaty jako v;ínočnídárek počítačetlětem žijícímv ttětslq/ch
domovech v Klálovicích, $§elích, Dubó, Deštné,Ilherském Hradišti, Smolině, Nové Vsi
u Chotěboře a Horní Čermné - z daru elektrárenské společnosti ČEZ.
\lDV obdržei přes 500 vánočních pozrlravů z Čech a celého světa.

Počet poshgtnutých nadačníchpříspěuhů

Rok

Jednotlivci

Organizace

1998

288

t07

7999

321

I04
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Vúuoj bodílu jednotlíuých oblastí činnosťina celhouém objemu uýdajů

RoK 1999

RoK 1998

Lidská práva

Povodně
37 o/o

s

o/"

Povodně

7L%

VzděIání

9%

Sociání pomoc
45%

Iak žeďtÉVýbor dobré rnile , Nadaci
Olry Havlové o grant
Grantyposlqrtujeme občansl§ím sdružením,charitativním institucím, obecně prospěšným společnostem, školám, obcím a íyzicl<ým osobám rryílučně na projekty,
které obsahuje tato v;6očnízpráva.
Žádostímohou zájemci podávat celoročně s rryrjimkou projektů Sasakawa Asthma
Funcl a Strá.že tékařů,pň jejichž lyhlašování v tisku je uvecleno datum uzávěrlry.
Přihlášky do Fondu vzdělání přijímáme celoročně, avšak rozhoduje se o nich vždy
před pololetními a letními prázdninami, tJzávérka je 15, února a 15. čenma.
Fyzické osoby ve své žádosti uvedou, oč žádají, a důvod, kvůli kterému si nemohou svoji potřebu zabezpečit samostatně. Jednáji se o poffzení věci nebo služby,
uvedou dáe její cenu, kolik z této ceny mohou uhraťlit sami, a jaké příspěvky
mají přislíbeny z jiných zdrojů, například od okresního úřadu, obce, zdravotní pojišťovnynebo jiryích nadací.
V příloze k dopisu uvedou skutečnosti, případně dokla<ty rozhodné pro posouzení
žádosti: potwzení o úhrnném příjmu rodinyv uplynulém kalendářním roce s uvetlením počtujejíchčlenů,kopii lékařské zprávy, rozhodnutí orgánů státní správy
či samosprávy, zdr avotní pojišťovny, soudů a jiných institucí.
J<le-li o příspěvek či stipendium z Fondu vzdéIánínebo o studijní pobyt v rámci
projektu Stáže lékařů, nadace napožádání zašle příslušnýformulář. Naše nadace nepos§tuje příspěvky fyzíc|rým osobám na umoření dluhů, na úhradu léčby
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v §oukromých zdravotnických zartzeních a na nákup osobních automobilů, perličkov5ich koupelí, čističekvzduchu a vysavačůprachu.
Právnické osoby se ve své žádosti stručně představí, přesně zformulttjí, oč žádají, a v jakém stavu je projekt, kte4í chtějí požadovan5ímpříspěvkem zabezpečít.
Dá]e uvedou finančníčástku, kterou hodlají o<l našínadace získat, a příspěvlry,
které již získali nebo je mají pňslíbeny z jiných zdrojů. Pruvotlní dopis musí bfi
podepsán statutárním zástupcem organizace.
K dopisu píiložížadatel příslušný projekt. Ten musí zahrnovat zejména popis cílové skupiny a cílů,kte4ich má bfi projektem dosaženo, časoqíplán projektu,
prostředlry k jeho dosažení a osoby odpovědné za jeho realizaci. Nesmí chybět podrobný rozpočet.
U žádostí o příspěvek na investice je nutné doložit majetkoprármí vztahy organizace k objektu, v němž se projekt uskutečňuje.
Naše nadace nepos§rtuje příspěvlry na úhrady dlužných částek a pňmé provozní

náklady organizací.

Žádosti projednává správní rada nadace, která kromě července a srpna zased,á

jednou měsíčně.Při posuzování žádostí vychází z finančníchmožností
nadace, potřebnosti žadatele a u právnic§ích osob téžkvality projektu.

0

rozhodnutí správní rady je žadatel informován nejpozději do dvou §idnů
jejího zasedání,
Výnos z částlry 24 474 tts. Kč z Nadačníhoinvestičníhoíonďu. za, měsíc prosinec
1999 činil 90 tis. Kč. Na jeho vyttžítíbude počátkem roku 2000 vyhlášen grant
v oblasti informací pro humanitární nestátní neziskové organizace.Y,ýnos z téže
od

částl<y za rok 2000 bude použit na granty v oblasti přímésociání pomoci, které
budou vyhlášeny počátkem roku 2001.

Projekty Výboru dobré vrile
- Nadace Olry Havlové v roce 1999
I. Zrlravotnictví
Na pomoc dětem s rakovinou
Projekt byl, zahájen v roce 1994, Jeho hlavním cílem je humanizace péčeo děti
s rakovinou a jinými vážnýmí onemocněními, dodržování Charty práv děť v nemocnici a začlenénírodiny a přátel nemocného dítěte do procesu léčení.V roce
1999 přispěla nadace na kurs herní terapie, na program letníro tábora onkologic\y nemocných dětí a na v5ístavbu pnmího dětského hospice nadace Klíček
v Malejovicích u Kutné Hory.
Objem nailačníchpříspěvků činil 202 tis. Kč.
Sasakawa Asthma Fund
Projekt byl zahájen v roce 1993 a je zaměřen na pomoc astmatickým dětem
v Českérepublice a ve Slovenské republice. Příspěvky se poslqrtují z iaskavého
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daru japonské nadace The Nippon Foundation. prioritní je podpora preventivních
a v5ichovných programů. V roce 1999 se uskutečnila návštěva předsedy The Nippon Foundation pana Yohei Sasakawy s chotí v ČR a VDV získal příslib pokračování tohoto projektu.

Na realizaci projektu bylo celkem poslrytnuto 335 tis. Kč.

Cystická fibtóza
V květnu 1995 se setkala paní 0tga Havlová s manželkou presiclenta SRN paní

Christiane Herzog, aby projednaly společný projekt na zlepšení života dětí s cystickou fibrózou ajejich rodin. 0d té doby poslrytuje VDV příspěvlry na dýchací přístroje, na ozdravné pobyty ttětí v klimaticky výhodných oblastech a na nezbytné
,tttíčdoplňky jejich léčby.V prosin ci 1999 uspořádal VDV spolu s Galerií ve Zlaté
praze
prstenu
nemocn3ími
ma]ovaných
obrazů
a
aukci
výstavu
v
ce a s Ga_lerií u
dětmi.

V roce 1999 byly poskytnuty narlačnípříspěvky v rámci projektu ve qýši
1ó0 tis. Kč.

Růžová stužka

Růžovástužka je slT nbolem solidarity se ženami, které trpí nádoroqími onemocněními prsu. Takovýchženžije v Českérepublice 30 000. Rakovina prsu je u nás
již někotik let nejčastějšípříčinouítmrtížen na rakovinu. Název Růžová stužka
nese i projekt prevence rakoviny prsu, na ktery VDV přispívá. VDV se zasazlje o
zvyšování úrolrrě znalostí o rané diagnostice, podporuje činnost svépomocných
s<lružení žen, jejich informačních center a rczmalíté akce tokální}ro i celostátního rrylznamu. Ý ioce 1999 VDV uspořádal seminář svépomocných orgalizací ,,Žeíažeflě,,,participoval na výstavách vyťvarných prací ,,Jde o život" a zúčastnilse
mezinárodního semináře o vztahl mezi lékařem a pacientem orgarrizovaného Arcus Onko-Centrem Česká Lípa.
Na programy vyrlala nadace v uplynrrlém roce 100 tis. Kč.

II. Sociální, zdravotně sociální a humanitární programy
Cesty k integraci
stěžejní projekt vDv za}rrnuje pomoc nestátním neziskovýrn organizacím, které
zaměřují svoji činnost na samostatn]í život lidí se zdravotním postižením.v rámci projektu Cesty k integraci VDV poskytuje pomoc i jednotlivýrn občanům, rozhodnou_li se vychovávat své děti se zdravotním postiženímv domácím prostředí,
případně trpí-ti náslecllry íraztt čínemoci a bez pomoci druhých by museli žít
v léčebnách dlouhodobě nemocných nebo v ústavech sociální péče.podmínkou
poslqrtnutí pffspěvku je vedle zdravotního postižení i nízlrý příjem žadatele.
Celkový objem nailačníchpříspěvků v roce 1999 činil 1 9OO tis. Kč.

Rehabilitace

projekt Rehabilitace patří k těm, které vDv realizuje od doby svého založení.po

roce 1989 vysoce vzrostl výzrl,an rehabilitace občanůse zdravotním postižením,
dávající možnost jejich samostatného života apňměřeného zaměstnání. Rehabi
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litace podle Vojty se stala běžnou součástíindividurilních plánů rané péčeo děti
s kombinovanlimi vadami. K projektu patň i poslqrtováaí příspěvků na vybavení
chráněných dílen a chráněrq;ich bytů, podte možnostípříspěvlry na pomůcky pro
sportowí činnost a rehabilitaci, vybavení stacionářů pro tlěti s kombinovan5imi
vadami a téžrehabilitace osob s chroniclqími duševrrími onemocněními. Nejednou
má pojem rehabilitace i širšíqiznam ve smyslu aktiizace, jindy resocializace,
tj. nálratu do společnosti.
V roce 1999 byly poslrytnuty narlačnípříspěvlry organizacím a jeilnotlivcům
v celkové horlnotě 959 tis. Kč.

