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P o s l á n í m
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 snaží o rozvoj duchovních 
hodnot, vzdělání, ochranu lidských práv 
a všeobecně uznávaných humanitárních hodnot. 





C í l e
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
slouží především k podpoře sociálních a zdravotně
sociálních služeb, které pomáhají lidem ohroženým sociálním 
vyloučením k získání důstojného místa ve společnosti. 
Podporuje občanská sdružení a charitativní instituce,
které poskytují sociální služby opuštěným a zdravotně 
postiženým dětem, bezdomovcům a ženám v tísni, 
seniorům, lidem s následky nemocí a úrazů, pomáhají mírnit 
bolest nemocných a stojí při nich i v těžké chvíli umírání. 
Realizuje programy na podporu vzdělávání 
dětí sociálně či zdravotně handicapovaných. 
Každoročně uděluje Cenu Olgy Havlové člověku, 
který se nehledě na své zdravotní postižení angažuje pro druhé.
Připojuje se k nestátním neziskovým organizacím 
při jejich úsilí o rozvoj sociálních a zdravotně 
sociálních služeb a dodržování lidských práv. 



Z á s a d y , 
jimiž se Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové řídí,

zůstávají stejné od jeho založení
Distribuce nadačních příspěvků musí být 

operativní a ve svých důsledcích dlouhodobě účinná. Nesmí opomíjet „slabá místa“ 

na mapě státní sociální, zdravotní a vzdělávací politiky a musí podpořit fi nancování tam, 

kde nikdo jiný nepřispívá nebo přispívá nedostatečně.

Dáváme-li o sobě vědět, ať se to děje formou informací 

o záměrech, principech a realizaci cílů, které si nadace vytýčila, ať je dána čest institucím 

a soukromým osobám, které mají na uskutečnění našich záměrů zásluhu, a ať se dostanou 

ke slovu i ti, kdo pro nadaci pracují dobrovolně a vskrytu.

Ať ve všech aktivitách, projektech, kampaních, výzkumech 

a spolupráci vyznívá postavení nadace jako subjektu, který přiznává lidskou důstojnost 

všem lidem bez ohledu na to, zda jsou bohatí, či chudí, zda žijí život svobodný, nebo 

poznamenaný závislostí na pomoci druhých.

Nadační příspěvky ať pomáhají nacházet nová, 

efektivní řešení problémů lidí v obtížných životních situacích, přednostně podporují pre-

ventivní a intervenční programy, a tím přispívají k lepším vyhlídkám na budoucí život 

dětí, dospělých i rodin. Nadace také podporuje setkávání a dialog nestátních neziskových 

organizací s podobným zaměřením.

K naší nadaci se váže úsilí o podporu občanské společ-

nosti, o prosazování takových společenských změn, které vedou k faktickému začleňová-

ní lidí ohrožených chudobou a sociálním vyloučením. S hlubokou vděčností k paní Olze, 

která tuto myšlenku intuitivně prosazovala již v dobách, kdy Výbor dobré vůle začínal.



O vzniku
Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Výbor dobré vůle založila paní Olga Havlová, první manželka prezidenta České repub-

liky (1933 – 1996), dne 12. dubna 1990 v tradici Výboru na obranu nespravedlivě stíha-

ných Charty 77. Výbor se zavázal působit na morální vědomí společnosti, upozorňovat 

na nedostatky v sociální politice státu a na nedostatky v práci sociálních, zdravotnických, 

školských a jiných institucí. Dále se rozhodl napomáhat nestátním neziskovým organi-

zacím v jejich úsilí o sociální začleňování lidí se zdravotním postižením, nemocných, 

starých a opuštěných, lidí, kteří jsou diskriminováni a ohroženi sociálním vyloučením. 

Od svého počátku pomáhá Výbor dobré vůle podle svých možností také v konkrétních 

případech lidem, kterých se nemůže ujmout žádná jiná organizace nebo zařízení. 

Dne 23. září 1992 byla registrována Nadace Olgy Havlové. Od toho okamžiku organi-

zace používá složený název Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (dále VDV). Paní 

Olga jako jeho zakladatelka dbala zejména na řádné zdravotní a sociální posouzení žá-

dostí, na účelné využití každého nadačního příspěvku, na pohotové poskytování pomoci 

a udržování kontaktů s dárci i obdarovanými. Těmito principy se VDV řídí dodnes.

Podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, byl VDV zapsán dne 14. prosince 

1998 v nadačním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 69. 
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V Praze, v únoru 2010

Vážení a milí přátelé a příznivci a vy všichni, 
kteří se chcete seznámit s výsledky práce Výboru dobré 
vůle – Nadace Olgy Havlové v roce 2009!

Doufám, že vás potěšíme a povzbudíme dobrou zprávou, které máme všichni zapotřebí 

jako naděje v této době, která nás často naplňuje spíše obavami o stav naší společnosti.

Přesvědčíte se, že programy, ze kterých vám vydáváme počet, poskytují příležitost pro 

rozvoj životních možností těch z nás, jimž je život těžším břemenem a úkolem. Jejich 

realizaci umožňuje pochopení a vědomí sounáležitosti na straně našich dárců, jimž 

jsme vděčni za důvěru v naši činnost. Ta směruje poskytnuté prostředky nevládním 

organizacím i potřebným jednotlivcům. To však je jenom část naší práce. Poslání Výboru 

dobré vůle chápeme v celé šíři společenské a politické odpovědnosti za pojetí vzájemnosti 

a začleňování znevýhodněných bližních do středu pozornosti.

Patrně některé ze svého prostředí znáte, ale my s vděčnou radostí na tomto místě uvádíme 

velký počet obětavých realizátorů často obtížně udržitelných programů.

Naše dobrá zpráva pro vás ať tedy zní: Nebojte se, není to s námi tak zlé, jak se někdy 

zdá! Je dostatek dobrých lidí a dobré vůle, z níž budeme čerpat radost a sílu a společně 

zdolávat překážky a oprávněné nároky v životě našich znevýhodněných bližních a celé 

společnosti.

Vaše Dana Němcová

13
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Leden
→  Začal půlrok českého předsednictví 

Evropské unii.

→  Deset billboardů v Praze a na pražských 

výpadovkách s poděkováním za dary 

uplynulého roku poskytla pro VDV fi r-

ma News Outdoor Czech Republic.

→  Milena Černá se zúčastnila tryzny 

za Jana Palacha dne 14. ledna na Vác-

lavském náměstí (40. výročí). 

→  14. ledna otiskly Lidové noviny medai-

lon k životnímu výročí Dany Němcové 

– „matky uprchlíků“.

→  Plán činnosti pro rok 2009 byl sestaven 

pro správní radu zasedající 15. ledna.

→  Monika Granja dohodla redaktorskou 

spolupráci s paní Irenou Šatavovou 

na vydávání Dobrých zpráv VDV. 

→  21. ledna 2009 zemřel v Praze ve věku 

83 let Vladimír Buberle, zakladatel 

České unie neslyšících a náš učitel 

o problémech lidí se sluchovým posti-

žením.

→  22. ledna navštívil VDV Jiří Herynek, 

nositel Ceny Olgy Havlové za rok 2007.

→  K výročí úmrtí paní Olgy dne 27. led-

na položily pracovnice VDV květiny 

na hrob na Vinohradském hřbitově. 

→  Při téže příležitosti navštívily Prahu 

a VDV děti z dětského domova v České 

Lípě.

Únor
→  Milena Černá přijala pozvání na setká-

ní vršovických seniorů dne 5. února. 

→  Na Den nemocných 11. února navštívil 

VDV Jiří Volf a předal výtěžek z auto-

mobilové rallye určený na řečové pro-

cesory pro dvě neslyšící děti.

→  Člen Association Olga Havel France 

François Foucher získal čestné občan-

ství Prahy 5.

→  Pod záštitou EAPN ČR se 13. února 

konal 3. celostátní Kulatý stůl – diskus-

ní fórum k otázkám předlužení. 

→  Dne 19. 2. navštívila Milena Černá Do-

mov sv. Karla Boromejského v Řepích. 

→  Správní rada zasedala dne 24. úno-

ra a rozdělila 600 000 Kč na projekty 

charit, diakonií a občanských sdružení 

z programu Senior a 304 000 Kč ostat-

ním žadatelům.

Březen
→  Dne 2. března vysílala ČT v pořadu 

Klub neslyšících rozhovor s úspěšnou 

stipendistkou Fondu vzdělání Mgr. Mi-

chaelou Hnátkovou.

→  Dne 5. března se konala schůzka zá-

stupců VDV a ČSOB o podmínkách 

realizace projektu Fond vzdělání v roce 

2009.

→  Díky daru Asset Management ČSOB 

zahájila Monika Granja s vysokoškol-

skými studenty – dobrovolníky výzkum 

bezbariérovosti vysokých škol v ČR, 

který sloužil jako podklad pro zjišťová-

Kalendář
akcí roku 2009 Události, které tkly

Nadaci v uplynulém roce
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ní podmínek studia osob se zdravotním 

postižením.

→  Poradní sbor Fondu vzdělání doporučil 

na svém zasedání dne 10. března 7 no-

vých stipendistů.

→  Dne 16. března se Milena Černá a Moni-

ka Granja zúčastnily členské schůze na-

dací, uspořádané Fórem dárců ve Vzdě-

lávacím centru velvyslanectví USA.

→  Dne 18. března byla dohodnuta redak-

torská spolupráce s paní Janou Plíš-

kovou na čtvrtletníku Dobré zprávy 

VDV.

→  Dne 20. března vyšlo první číslo čtvrt-

letníku Dobré zprávy.

→  Dne 26. března Milena Černá navštívi-

la IQ Roma servis v Brně.

→  Lékařský seminář Psychiatrické as-

pekty paliativní léčby uspořádal VDV 

v rámci Salcburských seminářů v kinu 

MAT (organizovala Pavla Kovářová).

Duben
→  Ve VDV se konal podpis smlouvy 

s Majetkovou, správní a delimitační 

unií odborových svazů o spolupráci při 

zajišťování pobytů dětí z dětských do-

movů v Chorvatsku v režii VDV.

→  Výroční schůze SKOK se konala v Do-

mově Sue Ryder dne 7. dubna.

