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

Dárci
ČSOB fandí 
zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením
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Běh času nezastavíš

 „Já jsem tvé stáří, pozvi mne dál.“ Hlas pana Josefa Kemra, zaznívající v Hapkově 

a Horáčkově písni Stáří, má svou nezaměnitelnou barvu. Jeho slova jsou podmalovaná osudovou, 

temnou intonací. Když je slýchávám, často se sama sebe ptám: Kdo vlídně vítá příchod svého stáří? 

 Asi by nebylo mnoho těch, kteří by na položenou otázku odpověděli: „Já.“ Stáří ale nemusí 

být smutné! Přesvědčit nás o tom mohl mezigenerační ReFestival, jenž uspořádala na přelomu 

letošního září a října o. p. s. Elpida. Po dobu týdne se snažila přitáhnout pozornost návštěvníků 

nejen ke starým věcem, ale i ke starým lidem, kteří mohou být pro své okolí inspirací a odpovědí. 

A byli! Více o tom prozradí paní Broňa Hilliová z Elpidy, která si stojí za tím, že Old’s cool! 

 Staré lidi má ve svém hledáčku také VDV, a to dlouhodobě. Lidi, kteří se někdy dostávají 

kvůli svému věku, zdraví či sociálnímu statusu na okraj společnosti. Někteří z nich na vlastní kůži 

poznali, co je to ubývání sil a energie a zhoršující se zdravotní stav v kombinaci s nedostatečnými 

finančními prostředky, osamělostí, handicapem… Aby se jim život aspoň trochu usnadnil, o to 

se snaží projekt VDV Senior, v jehož prospěch poputují letos (stejně jako v letech předchozích) 

výnosy z benefičního koncertu pořádaného advokátní kanceláří Kocián Šolc Balaštík. Konal se už 

podvacáté a dosud se díky němu vybralo více než 20 milionů korun.

 Když se zamýšlím nad stářím, neubráním se otázce „Co tedy dělat, abychom – až nás potká 

– vnímali jeho příznivější tvář?“ Třeba se nové dorůstající generace dokáží na stáří lépe zajistit než 

současní důchodci a důchodkyně. Možná se společnost posune vpřed natolik, že služby pro seniory 

budou snáze dostupné, že zdravotnictví bude k potřebám lidí s vyšším věkem a k jejich možnostem 

vnímavější, že se rodiny vrátí k původnímu modelu, kdy dohromady žijí prarodiče, rodiče i děti a je 

samozřejmostí, že jedni se postarají o ty, kteří jsou v dané fázi života zranitelnější. Snad…

 Je riskantní spoléhat se na slůvka „možná, třeba, snad …“. Naslouchejme radě, že naše 

stáří se bude odvíjet od toho, jak žijeme v před-seniorském věku: jaké jsou naše zájmy, s kým se 

stýkáme, koho a co máme rádi… Žijeme-li aktivně, lze předpokládat, že i naše stáří bude důstojnou 

životní etapou, na kterou stojí za to se těšit. A kdyby se snad něco pokazilo, zbývá doufat, že tu stále 

budou lidé jako ti, jimž osudy jiných nejsou lhostejné. Lidé jako ti, kteří se scházejí při benefičních 

koncertech. Děkujeme vám! 

 Irena Šatavová
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 Vzpomenete si ještě, jak došlo k vašemu 
prvnímu setkání s Výborem dobré vůle – 
Nadací Olgy Havlové?
Bylo to v roce 1995, kdy ČSOB (dodnes 
jeden z významných partnerů VDV – pozn. 
red.) začala budovat systém „společenská 
odpovědnost firem“, jenž o pár let později 
dostal obecně oficiální nálepku Corporate 
Social Responsibility (CSR). Už tehdy jsme 
byli přesvědčeni, že banka chce napříště 
podporovat také nějak znevýhodněné lidi, 
kteří se nemohou snadno uplatnit. Tím 
směrem jsme tedy pátrali – a sešli jsme se 
s paní Olgou Havlovou a MUDr. Milenou 
Černou z VDV. 

 Našli jste společnou řeč?
Paní Olga nám prezentovala svou myšlenku, 
kterou nosila v hlavě už delší dobu: vytvořit 
program, jenž by podporoval mladé lidi 
s postižením buď zdravotním, anebo so-
ciálním, kteří by jinak měli ztížený přístup 
ke vzdělání, čili by nemohli studovat 
z důvodů fyzického omezení či proto, že by 
jim to sociální situace nedovolovala. Nám toto 
zaměření zcela vyhovovalo, navíc splňovalo 
i naši představu, že bychom rádi měli v rámci 
celého VDV svůj vlastní program, na který 
bychom dosáhli a byl by transpa rentní jak 
z pohledu našeho, tak z pohledu zvenčí. 
Prostě aby ČSOB měla jakýsi vlastní „šuplík“, 
aby bylo naprosto zřejmé, kolik desítek 
stipendistů může studovat díky podpoře 
ČSOB. A tak se zrodil Fond vzdělání. 

 Hovoříte o ČSOB – v jakém vztahu jste 
tehdy s bankou byl?
Pracoval jsem v oddělení komunikace 
ČSOB, které právě začalo vytvářet nový 
obraz banky jako instituce, která se zajímá 
o všechny aspekty života společnosti. V té 
turbulentní době se hledaly mechanismy, jak 
zajistit fungování a financování řady sfér 
veřejného života. My jsme razili myšlenku, 
že úspěšní mají jít příkladem a pomáhat. Sta-
li jsme se tedy partnery VDV, vznikajícího 
Českého paralympijského týmu a výboru, 
projektů UNESCO, Uměleckoprůmyslového 
muzea a Mezinárodního filmového festivalu 
v Karlových Varech. 

 Vznikal Fond vzdělání podle nějaké 
ověřené předlohy?
To neumím říci, zdali VDV při jeho 
vytváření čerpal z nějaké zahraniční 
zkušenosti. Pravdou ale je, že pravidla 
pro udělování stipendií znevýhodněným 
studentům jsme vymysleli tzv. na zelené 
louce.