Senior

Smyslem projektu Senior je podpora těch zŇtzení sociální péče,která ctí lidskou

důstojnost a dávají staršímlidem možnost aktiwrí}ro žívotave stáň. Prioritou
jsou jednak instituty domácí péčea výpomoci starším lidem v jejich tlomácnostech, tj. podpora jejich autonomie, jednak zŇízertí pro přechodný pobyt starších
lidí, která uleví pečujícírodině. VDV se podílíi na podpoře hospicového hnutí
v Českérepublice.
V roce 1999, kteqý byl vyhlášen Mezinárorlním rokem seniorů, byly poskyt.
nuty granty nestátním organizacím v celkovém objemu 8O1 tis. Kč.

pomoc v nouzi

Projekt je zaměřen na pomoc občanslgímsdnržením a charitativním institucím,
jež pečujío lidi ohroženévyloučenímze společnosti jako jsou lídébezdomova, týrané matky s dětmi, mladishí v závislosti na drogách, uprchlíci, oběti násilí
apod. Nadačnípříspěvlry se poskytují zejména organizacím, které mají nedostatečnou podporu z veřejryích finančníchzdrojů. Do programu spadá i pomoc,
kterou VDV poskytuje do zahraničí,jako je např. humanitární pomoc uprchlíkům
ve válkou či živelnímipohromami postižených zemích, pomoc dětem Černobylu
nebo projekt Českékatolické charity Adopce na dá]ku.
V roce 1999 byly poskytnuty příspěvky v celkovém objemu 1 óO9 tis. Kč, z
toho 1 27O tis. Kč obrlrželi obyvatelé výchoilních Čech postižení povotlní.

Dům Olry Havlové

Děti, jejichž rodina se rozpadne, které nedokončízá]<],adní školu, anebo vypadnou ze s,u-ých rodin v době dospívání,jsou extrémně ohroženy negativními vlivy
prostředí ulice a zejména nepříznivfrn r{vojem vzhledem ke kvalitě jejich života
v dospělosti. Zachytlt §rto děti dříve než je pozdě a pomoci jim na vlastní nohy
je posláním projektu Dům 0lgy Havlové. Výbor dobré vůle - Nadace 0tg5l Havlové podporuje občanská sdružení,která dětem, dospívajícíma mlad5ím lidem pomráhají nalézt vhodný žívotnístyl. Jedním z konceptů, které se nově uplatňují
i u nás, je tzv. domov na půl cesty. Domov se ujímá opuštěných mladých lidí včetně těch, kteří bez přípravy na samostatný život opouštějí dětské domovy,.
Projekt ,,Dům na prrli cesty" občanskéhositružení Domovy opuštěných mla.

rlých lidí v Praze

8 zahájil s

podporou VDV svoji činnost v březnu 1999

a koncem roku poskytoval služby 12 klientum.
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Nová ro<lina
Projekt existuje od roku 1997. Jeho hlavním zálnéremje podpořit rodiny, které
k sobě berou děti z kojeneck5ích ústavů, z dětslqích domovů a ústavůsociální péče a postrytují jim laskavé prostředí i pozitivní vzory chování, tolik důležitépro
jejich budoucí vlastní žívot.Žívotv pěstounslqich rodinách je považován za optimání formu náhradní rodinné péčepro opuštěné děti. V českérepublice žije přes
4000 pěstounslqich rotlin, z níchžmnohé se starají o většípočet dětí. VDV pňspívá na vybavení jejich domácností, na přístavby či opraly domů, na rehabili

tačlíakompenzačnípomůclry pro děti

se zdravotním postižením,na poradenství

k projektu poslrytují středisko
náhradní rodinné péčev praze a sdruženípěstounslgích rodin v Brně, která

pro rodiče, odborné semináře aj. konzultace
se náhradní rodinnou péčízab,ývají.

V narlačních příspěvcích bylo vyiláno celkem 812 tis. Kč.
Prázilniny

Ve spolupráci se zahraničními sestersl§ími organizacemi a jin5ími partnery nadace pořádá prázdninové pobyty pro děti žijícív dětských domovech, v pěstounslqich rodinách a v ekologicLry závadných prumyslových oblastech. Tento projekt
se těšívelké oblibě a ne vždy se nám podaří vyhovět všem, kteň se o prázdniny
s VDV zajímají. Zátežína ochotě a štědrosti dárců. VDV garantuje, že §rto pobyty budou v},užity pro skutečně potřebné děti a v odůvodněných případech poskytuje příspěvky na dopral,u.
V roce 1999 ve spolupráci VDV s Majetkovou, sprármí a delimitační unií odbororTích svazů strávito prázdniny v chorvatsku 529 détíz dětslr5ich domovů;
od Egey Travel Agency v Jablonci nad Nisou získaly čtrnáctidenní pobyt u moře
v Řecku 4 pěstounské rodiny s více dětmi; z laskavého daru paní Katji Sprúngli,
předsedkyně švýcarské nadace stiftung Guter witle, která §rto pobyty financuje
již od roku 1990, pobývalo v tétě a na podzim v Davosu celkem 60 astmaticlgich
dětí s doprovodem; ve švýcarskémArveyes - Vitlars strávilo lapozvání Association Olga Havel Branche Helvetique tři týdny ozdra,rného pobytu 30 astmaticlďch dětí; cesto,rní kancelář planeta Tours spolu s vDv organizovala prázdnino-

vý pobyt pro ó pěstounslqích rodin s více dětmi na pobřežíCosta Brava
ve Španělsku. Celkově v rámci projektu Prázdniny vycestovalo la prázdníny
aozdravné pobyťyv zahraníčí7lIdétís doprovodem.
VDV přispěl částkou 45 tis. Kč.

pomozte <lětem
Hoilnocení vyúiti grantu NROS

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havtové vyrržit grant ve qfši 2ó0 000 Kč od Nadace rozvoje občanské společnosti z rrýnosu televizní akce pomozte dětem ve prospěch tlětí s vwojov:iirni poruchami a dén žíjícíchmimo vlastní rodinu. částt<a tyla rozclělena pro poťeby 14 žadateli. správní rada výboru dobré vůle - Nadace
Otgl Havlové zvolila případy, kde pomoc byla nutně zapotřebí a dávaJa předpo,
Hady, že trvale pozitiwě ovlivní qívoj dětí.
Jako ilustraci tohoto přístupu lze uvést poslrytnutí moderních digitáních slucha-

I4

del pro sedm dětí s vadami sluchu. Sluchadla umožňujív mladšímvěku rozvoj řeči, ve vyššímškolním věku dávají možnost dá]e studovat. V každémvěku pomohou lidem se sluchorrým postižením objevit svět zvuků. Děti se sluchadly mohou
navštěvovat běžné typy škol, a ťm se zařadit mezi ostatní tlěti.
Druhou skupinu tvořily děti žijícív pěstounských rodinách. V tomto prostředí mají děti neporovnatelně lepšívyhlídlrynejenna šťastnějšíprožívání
clětství, ale zejména na budoucí samostatný život, neboť mají na očíchvzory mezilids\rychvztahů v rodině i mimo ni. To, že je později použijípro modelování vlastního života,
má mimořádný význan. Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové podporuje tento
typ náhradní rodinné péčejako optimální řešení pro děti, jejichž vlastní rodina
z rřvných důvodů selhala.
Třeť skupinu tvořily děti s q;ivojovJrmi poruchami žijícív rodině. Tato situace vy-

žaduje zv}šenénáklady na individuální rehabititační a kompenzačnípomůc\y i

na

organizací

a píovoz domácnosti.

Strategie Výboru dobré vůle

Natlace 01gy Havlové směřuje k morální i finančnípodpoře rodin, aby jejich děti získaly šanci vyrovnat se s následky zdravotního postižení a žíti přes určiá
omezení svůj vlastní život jako jiní lidé.
-

// (4lť;/|...-1)'.i;,l(i,rl /2/ á,r,lr_,

7i|ltl

,'t',:,:ll't,:. 1,'*, ,,.::,l,,,

o.t.:

'"L.!1lu

/tl-it,t,*:i.12;i.7y;'';*.'Í.' !:,,.l..,,rr..l,;:.,:,./l
:.:,/

.l|("''

ii

,_'l:|,,i

7_1:lli1.1 .l.i ,..!...t.lt,"|:l.,l::'|::.2,,,;r;,, r,/',,,',,,

.;'.1,1,;,:.|/l."

lr;lli'/i.'

:

,

./-:ž' ,/!. /|/,./,
l./,:

1,

.,,|,',,',|'iarr;.r,.|.1,;;r,,.i1:
]

l,,,.lr|.,.,

1,rr' l:. ..|l,,t-l:i,,,:v,,..,,c.1-.',u|
,, !,",_ , r,, .|;:.,..:ž.'l.i,l Ir_.|.,,.,.,./lf:
. t.l.).; ,,:.i,; ll.,l,,/|1:;.ll;t|j;.n

/1.1,.-,.t"i
' .'.,i l,,,

)ttptřly// l].u.;a.tl/ť.:|zqlt:,,
,:XY;,Ll!|l;ti z|t' ...lu l/., :, _',.

,.

1

,':)r

.

III. Projekty na podporu vzdélávání
Fonrl vzilělání
Projekt založíla, paní Olga Havlová na poclporu studia dětí z dětslgích domovů
a nemajetných děť se zdravotním postižením. Dětem, které splní kritéria pro-

jektu - k nimž patří zejména dobry prospěch s pruměrem nižšímnež 2,0 a sociální potřebnost - pňspívá VDV na stuclium na středních a vysokých školách

v Českérepublice. Partnerem projektu Fond vzdětání je Československá obchodní banka, a. s. Počátkem roku 1999 byto v progréLmu zařazeno ó0 stipendistů.
Částka, která byla použita na reelizaciprojektu formou jednorázoqých příspěvků a stipenrlií pro studenty v roce 1999, činila 1 020 tis. Kč.

stáže lékařů v usA a kanarlě

Jeden z nejstarších a nejúspěšnějšíchprojektů nadace směřuje k získárríprofesionálních zkušeností mladých lékařů, s cílem podpořit nové cesty myšlenív orga-
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nízaci a odborné úro,",ni zdravotnictví. vDv hradí náklady cesty a dvouměsíčního
pobytu, ktery po dvoukolovém výběrovém řízeníabsohrrjí lékaři z fakultních nemocnic v Českérepublice a Slovenské republice. Stže probí}rají podle specializace lékařův prestižníchuniversitních nemocnicích USA a Kanadě. 0d počátku
jsou partnery projektu Stáže lékařů firma Johnson & Johnson a Karel a 01ga VeIanovi. V roce ],999 zaslala svuj pňspěvek na projekt také Gertrude Novak
z USA k uctění památky svého otce, gpekologa Josefa Novaka.
V roce 1999 činily výdaje VDV určenéna realizaci projektu 1 709 ťs. Kč.