→  Poradní sbor Sasakawa Asthma Fund 

zasedal ve VDV dne 9. dubna.

→  Dne 14. dubna nastoupila do VDV Bc. 

Bohuslava Skořepová.

→  Dne 20. dubna navštívily VDV děti ze 

základní školy v Praze 6, které se zají-

maly o to, jak funguje nadace.

→  Ve dnech 22.–23. dubna se Milena 

Černá zúčastnila Evropské konferen-

ce o sociálních službách jako nástroje 

zaměstnanosti, kterou pořádalo MPSV 

v rámci českého předsednictví EU.

→  Porota Ceny Olgy Havlové doporučila 

kandidátku pro udělení Ceny OH v roce 

2009.

→  Dne 28. dubna se konalo zasedání 

správní rady, které rozdělilo nadač-

ní příspěvky z výnosu NIF ve výši 

1 800 000 Kč občanským sdružením, 

charitám a diakoniím v 9 krajích ČR.

→  Dne 30. dubna se konal 4. kulatý stůl 

– diskusní fórum k otázkám předluže-

ní pod záštitou EAPN ČR, který vedla 

Milena Černá.

Květen
→  5. května se Milena Černá setkala s po-

slankyní Poslanecké sněmovny Parla-

mentu ČR Alenou Páralovou.

 

→  10. května se konalo benefi ční předsta-

vení Mladého baletu ve Vinohradském 

divadle ve prospěch VDV.

→  Valná hromada EAPN ČR se konala 

ve VDV dne 20. května.
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→  VDV navštívila paní Marcela Bideau 

z Association Olga Havel branche Hel-

vetique.

→  Vyšlo druhé číslo Dobrých zpráv a Vý-

roční zpráva za rok 2008.

→  Cena Olgy Havlové byla dne 25. květ-

na 2009 v Muzeu české hudby uděle-

na paní Janě Hejzlarové z Domova sv. 

Karla Boromejského v Praze 6, která se 

přes svůj věk a zdravotní handicap na-

plno věnuje nemocným starším lidem.

→  VDV navštívila paní Andrea Nater, 

příz nivkyně z Holandska. 

→  Výročí otevření Domova dobré vůle 

v Kladně-Nouzově se zúčastnily pracov-

nice VDV a skupina studentek Taneční 

konzervatoře Ivo Váni-Psoty v Praze.

Červen
→  4. června se v Evropském domě v Pra-

ze konalo národní setkání lidí žijících 

v chudobě – účastníků setkání v Bru-

selu s NNO a pracovníky ministerstev 

zdravotnictví, pro místní rozvoj a práce 

a sociálních věcí.

→  Dne 5. června se na MPSV konal 5. ku-

latý stůl – diskusní fórum k otázkám 

předlužení pod vedením Mileny Čer-

né. Zúčastnil se ho náměstek ministra 

práce a sociálních věcí Marián Hošek 

a zástupkyně veřejného ochránce práv.

→  Ve dnech 10.–13. června se Milena 

Černá zúčastnila Valného shromáždění 

EAPN ve Vídni. 

→  Jako vzpomínka na paní Olgu se dne 

15. června v Olomouci konala přehlídka 

romských tanečních skupin, kterou zor-

ganizoval pan Miroslav Červeňák. Vy-

stoupily zde soubory paní Samsijové, 

paní Šandorové, paní Kráčmarové ze 

Šternberka a soubor „Děti kudykam“. 

→  Dne 17. června nastoupila do nadace 

Bc. Jitka Horáková.

→  Dne 18. června se v Brně konala koor-

dinační porada k projektu NAPSI spo-

lu! z evropského programu Progress.

→  Dne 19. června Česká televize odvysí-

lala pořad o podpoře seniorů ze strany 

VDV v rámci programu Barvy života. 

VDV reprezentovala Dana Němcová.

→  Ve dnech 22. – 24. června se Milena 

Černá zúčastnila evropské konference 

o sociálních službách v Kongresovém 

centru Praha.

→  25. června se v sídle společnosti ČSOB 

v Praze 5 konalo setkání patronů z řad

zaměstnanců banky v rámci společného 

projektu Fond vzdělání.

Červenec
→  Dne 1. července se ve VDV konala 

schůzka dobrovolníků doprovázejících 

děti z dětských domovů na prázdnino-

vý jazykový kurs v Orlických horách.

→  Na pozvání paní Diany Sternbergové 

se ve dnech 23.–24. července konalo 

na zámku v Častolovicích výjezdní za-

sedání VDV.

Srpen
→  Dne 1. srpna byl s účastí VDV zahá-

jen projekt z programu Evropa občanů 

„Podpora integrity rodin ohrožených 

sociálním vyloučením a jejich místo 

v měnící se Evropě“.

→  Od 2. do 15. srpna proběhl ve spolupráci 

s jazykovou školou Akcent – Internatio-

nal House Prague v chatě Orlíček v Or-

lických horách jazykový kurs anglického 

jazyka pro 30 dětí z dětských domovů.

> > >
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→  Milena Černá se zúčastnila zasedání 

dotační sociální komise Magistrátu 

hlavního města Prahy.

→  Ve dnech 14.–15. srpna se Milena Čer-

ná a Jitka Horáková zúčastnily sympo-

zia Zlatá hoblina ve Zlatých Horách. 

S primářem dětské léčebny pro astma-

tické děti EDEL navštívily starostu, 

speleoterapii v bývalých zlatých dolech 

a přijaly jako dar dřevěný medailon 

velkých rozměrů s portrétem paní Olgy 

od Františka Nedomlela, účastníka dře-

vořezbářského symposia. Zúčastnily se 

také tiskové konference, kde prezento-

valy Sasakawa Asthma Fund.

Září
→  Na mezinárodní konferenci o sociální 

ekonomice v Autoklubu v Praze vy-

stoupila s úvodním příspěvkem Milena 

Černá.

→  V září byla v Knihovně Václava Havla 

v Praze otevřena výstava k procesu se 

signatáři Charty 77 v roce 1979. Mezi 

vězněnými byla tehdy také Dana Něm-

cová.

→  Dne 12. září se konal Pražský maratón, 

v němž za Výbor dobré vůle - Nadaci 

Olgy Havlové závodil Jan Freudl.

→  Dne 14. září se uskutečnilo zasedání 

poradního sboru Fondu vzdělání.

→  V rámci kampaně „Kroky k integraci“ 

proběhlo dne 21. září v Poslanecké sně-

movně PČR za účasti místopředsedky-

ně Poslanecké sněmovny Parlamentu 

ČR Lucie Talmanové slavnostní udí-

lení Cen „Škola bez bariér“ za nejlepší 

programy pro studenty se zdravotním 

handicapem a za bezbariérové vyba-

vení vysokých škol. První cenu získala 

Masarykova univerzita, druhou Metro-

politní univerzita Praha, o.p.s., a třetí 

Vysoká škola Tomáše Bati ve Zlíně. 

Moderovala Bára Štěpánová.

→  Dne 22. září se v rezidenci USA vel-

vyslanectví konalo slavnostní udělení 

Ceny Via bona nejlepším dárcům ne-

ziskového sektoru. Za VDV ji získal 

Pavel Cindr, grafi k, který celých deset 

let dobrovolně a bezplatně vytváří pro 

nadaci grafi cká díla. 

→  Dne 22. září obdržel VDV od Dětské-

ho nadačního fondu Plzeň cenu Maják 

za dlouhodobou podporu nemocných 

dětí ze Sasakawa Asthma Fundu. Cenu 

převzala Eva Kvasničková.

→  Dne 23. září se Milena Černá zúčast-

nila na MPSV ČR rozpravy k rozvoji 

systému sociálních služeb.

Říjen 
→  K Mezinárodnímu dni seniorů uspo-

řádal VDV dne 2. října, ve spolupráci 

s Oblastní charitou Ostrov a městem 

Ostrov, odbornou konferenci pro pra-

covníky v přímé péči o seniory pod 

názvem „Životní bilance ve stáří“. 

Z došlých příspěvků Monika Granja 

sestavila sborník, který byl vytištěn 

v prosinci. 
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→  Od 4. října po celý měsíc říjen a listo-

pad vysílala ČT půlminutový spot VDV 

o podpoře lidí se zdravotním postižením. 

→  8. října se Eva Kvasničková a Gabriela 

Türkeová zúčastnily promoce Tomáše 

Steinbergera, stipendisty Fondu vzdě-

lání.

 

Listopad
→  Dne 5. listopadu přinesli žáci ZŠ 

Na Smetance v Praze 2 výtěžek aukce, 

kterou uspořádali na pomoc Tomáši 

Langovi. Prostředky byly určeny na bi-

onické protézy horních končetin pro 

Tomáše.

→  Dne 6. listopadu se ve Starém purkrab-

ství na Vyšehradě konala členská schů-

ze Asociace nadací.

→  Národní setkání expertů sanace rodin 

a rodin ohrožených sociálním vylouče-

ním se konalo v Brně 9.–10. listopadu.

 
→  Ve dnech 20.–22. listopadu se Milena 

Černá zúčastnila slavnostního před-

stavení hry Václava Havla Odcházení 

uvedené ke Dni boje za nezávislost 

a demokracii, výstavy z děl Waltera 

Liggesmayera v psychiatrické léčebně 

a slavnostní bohoslužby vedené bisku-

pem Václavem Malým v Dortmundu.

→  Dne 22. listopadu se konaly dva bene-

fi ční koncerty pro VDV. První z nich 

byl Benefi ční koncert dobré vůle v kos-

tele sv. Šimona a Judy, který organizo-

vala Advokátní kancelář Kocián Šolc

Balaštík a který vynesl téměř 1 milión 

Kč na program Senior. Druhý byl ba-

letní Gala večer Taneční konzervatoře 

Ivo Váni-Psoty v Praze pod vedením 

paní Jitky Tázlarové, jehož výtěžek byl 

věnován na potřeby dětí se zdravotním 

postižením. 

→  24. listopadu se uskutečnil slavnostní 

oběd se stipendisty FV a jejich patrony 

z ČSOB v paláci Flóra. 