 Jaká jsou ta pravidla?
Nijak složitá. O stipendia se mohou ucházet 
mladí lidé do 26 let se ztíženou pozicí 
na životním startu. Lidé, kteří chtějí studovat 
na střední, odborné či vysoké škole, mají 
tedy touhu se učit. Jejich studijní průměr 
po celou dobu, kdy bude stipendium vyplá
ceno, nesmí být horší než 2,0. V případě 
zhoršení studijních výsledků může být 
stipendium sníženo a v případě přerušení 
studia úplně zastaveno. Jelikož jsme se 
snažili podporovat samostatnost studentů při 
nakládání s finančními prostředky, jednou 

z podmínek vyplácení stipendia bylo zřízení 
vlastního peněžního účtu. A konečně posled
ní podmínkou k získání stipendia se stalo 
úspěšné absolvování přijímacího pohovoru 
ve VDV. 

 Kolik studentů jste zpočátku do programu 
mohli zařadit?
To záleželo na sumě peněz, kterou ČSOB 
do programu vkládala. Jednalo se standardně 
asi o jeden milion korun a tato částka jenom 
mírně stoupá. Rozděluje se mezi desítky 
stipendistů – jednak mezi nové stipendisty, 
kteří studium zahájili, jednak mezi ty, kteří 
již dříve stipendium od VDV získali a nyní 
studují ve vyšších ročnících, přičemž nadále 
splňují podmínky pro udělení stipendia.

 Fond vzdělání je vedený Poradním 
sborem Fondu vzdělání, který také posuzuje 
uchazeče o stipendium. Vy jste od začátku 
jeho členem, tak nám prozraďte, jak to 
probíhá?
Jeho práce je celkem nelehká – dvakrát 
za rok vybíráme z uchazečů ty, kteří získají 
stipendium od Fondu vzdělání. Kromě 
splnění předepsaných podmínek k nám tito 
mladí lidé musí přijít, sami se nám představí 
a řeknou, čím žijí a co je zajímá, co chtějí 
studovat a na co chtějí případné stipendium 
použít. 

 Změnili se za posledních dvacet let 
uchazeči o stipendium?
Pokud jde o prostředí, z něhož pocházejí, to 
je neměnné – převážně jsou to děti z dětských 
domovů, případně z rodin se sociálním 
znevýhodněním. Obrovský rozdíl je však  

PhDr. Jan Stolár kráčí po boku VDV již téměř dvacet 
let. Vlastně si tam tak šťastně vykračuje, vždy s lehkým 
úsměvem ve tváři a se zdvořilostí vídanou snad už jen 
ve starých českých filmech. Co je svedlo dohromady? 
Na začátku byl jeden vzdělávací projekt, k němu časem 
přibylo členství v dozorčí radě a nedávno se Jan objevil 
ještě v nové roli – jako moderátor Čajů o páté. Nu, dejme 
slovo přímo jemu! 

Text: Irena Šatavová 
Foto: Karolina Granja

Věrnost trvající 
už dvě desetiletí
Rozhovor s PhDr. Janem Stolárem

Rozhovor

 Jan Stolár v rohovoru s předsedkyní správní rady VDV Danou Němcovou.



jednak v tom, jak se dneska tyto děti umí 
prezentovat, jednak v zaměření studia, které 
chtějí absolvovat. Před dvaceti lety toužila 
většina z nich studovat speciální pedagogiku, 
neboť byly pod výrazným vlivem vycho-
vatelek z dětských domovů a domnívaly se, 
že to je právě ta optimální profese, jíž by se 
rády věnovaly. Dneska je spektrum oborů 
studovaných našimi stipendisty nesrovnatelně 
širší – zaměřují se od jaderné fyziky až po hu-
manitní a umělecké směry. Co však přetrvává 
a co se snažíme pomoci překonat, to je 
tendence umísťovat děti z dětských domovů 
převážně do učňovských oborů. Střední či 
odborná škola bývá pro ně problémem jak 
z důvodů finančních, tak organizačních.  

 Změnil se nějak poměr stipendistů se 
zdravotním handicapem a těch ze sociálně 
slabších rodin?
Nezměnil, v průměru to vychází přibližně 
půl na půl. Novým jevem posledních let jsou 
mladí lidé ze třetích zemí, uprchlíci, kteří 
našli v ČR útočiště. Stále víc se jich na nás 
obrací a i jim pomáháme studovat.

 Udělovaná stipendia se nějak vyvíjela? 
Například v návaznosti na vývoj inflace, 
případně vznikaly nové druhy stipendií?
Nově se začaly poskytovat jednorázové 
příspěvky – například dívka, která chtěla 
pracovat jako tkadlena s látkami, dostala 
od VDV jednorázový příspěvek na zakou
pení tkalcovského stavu. Jednorázově 
přispíváme také na pořízení invalidních 
vozíků nebo kochleárních implantátů. 
Pravidelně vyplácená stipendia však výrazně 
převažují.

 Utkvěli vám někteří stipendisté v hlavě?
Musím přiznat, že při tom množství 
studentů, kteří prošli Fondem vzdělání, 
nejsem schopen je všechny udržet v hlavě. 
Mám jednotlivé vzpomínky, ale nemohu říci, 
že bych některého z nich sledoval po celou 
dobu od získání stipendia po dovršení studia. 
Setkání s nimi při každém výběrovém řízení 
však přináší mimořádný zážitek. Vždy 
nám dokazují, že pesimismus v hodnocení 
společnosti není na místě. Tihle mladí lidé 
jsou nabiti chutí do života a obrovskou 

energií, kterou věnují dosažení svých cílů. 
Že jim můžeme pomoci na cestě za nimi 
prostřednictvím podpory při studiu, to je 
obrovské štěstí. 

 Nesetkáváte se s nimi ani při určitých 
výročích – třeba po deseti letech Fondu 
vzdělání a podobně?
ČSOB dříve, v rámci prolínání svých 
projektů, jednou za rok pozvala všechny své 
stipendisty do prostor nějakého jiného 
projektu podporovaného bankou – napří
klad jsme se s nimi sešli v Umělecko
průmyslovém muzeu, na výstavě klavírů, 
kterou pořádalo Muzeum české hudby, 
na výstavě o Rudolfovi II. Dnes už se to 
neděje, na druhé straně se někteří stipendisté 
aktivně zapojují do života VDV, docházejí 
na různé akce, vánoční setkání či čaje o páté. 
Řada z nich působí ve VDV jako dobrovol-
níci. 

 Fond vzdělání je stále nerozlučně spojen 
s ČSOB. Vy jste z banky po určité době 
odešel, ve VDV jste však zůstal. Proč?
Banku jsem opustil v roce 2001, v Poradním 
sboru Fondu vzdělání jsem však setrval, 
neboť mi to bylo nabídnuto. Přišlo mi logic
ké pokračovat v této práci, když už jsem 
tu příležitost dostal. A posléze jsem se stal 
i členem dozorčí rady VDV. 