SLiže lékařůve Francii
Sesterská otganizace Association Olga Havel France podporuje kulturnírrýrněnu
mezi Českou republikou a Francií. Při organizaci dvouměsíčníchstažílékařů ve
Francii jde zejména o osvojení znalostí lékařsképraxe, a proto jsou do projektu
zašazování lékaři do 35 let s atestací I. stupně všech oboru. Předpoktadem je
dobrá znalost francouzštiny; přednost získajíti, kdo majíve Francii předmět své-

ho odborného zájml. Projekt financuje vláda Francouzské republiky.
VDV se podílí získáváním zájemci v Českérepublice, zpracováním žádostí
a účastípři rr5iběrovém řízení.

fV. Projekty poilpory a ochrany liilských práv
Roma

Česká spotečnost se stále vyrovnává s případy rasistického pffstupu občanůk jinPn etniclqim skupinám, zejména k Romům. VDV se projektem Roma pňhlašuje
k těm, kdo si vážímultikulturálního prostředí v Českérepublice.
Romství - Rornipen - je kulturní hodnota, která by z našeho světa neměla r.5rmizet. Proto VDV připralrrje k vydání publikaci ,,Černobílýživot", určenou pro lepšípoznání historie a současnosti Romů. Kromě tohoto velkého projektu se podílí
i na financování vzdéIávacích, sociálních, sportor,ních a kulturních akcí romsk5ich občanských iniciativ.
Na §rto účelyvydala nadace 5ó5 tis. Kč.
Cena Olry Havlové
0d roku 1995 VDV každoročně uděluje Cenu Otgy Havlové člověku se zdravotním postižením , ktery bez ohledu na vlastní handicap pomáhá druhlim tidem. CíIem projektu je uvědomit veřejnost o tom, co lidé se zdravotním postižením mohou lykonat, seznámit ji s hodnotami jejich života, a odstraňovat utkvělé předsudkyvuči nezávislému způsobu života tidí s postižením. Současně VDVpředává

poděkování vyznarnným dárcům, spolupraco,rníkítm a reaJízátorurn důleži§ích
projektů, o nichž se pak mohou občanédozvědět víc z hromadných sdělovacích
prostředků. Slarmostního udětení Ceny se pravidelně účastnípresidentrepublit<y
Václav Havel.
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Natlace Olgy Havlové
podporuje.

Pěstounské rodině Tokáoqých přispěl Výbor ttobré vule
-

ťi inilické děr

které Výbor dobré vůle

Nadace Olgy Havlové nikoupelnu.
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Dosavailní nositelé Ceny Olry Havlové:

Rok

Misto

}méno

_1991-, . Ý9liecÚv9lejnft
!92z******Iye1*_!elE yl
1998

Jarra

1999

Koželská

}UDr. Pavel

Organizece
r až, ská or

gariz ac e v ozíčkáííl

plzeň _Pč.i§rg1!,.m
_

Praha

Prosaz
Život'90,L,:,:

ovrol __

Česká Lípa Arcus 0nko-Centrum

PtáčníkPraha

Vládní q;íbor pro zclravotně
postiženéobčany

sEsTERsrÉ oncnrlE,fucB

spolupracují s VDV a poilporují projekty uskutečňovanév Českérepublice.

Association Olga Havel France

o Podílela se na uspořádáníbenefičnítro koncertu MarŤ Kubišovév Českémstředisku v PŇíží,jehož výtéžekobdržel Domov sv. Rotliny na provoz chráněných tlí-

len pro liili s mentá]ním postižením.
o Na podzim L999 organízovala dvouměsíčnípobyt 5 lékařůruzných oboru
z Českérepublilry v nemocnicích v Paiíži.
o Vfiěžek dvou benefičních koncertů Hany Hegerové a Petra Maláska poslqrtla
jako příspěvek na chráněné byillení mentá]ně postižeryíchve Stochově.
o Uspořádala tlva benefičníkoncerty Lenky Filipové ve Francii ve prospěch pro-

jektu Stlružení pro pomoc mentálně postiženlím - Domova dobré vůle
v Kladně

- Nouzově

pro občany s kombinovanými vadami bez vlastního rodinné-

ho zázemí,

o Zas7aJa. příspěvlry na činnost a vybavení Speciálně pedagogickému centru
v Praze, soukromýrn <tětslqim domovům v Mezirolí a Korlgmi, podpořila pěstounskou rodinu s neslyšícímdítětem, rodinu s dvěma těžce postižen5ími syny z Prahy a spolek vozíčkášiTrend v Olomouci. Do Českérepublilry zas|a|a příspěvky
v celkové \rýši 50 000 FRF.
o Člen Asociace Franqoise Faucher vydal knihu o q2namném českémpetlagogu
Františku Bakulovi.

o V červnu 1999 obdrže|a přeclsedkyně Asociace, paní Kamila Leclerc, z rukou

českéhovelvyslance v

jícíreprezentaci

pamětní medaili ministerstva zahraaíčízavynikaPaííží

a pomoc ČR v zahraničí.

o

Association Olga Havel Branche Helvetique
Uspořádala podzimní pobytovY ábor v Aweyes - Villars

o

Věnovala

u Lemanského
jezera pro 30 astmaticlqích děť pod vedením MUDr. Ivy Čapkové.Děti měly velice bohatý rehabilitační, sportovní i kulturní progrilm.

5

mechanických zvedáků pro klienty Domova dobré vůle

v Kladně - Nouzově.
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Stifutng GuterWille

o Plně finarrcovala tři třítýdenní pobyty pro astmatické tlěti v Davosu, které absolvovalo celkem 60 atěť s odborným doprovoťlem. Kvelké spokojenosti

as

dob4ftni zdravotními vTsle<lky se jich zúčastnilyilěť trpícíastmatem

a chroniclgími onemocněními horních cest tlýchacích ze Žatce, Prahy a Karviné.

Vetloucími skupin

byl MUDr. Václav Marek, MUDr. Eilita

a MUDr. Ladislava Michnová.

Pavlíčková

Spolek MILIDU v Curychu

o Přispěl na projekt Cesty k integraci, kteqý pomáhá dětem i dospělýnr se zdravotním postiženímv celé Českérepublice začlelitse po<lle možnostído společ-

nosti.

canailian czechoslovak Funil for Meilicine anil Rehabilitation

o Prosťednictvírn VDV pňspěl na dalšírozvoj činnosťhumanitárního sdružení
Caritas v Blansku, jehož tlům pro menálně postiženérrrlatté lidi získal nory název: Domov Olga. Slarmostní uvedení nového názvu se konalo v květnu 1999 za
účastivzácných mecenášů projeKu, paní Olry a pana Karla Velanoqich zKala<ly.

Deutsche Freunile unil Fórilerer der Olga llavel Stiftrrng e. V.
o Pomohli při získání daru německého spolku Helft uns leben na zmíraénínásleilků ničiqých povotlní v ČR.
o V rámci projektu Dům 0l5l Havlové zprostře<lkovali clar na projekty pomoci tlětem na ulici, které §e budou realízovat v roce 2000 v Krizovém středisku pro
mládež Most v praze a občanském sdružení cesta v Řevnicích.
Olga Havel Fountlation Nonrray
o Spolu s honorárním konzulem panem Dagem Stieglerem organizovala návštěvu dívčilropěveckého sboru Jizerka v Bergenu.
o Finančně přispěla na rcalizaci pnrního projektu vesničlry typu Camphill pro lidi s mentálním postiženímv Českých Kopistech.
o Naváza|a spolupráci mezi záHadní školou v Praze 4 - Moilřanech a nároclní
školou Skranevatnet v Bergenu.

The Olga Havel Foundation London
o Organizovala zásilku děts\ých l1žía sportovního oblečenído ilětslqich domovů od londýnského Ski Clubu.
Olga Havel Foundation New York
o Zprostředkovala zaslálí a vyúčtovánítlaru The Nippon Foundation a Ch. S.
Mott Foundation ve prospěch činnosti VDV.
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CENA OLGY IIAWOVÉ
byla udělena ilne 5. května 1999

v Lapidáriu Národního muzeav Praze

Janě Koželské,

}UDr. Pavlu Páčníkovi,

zakladatelce a přeilseilkyni svépomocného
sdružení onkologic\ých nemocných Arcus
Onko-Centnrm v ČeskéLípéza projekty
pomoci ženám s nárloror{mi onemocněními
a
prárnrímu porailci z Vláilního qýboru pro zdravotně postižené zapráci pro nesátní nezisko-

vé orgalizace

Cenu Olgy Havlové - bronzovou sochu
0lbrama Zoubka,,,P ovzblzení" - předala
předsedkyně správní radypaní Dana Němcová.
Slavnostní pořad, v němž vystoupili houslový
virtuos Václav Hudeček, sbor Bambini di Praga
a Fanfárorryi orchestr Pražského hradu, uváděl Marek Eben.
Oběma vyznamenanýrn blahopřál president republiky Václav Havel.
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Při slavnosti udělení Ceny Olry Havlové

v Lapidáriu Národního mazeav Praze obdrželi
poděkování a srdíčkoz českých granátů
za vý znamnou finanční potlporu:

Associazione Lirion Milano (G. Gallasso) - Benzina, a. s. (obchodní ředitel
Ing. Václav Loula) - Robert Bosch-Junkers (zástupce pro ČR Ing.
Martin
Pavlata) , Anni Ecker, Hitzkirch - Garant Schuh A.G. diisselaorf
lzástupce
Garant Moda ZIín, Ing, Ladislav Mikutec) - Johnson &
Johnson (generální ředitel v ČR Ing. Jiří Pavlíček)- The Nippon Foundation (zástu|ce Sasakawa
Peace Foundation Daniela Hátleová) - The olga Havel Founáation London
(Count and Countess Czernin) - sAP čR, s. r. o.
[obchodní ředitel Ing. Aleš Peč)
, sAzI(Á, a. s. (předseda představenstva
a generální ředitel JUDr. ňleš Hušák)
- Siemens, s. r. o. komunikační systém| (ředitel Ing.
Peir Klauda) - SPT

Telecom, a. s. (rryikonný ředitet Kamil Čermák)

Za účinnouspolupráci:
Radovan Erben, vikárka (za slarmosti pro děti z dětských domovů) - katerina
Kaltsogianni,
lgey Travel Agency, spol. s r. o., Jablonec naťl Nisou (z,a, ozfuavné
poblty dětí v Řecku) - Marcela Klenerová (za prácí ve spráwi radě
VDV)
- rrena Kobylková (zapráci pro \DV) - Ing. Helena Pánková (za
organízování
benefičních koncertů dobré vule) - Marie prausová (za dlouhoieté písobení
ve

VDV) Olga

Stankovičová (za diouholeté působeníve VnÚ;

- Pavla

Steinhartová (za dlouholeté působeníve VDV) - Ing. Romana Velčovská (časopis Grant pro neziskor.! sektor) - Stanislav Vostrirát (Concordia Pax)
Z

a vynik ajícír e aliz aci proj ekhi

:

PhDr. \čiluna Bubleová, Středisko náradní roťlinné péčePraha Ilona
Ferková, Asociace roms\ich žen Rolrycany, za projekt komunitního centra
- Blanka Hasáková, předsedkyně Městského vjiboru SPMP
v Praze, zadlouho-

pii9. mentáně postiženyrn - Jinilra Jarošová, redaktorka pořadu ,,DoteJ*_"i
ky" ceského rozhlasu - Drahuška kolářová, vedoucí střediska pio poradánství
a sociální rehabilitaci sdružení zdravotně postižených strakonice - Markéta
a Jiří Královcovi, nadace Klíček,za projeki dětskéio hospice - Ing. Miroslav
Opatřil, sdruženípěstouns\ých rodin Brno - václav strouhar, předseda české
společnosti AIDS pomoc, za projekt Dům světla - Ing. Michaáh Svobodová,
Domoly opuštěných mladých Iídí,za projekt Dům na půli cesty - Marika
zottltarová, počítáte s námi? Blansko, za arteterapii a8tí s kombinovanýrni

vadami.

Sponzoři Ceny Olry Havlové:
BENZINA, &. s.r generální sponzor
Národní muzeum praha
24

Děkujeme těm, kdo na potřebné adi pamatovali ve sqých závětích:
MUDr. Jarmila Bechná, Ostrava
Milada Brožová, Praha 9
Rudolf Coz| Česká Lípa

Marie Dovolilová, Praha 5 - Rartotín
Marie Hlartíková, Šeberov
Marie Ministrová, Cheb
Petronila Němcová, Teletín
Ludmila Oppltová, Praha ó
Marie Stará, Praha ó
Veronica M. SyrovátJra, New Jersey
I(arolina Šimková, Břeclav
Helena Šástná, Pralra 5 . Smíchov

Luilmila Tarabová, Praha 4 - Lhotka
Vzpomínáme na ně s hlubokou vděčností

vrtbovská
zahrada.

Ze souboru

pohledgic

Jiňlto Svancara,

liiteré ve prospěch
Výboru dobré vtrle
- Natlace Ol5r

Havlové

vytlala Association
Olga Havel

Branche Helvetique.

K dostáí
v Galerii
ve zlaté úičce

na pražském hradě.
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PODĚKOVÁNÍ NAŠIMOmCŮU

A spoNzonůu

Více než 10 tisíc Kč věnovali:
Helvetique zvedáky pro neA.C.E. Meilia Ventures, Inc. 30 000,_ Kč; Association 01ga Havel Branche
Czech ReÍ9 S50,- ir; e"i*nion, a.s, 100 0Ó_0, Kč;.Bmk Austňa Creditansta]t
p"ňvtii"e p".i"rtv
", rr; Irai.rru"r" surrrrouá zo ooo,, Kč; stanislav Barek 20 000," Kč; Alois Bartlhu,
oóo,.
il;i;;;..:rió
Brandl s.r.o. 15 _000_,__Kč; Burns
ber 150 000,_ Kč; Jan Blaho r+ óóó, r;; Benzina a,s. 35o 000,_ Kč;
H_olding_u;' 1_1
Cimex
Kč;
OOO,r+
Secu.ities,i."
Ce
rS
Kč;
000,20
Schwartz
99.0l- T'i,9_MJ^_T_:*^'
0:l!"::'š'_Pl::
.r".' j-o oóo, Kč; cledit Suisse First Boston (Praha) a. s. 100 00_0,, 5:iMs,. 600
l*j::l
000,_ Kó; CSA_D,UAN
a.s.
Kó;
CEZ
00o,
14^2
..."nt,
:#;6;;ii;i;,,il;ďJ;;;;;ký
"...
spolek krajanú^ve_Š-výcarsku
Praha Florenc, a. s. 133 400,- Kč; ČSOB, a,s, 950 0O0,- Kčl. Domov
Kč;^Fonsus

ii

oóo,.

r;; úarie Fatludouá

Assets a.s. 20 200,_ Kč; c...n

il, riaúi, ...,

s

z,

rr; Ferrosan_ International vitamíny za t34 560,,
uu_u"..i.. tělové krémy za 19 520,_ Kč; H+C RES spol, s^r,o,_30

qďijoo,_

zzt,.rtlrrBieibŇš

LEBEN 537 doo,_rr; Heróuca

spol.

s

ro_
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^0Ň,,Kč;

000,,

Kent

30 000,_ Kč; Miloš
Hinshaw 34 899,_ Kč; Marlene tIir.-Ir"* ás 2ss,_ Kč; Dagmar Hochová,Reinhardtová
25 ó00,_ Kč; Stanislav Hra,
Homová
Elena
rč;
obo,_
ss
ioi"lxova
Ji]Dr.
orgu
Kr;
000,_
Holeček 3ó
Jul..
zó ooo, Kó; 1Ň-SY,C_o_S,r,o, 40 00O,-Kč; ITEA s,r,o, hračky

bal 20 000,- Kč; Ing. Vladimír'Čr,ř.ý

4

15 ó00,, Kč;

órá..: Klazr 10 50O,_ Kč: Václav Kokožka
zsď,_'t{;,
veletrhu za
od účastníků
000,_ Kč; Jiří Lammel 14 000,_Kč;
iirir"-ň".iii."a ba1ónky za rz ooó, ri;-ú^.ta lirupauerová.ó0
unie odboroqích svazů 30 000,,
itelimitační
a
sprámí
oua,
ual"tt
rg
osr,_-řč,
Mannenkor
Maastrichts
266 624,_Kč; Nailace rozvoje ob,
Foundatiol
Mott
št._aá
ie,
órr^.iá"
40
000,_
Motejlová
Kč; Blanka
Foundation 612 670,,
zoo ooo,_ ri, . ěr"Ái aa*"i cďkem^7o 3^21, Kč; The Nippon
Pepsi_Coh čR_limonády za34 500,,
Kč;
50,000,_
rona
450,_
Novak272
Gertrude
Kč;
"pru Auilit s.r.o. 34 600,_ Kč; planfinanz (cz], a,s,
'ooo,"
rr;
p,ia:.ik qipočetnítechn*v is ócio,. Kč; Jiří a Jarmila Podzimkovi 124 000,_ Kč; Raifleisen

Ň.

;;;"ň;pil;;;ii
ň;-ó;š;.i.ty
il; ;tfĎhň;č.Joiori."-šb
i7'oóó,.

.t"r"lir

rr,

u,

i.i. zz

+oo,_

Kč; Dagmar Rohlenová
31 000,- "pJriá"

Ži

iJ; Ř.lir"i."nban'h

ií 000,-

a.s.-16 800,, Kč; Rakor,nické keram.ické závody

Kč; Giuseppe Roselli 20 000,- Kč; In_cj,To11t Boubíček
25 ó00,- Kč; SAP CR s,r,o,
ÓOO, rÉ; S.'e. Cimenteries CSn C"nt,a Europó Branch a, s,

r"ď

Schwarzenberg rOZ 567,, ]<_č|EIjšY.S_clly:Ťzeová
200 000,- Kč; Sealeó er., ....o.')S'OÓÓ, ťr;
Ř,'st,itriti.kárn" ..nin 28 0ó0,, Kc; Lukáš strámký 76_300,, Kč;
)Ó oóór'rr, špi i.t".oÁ gs
za 140 000,- Kč; Targa Hotels a,s,
SUDOp praha a.s. 50 000,- Kč; ši<oda Auto a.s. modely automobilů
TelŠource 21 000,- Kč; Tipsport a.s. 3_0_0 0_00,-KČ;
14 0O0,_ Kč; Tate International .;.;
,9.500,_ Kč; dr Pau1 von Tucher 18 880,, Kč;
10 500,_ rr, lrg.
28 00O,_ Kč; Ivo Včelát 20 000,_ Kč;
Republic,s.r.o.
Czech
,s5á
Kč;
Vatienfall
15a
50s,
r.o,
v;?;;.p;i.,;
árl, Kč; Veíein MILIDIJ Znich 225 786,_ Ki,; lanndím 26 426,,
Karel a 01ga Velanovi, Montrea]
j._ 661Jan Vraný 12 000," Kči \Gra Zvonícková 20 000._ Kč,
,"--,*š6í.ki
,qr]tcr; virr."vicsová 305 19

oň

ú-irJrtlo:
'i]lr,.Kč;

i";j; ilbil
*,
ři

[e ani oá[ie iit;,"v"ó,.ň

izi

oss,_ Kč na Fond vzdělání.