→  Politicko-literární večer na téma „Když 

v Evropě padly zdi“ uspořádal 25. lis-

topadu spolek Deutsche Freunde und 

Förderer der Olga Havel Stiftung pod-

patronací velvyslance ČR Dr. Rudolfa 

Jindráka ve prospěch projektu Útočiště  

o. p. s. v Chebu. Na pořadu byly osobní 

vzpomínky na listopad 1989 od Mar-

kuse Meckela a Jiřího Gruši.

→  Ve dnech 26. a 27. listopadu navštívila 

Milena Černá Středisko pro mentál-

ně postižené dospělé Diakonie ČCE 

v Senci u Bratislavy, kde se konala 

koordinační porada projektu na pomoc 

rodinám ohroženým sociálním vylou-

čením.

→  Dne 29. listopadu se na 3. nádvoří Praž-

ského hradu za účasti několika set dětí 

rozhořel vánoční strom, který rozsvíti-

ly paní Livie Klausová a Milena Černá 

na znamení zahájení nové národní sbír-

ky na podporu vzdělávacích projektů 

spřízněných nadací. 

Prosinec
→  Dne 2. prosince se ve VDV uskutečni-

lo setkání rodičů a dětí s kochleárními 

> > >
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implantáty, které obdržely příspěvek 

na řečové procesory od teamu Jiřího 

Volfa, účastníka automobilové rallye.

→  Dne 3. prosince se v rámci projektu 

Salzburských lékařských seminářů 

v pražském kinu MAT konala před-

náška MUDr. Jindřicha Fialy Demence 

a příbuzná neurologická onemocnění – 

novinky a jejich využití v praxi. Pořa-

datelkou akce byla Jitka Horáková.

→  Dne 5. prosince reprezentovaly VDV při 

Mikulášském bazaru v Pražské křižovat-

ce Jitka Horáková a Denisa Hadáčková.

→  Dne 9. prosince se pracovnice VDV zú-

častnily udělení Ceny Michala Velíška 

za statečnost při záchraně cizího života. 

→  Téhož dne večer se konala slavnostní 

večeře v TOP hotelu s dárci a partnery 

Fondu vzdělání.

  

→  Na Den lidských práv – 10. prosince – 

se Milena Černá zúčastnila konference 

o současné rodině v Poslanecké sně-

movně PČR.

→  Dne 13. prosince uváděla Milena Černá 

benefi ční koncert Jaroslava Svěceného 

na zámku Jemniště úvahou o lidských 

právech.

→  Dne 14. prosince se za účasti partnerů 

z ČSOB uskutečnilo předání certifi kátů 

a peněžních šeků čtyřem stipendistům 

Fondu vzdělání – absolventům vyso-

kých škol ve školním roce 2008/9.

→  Dne 15. prosince se ve VDV konalo 

tradiční předvánoční setkání správní 

a dozorčí rady s pracovnicemi, dobro-

volnicemi a zástupci partnerských or-

ganizací VDV.

  

→  Dne 21. prosince se VDV podílel 

na přípravě představení baletu Lous-

káček v Národním divadle, který Kruh

přátel opery Národního divadla tradič-

ně uspořádal pro děti se zdravotním 

a mentálním postižením.
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Jak žádat 
o příspěvek VDV
 VDV poskytuje příspěvky občanským sdružením, církevním 

právnickým osobám, obecně prospěšným společnostem, školám, 

obcím a fyzickým osobám, jejichž záměry jsou v souladu s po-

sláním a cíli VDV. V programu Sasakawa Asthma Fund mohou 

žádat o příspěvek také nemocnice a dětské léčebny. Výběrová 

řízení na přidělení nadačních příspěvků jsou vyhlašována na in-

ternetových stránkách nadace www.vdv.cz. Zde jsou ke stažení 

i formuláře, na kterých se žádosti o nadační příspěvek podávají.

Žádosti fyzických osob 

→  Správní rada nadace zasedá jednou za měsíc a posuzuje došlé 

žádosti fyzických osob.

→  Žadatelé obdrží písemnou formou vyjádření k výsledku jedná-

ní. V kladném případě se příspěvek poskytuje proti fakturám, 

které do výše poskytnutého příspěvku hradí VDV. Již zaplace-

né účty se neproplácejí.

→  VDV neposkytuje příspěvky na motorová vozidla, na bezbari-

érové úpravy bytů a soukromých domů a na některé rehabili-

tační pomůcky. VDV hradí vozíky pouze v případech hodných 

zvláštního zřetele.

Jak podat žádost:
→  o příspěvek může požádat každá osoba starší 18 let;

→  žádost musí být podána písemně a vlastnoručně podepsána;

→  žádost musí obsahovat důvod, kvůli kterému se žadatel obrací 

o pomoc;

→  jedná-li se o pořízení věci nebo služby, je třeba uvést její cenu, 

dále kolik z této ceny může žadatel uhradit sám a jaké příspěv-

ky má přislíbené z jiných zdrojů (např. od zdravotní pojišťov-

ny, kraje, obce, fi rmy nebo od jiných nadací); 

→  v žádosti nesmějí chybět kontakty: poštovní adresa, telefon, 

případně mobil, e-mail;

→  žádost o příspěvek z Fondu vzdělání se podává na zvláštním 

formuláři. Formulář a podrobné informace k povinným pří-

lohám jsou zveřejněny na výše uvedené webové stránce VDV 

v programu Fond vzdělání;

→  v průvodním dopise je nutné uvést, zda a kdy v minulosti se 

žadatel u Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové ucházel 

o příspěvek a jak byla jeho žádost vyřízena.

K žádosti je třeba doložit:
→  potvrzení o úhrnném příjmu rodiny v uplynulém kalendářním 

roce s uvedením počtu jejích členů; v případě, že rodina nebo 

jednotlivec žijí z dávek státní podpory a sociální pomoci, stačí 

tuto okolnost uvést v žádosti;

→  kopie aktuální lékařské zprávy o zdravotním stavu žadatele, 

případně rozhodnutí orgánů veřejné správy o poskytnutí nebo 

zamítnutí příspěvku, rozhodnutí soudu či jiný dokument, který 

je důležitý z hlediska posouzení žádosti.
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Žádost organizace 

→  Žádosti organizací o příspěvek projednává správní rada v rámci 

vyhlášených grantových řízení. Termíny grantových uzávěrek 

jsou uvedeny na www.vdv.cz u příslušného programu.

→  Příspěvek se poskytuje proti předloženým a podepsaným 

fakturám, případně částečným fakturám, které VDV uhradí 

do výše poskytnutého daru. 

→  Příspěvek na úhradu provozních nákladů organizace se posky-

tuje jen ve výjimečných a odůvodněných případech.

→  VDV neposkytuje půjčky ani příspěvky na úhrady dluhů či 

na nákup nemovitostí.

Jak podat žádost: 
→  žádost se podává ve formě vyplněného formuláře, jehož vzor 

je uveden u příslušného programu;

→  žádost musí být podána písemně a podepsána statutárním zá-

stupcem organizace; 

→  v průvodním dopise je nutné uvést, zda a kdy v minulosti se 

žadatel u Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové ucházel 

o příspěvek a jak byla jeho žádost vyřízena.

Povinné přílohy žádosti: 
→  kopie dokladu o registraci organizace 1x (pouze žádáte-li o pří-

spěvek u Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové poprvé, 

anebo došlo-li od posledního projednání žádosti ke změně 

činnosti);

→  jednoduchý rozpočet projektu 1x;

→  v případě žádosti o úhradu investičních nákladů je třeba přilo-

žit kopii výpisu z katastru nemovitostí 1x;

→  není-li žadatel statutárním orgánem organizace, požaduje se 

kopie dokladu o oprávnění žadatele jednat jménem organizace 

(plná moc) 1x.

Nepovinné přílohy:
→  výroční zpráva za poslední účetní období 1x (upřednostňuje-

me elektronickou podobu nebo odkaz na webové stránky, kde 

je umístěna).

Rozhodnutí

O rozhodnutí správní rady VDV jsou žadatelé informováni pí-

semně nejpozději do dvou týdnů po zasedání. U příspěvků nad 

10 000 Kč uzavírá VDV s příjemcem smlouvu o poskytnutí pří-

spěvku. Na poskytnutí příspěvku není právní nárok. 
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P r o g r a m y
Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v roce 2009

> > >
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Podpora 
zdravotnictví
 

Sasakawa Asthma Fund
Z výnosu jmění za rok 2008, které je uložené na našem účtu 

v USA nadací The Nippon Foundation, jsme v roce 2009 uhradili 

cestovní náklady pro skupinu dětí s těžkými formami astmatu 

na diagnostický pobyt ve Vysokohorské klinice v Davosu (viz 

dále projekt Kouzelný vrch), ozdravné pobyty astmatických dětí 

na Slovensku a v Beskydech, a na vydávání informačního bulleti-

nu SAAD o astmatu. Přispěli jsme také na vybavení ozdravovny 

Sanatoria Edel v Zlatých Horách, nákup přístrojů pro Nemocnici 

Na Homolce a Nemocnici Žatec, nákup spirometru Fakultní Tho-

mayerově nemocnici a edukační přednáškové kurzy pro rodiče 

v Třebíči, Svitavách a Ústí nad Orlicí. 

→  Celkově jsme v roce 2009 vynaložili na aktivity, které dě-

tem s astmatem a alergiemi usnadňují život, 1 337 961 Kč.

→  Poradní sbor Sasakawa Asthma Fund: MUDr. Václav Marek, 

MUDr. Ondřej Rybníček, MUDr. Miroslav Vostrý, Ing. Daniela 

Hátleová, MUDr. Milena Černá, tajemnice Eva Kvasničková.

→  Koordinátorka projektu: Eva Kvasničková

  

Davos 2009 – Kouzelný vrch
Projekt diagnostických a léčebných pobytů v Mezinárodním dět-

ském centru Vysokohorské kliniky v Davosu pokračoval pátým 

rokem. Třítýdenního pobytu se zúčastnilo sedm dětí s těžšími 

formami astmatu z Mostu a okolí. Skupinu doprovázela Kristýna 

Chudlařská. Ošetřující lékař dětí MUDr. Jiří Kuneš z alergologic-

ké ambulance pro děti a mladistvé v Mostě, který se setkal s ošet-

řujícími lékaři na klinice v Davosu, obdržel po pobytu podrobné 

lékařské zprávy s doporučeními. 