 Co práce v dozorčí radě obnáší?
Pravidelně kontrolujeme hospodaření nadace 
a sledujeme, zda se VDV neodchyluje 
od platných předpisů ani od svých základ-
ních dokumentů. Je to klasická činnost 

Rozhovor

Fond vzdělání byl založen 

ČSOB a VDV v roce 1995. 

Od zahájení projektu do roku 

2014 bylo poskytnuto sti-

pendium 442 studentům 

a dalších 468 studentů získa-

lo jednorázový příspěvek. 

Na studium dětí v obtížných 

životních situacích bylo 

z Fondu vzdělání vynaloženo 

23 612 442 korun.

Věrnost trvající...
pokračování rozhovoru s PhDr. Janem Stolárem
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Jan Stolár v roli moderátora Čaje o páté, kde byl milým hostem Ivan M. Havel.



Rozhovor

kontrolního orgánu. Scházíme se každé po-
loletí, přičemž jednou ročně máme společné 
setkání se správní radou.

 Nechtěla bych zapomenout na Čaje 
o páté, které pořádá VDV pro své příznivce 
a partnery každý měsíc už více než rok a vy 
jste jejich moderátorem.  
Pokaždé na nich představujeme osobnost, 
která je s VDV nějakým způsobem spojená, 
a v rozhovoru s ní necháváme účastníky 
setkání hlouběji nahlédnout do práce VDV. 
Práce moderátora mě opravdu baví, v hlavě 
mi utkvěla setkání např. s Ivanem Havlem, 
Helenou Illnerovou, Danou Němcovou, 
Janem Říhou, Davidem Svobodou. Čaje jsou 
akce komorní, avšak naši hosté jsou opravdu 
skvělí lidé, kteří v životě obstáli profesně 
i lidsky a jejich osudy si zaslouží širokou 
publicitu.

 Z toho, že příští rok už budete ve VDV 
aktivně působit rovných dvacet let, odhaduji, 
že jste tam našel zajímavý životní prostor, 
který vám vyhovuje. Nemýlím se?
Je to tak. Považuji za velké štěstí, že jsem 
mohl u VDV být brzy po jeho začátku, kdy 
se u nás neziskový sektor teprve profiloval 
a vznikaly nejrůznější nadace a sdružení 
v různých formách. Tento boom ostatně 
zažíváme dodnes. Myšlenka VDV a jeho 
fungování mi přijde jasná, transparentní 
a efektivní. Olga Havlová byla nesmírně 
silnou osobností s jasnou představou 
o tom, jak má nadace fungovat, a tu se 
díky skvělému týmu podařilo naplnit. 
VDV nikdy nesloužil osobní propagaci 
či podnikovým zájmům, vždy tu byl a je 
pro lidi. Nadace má minimalizovanou 
režii a příspěvky a dary putují ve prospěch 
našich klientů a partnerů.

 A co lidé s nadací spojení?
MUDr. Milena Černá, výkonná ředitelka 
nadace, je pro mě pilíř VDV a moje kotva, 
která mě k výboru váže. Spolu s ní jsme 
začínali a s ní to celá dvě desetiletí společně 
táhneme. Považuji ji za výkonný motor, 
který žene celou nadaci kupředu a udržuje 
původní myšlenku, se kterou nadaci s paní 

Olgou zakládaly: pomáhat znevýhodněným 
lidem. I ostatní lidé pohybující se kolem 
nadace jsou velmi zajímavé osobnosti, např. 
Dana Němcová, Ivan M. Havel, Václav 
Malý, Ivan Douda…, a já jsem rád, že se 
s nimi mohu na půdě VDV potkávat.  

 Léta běží a věci se mění. Základní poslání 
VDV vyjádřené slovy Olgy Havlové trvá: 
„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou 
exis tenci měli i 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 
které zastihla zákeřná nemoc.“ Co neodolalo 
běhu času?
VDV se přirozeně otáčí směrem 
k současným technologiím a trendům. 
Kromě klasického fundraisingu 
a rozdělování získaných prostředků má 
svoje nové prezentace na internetu a na so-
ciálních sítích, zasahuje řadu dalších 
mladých lidí novými projekty a sportovními 
aktivitami, jako jsou například běžci dobré 
vůle. V tomto smyslu se VDV postupně, 
tak jako všechno, modernizuje. Nemyslím 
si však, že by se při tom teď ani někdy 
v budoucnosti měl odchýlit od své základní 
myšlenky. 

 Neohrožuje ho ani množství nově vznika-
jících nestátních neziskových organizací, 

z nichž ne všechny se dokázaly profilovat tak

jasně jako VDV? Někdy to až  vypadá, jako by 
jejich přemíra vzbuzovala obecnou nedůvěru 
k dobročinným aktivitám.
VDV je subjektem, který stál v ČR u zrodu 
neziskového sektoru na počátku devade
sátých let. Je tím, kdo tento specifický „trh“ 
vlastně vytvářel a poté usměrňoval. Za téměř 
čtvrtstoletí svého fungování si VDV udržel 
svůj čistý štít a svoje renomé. Samozřejmě, 
kolem různě vyprofilovaných osobností 
vznikají nové nadace, velké korporace 
si zakládají vlastní nadace, ale já jsem 
přesvědčený, že postavení VDV je skutečně 
unikátní. Je tím, kdo ostatním určuje směr, 
a zároveň je kritériem pro všechny nestátní 
neziskové organizace, jak se má tato práce 
dělat. 

 Na adresu VDV nešetříte slovy chvály. 
Vyslovil byste prosím ještě konkrétní přání, 
které byste VDV „nadělil“ pod letošní 
stromeček?
Značku tvoří její lidé, a tak přeji dámám 
v nadaci dostatek sil, zdraví i prostředků 
k tomu, aby i v jubilejním roce mohly 
dělat svou práci stejně skvěle jako dosud 
a pomáhat všem, kteří to potřebují a jimž 
můžeme s našimi skromnými prostředky 
pomoci. 

Děkuji za rozhovor.  

Věrnost trvající...
pokračování rozhovoru  

s PhDr. Janem Stolárem
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Další ze setkání při Čaji o páté (zprava: Monika Granja, Jan Stolár, stipendista Radek Laci a zástupkyně ČSOB Alena Králíková  
a Linda Kaucká).
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Zaměřeno na seniory

Koncert se konal v neděli 23. listopadu 
2014 v kostele sv. Šimona a Judy v Praze 
a posluchače potěšily skladby v podání 
PKFPrague Philharmonia, Vysokoškolského 
uměleckého sboru, houslisty Pavla Šporcla 
a zpěváka Dana Bárty, který vystoupil v jaz-
zové improvizaci s kontrabasistou Miro-
slavem Vitoušem.