Rovných 10 tisíc Kč v roce L999 věnovali:
DagmarDrašrová;Ing.PavelHrabě;JmHájek;ING_LeaseČRs'ro.;paníKopňvová;iUDr.LlbomírKupolena; Jarr pruher; Miroslav Stecher; JUDr, Ivana
rir-ú; Ins. Anna Loun"ková; Berta Línová; Fiantišek
Waigner;

š^,óffi; wiu

šiaoual TaYlor Nelson Sofres; dr. Eva Va.lášková;
Jarmila Wilde-Eismanová.

A.T. Kearney; AB Ventures,

Maia Velflíková; Vladimír

Ostatní rlrirci a §ponzoři:
Abrahans:

..;.;;-ABrÁ..go,

s.r.o.; LadliLo,rise

Miroslav Abrle: Helena

Hiiblerová; Almax a,s,;
ea".."a;dávokátní t"*"ra e"ri, spol.iÁdvokátní úancelář JUDr. Jana
"
Appraisal, s,n; Aukčnía realilliag:ntura_Gavlas; Barc.,
Ú"ii.s
spo1.
Traťte
Á*l
ar..r""a,
i.
Barthelemy;
'l",-ri.""
úač"ra;;gpr liri sar;šiir.; s".i. Ba.lóÉ; Barbara Mode; V Bá_rová; JUDr Eliška
Eugene Basch; Ing. Jindňch Bass; Jonathan J, BateY;
iiu.tos*a,
nárt.r,l-i
Ýr.r""
ň;ň;Á""á,
BěIovská;

Béchyňkova; Ing. Jarmila
Dagmar Bečková; Jan Becher _ Iárlovarská Becherovka a.s.; rodina
Ivan a Hala Benešovi; Niarie Benová; Monika Benová;
s";.šo"a;
Zoia
Benešova;
Bělunek;1.
Jaromír
Bezclíčková; Olga Bílá; Michael BÍlek;
Božena Berndtová; manžele ner-o-unšu; Úá" É."a;r.ová; Helena
a,s,; Jan Blaško; Vladimír Blažekl Marie
Eva. Bílková; Stanislav Bíža;Jiň ňiá., Ú"i, Bl;íhová; Blank,
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BlPkowÍ; ]iřina BIÍŽencová; Robert BlíŽenec; Miroslav Bobr; Petr
Bodlák; tlr. Marie Boháčková; Astri<t
\6ra BohŮnová; Bonas, spo1. s r.o.i Adriena Borovičková; nNnr.'zaerr.a
sosai.ouj, -eu.r.a
iot..r,*t
der-Tschechischen Republik Borur; Tomáš Boublft; Luarir"
soúríkoua; u".ta s;zou.řá, i}
.._
Publika, v,o,s,; Diana Brabcová; Jindňch Brabec; Petr Bróec; Miroslav Brajer; Helena
Braňková; Hed.
wig.Breuer; Brisk Tábor; Paní Broučková;.Botrumit Srousel;'l'lasta
pavl"
Bruhová;
nry.r,ioua; na-i"
Bucková; Jarmila Buchtelouai
l. S"i"*"a; dr. Vl;i;;ii.*, J"" řijol *Or""u
Yš. trchtelov.í;
Ciburová; Dagmar Cimburov{,Květa
Císařo],á; Ó;d..r.; George Collins; Msgre Giovanni Coppa;
Drahomíra Coufa]ová: Iana Čadilová; Milada čepičková; čer.,ík
HÍt.;s vrtu,
r.celář: RŮŽa Čermá]rová: M. a R. Cermákovi, E.ili" Č;;;,-ii;a
"aro'r.atn,
Cerná: František
Cerný;"'ř"i""t.
Jakub černý:
Jaroslav černÝ; Blanka Cervenkoua; Cesr.a poiiSio.nra7á."ř"..., Ceská spoňtelna
a.s.; óS šumperk:
čSOB.
BÓhmová;

,

a.s.; zaméstnanci čSoB, a.s K".ňú;h
R,iž",;; čoáňffi;ň;';;i",'ňňi u".'*"
Europe, a. s.; DD osvětlení dr. Dvorský;_prof.
o;áiú Ďentacon s.r.o.; Eva Divecká; Martin DlouJun..
h}; Susana Dobešová; Luboš Dobrovs\i; pá o".á"r.;-Ďáa;
Zita Drbohlavová; Dagmar Dubecká;
buin"; StěpánDvoř;íJ<; paníDvořáková;Marie
Ytr19utk9v!RadimDuka; PvaDundáůková;
Dvořáková; Rastislav a Alena Dvořákovi; Mi.osúu Eb;;ĚCř
Geoerating, s,r.o.; Economia a.s,; Lucie
Ehlerová; MUDr. Miroslava Eiemov{; Ekolnvesr Sor.oro",
s*á., Energetick? centru;ň;á;; Jpot. ...o.;
Pmí Erazimová; EVK Madinir Řr}ra: Fabrika reklam;&;;;;", Hana Fatrdlová; Feťlerai - Mogul
Fric_
tion Products a.s.; Eva Felixová: Ferotechnik u...; PnĎi.'rl".t"
Fieglová: pan Fikar; L. Fišerová; Antonie Foldová; Martin Folkmanl tlr. Olttřich Forejt; Pótra
rrarit o"?; erna Freimanová; Nora Freunil &
John
Freund; Zina Freundov{ Frieilrich's Capital Seruices; rr,r.
u v. Prvtoui; naimr Eucrrs; ryzi"i.si;Iq,,í.t
CSAV; \Gra Gaislerová; Gastronomia a.s.; Glaverlel'óz""rr,
pan Gregar; Joser'ói"gor;iiena oro."
smanová; GYmnázium Tihlava: oaní H,alířová; T. Hurn"-iXoua;-i-*ál
"..., Haxuš;Á]e;rH;;s3"a, p.i,
rr-"
lík;,Hanaflanzlrková; Ing. Jarmila Hatleová:
ia".i.i*,i; noUert HelrrJ; iarer
r*or,
na Hemerková: D, Hendrvchová;
JUDr Pavla Henzlová:
eliika
Herbryctrora;
-lns.
Lramiu tt".gáiii'ua, erlin
Heřman;_Dagmar Hessovi; Michiela HraueSo".i
iiří i'Ň;", tng. Eduard Hlaun; Dagmar Hlavinov{ Ing. Petr}Iloušek; Jiří Hlučka; paníHolá;
Holcová; pan Holeček; Ing. J. Holeček;
Fl*fi:'! Holub; Jiří Homolka; Daniela Honusová; IvruĎ.. iiáŘa no rakoiá; Hor,ir.ova;-iiilcúera
l,
Ho_
ráková; AmY,Horová; Paní Hostomská; Hotel - Restaurarrňio."naau
Karlol,y Vary; Latlislav Hozman;
Ing. Tomáš Hrabák; Karel Hrabárrek-; MUDr. P"t.
Hrou*;L. irubá; Frarrtiška Huberová; Eliška Hubrychová; Ivala Hudcová; Libuše Hurtečková ml.; rnaairnir
a anna ttujovi; Jan Huml; Ing. Ladislav Huryta;
Michal Hynek;Jana Chaloupková; Marie C}ralupov{ rr-"i-rr"-at*,iaih"*óilňil""i...
clrua,

i-';;h,
lrg.i.t

ri-t"

ř.irul

pu"iiiJr.oň-

Miroslav

__I.1ll:hi INBA;

Jiří.]tr!t

É"""i

Janečková;

Jiří

i-

Jarolím;
Javorská; Miloš Jedlička; David Jelínek;.MUnr. nlariejainúui Václav a Lenka
Jelínkovi; Květuše Jen.
9ft3vá; Anna Ježíšková;Markéta Jircová; Božena Josr.á"a, l*" i<*"to"a; roáriiu rát""iri, i'"*r x"Kadlecová; Jan Kadlus a Ham Jeřábková; pá ráinu; paní
1"Ťk", J-uou
Kalinová; Ludmila Kamenská;
Dušan Kana; Kancelářske systémy,_a.s,; eris_r.a rarirá'ovi;-rnanzóre
r".r.Ň I"á.
Kavalcová; paní Kehnerová; itra iii-čmerová; Helena Kl.n"iárá;
v..onit u iai."ra;i"É. órŇ.r, fios; Hana Kobrleová; Irena Kobylková; JU_Dr. Álexandr Kocirinl lvana-i<oaetková;
E. Kócher - Korisov{ K. Koj.
zarová; palíKolátorová; Luttmila Kolářová;
Jakub Kolo.y; Euu ro.*ová; Kombucha; Komerčníbanka,
a,s,; Anna Koníčková; Helena.Konopil<ovi;
Jitka ronvitt<ova;--rare1 Kopáč; Ing. Michal Kopecký;
Ing. Miroslav,Kornatft; paní Kořánov.í Alena Kosová;
ro.ora; palí Košková; Radim Koštial;
Nina Kotrtová; Anna Kotrlá; Zuzana Kottová; Michaeía rou.koua;
l"an ilovft; pao
r*a;,
Jan_Ko_zohorský; Radovan KoŽÍŠek;_quc.li rruto"r,Úou];-frra rratoctrvdová;
Davitl a Noemi Krauso.
vi; J, Krauzová; Libuše Krbečková;
rrc_a; sedřisra]rreičova; rr-u rr.i-i*,1
Krk.!!a!9
iÚň..
vá;J, Kru_Pička; J. Krupičková; Lurlmila._Kryšpínor";
ilá. i;L;;-Krýštri*ora;jtina'ťsaniúii.nurr_
če_rov{ Kateňna Kučerová; Alice_Kubíčkovi;
ňk;;;ua,
JirdňtÉ
roriSlouj;
Str.rničníwch; Jaroslav Kuna a Mila Žemlová;
rrraiuro"a; ing. liri r<*".t lu.ňir" ť".."a vr"ari,
Kuňálr; Jan Kupka; Květoslava Kr:tík_ová; vrasta r<viiova;
Pli.ialouneh Jaroslav Lameš; MUDr. Mgr.
Ivan Lan_ger; Miroslav Langer; Mgr. Mirosta" l,angtramJerfiá.ih
L""t"..; Léčiva, a.s.; paní Legátová; pan Lehečka; Václava Lehká; Pavel Leh.-;"1-o.r"""
l"ipertová; reilm";-irr"t.'t"*.o; r,u.i.
Lhotková; Liitová tvorba iJhers§ Brotl; romaS Lirrir<;
Jiřii"r,*l e. Lintrartová; rr,r ii".."v".""a; ui
lena Lísková; Zdeňka Lisková; Věra Tjterová; Sr""k, ťijbt;;,
p- Lochman; město Loket naá Ohn; ZdeJ. Loučkovi; Ing. Jal Lounek, CSc.; Lubbóck Fine audit, .r.á., n.á"" r"i.as-a,
11 -Lomo-vá;-v,_1
M. Lupačová; 'Věra Macková; RenitaMacků; Mgr. v ú.j*;Í;;;y
C. Manussi; MUDr. Jiří Mareček; Jiff
r9d]la Marhánkova; Věra Mar.kovi! z":i u*r...ia;'Ě""r" Martínková;
}-,{ar9k;
Petra Martínková; Věra
ua;itg{ Jifina Matějková; RNDr. Olga Iuatě$*xa; liri-ilatrra; rodina
Matouškova; Mgr. Lenka MaD. Maximos; V. Meisneiová; Irni'c"rÓ.,mi;"Jit.lství cel Praha;
fa Melichárek Micha_l
^§'s\ovtÍ;_kene
Coubal;
TomáŠ Micek; Jana Millerov.í; Ministerstvo *it
dň;-i,li"" vrl. Vacov; Svatomír Mlčoch; Jarr
Mocek; Věra Mokrošová; Radovan Moravčík; ja" Ir-lo.jvetr"
rÁas
uo.t".; p""i'ú"útt"ra;'nrĚ
Mtáaek1
Mrhačová; MUDI. M. Mrkvička; Vr".t" úu"rrou],