→  Koordinátorka projektu: Gabriela Türkeová

Milá sestřičko
Jde o malý program na podporu vzdělávání zdravotních sester, 

na pořádání seminářů a na literaturu týkající se péče o onkologic-

ky nemocné. O jeho založení se postarala rodina Kubečkových 

v roce 2001.

→  V roce 2009 bylo na tyto účely vynaloženo 115 869 Kč. 
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Podpora 
sociální, 
zdravotně sociální 
a humanitární 
oblasti...
...má napomoci procesu, který zajišťuje, že osoby sociálně vylou-

čené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí 

a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomic-

kého, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, 

který je ve společnosti považován za běžný. 

 

Cesty k integraci
Rozsáhlý program Cesty k integraci zahrnující pomoc a podporu 

sociálně i zdravotně handicapovaným realizuje VDV dlouhodobě 

s tím, že podmínky poskytování nadačních příspěvků se upravují 

podle okolností daných fi nančními zdroji. VDV přispívá poskyto-

vatelům sociálních služeb na inovativní projekty, jedincům se zdra-

votním postižením pak na nákup kompenzačních a rehabilitačních 

pomůcek usnadňujících cestu k začlenění do společnosti. V rámci 

tohoto programu jsou jednotlivcům i organizacím hrazeny výhradně 

základní pomůcky, zařízení pro fyzioterapii a jiné vybavení, které 

klienti přímo používají, nikoliv provozní či mzdové náklady. 

 Koncem roku 2009 byla ukončena celostátní sbírka s kontem 

číslo 625625625/0300 nazvaná „Dobra není nikdy dost“. Byl to 

jeden ze zdrojů fi nancování projektu Cesty k integraci. 

 V rámci sbírky jsme pomohli Tomáši Langovi z Prahy opatřit 

si bionické protézy horních končetin. Tomáš se tak stal prvním 

člověkem v ČR, který tyto sofi stikované protézy používá.

 Z výtěžku sbírky byl fi nancován rovněž malý projekt Ticho 

ticho neléčí, který nadace realizuje od roku 1999. Garantkou pro-

jektu je doc. MUDr. Olga Dlouhá z Foniatrické kliniky LF UK 

v Praze. Jeho hlavním smyslem je pomoc dětem se sluchovým po-

stižením, aby v raném období svého života začaly používat kvalitní 

digitální sluchadla, naučily se slyšet a mluvit a mohly začít chodit 

do školy spolu se svými vrstevníky. V roce 2009 jsme přispěli 

Výbor dobré vůle
Senovážné náměstí 2
Praha 1

 Dovolte nám, abychom Vám poděkovali 
za poskytnutý příspěvek v částce 10 000 Kč, 
který jste nám darovali na zakoupení 
mechanického vozíku, který bude sloužit pro 
naši dceru Blanku.
Je zajímavé, že vztahy které by se daly označit 
jako normální, lidské, nejsou zrovna bohužel 
dnes běžné. A právě za to patří Vám náš dík. 
Dík za to, že Váš přístup k tělesně postiženým 
je s pochopením na jejich fi nanční možnosti.
Jsme rádi, že nejen chápete náš problém, ale 
svým vstřícným jednáním se nám jej snažíte 
zmírnit.

 24. 2. 2009                                                        manželé  Š.
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na digitální sluchadla a další pomůcky 71 

dětem se sluchovým postižením. 

→  Nadační příspěvky ze sbírky „Dobra 

není nikdy dost“ se zaměřením na inte-

graci zdravotně postižených dětí i do-

spělých v roce 2009 činily 759 836 Kč. 

Tomáši Langovi jsme z účelově váza-

ných darů fi rem a jednotlivců přispěli 

částkou 1 324 070 Kč

→  Koordinátorka: Gabriela Türkeová.

 V rámci projektu Cesty k integraci jsme 

poskytli nadační příspěvky 256 jednot-

livcům, dětem i dospělým se zdravotním 

postižením. Z toho bylo:

→  113 vozíků

→  71 sluchadel/řečových procesorů 

ke kochleárním implantátům

→  19 zdravotnických potřeb

→  19 rehabilitačních kočárků

→  15 příspěvků na školné

→  7 software a dalších doplňků na počítače

→  2 hudební nástroje

→  10 různých jiných pomůcek

→  Celkový objem nadačních příspěvků 

z programu Cesty k integraci před-

stavoval 2 161 731 Kč, z toho ze sbírky 

„Dobra není nikdy dost“ se zaměře-

ním na integraci zdravotně postiže-

ných dětí i dospělých 759 836 Kč.

i dospělých se zdravotním postižením: po-

hlednice, upomínkové předměty, obrázky 

a přání malovaná dětmi, drobná keramika, 

sezónní ozdoby a textilní výrobky. Vý-

těžek prodeje obdrží přímo výrobci nebo 

organizace. Prodejní galerie spolupracuje 

s 18 dodavateli. 

→  Koordinátorka: Eva Podzimková

Senior
V oblasti péče a podpory starších lidí má 

VDV zájem o dva druhy projektů: ty, které 

pomáhají lidem, jež chtějí prožívat období 

stáří aktivním způsobem, a ty, které pomá-

hají lidem starým, opuštěným a dlouhodo-

bě nemocným. V roce 2009 ukončil VDV 

celostátní sbírku „Senior“, avšak podpora 

organizací, které se starají o důstojný ži-

vot nejstarší generace, pokračuje z jiných 

zdrojů. Kromě sbírky získal VDV fi nanční 

prostředky na podporu seniorů též z dě-

dictví a z výtěžku Benefi čního koncertu 

dobré vůle. V roce 2009 vyhlásil VDV dvě 

grantová řízení (březen, říjen). 

→  Celkově bylo v roce 2009 rozděleno 

na rozmanité projekty nestátních 

neziskových organizací v rámci pro-

gramu Senior 1 886 583 Kč. 

→  Koordinátorky projektu: Pavla Ková-

řová, Eva Kvasničková

Vážení,
když jsem vám před časem 
odesílala vyjádření k nabídce 
služeb, skutečně jsem 
ani nedoufala, že dojde 
k jejich uskutečňování. 
Proto mne velmi mile 
překvapila návštěva p. Jakeše 
a Jonathana (německý 
dobrovolník o.p.s. Živá 
paměť, kterou podpořil 
VDV). Prohovořili jsme 
možnost pravidelných 
docházek a tím pomoci 
Jonathana v mé domácnosti. 
S odstupem několika týdnů 
velmi ráda konstatuji, že 
jeho spolupráce je mi velmi 
platná. S Jonathanem jsem 
naprosto spokojená. Má 
velmi pěkné vystupování, 
dobrý přístup ke starým 
lidem a dokáže pomoci 
i potěšit vlídným slovem. 
Doufám, že se s ním budu 
i nadále setkávat. Přeji vám, 
aby se vám tato záslužná 
činnost stále dobře dařila.

Paní V. Z., České Budějovice

Zlatá ulička č. 19
Prodejní galerie ve Zlaté uličce č. 19 již 

patnáct let nabízí návštěvníkům Pražského 

hradu ukázky z činnosti chráněných dílen, 

škol a dalších zařízení, které VDV podpo-

ruje. Zde se nabízejí k prodeji výrobky dětí 
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Obyčejný život
Program zahrnuje sociální projekty nestátních neziskových or-

ganizací, které pomáhají sociálně vyloučeným nebo sociálním 

vyloučením ohroženým lidem nalézt cestu zpět do normálního 

života. Cílovými skupinami jsou osmnáctiletí opouštějící dětské 

domovy a výchovné ústavy, lidé bez domova a zaměstnání, děti 

ulice, ženy a děti jako oběti násilí. K tomuto programu se řadí pro-

jekty organizací činných ve vyloučených romských komunitách, 

streetwork zaměřený na děti a mládež na ulici, komunitní projekty 

sociální práce. VDV pro tyto účely používá výnos z prostředků 

Nadačního investičního fondu. 

 Z neurčených darů byly podpořeny další projekty nestátních 

neziskových organizací, které spadají do programu Obyčejný ži-

vot, a na které se z prostředků NIF nedostalo. 

→  Tento objem nadačních příspěvků činil 520 129 Kč.

→  Celkově bylo v roce 2009 na program Obyčejný život vyna-

loženo 2 328 129 Kč.

Zpráva o rozdělení výnosu z prostředků 
Nadačního investičního fondu (NIF)
V lednu 2009 vyhlásil VDV výběrové řízení na projekty orga-

nizací poskytujících služby sociální prevence pro děti, mládež 

a dospělé ohrožené sociálním vyloučením.

Správní rada Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 

rozhodla dne 15. dubna 2009 

o přidělení nadačních příspěvků z výnosu prostředků NIF 

Výnos prostředků z Nadačního investičního fondu (NIF) za rok 

2008 činil 2 087 289 Kč. Správní rada souhlasila s tím, aby částka 

1 800 000 Kč byla rozdělena formou nadačních příspěvků na pro-

jekty a zbylá částka 287 289 Kč (cca 13 %) byla použita na provoz 

nadace.  

Správní rada rozhodla o přidělení prostředků získaných z výnosu 

organizacím, které poskytují sociální služby ohroženým dětem, 

mladým dospělým opouštějícím dětské domovy, matkám s dětmi 

v nouzi, bezdomovcům, lidem závislým na omamných a psy-

chotropních látkách a rodinám žijícím ve společensky vylouče-

ných komunitách. 

> > >

Nová rodina
K transformaci péče o ohrožené děti v ČR se VDV připojuje ne-

jen v rámci programu Nová rodina, který podporuje optimalizaci 

pěstounské péče, ale také v rámci programu Obyčejný život, kam 

se nově zařadily projekty sanace rodin. 

 Podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, patří sana-

ce rodin k aktivizačním sociálním službám. Jejím úkolem je jak 

prevence, tj. práce se selhávající rodinou, které hrozí odebrání dětí 

do ústavní výchovy – často z důvodů chudoby, nedostatečného 

bydlení či nedostatečného bytového vybavení –, tak také návrat 

dětí z ústavní výchovy do biologické rodiny. Na rozdíl od jiných 

zemí se v ČR sanace rodin stala sociální službou a realizuje se 

doprovázením rodin, asistencí v rodině a dalšími metodami so-

ciální práce, které jsou zaměřeny na zachování rodiny. Od roku 

2009 se VDV částečně podílí na projektu Podpora integrity rodin 

ohrožených sociálním vyloučením a jejich místo v měnící se Ev-

ropě. Tento projekt probíhá současně v zemích Visegrádské čtyřky 
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Statistika podpořených žádostí podle typu právnické 
osoby:

občanská sdružení 11

obecně prospěšné společnosti 3

církevní právnické osoby 7

> > >
Organizace Kraj Projekt                                                      Přiděleno v Kč

Arcidiecézní charita Praha Azylový dům sv. Terezie 60 000

Armáda spásy Krnov Moravskoslezský Klíč k zámku 80 000

Azylový dům pro ženy a matky 
s dětmi, o .p. s., Vsetín Zlínský rozšíření kapacity azylového domu 100 000

Darmoděj, o. s., Jeseník Olomoucký terénní program 20 000

Elektra, o. s. Praha víkendová setkání žen – obětí násilí 100 000

Eurotopia Opava, o. p. s. Moravskoslezský Hurá do života 45 000

Ježek a čížek, o. s. Praha Terénní sociální práce 75 000

Kofoedova škola, o. s., Třinec Moravskoslezský Kofoedova škola 160 000

Maneor Nové Město na Moravě Vysočina Dobrovolnické centrum Vysočina 2009 150 000

Městská charita Plzeň Plzeňský rekonstrukce Domova sv. Zdislavy 28 000

Naděje, o. s., Klášterec nad Ohří Ústecký Dům naděje 100 000

Občanská poradna Brno Jihomoravský Dluhové poradenství 60 000

Oblastní charita Blansko Jihomoravský Pomáháme s radostí 100 000

Oblastní charita Kroměříž Zlínský Teplá voda AD pro matky s dětmi 100 000

Oblastní charita Liberec Liberecký Domov sv. Anny pro matky s dětmi v tísni 40 000

Oblastní charita Znojmo Jihomoravský Centrum poradenství a pomoci 40 000

Pod Křídly, o. s., Valašské Meziříčí Zlínský Pod křídly 200 000

Pravoslavná církevní obec v Mostě Ústecký Modernizace domu na půli cesty 50 000

Středisko křesťanské pomoci H. Počernice Praha Obnova zařízení azylového domu 100 000

Středisko pro prevenci a léčbu drogových 
závislostí Drop In, o. p. s. Praha Zlepšení kvality prostředí v nízkopraho-

vém středisku 130 000

Teen Challenge International ČR Brno Jihomoravský Dětské centrum 70 000

Celkem 1 808 000

Statistika podpořených žádostí podle kraje:

Praha 5 Plzeňský 1 Ústecký 2

Liberecký 1 Vysočina 1 Jihomoravský 4

Zlínský 3 Olomoucký 1 Moravskoslezský 3

Zpráva o rozdělení výnosu z prostředků Nadačního investičního fondu (NIF)
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a jeho výstupem v roce 2010 bude publikace, která zobrazí situaci 

v České republice, Slovenské republice, Polsku a Maďarsku včet-

ně přehledu legislativy, uvede příklady dobré praxe a doporučení 

do budoucna. Projekt je fi nancován z programu Evropa občanů, 

Visegrádského fondu, Friedrich Ebert Stiftung a dalších lokálně 

působících nadací. 

 Hlavním fi nančním zdrojem programu Nová rodina byla část 

výtěžku z Benefi čního koncertu dobré vůle, který ve prospěch 

VDV organizovala advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík.

→  Částka vynaložená v roce 2009 na potřeby pěstounských 

rodin a organizací pečujících o opuštěné děti dosáhla výše 

494 476 Kč. 

→  Koordinátorka projektu: Eva Kvasničková  

 

Prázdniny
Pobyt dětí v Chorvatsku umožnila Majetková, správní a delimitač-

ní unie odborových svazů. Prázdniny v Makarské, Vodici a Hvaru 

strávily děti z dětských domovů Aš, Benešov, Budišov nad Bu-

dišovkou, Čeladná, Černá Voda, Česká Kamenice, Dlažkovice, 

Hora sv. Kateřiny, Horní Slavkov, Karlovy Vary, Krásná Lípa, 

Ostrava-Hrabová, Ostrava-Slezská Ostrava, Pardubice, Pyšely, 

Semily, Telč, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem-Střekov, Zábřeh, 

Zlín a Znojmo. Celkem se pobytů zúčastnilo 580 dětí.

→  Koordinátorka projektu: Eva Kvasničková   
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Podpora 
vzdělání

Fond vzdělání
K stěžejním programům VDV patří Fond vzdělání, jehož generál-

ním partnerem je ČSOB. Z tohoto programu jsou podporovány for-

mou stipendia děti z dětských domovů, ze sociálně slabých rodin 

a děti se zdravotním postižením. Podmínkou pro získání a udržení 

si stipendia je jejich dobrý prospěch a aktivní přístup ke studiu. 

Stipendium dostávají až do doby ukončení studia, nepřesáhne-li 

jejich studijní průměr 2,0. Při zhoršení prospěchu obdrží student 

varování, pak se mu stipendium sníží, nebo odebere. 

 Poradní sbor Fondu vzdělání projednává žádosti o získání 

stipendia, následně je pak schvaluje správní rada VDV. Zástup-

ci ČSOB jako partneři jsou členy poradního sboru a podílejí se 

fi nančně i na prezentačních akcích VDV. Významnou akcí roku 

2009 bylo udělení certifi kátů o úspěšném ukončení studia a fi nanč-

ní odměny čtyřem stipendistům ve VDV. V roce 2009 přišel Fond 

vzdělání s novinkou: každý student se zdravotním handicapem, 

který dostává od Fondu vzdělání stipendium, získal také svého 

patrona z řad zaměstnanců ČSOB. Patronát znamená pro ČSOB 

další příležitost, jak může své zaměstnance ještě více zapojit do fi -

lantropických aktivit a zároveň posílit své partnerství s VDV. 

 V roce 2009 bylo vypláceno stipendium celkem 67 studen-

tům středních a vysokých škol. Z tohoto počtu byla přibližně 1/3 

dětí se zdravotním postižením, 1/3 dětí z dětských domovů a 1/3 

ze sociálně slabých rodin. Počet dívek a chlapců byl vyrovnaný. 

Na studijní pomůcky, školné, kompenzační pomůcky a jiné potře-

by přispěl VDV jednorázově desítkám studentů. Na úhradě studij-

ních pomůcek pro studenty středních a vysokých škol se podílel 

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových z celonárodní 

sbírky na podporu vzdělání. Tato sbírka proběhla na Pražském 

hradě o Vánocích 2008 a o Velikonocích 2009.  

→  Poradní sbor: Ljuba Václavová (předsedkyně), Ing. František 

Kopecký, RNDr. Milan Pospíšil, PaedDr. Vladimíra Rattayo-

vá, Mgr. Miloš Rejchrt, Mgr. Pavlína Folovská, MUDr. Milena 

Černá, tajemnice Eva Kvasničková. 

→  V průběhu roku 2009 vydal VDV na podporu vzdělávání 

sociálně a zdravotně handicapovaných studentů celkem 

1 631 009 Kč, z toho Nadační fond manželů Lívie a Václava 

Klausových přispěl částkou 551 000 Kč a ČSOB 940 000 Kč. 

Dalším sponzorem byl ČSOB Asset management.

→ Koordinátorka programu: Eva Kvasničková
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Začátkem srpna 2009 proběhla již čtvrtá 
letní jazyková škola VDV
Osmnáct dívek a dvanáct chlapců z dětských domovů prožilo 

dva týdny v areálu Orlíček v Nekoři jazykovou školu hrou, a to 

doslova. Dopoledne děti procvičovaly angličtinu v lavicích a od-

poledne na výletech, v lese nebo na hřišti. Aby dívkám i hochům 

ve věku od 10 do 14 let jejich učitelé Debbie a Scott, rodilí mluvčí 

a lektoři jazykové školy Akcent, rozuměli, mluvilo se skoro pořád 

cizím jazykem. Díky interaktivní výuce se rady ohledně gramati-

ky dětem přirozeně ukládaly do paměti, a bez velkého přemáhání 

si tak zlepšily úroveň svých jazykových znalostí. Díky letní škole 

pochopily, že z angličtiny nemusejí mít strach, naopak, že se umě-

jí domluvit!

→ Organizovala Jitka Horáková 

Vážení přátelé,
rádi bychom Vám poděkovali za zorganizovaní 
a hlavně pozvání našich dětí na Letní 
jazykovou školu v rekreačním středisku 
Orlíček v Orlických horách ve dnech 
2.–15. 8. 2009. Jsme přesvědčeni, že tento 
tábor dětem zpříjemnil prázdninové dny, že 
si jej dostatečně užily a rády na něj budou 
vzpomínat. Možnost rozšířit si své jazykové 
dovednosti při komunikaci s lektory z Anglie 
děti určitě uplatní při školním vyučování.
 Těší nás, že i v době fi nanční krize si někdo 
vzpomene na lidi, kteří v životě zatím neměli 
mnoho příležitostí prožít opravdové štěstí 
a mohli alespoň na chvíli zapomenout 
na běžné starosti. Mít pocit dostatečného 
zázemí a bezpečí potřebují všechny děti, o to 
více je to znát u dětí, které vyrůstají v ústavní 
péči. Právě těmito službami se jim dostává 
ujištění, že na ně stále někdo myslí a má je rád, 
i když to není pokaždé jejich vlastní rodina.

Se srdečným pozdravem
Mgr. Antonín Nachtnebl, 
ředitel DD Znojmo
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Salzburg Cornell Medical 
Seminar
Open Medical Institut v roce 2009 pořádal 19 mezinárodních se-

minářů v Salzburgu. VDV opět koordinoval přihlašování lékařů 

a lékařek za Českou republiku, kterých se celkem přihlásilo 116. 