Kostel sv. Šimona a Judy hostí 
návštěvníky těchto koncertů více než deset 
let. Co je ovšem každý rok novum, to je 
rozmanitá hudba a různí vystupující inter-
preti, ať už jde o instrumentalisty, komorní 
tělesa, střídají se pěvci… Organizátoři 
koncertů vždy s velkým předstihem 
přemýšlejí, co nabídnou na příští benefici, 
aby naplnili očekávání publika. Někdo 
upřednostňuje klasický repertoár, jiný se 
těší na exkurzy do jazzu či hudby vy-
cházející z folklóru, možností je mnoho. 
Každopádně se to týmu pořadatelů z ad-
vokátní kanceláře KŠB daří, což potvrzuje 
pokaždé zaplněné hlediště. Sedí v něm 
hlavně obchodní partneři KŠB, jeho klien-
ti, profesní kolegové, kamarádi, přátelé 
a rodinní příslušníci pracovníků právní 
kanceláře. Všichni spolu se zakoupením 
vstupenky darují ještě další finanční 
částku na konto VDV Senior, na jehož účet 
výtěžek pravidelně putuje. Za devatenáct 

ročníků se na koncertech KŠB vybralo 
20 338 170 korun!

Chtěli bychom poděkovat všem dárcům, 
kteří vnímají, že stáří někdy potřebuje 
pomoc a podporu. Jména letošních dárců 
najdete vytištěná na straně 9, ještě hlouběji 
však zůstanou zapsaná v srdcích lidí, 

kterým program Senior přinese ulehčení 
jejich života. Nahlédnutí do jejich života 
vám zprostředkují dva následující články. 
Představujeme v nich Hospic Dobrého 
Pastýře v Čerčanech, působící v rámci 
o. p. s. TŘI, a o. p. s. Elpida, která pomáhá 
seniorům i díky příspěvkům z konta  
Senior.  

Text: Irena Šatavová
Foto: Zdeněk Chrapek  

Benefiční koncert dobré vůle:  
Senioři by měli mít  
úctu a lásku svého okolí 
Adventní koncerty 
organizované advokátní 
kanceláří Kocián Šolc 
Balaštík (KŠB) ve prospěch 
VDV mají svou letitou tradici. 
Ten letošní byl již dvacátým 
v řadě a jeho výtěžek putuje – 
ostatně tak jako pokaždé – na 
konto projektu Senior.

Na koncertu v roce 2014 vystoupili PKF-Prague Philharmonia, Vysokoškolský umělecký sbor UK Praha, houslista Pavel Šporcl, 
zpěvák Dan Bárta a kontrabasista Miroslav Vitouš.

Dana Němcová na pódiu zahajuje koncert a děkuje návštěvníkům v zaplněném hledišti za jejich příspěvky na konto VDV Senior. 
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Svému poslání dostává společnost díky reali-
zaci projektu Hospic Dobrého Pastýře, který 
nabízí pacientům trpícím nevyléčitelnou 
chorobou v pokročilém nebo terminálním 
stadiu komplexní, aktivní a na kvalitu 
života orientovanou péči. Cílem paliativní 
péče je zmírnění bolesti a dalšího tělesného 
a duševního strádání, zachování důstojnosti 
pacienta a poskytnutí podpory jeho blízkým. 

Srdce hospice
Obecně prospěšná společnost TŘI začala 
provozovat Hospic Dobrého Pastýře v září 
roku 2008. Po nesmírném úsilí předchozích 
let byla dostavěna nádherná budova, 
ve které se pacienti cítí téměř jako doma. 
Je to ale především kvalitní personál, 
který zajišťuje citlivou a profesionální 
péči o nevyléčitelně nemocné včetně 
podpory pečujících rodin. Kromě odborně 
poskytnuté paliativní péče jsou základním 
předpokladem pro fungování hospice kva
litní mezilidské vztahy. 

  „Na hospicové práci jsou nejdůležitější lidé, 
kteří se podílejí na péči o pacienty. Bez nich by 
i sebekrásnější zařízení bylo jenom prázdnou 
budovou. Lékaři, zdravotní sestry, ošetřovatelé, 
sociální pracovníci, administra tivní a provozní 
personál a v neposlední řadě dobrovolníci tvoří 
srdce hospice, které dává život celé organiza-
ci,“ zdůrazňuje důležitost kvalitního personálu 
hospice ředitel společnosti TŘI Jiří Krejčí.
 Nabídka služeb poskytovaných společ
ností TŘI se postupem času rozšiřovala 
a v současné době zahrnuje mimo jiné též 
domácí hospic, centrum denních služeb, 
půjčovnu kompenzačních pomůcek, 
odlehčovací služby terénní a pobytové 
a asistenční automobil. Záměrem společnosti 

je nejenom péče a pomoc nevyléčitelně 
nemocným, ale také mezigenerační setká
vání a detabuizace hospicového prostředí. 
V hospici jsou proto trvale vytvářeny 
podmínky pro pobyt nemocných společně se 
zdravými obyvateli, ať již při každodenních 
aktivitách či nepravidelných setkáních. 

Vzdělávací centrum paliativní péče
Společnost TŘI založila také Vzdělávací 
centrum paliativní péče pro odbornou i laickou 
veřejnost zaměřené na vzdělávání v oblasti 
paliativní péče a léčby bolesti. Prostřednictvím 
kurzů, seminářů, stáží a exkurzí se snaží 
prosazovat ideál hospicové myšlenky 
ve společnosti a změnu po stoje a přístupu 
k těžce nemocným a umírajícím pacientům 
a k péči o ně. „Snažíme se vytvářet takové 
vstřícné pracovní prostředí, které pozitivně 
stimuluje všechny zúčastněné k dalšímu pro-
fesnímu rozvoji a předchází vzniku syndromu 
vyhoření,“ vysvětluje Jiří Krejčí.
 K Hospici Dobrého Pastýře se připojil 
projekt Komunitního domu s kostelem, 
jehož program bude vycházet z potřeb nejen 
obyvatel, ale také pacientů a zaměstnanců 
hospice. Cílem projektu je vytvoření pros-
toru pro setkávání širší veřejnosti v rámci 
různých kulturních, vzdělávacích a duchov
ních programů, kde by veškeré činnosti 
byly přirozeně propojeny, aby návštěvníci 
mohli využít různých možností a nabídek 
bez ohledu na věk, vyznání, vzdělání nebo 
zdravotní stav. 