Věra

';á;;lma

ÉúLňo.ur"

ú-..i"

ři,"ř,l-

l-u

lt*

l,

r

27

+

s"ž;
řJt"-iiii

liw
ri;'ú;; Ň;jir.t";i.La.""

Ne_
M. Nater; Ing. Helena Nawátilová; Marta Nawátilová; Daniel Nečas; Ing. Václav Nedvěd; Ing. Miloš
Nohejlová;
chmac; Emilie Nechmacová; Ivetá Němečková; Nemocnice Cheb; Libuše Neumannová; Ela
ing. náIro.ir Nosek; Notářská komora čR; Václav Nováček; Gabňela Nováčková; RNDr. Jan Nová_k; Jo_
B, No,
..íIqo",it ; petr Novák Farní charita; Libuše Nováková; Marta Nováková; Zuzma Nováková; A. a
Ener,
vákovi; manželéNovákovi; paní Novotná; Dana Novotná; Milan Novotný; Milan EmiI No_votný; NRG
Ragy CZ, ...o.; 0.B,Heller a.s^.; Okresní nemocnice; Okresní úřad; Jane Oliver; Opiniontřindow_s,ro,; paf,
pacek; Jan paclt; prof.}IUDr. paveI
áár.ópt.nir.:ii, 0rtopedická nadace; Vladimíra Ostrá; V]adimír
pajet p + M; Ing. Jiří pálrek; Josef panuška; Jitka papiežová; Eva_pelíšková; people
t<o, DiSc.; romas
'people
petrášková; Vítězslava petň1,]<ová; 01ga pičma_
International; JUDr. 01gi peňnová; Jaioslava
to
póhlová; Ing. Ladislav pohnan; Marie poláchová; pavel po,
nová; \ěra píšová; ova ioazlmxoiá; Milada
popol1aková; I. populová; Rudoll pospíši1; \rladimír pospíšil; Drahomíra pospíšilová; Eva
iivka Sonja
"totraviny
Kopa Senovážné náněstí; paní Potúčková; Ing. Eva Potúčková; Ann_a Prachenská;
spišitová;
prokeš; Jan pňklopil; manželépušovi; Hana_puzejová;
Ď'ana irócn,ir1o"á; K. irochrizková; Mgr. Liboi
Václav Radotínský; Vlasta Ra,
ioris p,izu; Božena pýchová; Rabat čŘa.s.; Ilja Racek; Radioseruis a.s.; pavel
Reich; Fraltšek.a lrena
,.r,r"*, rri. Michal Ránda; štěp,ín R-a"; slečna Ranschburgová; Ing.
přemysl Rohlíček; Ro_che s.n; M,adimír Ro_
ii":r""i, o^ila Ř..anl Rodinná záložna; Marie Rodová; Ing.
Mgr. Václav Ro_
kr_ic; Leona Rolová; Jana Rončkovál Madimír Rosa; Ing. 1an nott; Zuzana Roubíčková;
r.*r Rulík; Hammet & Aki No Rusi; štefan Řúžička;Božena Rybářová; Jakub _a Jit!3 !vla;o_
Říhová;
""nŇ;
vi; RyijENl \ěra Rýdlová; Hana Rychtaň,]rová; Starrislav Ryšaqi; Ing. Maicela Řepková; Jarmila
irg. ti"ariár, s".rr| s. sajatova; paní Sa_lamanková; Sára servis;_Bohumila Sazimová; SAZKA a.s.; Chris_
Schreiberová; Josef a
tin'ašcott; Jana Semschová; Lydia Senni; Settop s.ro.; Gúnter W. Schneider; 01gapave1
Skáa; paní Ská,
úitena S"i,*a."ori; Jana Sieglová; Ladisiav a Zdeňka Sieglovi; Marie Sichlerová;
pave1 Skrehot; Ji
1ová; Ski Club of Great Britai]n; Markéta Sklenářová; pani Skopcová; Alena Skrbková;
re,
ří S.arda; Ing. Erni1 Smrčka; Lenka Sobotková; Maie Sochorová; paní Sokolová; Soletanche_Ceská
publika, s.r.o.1 Sony Czech s.r.o.; Soňa Součková; Soukromá taneční škola Jany Tomanové; Marie Sou_
i"p"ri, l"..ir" Spalová; SpGnóUp, a.s.; Spojené štěrkormya pískouly, a.s.; MUDr. Anna Spurná; Squ,
ir., suná... anil Ďempsey; Marie Srbková; Ing. Dušan Stárek; Andrej Stankovič; Stavby silnic a želez_
příb_
ni. u...; a, Miloslav Slehiík; Feticita Stehtíkoiá; R. Steinerová; Marie Stonová; Milan Stor; Storia
rm; paní Stránská; Jana Straková; Věra Strnadová; Vlasta Strnadová; Jan Strobl; Střední odborné uči
\{.
Lště;štředočeskáenergetika; Zdenka Svitavská; paní Svobodová; BImka Svobodová;_M. Svobodová;
paní_Sabochová;
Svobodová; manželé Svobodovi; Helena Syručkovi; Eva Sznapková;,Jarmila šabatová:
Martin Seva Jirina Sálených: šahanovi: Davicl Sedilry:_Marie Semorová; M. šenkovál
liix"irairairiri
';*;
Ing.
otaricn Šigut:Lubomir sit"r,'pani Silhmová: Frantiiek Síma: Jaroslav Simsa: Jiir'.Šinilelái:
Úa|e,široká; paní šlápanská; J. šlorová; Marcela Smehilová; Zuzala Šmejkalová; Květušprincová;
še šnídová; Marta šmiarka,lová; Řaáolnír šmoldas; JUĎr Martin šolc; Aiexander špek; Jala
súová; Jitta štechovál Doll"jluy stěpanova: Dagmr štěr,
šiu-otoue,
i.
Martin Svorc; Mgr,
Í,a;r.""j, l.Šti.r.ová_pešicová; Libor šulc; Miloš šulc; Jana švarcová; \tra švecová;
Ing. gldřich Tichý; Ludmila
Milm Talicek; -Franco
J. Robousy Taneček; JUDr. Marie Tegerová; Jma Tesařová;
petr Torma; Ing. Vitaliano TorTódisco; K. Tórnášková; MUĎr. A.lena Tomešová;
Tlačbabová; dr,
dŘ .p.r. s r.o.; paní Trčová; pan Trka; Václav Trmal; Zorka Trmalová; Ing. Jana Trnková; Mar_
,.,
TVsl;
tina Trnková; Ludmila Tiochtová; Anionín Tňska; Kare1 Trrznft; Ing. Hana Twzníková; Jaroslav
VaJ_
Úun.. l". úinan.h ústav archeologické památkové péče;paní Vacková; Amálie Vágnerová; Jan
arch. Jan Varrčura; yvona
áingeija*iu vaešová; Mrie Vale-šová; Ěau1 Valka; Ludmila Váková; Ing,petra
Več,eřová;. Joseph
JUDr.
Ýuíxouá, Marie Vašková; pan Vávra; Ing, Miloš Večeřa;'Vlasta
Veselá; Eva \ttrovská; JUDr,
v"áii.t,l Š,irr.á v"nclová; pan Venerat; pmí Vepřeková; paní Veselá;
Zden_
Marcela Vilímková; Wilemina Villette; ian Vimr; Jana Vójtová; Eva Vondráková; Blžena Vorlická;
ka Vorlová; Ladislav Votápek; pan votrutu; Lukáš Votruba, A.lbína Vrabcová; Ing. Josef Vráblík; Jiřina

ň;;;iŠip;

ililď"