Výběrovým řízením úspěšně prošlo 45 přihlášených, což je oproti 

roku 2008, kdy do Salzburgu vycestovalo 20 českých lékařů, vý-

razný nárůst. Nejvíce zájemců se hlásilo na seminář zobrazovací 

metody v kardiologii (16), dále na otolaryngologii (12) a chirurgii 

(12). Pět lékařů navíc využilo možnost absolvovat odbornou stáž 

ve Vídni.  

 VDV pořádal dva lokální semináře v Praze, jichž se kromě od-

borníků účastnili také zástupci neziskových organizací. 31. břez-

na proběhl seminář zaměřený na psychiatrické aspekty paliativní 

péče. Přednášel MUDr. Ondřej Sláma z Masarykovy university 

Brno. 

 Dne 3. prosince se konal lékařský seminář „Demence a pří-

buzná neurologická onemocnění“. Zkušenosti z praktické léčby 

s posluchači sdílel a na dotazy odpovídal MUDr. Jindřich Fiala 

z Thomayerovy fakultní nemocnice. Na základě evaluačních 

dotazníků se ukázalo, že VDV může program Salzburských se-

minářů zaštítit s důvěrou a radostí. Sdílení znalostí a zkušeností 

v rámci seminářů a stáží probíhá na nejvyšší odborné úrovni 

a vede ke zlepšení poskytované zdravotní péče v České republice. 

Program vede Open Medical Institute a je podporován Americko-

rakouskou nadací.

→  Prostředky vynaložené na realizaci programu ze strany 

VDV v roce 2009 činil 76 087 Kč.

→  Koordinátorky programu: Pavla Kovářová a Jitka 

Horáková.  

Lékařské časopisy
VDV předal v roce 2009 Národní lékařské knihovně v Praze od-

borné lékařské časopisy publikované v USA: Diabetes, Harvard 

Health Letter a Psychiatric Rehabilitation Journal. Tyto časopisy, 

které VDV získává od jejich vydavatelů už od roku 1990, prů-

běžně doplňují další vzdělávání našich lékařů. Děkujeme jejich 

vydavatelům!

Do 31. května 2010 se lze přihlásit na 
prestižní lékařské semináře

v Salzburgu:

Více informací je na www.vdv.cz nebo vdv@vdv.cz.; tel. 224 217 083.

Vzdělávací program Salzburg Medical Seminars International
Program realizuje a financuje American Austrian Foundation.

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové koordinuje program v ČR.

• Cardiothoracic Surgery • Rehabilitation Medicine

• Otorlaryngology • Diagnostic Imaging September 

• Pediatric Gastroenterology • Pediatric Orthopedics

• Dermatology • Maternal and Infant Health 

• Leadership in Palliative Care 

• Effective Drug Treatment • SHARP/Sexual Health 

• Cardiac Imaging • Family Medicine 

Podmínky účasti na seminářích: Lékařské vzdělání a praxe 
v oboru, dobrá znalost angličtiny a ochota šířit získané vědomosti dále.

Další informace: Organizátoři hradí veškeré náklady spojené s účastí na semináři; 
přihlášení na semináře probíhá on-line na http://platform.aaf-online.org; přednášejí 

špičkoví odborníci z amerických a rakouských univerzit a odborných institucí; absolventi 
seminářů se mohou hlásit na stáže v nemocnicích v Rakousku a USA. 

www.vdv.cz                                                                                       http://platform.aaf-online.org

9-4-2010.indd   1 4/9/10   4:52:04 PM
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Podpora 
a ochrana 
lidských práv
 

Podpora a ochrana lidských práv je od počátku důležitým prvkem 

všech programů Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Její 

formy se rok od roku mění v závislosti na situaci v české spo-

lečnosti i ve světě. Z fi nančních rezerv nadace mohou být pří-

ležitostně podporovány rodiny s přiznaným statutem uprchlíka, 

děti-uprchlíci bez rodinného zázemí či projekty zaměřené na za-

čleňování osob žijících ve vyloučených romských komunitách. 

Podpora těchto projektů/jednotlivců se uskutečňuje prostřednic-

tvím programů Obyčejný život, Nová rodina a Fond vzdělání.

Cena Olgy Havlové
Tato prestižní cena se vyhlašuje čtvrt roku před jejím udělením 

a může ji navrhnout kdokoliv, kdo navrhovaného dobře zná a do-

poručí. Cílem Ceny Olgy Havlové je vyzvednout zásluhy osob-

nosti, která se přes své zdravotní postižení významně angažuje 

v práci pro druhé. O nositeli pro každý rok rozhoduje porota ze 

seznamu došlých návrhů. Při slavnostním udělení Ceny Výbor 

dobré vůle – Nadace Olgy Havlové předává poděkování význam-

ným dárcům, dlouholetým spolupracovníkům a realizátorům 

vynikajících projektů v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb, 

vzdělávání a ochrany a podpory lidských práv.

→  Porota Ceny Olgy Havlové: Mgr. Dana Němcová (předsedky-

ně), Eva Hůlková, PaedDr. Blanka Dvořáková, Mgr. Jan Lorman, 

Iveta Pešková, Mgr. Pavel Wiener, tajemnice Pavla Kovářová 

→  Náklady na projekt v roce 2009 činily 134 772 Kč. 

Cena Olgy Havlové za rok 2009
byla udělena dne 12. května 2009
v Národním muzeu – Českém muzeu 
hudby v Karmelitské ulici v Praze 
na Malé Straně 

paní Janě Hejzlarové,
seniorce, která založila 
denní stacionář pro starší 
lidi a zdravotně postižené 
při Domově sv. Karla 
Boromejského v Řepích 
a dlouhodobě působí 
na oddělení ergoterapie 
v tomto Domově.

 

 Cenu Olgy Havlové – bronzovou sochu Olbrama Zoubka „Po-

vzbuzení“ – předala předsedkyně Dana Němcová za přítomnosti 

manželky prezidenta ČR paní Livie Klausové, bývalého preziden-

ta ČR Václava Havla, místopředsedkyně správní rady Franzisky 

Sternbergové, členů správní rady Josefa Beneše, Ivana Doudy 

a dalších významných hostů.  

 V pořadu vystoupily stipendistky Fondu vzdělání Michaela 

Linková a Barbora Kozáková, a Bambini di Praga se sbormistryní 

Blankou Kulínskou a sbormistrem Lukášem Jindřichem; na klavír 

doprovázela Ludmila Čermáková.
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Obraz, který vytvořily 
 jako části srdce děti 
 s kombinovanými 
 vadami z Blanska 
 pod vedením paní
 Mariky Zouharové

„…při práci s postiženými máme 
často pocit, že se nic nevyvíjí, že se 
nic neděje…
Proto patří také veliké 
poděkování Výboru dobré vůle, 
který umí nádherně zažehnout 
srdce, umí dát jiskry pro další 
práci. Potom jedno zažehnuté 
srdce může rozdávat, dělit se 
s ostatními a vše získává smysl. 
Bytí, práce a láska mohou 
pokračovat…“

 Pořadem provázel Pavel Zuna. 

 Děkujeme hosteskám – našim dobrovolnicím, které 

účastníkům slavnosti předaly perníkové srdce vytvoře-

né v Centru služeb Nadačního fondu Slunce pro všech-

ny v Unhošti, Výroční zprávu VDV za rok 2008, jejíž 

tisk podpořila ČSOB, a rozdali čerstvé číslo časopisu 

100+1.

Obraz – část srdce a
Poděkování VDV 2009
obdrželi:
za významnou fi nanční podporu

Marie a Václav Frybovi, senioři z Klatov 
– dlouhá léta věrní dárci VDV. Paní Marie před několika lety ze-

mřela, pan Václav přispívá dál.

Děkuji 
za mimořádné ocenění, 
za projevenou lásku, za obdarování. 
Vše je pro mne vzácné, nevšední – 
jakoby „nějaký“ mezník a i nové 
povzbuzení sloužit potřebným dál.
Jakoby to přispělo k obnově mých 
sil a i mnohým pracovníkům dává 
ocenění radost. Jakýs „životní 
oblouk“ nemusí jít dolů, může 
směřovat vzhůru, tam, odkud 
pro mne vždy přichází nová 
naděje a láska.

Jana Hejzlarová
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Mgr. Ing. Martin Krejčí 
– právník z Advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která pat-

náct let pořádá Benefi ční koncerty dobré vůle ve prospěch našich 

programů Senior a Nová rodina.

Telefónica O2 Czech Republic, a. s.
za deset let bezplatného pronájmu zelené linky 800 111 010. 

Prof. Ing. Tomáš Roubíček, Dr.Sc. 
– léta patří k podporovatelům nadace. Je matematik, působí 

v Matematickém ústavu University Karlovy a ve dvou vědeckých 

ústavech Akademie věd České republiky.

za účinnou spolupráci
v roce 2009 Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové ocenil 

pracovníky médií, kteří se osobně zasloužili o propagaci činnosti 

a dobrého jména nadace:

Dalibor Dostál – Deník 
– za významnou spolupráci při šíření informací o činnosti nadace.

Václav Kasík – Český rozhlas 
– s VDV spolupracuje dlouhá léta. Český rozhlas si zaslouží oce-

nění jako mediální partner VDV.

Dagmar Kuncová – NEWTON Media, a. s. 
– za bezplatný monitoring Výboru dobré vůle – Nadace Olgy 

Havlové. 

Marie Kysilková – 100+1 
– tento časopis byl prvním mediálním partnerem VDV.

části srdce
části lásky

kusy práce
kusy čtverců

díly ocenění
díly celků

porce úspěchů
porce lidskosti

legendy o dobrých lidech
legendy o hořícím srdci

poděkování z lásky
poděkování ze srdce
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Ivan Lukáš – ČT 
– za dlouholetou spolupráci při nejvýznamnějších akcích VDV.

za vynikající realizaci projektu

Elpida plus, o. p. s., Praha 
Společnost tvoří skupina mladých a optimistických lidí. Jejich 

heslo: Pomáháme seniorům stát se samozřejmou, sebevědomou 

a respektovanou součástí naší společnosti. 

Elpida si rychle získala dobré jméno tím, jak pohotově reaguje 

na potřeby seniorů. Aktivity: školička internetu, linka seniorů, po-

radny, tréninky paměti a tematické workshopy, časopis Vital plus, 

který je oblíben u starší generace. Distribuuje se hlavně do zaříze-

ní, kde žijí starší lidé.