Obdarovaní

O. p. s. TŘI: 
Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech 
TŘI je obecně prospěšná společnost, která usiluje o dostupnost paliativní péče pro všechny, kteří se ocitli v konečném stadiu 
nevyléčitelné nemoci bez ohledu na věk, místo bydliště, sociální status nebo finanční možnosti. Posláním společnosti je 
vytvoření prostoru pro posilování mezilidských vztahů v těžkých životních situacích, ale i při odpočinku a ve chvílích radosti. 

Text: Tereza Říčařová
Foto: archiv o. p. s. TŘI

Z programu Senior bylo společnosti TŘI v letech 2006–2014 poskytnuto celkem 
570 000 Kč. Dary byly čerpány na koncentrátor kyslíku pro mobilní hospicovou 
službu, vybavení půjčovny pomůcek Mobilního hospice – přenosný infuzní 

dávkovač a polohovací lůžko, asistenční službu pro seniory a zdravotně postižené, provozní 
náklady hospice, pomoc pro pacienty a pečující rodiny. Poslední příspěvek ve výši 80 000 Kč 
společnost obdržela v září 2014 na zakoupení zdravotních pomůcek – antidekubitních matrací 
a invalidních vozíků pro pacienty Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech. 
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Obdarovaní

 Toto mezigenerační setkání uspořádala 
Elpida poprvé?
Ne, byl to už druhý ročník, i když ten 
loňský, podstatně menší, bychom mohli na
zvat pilotním. Termínově je festival zacílen 
na Den seniorů, který si připomínáme 
1. října. Přemýšleli jsme, jak ho oslavit 
důstojně a přitom zapojit do programu fes-
tivalu mladé i staré a pobavit obě generace. 
Vlastně všechny generace, které se tu sejdou, 
neboť základním posláním festivalu bylo 
ukázat, že si mají navzájem co říci a že spolu 
fungují stejně přirozeně jako v rodině.  

 Program festivalu byl široký, zahrno-
val výstavy, divadlo, hudbu, workshopy, 
přednášky a diskuze, dokonce i jízdu 
na kole. Jak náročné to bylo organizačně 
a finančně? 
Velmi. Někteří účinkující vystupovali 
benefičně, jiným jsme uhradili ze sponzor-
ských darů a darů partnerů alespoň náklady. 
Finanční partnery pro festival jsme sháněli 
předem celý rok. Partnersky se pak k festi-
valu postavila i ta místa, kde se jednotlivé 
programy odehrávaly – např. Nová scéna 
ND, divadlo Archa, galerie ve Školské, Malá 
věž DOX a řada dalších, kterým děkujeme.

 Co se nejvíce líbilo vám osobně? 
Programy, v nichž vystupovali sami senioři. 
Například při Dni otevřených dveří jsme 
vyzvali klienty Elpidy, aby si připravili 
desetiminutové prezentace svého „životního 
projektu“. Pan Krása vedl výstavbu části 
Pražského hradu, jiný stavěl jachty, další  
vzpomínal na své cesty do Afriky, paní Rejz-

ková vyprávěla, jak se setkala s jógou, která ji 
provází celý život… Bylo to ohromně inspi-
rativní a posluchači se najednou začali dívat 
na tyto naše klienty, které tu běžně potkávají 
jako „starého pána“ či „starou paní“, jinýma 
očima. Skvělá byla také seniorská cyklojízda 
centrem Prahy, poslechová diskotéka Jiřího 
Černého v divadle Archa, koncert Ondřeje 
Havelky a jeho Melody Makers na Nové 
scéně Národního divadla a výstava knižní 
tvorby Václava Bláhy, který se ve svých 92 
letech vernisáže osobně zúčastnil.

 Víte, kdo byl nejstarším účastníkem  
ReFestivalu?
V Elpidě se snažíme věk nesledovat, ale 
troufnu si odhadnout, že festivalu se zúčastnili 
i osmdesátníci. Celá akce šla napříč věkem.

 Jak byste shrnula přínosy festivalu? 
Podařilo se připravit akce, na kterých se 
setkali mladí a staří. Do přípravy a produkce 
se zapojila spousta mladých lidíexternistů, 
kteří zůstávají v našem týmu a nabalují 
na sebe další své vrstevníky, jež pomáhají 
otázku stáří a přirozených mezigeneračních 
vztahů šířit mezi mladé. To byl zásadní 
přínos. 

 Myslíte, že se liší dnešní senioři od těch 
dřívějších?
Určitě jsou zdravější. Kvalita jejich života 
závisí hodně na tom, jaké má kdo ekono
mické možnosti. Elpida není pečovatelským 
zařízením, takže k nám chodí lidé, kteří 
jsou aktivní, vitální a chtějí ještě něco zažít. 
Na naší Lince seniorů se zase setkáváme 
s tou smutnější stránkou stáří. Určitě je 
velký rozdíl mezi tím, jak se žije seniorům 
na venkově a v Praze. Je důležité, aby si 
k důchodu našli nějakou činnost, a více 
příležitostí pro trávení volného času nabízí 
určitě Praha: cizí jazyky, počítačové kurzy, 
práce s iPadem, zpracování fotografie, gra-
fické programy, sociální sítě, cvičení… 

 Domníváte se tedy, že stáří může být 
opravdu cool, jak napovídal podtitul ReFesti-
valu?
Rozhodně, vůbec o tom nepochybuji! Je to 
ale samozřejmě o tom, jak se kdo cítí a jak 
žije celý život. Pokud jste otevření novým 
příležitostem, stýkáte se s přáteli, udržujete 
kamarádství a dobré vztahy v rodině a navíc 
máte to štěstí, že jste relativně zdraví, tak 
stáří může být skvělé!  