ýilř;;;;;;;
iú

Ýianouá; Vrchní soud

,

i'r^r": Zdenka Všelichová; pan Wt'rl4\l J!D,:

|9ll

V.}Touba1;

pavla Waltová; Ludmi
vysolqi; Libuše Vyšínová; Jitúa Wachtlová; Filip Waler; Matthew Wallis;
pavel Weis; Ing. petra Widdess; šarka Wildová; dr. Alena
Ia Wannerová Boleslav Warnan; pan Weis;
pavď Wú_r_zel;_Václav Za_
Winterová; Zdenka Wittochová; óáa Wommerl Wood and Company, s.r.o.; Ing_.
6a*ltng. žizanazadáková; BoženaZádková; Zádruha_Art s.r.o.; Záchranná sllžbap.T.iMgr, ZlznaZa
Zajíček;ZáJ<Iadní škola ždáír nad Sázavou; JUDr, Eva Zarembová; Miroslav Závada,, Zďe,
rodina
ko .Zdeněk Kouřola; Lucie Zelenková; Anna Zemanová; palíZemková; Milan Zíka; pm Zikeš;
žit.onaóuu, Bedňška Z1ková;ZdeikaZiková; Jaroslav Zima; Vladimír Zlbák;KateřinaZusková; žáci
praze'8, _ Kobylisích; ia,9t crylHulm College v Geleenu v Niď. úai'rdrlt"dní školy žernosecká v
á'.'
"
žáčková: paní žďánská: Ing. Ivan žikeš- RECOU; MUDr Jamila Zimá,
zozemsku;ienka

MÁn

jíil; í1-i;

z8

Zvláštnípoilěkování:
Ailvokátní kmceláň kocián Šolc Balašťk za orgutlzaciBenefičního koncertu

a
a
a
a

ttobré vůIe,

kte4/ vynesl \IDV částku 1 112 000 Kč na projekty ,,Nová roťlina'' a ,,Senior';
Bambini ili Praga za dlouholetou spolupráci
FiŤmě E. C. Best Praha za bezplatné zasílánífleet sheets každý iten;
pmu Zdeňku Cozlovi za dar z dědichí po zesnulém bratru Rudolfovi;
Českémurozhlasu za vysílálí pffmého přenosu Benefičnírokoncertu dobré vůIe;

a Českomoravskéhudební společnosť za vystoupen í píi Zahradni slarmosti
ke Dni dobré vůle;

Československé lékďské společnosti f. E. Pukyně zabezplatné otištění inzerátů
v 1ékařs§ich časopisech;
o Egey Ilavel Agency, s. r. o., z Jablonce nad Nisou za ozdrarmé pobyty u moře v Řecku
pro nemocné a zdravotně oslabené děti v hoilnotě 450 000 Kč;
o Fabrice reldamní agentuře za reklamní seruis po celý rok 1999;
o Free Boomerang Merlia - panu Jiřímu Ttrrkovi za vltištěnía ttistribuci pohlednic
Boomerang ke Dni dobré vůle;
o paní Muii Hay za zprostředkování itaru The Franconian Society;
o hotelům Renaissance a Marriott Praha za krásné várroční pořady pro děti;
o galerii U Prstenu v Praze 1 za pořádiilí qlstav z tvorby lidí se zrlravotním postižením;
o Sboru Gaudium Píagense za vystoupení na Zahradní slamosti naZoííně
dne 23. 9. 1999;
o finně IN.SY-CO za počítačoýseris a školení našich pracovníků;
o Junákům v čR za pořádání dětských slavností ke Dnu dobré vůle a za pomoc při sbírce, která
l,ynesla 121 ó85 Kč na Fonil vzdělání;
o Ing. Janu Junovi za servis počítačůMacintosh;
o paní Erice Kavkové zapoŤáďáníBenefičního koncertu Maastrichts Mannenkoor
u sv. Michaela v Praze;
o Ing. Jiřínu Kolmanovi - ITEA, s. n o. za zprostředkování věcryích darů pro nemocné tlěti,
děti z tlětslqích domovů a ťlěti se zdravotním postižením pň pořádání mezinároctních
veletrhů hraček ITEA;
o Majetkové, správní a deťmitačníunii odboroqých svazů, za prazďninové pobyty dětí
z dětských domovů v rekreačních střediscích v rihrnné hoťtnotě 12 000 000 Kč;
o Ch. S. Mott Founilation za grant ve v5iši USD 7500 na a<lministratirmí nákladyprojektů;
o Nadaci rozvoje občanskéspolečnosti (NROS) za grant ve \Tíši2ó0 00o Kč na indivittuání
kompenzační a rehabilitační pomůcky pro děti s qvojoqími poruchami a tlěti žijícímimo
vlastní rodinu;
o Pěvechím sborům Maastrichts Mannenkoor Mmstricht, SUDOP Praha a Raitost
Praha za vystoupení v Benefičním koncertu dne 1. října 1999;
o cestomí kanceláň plmeta Tous a. s. za pobl,t dětí z pěstounsk5ích rodin ve Španělsku
v hoclnotě 24l 600 Kč:
o paní Evě Portzimkové za reprezentaci nailace v Ga.lerii VDV ve Zlaté lličce č. 79
a" za, organizaci lrystav z tvorby 1idí se zdravotním postižením v Malé galerii uranie v praze
7;
o časopisu Prague Business fournal za bezplatnou inzerci;
o společnosti RKK za qtvoření stránky trlDV na internetu;
správě česk3íchcenter v praze a českémucentru v New yorku za uspořáttriní tlstavy obrazů
dětí s kombinovanyrni vatlami z Blanska;
o SPl Telecom, a. s, za zřízenía. provoz ze|ené 1inky 0800/11 10 10;
o flIDr. otakaru Ttrrkovi z Advokátní karrceláře Tirrek, Mucha, Kostohryz za zprosďedkování
dědictrí z USA na projekty důstojnéhoživota starších 1iťlí.

r

Děkujeme Vám všem, že s námi pomát áte!
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Zpráva o hospodďení v roce
llldl,lil

,:,,nsuitaň,Ov!{á,fi{i
Příimv

Udaje jsou u

Kč

.

Převoil finančních prostřetlků z fonitů ná liláúíČiňnost
Ustatnr vynosy z nadačního jmění
Celkem
Poskytnuté dary

t999

Výilaje

Režijnínáklady: elektrická enersie. režiinímateriál
službv
mzdy

odvodv - sociální a ztlravotní poiištění
cestovné
poplatky
ostatní náklaclv
Režijnínáklady celkem
výilaie celkem
Hospodářs§i qísletlek (ztráta)

lL

447 9o9

II

115 Z9E
563 2o7

71 447 9o9
77 276
195 195
L 267 339
456 305

57 633
62 9o4

z90 56I

2 407 213
13 855 722
- z Z91 9l4

]:bl,lYeillój§.li iliqěqi$aiií] l§tiiiogt

Příjmy

V3ínosy z proileje investičního majetku

Vyno§y z tlnanóniho majetku (cenné papírv)
Js[atnr vjmo§y (depozlta apod,J

Celkem

L 768 570
4 526 600

J

UUo 5],0

9 301 680

Výilaje

Dane a poplatkv lbankovní službv)
ZaJ<IadíLí cena investičního maietku

34
J,849
452
2 336
+ o 9o4

Ostatní náklady

Celkem
_!!99lodářs\ý výslertek
c},]Př€h]tad]liiů Ý:iocě]:1999, : , :,,.",. ..
Finančnídary přiiaté od soukromých osob
ťlnancnl dary pnJate od, otgalízací
Dědictví
Věcné dary
Celkem

913

24o
532
685

994

..

Účetníuzdu ěrha j e ouěřou óna auditorem

3 313 910
ó 103 859
5 840 346
502 974

15 761 029

Příspěvlry 10 000 Kč a více, které poskytl VDV v roce 1999
Azylová pomoc v Česbrch Budějovicích
- na poradenství a kulturní činnost

Kč
10 000

Asociace rodičůa přátel zdravotně postižer5íchdětí v ČR
- Iflub KlubíčkoBeroun . na rehabilitačnístůl

čhavorikani luma z Neratovic
- na

poďeby dětského divadelního a pěveckého kroužku

Dětem s qívojov5ími poruchami a dětem žijícímmimo domov
- z grantl NROS ,,Pomozte dětem''
Diecézní charita ostravsko-opavská
- na vybavení chráněných dilen v Ostravě
Dokumentační středisko pro lidská práva

10 000

260 000

30 000
-

na materiaílnív5ítlaje

Domov Caritas Blansko
" na chráněné dílny pro menálně postiženémladé lidi
Domov mládeže v Praze 8 - na náklady bydlení nemajetných studentů

Dům léčbybolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě
- na vybavení léčebn;lrni pomůckami pro dětské pacienty

10 000

350 000
30 000

120 000

Farní charita Horaždbvice - na péěi o starší lidi v domácnostech

10 000

Farní charita Polička
- na lybavení chráněné dílny ve stacionáň pro děti postižením
s

15 000

-

Fokus Vysočina v Havlíčkově Brodě
příspěvek na auto k návštěvá,m dušewrě nemocných klientů

50 000

HeIp Harrdicap v Táboře - na pohon invalidního vozíku

10 000

Hospic sv. Štěpána Litoměňce

- na

vybavení prádelny

Humanitární sdnržení Život '90 v Jihlavě
insta]aci tísňovéhovolání v bytech senioru