Český západ, o. s., Dobrá Voda u Toužimi 
Jejich poslání: Zplnomocňování romské komunity v Dobré Vodě 

a okolí. Znamená to, že sociální pracovníci vedou romské spo-

luobčany k účasti na veřejném životě obce, k zvyšování jejich 

kompetencí při jednání s úřady, ve škole, v zaměstnání a dalších 

činnostech v komunitě. Občanské sdružení se stará též o volný čas 

dětí, o sociální služby a provoz textilní dílny. 

Útočiště, o. s., Sokolov 
Sdružení poskytuje sociální služby lidem propuštěným z výkonu 

trestu, odnětí svobody nebo vazby, lidem ohroženým závislost-

mi nebo závislým na návykových látkách; mladým dospělým 

opouštějícím školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné 

výchovy.  

Provozuje tato zařízení: Azylový dům v Oloví, středisko na farmě 

v Liboci u Kraslic, sociální poradnu v Chodově. Občanské sdru-

žení působí v regionu pátým rokem.

Nadační fond manželů Livie a Václava 
Klausových 
připravuje a podporuje projekty, které pomáhají spoluobčanům 

při jejich začleňování do plnohodnotného života. Prioritou je pře-

devším podpora různých forem vzdělávání – jak dětí a mladých 

lidí, tak seniorů. Nadační fond chce pomáhat také jednotlivcům, 

kteří se z hlediska sociálního nebo zdravotního ocitli ve zvlášť 

obtížné životní situaci. Od roku 2006 spolupracuje formou spo-

lečného využití veřejné sbírky s Výborem dobré vůle – Nadací 

Olgy Havlové při podpoře vzdělávání dětí se sociálním a/nebo 

zdravotním handicapem. 

Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang
za 5 let trvající spolupráci s českými lékaři při řešení obtížných 

případů asthma bronchiale u dětí ze severních Čech ve Vysoko-

horské klinice v Davosu.

Děkujeme!
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Naše PR
        public relation
v roce 2009
 

Rok 2009 byl pro Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové ve znamení osvětové kam-

paně „Kroky k integraci“. Volně přeloženo – udělejme další krok, dva směřující k tomu, 

abychom napomohli začleňování lidí s handicapem mezi ostatní. Součástí kampaně byl 

osvětový spot vysílaný v České televizi v říjnu a listopadu, několik rozhlasových vystou-

pení, vydání publikace „Jak komunikovat aneb mám spolužáka se zdravotním postiže-

ním“ a zejména výzkum, který pod vedením Moniky Granja a za spolupráce studentů 

vysokých škol přinesl důležité informace o tom, jak jsou školy připraveny na přijetí 

studentů se zdravotním postižením. Dne 21. září byly v Poslanecké sněmovně Parla-

mentu ČR zveřejněny výsledky výzkumu a třem vysokým školám byl udělen diplom 

VDV za nejlepší individuální podporu, poradenství a projekty ve prospěch zdravotně 

postižených studentů. Záštitu nad touto akcí převzala místopředsedkyně Parlamentu PS 

ČR Lucie Talmanová. 

 V roce 2009 také pokračovala naše spolupráce i se stávajícími mediálními partnery, 

kterými jsou: Český rozhlas, časopis 100+1, Interní medicína pro praxi, News Outdo-

or Czech Republic, s. r. o., Economia, Medical Tribune, Deník, portál Tyden.cz. Naše 

zvláštní poděkování patří také portálům www.helpnet.cz a www.osnoviny.cz.  

Abychom mohli pravidelně informovat o činnosti VDV naše partnery a dárce, začali jsme 

vydávat čtvrtletník Výboru dobré vůle – elektronický časopis „Dobré zprávy“, na jehož 

vydávání se dobrovolně podílejí redaktorky Ing. Irena Šatavová, MUDr. Jana Plíšková 

a grafi k Pavel Cindr.

 Zároveň jsme byli oceněni za vzhled a kvalitu našich tiskových materiálů. V soutěži 

občanského sdružení Agnes „Být vidět“ se výroční zpráva Výboru dobré vůle – Nadace 

Olgy Havlové za rok 2008 umístila na 5. místě. Grafi k Pavel Cindr získal cenu VIA 

Bona za dlouhodobé partnerství a pomoc Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, 

výbor dobré vůle – nadace olgy havlové

výroční zpráva ’08  

obalka.indd   1 5/14/09   9:07:05 PM

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové se 
rozhodl uspořádat statistický průzkum mezi 
vysokými školami, aby zjistil, jaký byl podíl 
studentů se zdravotním postižením na celko-
vém počtu studujících vysokoškoláků v aka - 
de mickém roce 2008/2009. Dále byly 
zkoumány podmínky studia handicapo-
vaných studentů, úroveň a rozsah opatření 
zaměřených na integraci a pomoc handicapo-
vaným na vysokých školách.

Výzkum byl realizován formou dotazníko-
vého šetření, kdy dotazníky byly rozeslány 
73 vysokým školám (dále VŠ) v České re-
publice. Na ně reagovalo 25 VŠ, z nichž 
23 (14 veřejných a 9 soukromých) vypln-
ilo zaslaný dotazník kompletně. Na tomto 
vzorku 23 VŠ* bylo provedeno naše sta-
tistické šetření. I přesto, že návratnost do-
tazníku dosáhla jen 34 %,  šetření pokrylo 
58 % všech vysokoškoláků studujících v ČR 
(211 850 studentů). Z toho je zřejmé, že 
na dotazník odpověděly VŠ s vyšším počtem 
studentů a zejména ty, které se problematikou 
integrace studentů se zdravotním handicapem 

cializovaná centra či střediska pro pomoc 
studentům se specifickými nároky a 58 % rea-
lizuje projekty na podporu studentů se zdra-
votním postižením). 

sám požádá o zohlednění jeho speciálních 
potřeb při studiu.

85 % handicapovaných studentů studuje 
Š Š

Zpracovala: Monika Granja 
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, září 2009
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neboť pozitivně ovlivnil postavení nadace v rámci občanského sektoru, podpořil jeho 

dobré jméno a decentním způsobem jej ozdobil. Pavel Cindr již deset let provádí veškeré 

grafi cké práce nadace bez nároku na honorář. 

 Děkujeme společnosti NEWTON Media, a. s., za poskytnutí monitoringu tisku zdar-

ma. Děkujeme také všem, kteří se podíleli na natáčení televizního spotu: Prague Film 

School, která nám poskytla technické zázemí a potřebné odborníky, režisérovi spotu 

Diegu Fandosovi, kameramanovi Isaacu Trujillovi, Báře Štěpánové, která spotu propůj-

čila svůj hlas, Pavlu Bauerovi, Jakubu Homolovi a Filipu Grünerovi za produkci zvuku, 

Marku Neckářovi za poskytnutou hudbu, Janě Sládkové za líčení a úpravu herců, Davidu 

Šrámovi, Joanovi, Stevovi za postprodukci. Zároveň děkujeme všem účinkujícím dětem 

– Tereze Skalické, Přemyslu Kučerovi, Karolině Granja, Matúši Kocnárovi, Karolíně 

Palečkové, Ondřeji Mekinovi, Sofi i Barra – i jejich maminkám a tatínkům. Naše poděko-

vání patří také České televizi za poskytnutý vysílací prostor a LineArt advertising group 

za technickou podporu.

→  Garant: PR manažerka Monika Granja
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Sesterské 
organizace
Canadian Czechoslovak Fund 
for Medicine and Rehabilitation podporuje 

vybrané projekty na pomoc dospělým lidem s mentálním 

postižením v Domově Olga v Blansku a na pomoc romským 

dětem, o které se stará P. Jiří Rous v Brně-Zábrdovicích. Hlavní 

osobou této sesterské organizace je dlouhodobý přítel nadace, 

podnikatel českého původu K. A. Velan, který přispívá VDV 

od jeho založení.

Olga Havel Foundation New York spravuje 

Sasakawa Asthma Fund z vkladu japonské nadace The Nippon 

Foundation u newyorské The Chemical Bank.

Deutsche Freunde und Förderer 
der Olga Havel Stift ung, e. V. – spolek založený 

paní Sabine Gruša, který podporuje sociální a vzdělávací 

projekty v ČR. V roce 2009 jsme z výtěžku benefi čních akcí 

a přispěvatelů v Německu obdrželi celkem 13 000 EUR, 

které byly použity na vybavení hospice v Prachaticích, 

na podporu aktivit o. s. Český západ v Dobré Vodě u Toužimi 

a na kompenzační pomůcky pro děti se zdravotním postižením. 

V roce 2009 uspořádal spolek mimo jiné dobročinný ples, 

koncert mladé houslistky Markéty Janouškové a diskusní večer 

za přítomnosti Jiřího Gruši a posledního ministra zahraničních 

věcí NDR Markuse Meckela „Když v Evropě padly zdi“. 

Association Olga Havel 
branche Helvetique – aktivní členkou zůstává paní 

Marcela Bideau, která propojuje projekty sociální a kulturní. 
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Infolinka 800 300 300

Dobrovolnický program pro zaměstnance ČSOB „Pomáháme společně“

www.csob.cz

Vzdělání je dobrým základem pro úspěšný start do života. Pomáháme překonávat bariéry 

a umožňujeme získat plnohodnotné vzdělání těm, kteří to nejvíce potřebují. Podporujeme 

zvýšení úrovně fi nanční gramotnosti v české společnosti. Do našich aktivit v péči o komunitu 

zapojujeme zaměstnance, dáváme jim tak příležitost pozitivním směrem ovlivnit své okolí. 

Spolupracujeme s neziskovými organizacemi. Patří mezi ně Výbor dobré vůle – Nadace Olgy 

Havlové,  Asociace občanských poraden, Nadace Terezy Maxové a celá řada dalších.