Text: Irena Šatavová 

Mezigenerační setkání 
na pódiu i pod ním

Old´s cool!
„Stáří může být skvělé,“ tvrdí Broňa Hilliová z o. p. s. Elpida.  
A to přesto, že v Elpidě na lince Senior znají i smutnější tvář 
stáří. Tentokrát jsme si ale povídali o pozitivnější podobě 
seniorského věku, která se potvrdila během mezigeneračního 
ReFestivalu konajícího se pod heslem Old’s cool! od 25. září  
do 4. října 2014 v Praze.  

www.elpida.cz

Broňa Hilliová                                                    Foto: Jan Bartoš
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Poděkování

Poděkování
dárcům a partnerům za přízeň a podporu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADEUS s.r.o. 
Balaštík Jiří 
Bělovská Jarmila 
Bodlákovi Jitka a Petr 
Cafe de Paris - Pavel Culek 
Cilínková Marie 
CIMEX INVEST s.r.o. 
ČECHOVÁ & PARTNERS s.r.o. 
Černohouz Jan 
České překlady s.r.o. 
ČSOB 
ČSOB Factoring, a.s. 
Dědič Jan 
Dejl Pavel 
Dubecká Dagmar 
Dybová Blanka 
EKOBUS a.s. 
EQUITA Consulting s.r.o. 
Federal-Mogul Friction Products a.s. 
Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o. 
GALEOS a.s. 
Hák Jiří 
Hergottová Ludmila 
Horník Jiří 

 
Hornová Elena 
Hüblerová Jana 
Chrzová Věra 
IHI Towers s.r.o. 
INVESTIČNÍ KLUB, a.s. 
Iša Jiří 
Jarešová Eva 
Jirsovi Romana a Zdeněk  
Korbel Václav 
Krejčí Martin 
Kürtösiová Milada 
Levey & Jung s.r.o. 
MARSH, s.r.o. 
Merger Vision s.r.o. 
Mirovská Petra 
Moravská stavební -INVEST a.s. 
MOSER, a.s. 
MUDr. Bradnová Beatrix s.r.o. 
Navrátilová Helena 
Němcová Marcela 
NEMOS PLUS s.r.o. 
Palička Petr 
PKM Audit & Tax s.r.o. 
Prajzler Milan 

Realfina a.s. 
RECYPLAST CZ s.r.o. 
Regec Lukáš 
REMOV EK s.r.o. 
Rovenský Václav 
Schönfeld Robert 
Sobek David 
Sobolová Sylvie 
Stoklasová Miroslava 
Šmuclerová Jarmila 
Šolc Martin 
Špaček Ladislav 
Tichý Oldřich 
Tomašuk Drahomír 
Top.Spirit a.s. 
Tutterová Jitka 
Tvrdý Pavel 
Vaněčková Zuzana 
Vápenka Čertovy schody a.s. 
Veleba Lubor 
Velkolom Čertovy schody a.s. 
Vilímková Marcela 
Vojta Martin 
Wagner Lina 
Weber Miroslav 

tímto upřímně děkuje sponzorům a dárcům, kteří přispěli na program Senior při 
Benefičním koncertu dne 23. listopadu 2014 v kostele svatých Šimona a Judy: 

    
 Českomoravský cement, a.s.     Českomoravská komoditní burza Kladno 
 ČSAD Praha holding a.s.     Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. 
  

Poděkování dárcům

Jana Strømsnes ............................... 115 675 Kč
ČSOB Asset management, a. s. ........50 000 Kč
ČSOB ...............................................43 050 Kč
Vakuum Praha, spol. s r. o. ...............20 000 Kč
prof. Ing. Tomáš Roubíček, DrSc. ...20 000 Kč 
Blanka Seidlová ...............................20 000 Kč
Petr Karas .........................................15 000 Kč
BVC Pňov Předhradí........................13 000 Kč
MUDr. Anna Spurná ........................10 000 Kč
Eva Komanová .................................10 000 Kč
Olga Chadžová .................................10 000 Kč
Zámek Častolovice .............................9 180 Kč
Věra Kičmerová .................................8 000 Kč
Jan Vraný............................................6 000 Kč
Oda Womer ........................................4 173 Kč
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Co konkrétně znamená naše prohlášení, 
že jsme jako banka otevření tomu, aby-
chom dávali stejnou příležitost všem bez 
ohledu na to, zda mají či nemají nějaký 
handicap? Znamená to představit cesty, jak 
více podpořit zaměstnávání osob se zdra-
votním postižením, či vyzvat naše stávající 
zaměstnance k tomu, aby svůj status ČSOB 
jako svému zaměstnavateli sdělili.

Jak si stojíme v kontextu situace v ČR?
V současné době nesplňuje zákonnou povin
nost zaměstnávat 4 % OZP žádná z bank 
ani větších společností z jiných oborů 
na českém trhu. V ČSOB činí tento podíl 
0,98 % z průměrného ročního přepočteného 
počtu zaměstnanců. Jde o zaměstnance, 
kteří mají status OZP a informovali o tom 
zaměstnavatele.

Proč chceme zaměstnávat lidi se zdravotním 
postižením?
Jsme odpovědným zaměstnavatelem, který 
dává příležitost všem kandidátům z vol-
ného pracovního trhu. Chceme být otevření 
všem skupinám a nabídnout jim rovnocen-
nou šanci pracovně se v naší společnosti 
uplatnit. Zmínit bychom měli i sociální 
přínos, tedy možnost získat loajální, mo-
tivované a výkonné zaměstnance, stejně 
jako zvýšení diverzity, které je určitě cenné 
– třeba ve prospěch různorodosti zkušeností 
a názorů, a zároveň posílení tolerance.

Zásadní je zájem manažera
Velká část odpovědnosti v celém procesu 
zaměstnávání OZP spočívá na liniovém 
manažerovi – musí být vstřícný myšlence 
mít v týmu zaměstnance s nějakým 
znevýhodněním, počítat třeba s úpravou 
pracovního místa či přizpůsobením pra-
covní doby a případně akceptovat částečnou 
práci z domova. Samotné výběrové řízení 
probíhá standardním způsobem a specifické 
situace řeší příslušný HR Business partner. 
Vhodné pozice inzerujeme na www.csob.
cz nebo www.jobs.cz a jsou vždy označeny 
krátkou větou „Pozice je vhodná pro OZP“. 
Inzerujeme i na speciálním portálu www.
prace.cz/ozp, případně na pracovních por-
tálech Konta Bariéry nebo Nadačního fondu 
pro podporu zaměstnávání osob se zdra-
votním postižením, jelikož je zde možné 
přesně specifikovat, pro jaký typ postižení 
je pozice vhodná.