- na

100 000

22 500

llumanitární sdružení Žívot'9O v Praze

. na

keramickou pec pro chráaěnou díInu

15 000

charita Ostrava
-

na dokončenírekonstrukce kotelny v Domově pokojného stáří

Integrační a školicí centrum Prointepo Hradec Králové
na speciání židle

-
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100 000

13 000

klub občanůbezbariérového domu vondroušovav praze 6
- na

automatické otevírání vchod. dveří

20 000

IOub rodičůa přátel děť s cystickou fibrózou - na pomůclry

1ó0 000

Kolpingova rodina
stavební úpravu azylového domu pro matky s dětmi

20,,000

IGesťanské středisko Dialronie ČCE ,,Radost'' v Merklíně
stacionáře

10 000

- na

- na v5Ďavení

Lomnická společnost přátel zdravotně postižených tlětí - na vybavení třítl

250 000

Memento Lidice, o. p. s. - na dostavbu střediska O6zav Lidicích

105 000

Město Dobruška - na vybavení záH,adní školy poškozenépovoclní

427 ao$

Městská nemocnice v Hořicích v podkrkonoší - na antidekubitní matrace

11m0

Mod4í klíčModřany

20 000

- na

vybavení chráněrylch díten

Na dopravu astmaťckých děť na rehabilitační pobyty v celkové částce

Nadace Bona - na vybavení komunitníro bydlení v Praze
pro klienty s duševními onemocněními
Nadace

lííček- na kurs

Nadace ROSA

- na

herní terapie

300 000

40 000
ó5 000

vybavení kuchyně

25 000

Nadace Vlaštovičkapři Dětské psychiatrické léčebně v Brankách
- na muzikoterapii

33 000

Naděje Vysoké M3íto - na sportowrí potřeby pro rtěti

15 000

Naděje Vysoké Mfio - na sušičprádla pro Dům pokojného stáří

10 000

Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského Pod Peťínem
- na laparoskopickou techniku

80 000

Občanskésdružení,,Hrnek" ze Sadské
- na vybavení chráněné dílny pro menálně postižené

10 000

Občanskésdružení,,Lipka" Prostějov
vybavení rehabilitace ve stacionáň pro seniory

10 000

Občanskésdnržení ,,Počítátes námi?'' v Blansku
rehabilitační varru

2a 0o0

- na

- na
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Občanskésdnržení ,,Yzájemlé sotlžíti"z Ostravy
- na potřeby pro děti

-

Poruby

ObčanskésdruženíAdra
na dopravu humanitární pomoci pro uprchlíky z Kosova

-

Občalskésdružení Rotlina sv. Zdislavyv Hutisku- Solanci
pěstounské rodiny

-

na domypro

Obec Město Albrechtice
vybavení pokoje pro dlouhodobě nemocné v DPS

- na

130 000

100 000

Oblastní Charita HavlíčkůvBrod
vybavení azylového domu pro mat]ry s dětmi

10 0o0

Pěstounská rodina z Brna

50 000

- na

- na bytové

zašizení

pěstounská rodína z Hovězúro
vysíIačku Solaris pro sluchově postiženéhosyna

17 500

Pěstounská rodina z Jablonce nad Nisou

40 o00

- na

-

na opravrr rodinného domku

Pěstounská rodina z Krnova

- na

Pěstounská rodina z Letovic

-

na opravu auta

30 000

Pěstounská rodina z Liberce

-

na sluchadla pro syna

20 000

pořízení většího bytu

Pěstounská rodina z Nového Boru
Pěstounská rodina z Opavy

- na

Pěstounská rotlina z Roztok
Pěstounská

-

- na

topení

přístavbu obytn5ích prostor

na dopraw děť

rodilaz Tanvaldu - na opraw rodinného domku

50 000

10 000
50 000
50 000
50 o00

Pěstounská rodina z Třebíče - na opraw rodinného domku

30 000

Pěstounská rodina z Tirpes

20 000

-

na opravu rodinného domku

Pěstounská rodina z Vatašského Meziříéí- na projekt ,,Pod kňdly"

50 000

Pěstounská rodina ze Vsetína - na zavedení p\mu a instalaci topení

50 000

Pěstounská rodina ze Zašové - na životnípotřeby

10 500

Počítačepro děti z děts\lch domovů

200 000
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Pražská organizacevozíékářtt

-

Rodina z Bohuslavic u Kyjova

- na

Rodina z Chomutova

- na

Roilina z Pralry 10

-

Rodina z Prostějova

1o:0o0

topení

10,:0.0O

na sluchatlla pro dceru

-

Rodina z Moravské Ostravy
Rorlina z Ostrar4y

na osobní asistenci

- na

10:]000

bezbariérovéúpravy bytu

lélry pro děti s cystickou fibrózou

na sluchadla pro syna
-

-

na sluchatlla pro syna

''10.,000
],10,000,

na sluchadla pro těžce postiženou tlceru

Roclina ze Zbraslavi - na sluchaclla pro syna

Sdružení Green Doors
SdruženíJana

- na

- na potlporu

SdruženíJitro, Sokolov

-

l91,0O0

indikací a aplikací růstovéhohormonu

na osobní asistenci

20]o00

]§.!m.l

Sdnržení Neratov, Bartošovice v Orliclgích horách
-

1o 000
,,10,.000

vybavení chráněné díIny

Sdruženípěstounslqich rotlin, Brno

tOi000
10,,0i}0

Rodina z Úštěka - na sluchadla pro dcenr
Rodina z Varnsilorfu

10"0o0

-

na dřevokotel

naporadnu a semináře v roce 1999

20,,00§,
:5o],oo0

Sdružení pro pomoc mentáIně postřen3ím v Rakormfuu
- na vybavení domova ,,R íček"

1§'1900,1

SťIruženípro pomoc menálně postženým v Třebíči
- na projekt ,,Sťecha naťl hlavou"

u,.ggq.

:l]],:,:]',

]:]l]']'

Sdružení White Light I.
- na zařízeníťlílny pro mladé lidi závislé na nfuykoqích látkách

SKOK - na 3. oborovou konferenci NNO působících
v sociální a soc.-ztlrav. oblasť - z grantu OSF
Slezská cliakonie, domov ,,Ráchel" Havířov
- na pomůcky pro zdravotně postženéděti
Speciální škola Prostějov

-

Společnost Columba, Loket

Vralrovice
-

- na

bezprašnou tabuli

na osobní asistenci
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l::]íó]]§ei,
::l1§:1999:,,

Spolek Trend vozíčkáiit,Olomouc - na projekt ,,PňIož ruce k dílu"

20 000

Stavební bytové družstvo invalidů v Hrabyni
- na vybavení pokoje pro vozíčkáíe

10 000

Středisko Diakonie ČCE v Ostravě
- na vybavení stacionáře pro tlěti s kombinovan3ími vadami
Středisko křesthnské pomoci Pardubice

-

na č§řlůžko v azylovém domě

100 000
20 000

Středisko pro mládež a rodinnou terapii v Pruze 2
- na zimní rehabilitační pobyt děť

10 000

Středisko pro rehabilitaci détíamládeže v Borovaaech ,,Boruvka"
pomůcky

10 000

- na

Sťedisko rané péčeDiakonie ČCE v Praze 5
-

na dopravu domácích konzrrltantů

Studio Citadela - na projekt ,,Orllišnost
v Mnichově Hradišti v srpnu 1999
Zahrada 2000

-

20 000
-

Tolerance - Set]<ání "
10 000

sclruženíobčarrů v Jesenftu
struktoru

10 o00

- na v zdéIáv ání in

Zá]<7adní škola Integra ve
-

ZáJ<,ladní škola Náchod -

Vsetíně

na asistenci při v5íuce pro žái<y s postižením

15 00o

Plhov
25 000

na schodolez

záýJadní škola ve skuhrově nad Bělou
- na vybavení poškozenépovodní

160 000

židovská obec v praze
- na

vybavení Domova seniorů Charlese Jortlana

Jména a adresy soukromých osob,
které od nás obdržely nadačnípříspěvek,
z důvoclůochrany osobních dat neuvádíme
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100 000

ZÁKLADNÍ DATA 0 NADACI
(VDV)
NÁZEV Výbor dobré vůle - Natlace Otgy Havlové
I
Praha
2,
SÍĎLO: Senovážné náměstí č,

Praha
ADRESA PRO PÍSEMŇ STYK: P, 0, Box 240, 111 21
7061
02/242t
733l,
02l242l
6883,
O2/242L
TELEFON:

1

FIIX: 02/24ZI 7082

ZELENÁ LINKA

-

BEZPLATNÉ INFoRMACE denně od 8 do 17 hod,:
0800/11 10 10

B-MAIL: vdv@telecom,cz
STRANKA NA INTERNETU: http://www,vdv,cz
KONTo V ČSOB PRAHA t:Kó 428293/0300
USD: 01,09718090/0300

DEM: 01,09718020/0300
BANCE:
LID SK.A POMo c/I(ONTo V ŽIVNo STENSKÉ

3 9

7ó5

5

00

ť0400

l ?7 00
KONTO V BANK AUSTRIťCREDiTANSTALT: 2649006
Ič0: 0040óOóó
Podle usnesení Krajského obchoclního soudu v Praze
1998
byla nadace zapsánav rejstříku nadací dne 14, t2,

spnÁvtlÍ MDe:

Dana Němcová , předsedlryně
PhDr. Ivan Douda, Eliška Hranáčová, Jan Kašpar,
Diana Phipps,
biskup Václav Malý, doc. MUDr, Jaroslava Moserová,
PhDr. Milan Tománek, Ljubica Václavová
DOZORČÍ RADA:
Ing, Emanuel Šíp
Ing. Helena Nawátilová, JUOi. n,ragOaena Pištorová,

KANCELÁŘ:

MUDr. Milena Černá - ředitelka
Hanzal,
Christian Blatchford (do čer""na 1999), JUDr, Petr
Věra Kubátová, Eva Kvasničková,
Olga Stankovičová (do února 1999), Marie Strnadová,

(od
1arina šimů-nt<ová

ru"

(od

Prosince 1999)

T"k,liri*Tab-akovová
DOBROVOLNÍCI:

Hrubcová, Irena Kobylková,
Nadb Balcarová, Mgr. Dana Hradcová, Dagmar
Marie Prausová,
Myšičková,
Kateřina Kořánová, Pavel Lašák, Mari;

Sy1";š;;:ň;,Jil; š.b..a, Jarina šimůnková,aKristina
další
Truksová, Irena Vajsejtlová

36

_

šrámková, Michaela

&#

Pra}a 1993: Paní Olga Havlová
a pan Ryoichi Sasakawa.
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Dana rVě}.oua a pan Yohei Sasakawa s