Fandím OZP
Abychom myšlenku podpory diverzity 
a zaměstnávání OZP rozšířili mezi všechny 
zaměstnance, spustili jsme od roku 2013 
komunikační kampaň, kterou jsme nazvali 

Fandím OZP. Prvotní informace dostávají 
noví zaměstnanci hned na vstupním školení, 
několikrát do roka mají zaměstnanci 
centrály ČSOB možnost zúčastnit se akcí, 
které představují jednotlivé typy postižení. 
Pořádáme workshopy pro manažery, 
komunikujeme prostřednictvím intranetu 
i asistenční služby HR linka, zaměstnanci 
mají možnost získat odměnu za doporučení 
zaměstnance OZP prostřednictvím referen
čního programu a v neposlední řadě mají 
stávající zaměstnanci spadající do kate gorie 
OZP nárok na navýšení bodů v benefitním 
systému Cafeteria.
 Zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením je pro nás v ČSOB prioritou 
a doufáme, že jejich počet se bude i nadále 
zvyšovat. 

Dárci

Zaměstnávání 
osob se zdravotním 

postižením je pro nás 
v ČSOB prioritou a doufáme, 

že jejich počet se bude 
i nadále zvyšovat.

„

ČSOB:  
Fandíme zaměstnávání osob 
se zdravotním postižením!  
Zaměstnávat 4 % osob se zdravotním postižením (OPZ) není pro ČSOB jen 
povinnost daná zákonem. Jako odpovědný zaměstnavatel chce dát tato banka, 
která je dlouhodobým partnerem VDV, jasně najevo, že je otevřená tomu, 
dávat příležitosti všem bez rozdílu, jen s ohledem na požadavky, které přináší 
konkrétní pracovní pozice. Následující článek vám přiblíží postoj ČSOB 
k zaměstnávání zdravotně postižených lidí.  

Text: Martin Vejplacha, 
manažer náboru  
a HR marketingu ČSOB

Foto: archiv ČSOB



Cesta z chudoby
V září 2014 se v Bruselu konalo setkání lidí se zkušeností s chudo-
bou a sociálním vyloučením. Česká síť proti chudobě, jejímž členem 
je i VDV, vyslala do Bruselu delegaci ženbezdomovkyň z Ostravska. 
Po návratu se ve středisku Armády spásy v Ostravě konalo národní 
setkání, které shrnulo zkušenosti účastnic i dalších přítomných. 
Ostravské neziskové organizace, které se starají o zlepšení života 
lidí bez domova, uspořádaly na Masarykově náměstí 15. října 2014 
tradiční happening, jehož cílem bylo probudit solidaritu „bydlících“ 
s „nebydlícími“. Vystoupila na něm také ředitelka VDV Milena 
Černá.

Cena VDV  
na Běchovickém běhu

Druhým rokem uděloval VDV ceny na Běchovickém běhu, 
nejstarším silničním závodu v Evropě dlouhém 10 031 metrů. 
118. ročník se konal 28. září 2014 a závod běželo více než dva tisíce 
běžců. Ceny VDV pro ženy veteránky ve věku 65 let a více byly 
věnované památce Olgy Havlové. V této kategorii zvítězila s časem 
51:50 běžkyně Věnceslava Pokorná, která se Běchovického běhu 
účastnila letos již po třiatřicáté. Na druhém místě se umístila paní 
Vlasta Bulcová z Liberce a třetí místo obsadila paní Milena Hovor
ková z TJ Petřiny Praha. Ceny běžkyním předal člen správní rady 
VDV Josef Beneš.

Cena VDV  
na Czech Press Photo 2014

Letos se VDV stal oficiálním partnerem prestižní fotografické 
soutěže Czech Press Photo a udělil ocenění v kategorii „Můj život 
s handicapem“. Cenu VDV získal fotograf Štěpán Hon za sérii 
fotografií Zásnuby Jindřišky a Hynka v areálu týdenního stacionáře 
Hvozdy o. p. s. „Z velkého výběru fotografií nás nejvíce upoutala 
série obrázků z Domova pro lidi s mentálním postižením v Hvoz-
dech. Jde o téma u nás opomíjené, a proto nás potěšilo, že právě 
s nimi můžeme seznámit veřejnost,“ řekla Milena Černá, ředitelka 
VDV. Téma si Štěpán Hon nevybral nahodile – léta už spolupracuje 
s neziskovou organizací Arkadie Teplice, kde mapuje život lidí se 
zdravotním postižením.

Putovní výstava fotografií  
o paní Olze Havlové 2014 

Praha; Týn nad Vltavou; Brno; Rožnov pod Radhoštěm; Rájec
Jestřebí; Poběžovice; Strakonice; Žirovnice; Spálené Poříčí; Staré 
Město pod Landštejnem; Bílina; Moravský Beroun; Šluknov; Sušice; 
Hulín; Ústí nad Orlicí; Žamberk.

Stipendia Fondu vzdělání 
získalo 18 studentů

Poradní sbor Fondu vzdělání udělil v září 2014 pravidelné stipen-
dium osmnácti studentům se zdravotním a sociálním handicapem. 
Dalších pět studentů získalo jednorázový příspěvek na školné. 
Do výběrového řízení se letos přihlásil rekordní počet uchazečů – 
v podzimním kole se o stipendium ucházelo dvacet sedm studentů. 
Fond vzdělání, který je společným projektem ČSOB a VDV, letos 
podporuje celkem 79 mladých lidí. ČSOB na projekt přispěla v tomto 
roce částkou 1 100 000 korun.

Aktuálně

Ze života VDV

Text: Monika Granja
Foto: Alex Macciani, Zdeněk Chrapek a archiv VDV
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Cyklus besed  
Klubu přátel Dobré vůle

Podzimní sérii besed Čaj o páté jsme začali netradičně uvedením 
divadelní hry Václava Havla „Audience“ v podání Divadelní scény 
Libochovice (8. září). Následovalo setkání s pětibojařem a olympij
ským vítězem Davidem Svobodou (7. října) a vítězem Ceny VDV 
na Czech Press Photo Štěpánem Honem (4. listopadu). Sérii letošních 
besed moderovaných PhDr. Janem Stolárem uzavře Čaj o páté 
s politikem a diplomatem Štefanem Füle (2. prosince) zaměřený na 
politickou situaci na Ukrajině. 

Cyklus přednášek Zdraví a životní styl
Výbor dobré vůle společně s Ústřední městskou knihovnou zorga
nizo val cyklus odborných přednášek Zdraví a životní styl určených 
pro laickou veřejnost, které připravili lékaři spolupracující s VDV 
v rámci projektu Open Medical Club ČR. V roce 2014 proběhly 
přednášky na téma „Infekční rizika při cestování“ (5. června), 
„Škodlivé a prospěšné látky v potravinách“ (7. října) a „Hypertenze“ 
(3. listopadu). Na rok 2015 připravujeme témata „Jak se bránit 
civilizačním onemocněním“ (13. ledna), „Prevence běžných dětských 
onemocnění – očkování pro a proti“ (10. února) a téma „Hodně, nebo 
málo léků?“ (10. března).  

Aktuálně

Ze života VDV
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Tereza (27) se připojila k čin
nosti VDV v dubnu 2014. 
Píše články a rozhovory pro 
projekt Sport pro charitu 
i časopis Dobré zprávy, po
má há při akcích VDV. „Jsem 
nesmírně vděčná za možnost 
být součástí projektů pomoci. 
Práce, kterou člověk pomáhá 
ostatním, má opravdový smysl,“ 
říká Tereza o své dobrovol
nické činnosti.

Tereza absolvovala Fakultu 
mediálních a komunikačních 
studií a poté pokračovala 
ve studiu profesně vzdělávacího programu MBA v oboru Marketing, 
media a soft skills. „Miluji tvůrčí psaní, čtení knih o osobním růstu, 
práci s energií, přírodu, zdravé jídlo, snad veškeré způsoby pohybu – 
především tanec a jógu, hudbu, módu, interiérový design, fotografo
vání a vlastně všechno, co dělám,“ prozrazuje na sebe.

K neziskovému sektoru měla vždycky velmi blízko – její maminka se 
jako psycholožka setkává s řadou příběhů ze sociální péče, a tak své 
děti vždy vedla k pomoci druhým a zcela přirozeně v nich vypěstovala 
empatii a hluboké sociální cítění. „Myšlenka dobrovolnické činnosti se 
ve mně zrodila nejspíš díky tomu, že jsem si na vlastní kůži vyzkoušela, 
jak rychle se člověku může převrátit celý život vzhůru nohama a jak 
těžké je se s nemocí a omezením vyrovnávat,“ vypráví. „Právě v ta
kové chvíli je nesmírně důležitá existence neziskových organizací. 
Pomáhat druhým je přirozeností každého člověka. Jen na to občas za
pomínáme,“ dodává.

V rámci studia v zahraničí měla možnost pracovat na projektu pro nor
skou neziskovou organizaci. Zjistila, že pro Nory je zcela běžné podílet 
se na charitativní činnosti, každý oslovený je ochotný s nadšením po
moci. „To mi v ČR schází. Myslím si, že by bylo užitečné vymýšlet spolu
práci mezi neziskovými organizacemi a školami i školkami, aby se děti 
už odmala mohly zapojovat do charitativních projektů a pomoc druhým 
by se pro ně stala přirozenou součástí života.“ 

A jaké jsou její plány do budoucna? „Říká se, že pokud chci Boha 
rozesmát, mám mu říct své plány – a to na můj život rozhodně sedí,“ 
směje se Tereza. „Poučila jsem se a moc neplánuji. Ale sny mám. Týka
jí se jednoduchých, obyčejných věcí: přeji si být šťastná, vyrovnaná 
a zdravá, chci se často smát a chci umět vyzařovat lásku ke všem li
dem a všemu živému na naší krásné planetě.“ 

Tereza 
Říčařová

Text: Monika Granja, foto: Alex Macciani

dobrovolnice

Tvář, se kterou se setkáváte
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  26. listopadu 2014 
se v Salónu Yvett Ajchler ve Vodičkově ulici v Praze 1 bude 
konat charitativní módní přehlídka ve prospěch VDV.

  2. prosince 2014 
se v kanceláři VDV (Senovážné náměstí 2, Praha 1) uskuteční 
další ze setkání „Čaj o páté“. O situaci na Ukrajině bude hovořit 
diplomat a politik Štefan Füle. 

  do 13. prosince 2014 
se lze registrovat na závody RunCzech prostřednictvím VDV 
za zvýhodněných podmínek – více viz www.sportprocharitu.cz. 

  16. prosince 2014 
proběhne poslední zasedání správní rady VDV v roce 2014 a set-
kání přátel a partnerů nadace.

  13. ledna 2015 
se bude konat přednáška Dr. Hořejšové o prevenci civilizačních 
onemocnění z cyklu Zdraví a životní styl. Akce se uskuteční 
v Ústřední městské knihovně v Praze.

  do 31. ledna 2015 
se lze hlásit na další salzburské lékařské semináře 
(více na http://openmedicalclubcr.com).

  od 31. ledna do 10. dubna 2015 
je možné zasílat nominace na Cenu Olgy Havlové 2015.  
Příští Cena Olgy Havlové bude vyhlášena v pondělí 25. května 
2015.

  10. února 2015 
se bude v Ústřední městské knihovně v Praze konat přednáška 
Prevence běžných dětských onemocnění / Očkování pro a proti 
z cyklu Zdraví a životní styl.

  20. února 2015 
je uzávěrka pro podávání žádostí o grantovou podporu z pro-
gramu Senior.

  do 25. února 2015  
mohou studenti se zdravotním a/nebo sociálním handicapem 
zasílat žádosti o stipendium do Fondu vzdělání.

  10. března 2015 
se bude v Ústřední městské knihovně v Praze konat přednáška 
Hodně, nebo málo léků z cyklu Zdraví a životní styl.

  31. března 2015  
končí termín pro zasílání žádostí o podporu z programu Obyčejný 
život – NIF.

 Podrobnosti ke všem akcím získáte na www.vdv.cz

Poznamenejte si do diáře...

Dobré zprávy: Časopis Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové  

Redakční rada: Ing. Irena Šatavová, MUDr. Milena Černá, Mgr. Monika Granja  
Grafická úprava: Pavel Cindr, grafik@cindr.cz   Jazykové korektury: Ing. Irena Šatavová, Hana Füleová    
Fotografie na obálce: Karolina Granja
Vyšlo: 25. listopadu 2014  Vydal: Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Senovážné nám. 2, 111 21 Praha 1, vdv@vdv.cz, www.vdv.cz.  
Časopis je určen pro dárce a partnery Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Časopis je neprodejný. 

Chcete 
pomoci?

Zařízení pro starší lidi
– č. účtu: 397 655 004 / 2700

Čísla účtů na ostatní projekty VDV
–  č. účtu CZK: 478 437 033 / 0300

Putovní výstava fotografií  
o paní Olze Havlové 

2014   listopad: Hulín, Ústí nad Orlicí.

2015   leden: Chýnov, Dolní Chabry, Plzeň 
únor: Bakov nad Jizerou, Plzeň 
březen: Jičín, Plzeň

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

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