Pomáháme

CSOB_1081 inzerce 210x210 0427.indd   1 27.4.2009   16:52:13
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Malá statistika

Kolika organizacím a jednotlivcům 
jsme pomohli?

rok
počet 

organizací
 počet 

jednotlivců
objem nadačních 

příspěvků

2006 89 1 329 21 650 270 Kč

2007 74 968 8 912 528 Kč

2008 130 951  9 613139 Kč

2009 129 989   11 202 577 Kč

Podíl jednotlivých programů na 
celkovém objemu příspěvků v roce 
2009
 

    Zdravotnictví: 15 %                                   

    Sociální a humanitární programy včetně NIF: 69 %                                

    Vzdělání: 15 %

    Lidská práva: 1 %

Věcné dary 
ve výši 138 540 Kč 
nám v roce 2009 věnovali:

Společnost W. L. Gore & Associates

Jitka Netušilová – angličtina – hry

Meyra ČR, s. r. o.

SITA INC B.V.

Sovacom s. r. o.

T-Mobile Czech Republic, a. s.

IGNUM, s. r. o.

Více než 10 000 Kč věnovali
Taneční konzervatoř Ivo Váni – Psoty v Praze, s. r. o. 60 000 Kč

Peter a Evelin Achnitz 128 000 Kč  

ALRIGHT net, s. r. o. 18 000 Kč 

Association Olga Havel Branche Helvetique 

– Marcela Bideau Salivarová 14 472 Kč 

AUTO TUNING PLUS, s. r. o., Ing. Jiří Volf, MBA 63 551 Kč

AveCan, s. r. o. 10 500 Kč

JUDr. Jiří Balaštík 15 000 Kč 

MUDr. Michaela Baráčková 25 000 Kč 

Tomáš Boublík 11 000 Kč 

CCA GROUP, a. s. 46 500 Kč

CIMEX INVEST, a. s. 39 000 Kč

Pavel Culek, Café de Paris 20 000 Kč

Ing. Ondřej Čapek 20 000 Kč 

ČESKOMORAVSKÝ CEMENT, a. s.,nástup. spol. 50 000 Kč

ČSAD Praha holding, a. s. 109 000 Kč

ČSOB Asset Management, a. s. 400 000 Kč 

ČSOB, a. s. 1 020 000 Kč 

Deutsche Freunde und Förderer der O. Havel Stiftung 345 570 Kč 
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Děkujeme všem, kdo 
ve svých závětích pamatovali 
na dílo Výboru dobré vůle – 
Nadace Olgy Havlové

 Věra Janoušková z Brna
 Hilaria Kunčická z Rychvaldu
 Lilly E. Landerer z New Yorku, USA 
 Libuše Ledecká z Prahy
 Ludmila Oppeltová z Prahy
 Olga Radimská z Keene, NH, USA
 Kateřina Rimonová z Prahy
 Marta Rossmannová z Prahy
 Josefi na Salichová z Prahy
 Jarmila Součková z Prahy
 Eva Valášková z Prahy

Vděčně na ně vzpomínáme.

Výbor dobré vůle                    Nadace Olgy Havlové 45
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Výnos z daru 
The NIPPON FOUNDATION
pro SASAKAWA ATHMA FUND

1 425 047 Kč 

The Association of Friends of the American 
Austrian Foundation

123 792 Kč

FELIX A SPOL. advokátní kancelář, s. r. o. 15 000 Kč

Aleš Frel 20 000 Kč 

GNB CHEM, a. s. 40 000 Kč 

GRAFTON RECRUITMENT, s. r. o. 100 000 Kč 

Jan Hájek 10 770 Kč 

Dagmar Hochová-Reinhardtová 30 000 Kč 

JUDr. Miloš Holeček 84 000 Kč 

Eva Hvížďalová 11 000 Kč 

INVESTIČNÍ KLUB, a. s. 20 000 Kč

Jiří Kadela 30 000 Kč 

Věra Kičmerová 14 000 Kč 

Milan Kokožka 15 600 Kč 

Nadační fond Kolowrátek, JUDr. Dominika 

Kolowrat-Krakovská 203 000 Kč 

Libuše Körnerová 20 000 Kč

Ing. Martin Krejčí 40 000 Kč

Elsie a Martin Kubelíkovi a Kamila Brabencová 30 000 Kč 

LANDIS + GYR, s. r. o. 20 000 Kč 

Langová Jana (převod darů na pořízení speciálních 

bionických protéz pro Tomáše Langa) 420 000 Kč 

Filip Linhart 20 000 Kč 

MAJETKOVÁ, SPRÁVNÍ A DELIMITAČNÍ 

UNIE ODBOROVÝCH SVAZŮ 60 000 Kč 

Josef Medonos 75 000 Kč 

Blanka Motejlová 50 000 Kč 

NADAČNÍ FOND MANŽELŮ LIVIE 

A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH 551 000 Kč 

Ing. Helena Navrátilová 40 000 Kč

Milena Nečásková 15 000 Kč 

PATRIA FINANCE, a. s. 12 000 Kč

Mgr. Libor Prokeš 13 500 Kč 

PKM AUDIT & TAX, s. r. o. 15 000 Kč

RENTIM, a. s. 20 000 Kč

Prof. Ing. Tomáš Roubíček, Dr.Sc. 36 000 Kč 

S. A. CIMENTERIES C. B. R.,organizační složka 100 000 Kč 

Blanka Seidlová 15 000 Kč 

Eva Seilerová 30 000 Kč 

Eliška Schwarzerová 20 000 Kč 

SKANSKA CZ, a. s. 200 000 Kč

SPACE PLAN, spol. s r. o. 16 000 Kč 

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, s. p. 45 000 Kč

STENO CZ, s. r. o. 50 000 Kč 

Franziska Sternbergová 52 219 Kč 

Ing. Emanuel Šíp 20 000 Kč 

VAKUUM Praha, spol. s r. o. 15 000 Kč 

Karel Velan, Velan Inc. 242 175 Kč

Ing. Zuzana Vaněčková 33 000 Kč

Velkolom Čertovy schody, a. s. 13 000 Kč 

VILLE DE GENEVE, Mr. Manuel Tornare 16 661 Kč 

Petr Voborník 20 000 Kč 

Jan Vraný 33 000 Kč 

Ing. Miroslav Weber 23 000 Kč 

Jarmila Wilde-Eismanová 20 000 Kč 

Ivo Záborec 32 000 Kč 

Základní škola Na Smetance, Praha 2 13 371 Kč 

Více než 10 000 Kč věnovali
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Rovných 10 000 Kč věnovali
Adolf Born; Pavel Cindr; Zdeněk Čermák; JUDr. Milan David; 

Mgr. Vojtěch Hausknecht; MUDr. Vladislav Helan; Ing. Pavel Hrabě;

IZOLCENTRUM-CB, s. r. o.; Helena Janoušková; Eva Jelínková;

Ing. Luděk Klazar; Ing. Helena Kryštůfková; JUDr. Lubomír 

Kubička; Anna Luxová; Ludmila Paukertová; Marie Roubíčková; 

Věra Schikorová; Dr. Ivana Schmidtová; MUDr. Anna Spurná; 

Ing. Vladimír Stecher; Jaroslav Straka; Petr Sychra; JUDr. Ladi-

slav Špaček; TATE INTERNATIONAL, s. r. o.; VUKV, a. s.; Eva 

Vacková; Lucie Vondráčková; JUDr. Marcela Vilímková;

Ostatní dárci
1. EUROHYPOTÉKA, s. r. o.; A A-MÁMA, Pavel Maršík; 

AISOPOS, s. r. o.; Abdul Ivan; Adámek Jiří; Ambruzs Marcel; 

Archleb František; ARENIA, s. r. o.; Aron Lubomír; Auerová 

Marcela; AUTOMOTOKLUB Kladno; B BcB, s. r. o.; Bach Ště-

pán; Bacony Bronislav; Bakule Zdeněk JUDr.; BAKEŠ & PART-

NEŘI, advokátní kancelář; Balej Karel; Balounek Pavel Ing.; 

Baláž Marcel Ing.; Barešová Olga; Bártová Dita; Bayer Karel; 

Bechyňková Šárka Ing.; Bedlivý Pavel; Bednaříková Jiřina; Běhal 

Lubomír; Benešová Hana; Beranová Jana; Berndtová Božena; 

Bertl Pavel; Besten David; Bezdíčková Helena; Bezděková Marie; 

Bezděkovská Anna DiS.; Bečková Dagmar; Bečvářová Romana; 

Bicanová Michaela; Bizub Ladislav; Bičaníková Jarmila; Blatná 

Jana Ing.; Blažek Roman; Bodlák Petr; Boháčová Zdeňka; Bolf 

David; Borovka Jiří; Božek Stanislav; Brabcová Libuše; Brecher 

Marian; Brezovjak Jiří; Brhel Tomáš; Brousek Radim; Brož Vla-

dimír Ing.; Brožek Marcel; Bruncvík Pavel; Brzková Martina; 

Březina Petr; Bubníková Věra; Budín Jiří; Bulava Lukáš; Bulová 

Pavla; Buneš Petr; C Cempírek Jiří MUDr.; Centošová Jolana; 

Cepáková Eva; Cettl Jiří; Cilínková Marie JUDr.; Citron Martin; 

Cyprián Petr; Čápová Markéta; Čechová Katarina JUDr.; Čepič-

ková Milada; Čermák Roman Ing.; Černošek Jaroslav; Černá 

Jana; Černí Jan a Karolína; ČESKOMORAVSKÁ KOMODITNÍ 

BURZA KLADNO; Čihák Marek; Čížek Jiří; Čontošová Věra; 

ČSOB Factoring, a. s.; ČVUT Praha; D Danc Stefan; Daniel Vác-

lav; Dědič Jan prof. JUDr.; Dibelková Marcela; Dlouhá Marcela; 

Dobrovolná Marcela; Dolenský Petr; Dolínková Zuzana; Dopan 

Ivo; Doucha Jiří; Draha; Dračinský Martin; Drobníčková Hana; 

Dubecká Dagmar JUDr.; Dubská Jaroslava; Duda Petr; Duffková 

Veronika; Dufková Lenka; Durna Petr Ing.; Dušek Miroslav 

JUDr.; Dvorský Ladislav; Dvořáková Alena; Dvořáková Marie; 

Dybová Blanka Ing.; Dzurný Pavel; E ECK GENERATING, 

s. r. o.; ECONOMIA, a. s.; EUROVIA SERVICES, s. r. o.; F FE-

DERAL-MOGUL FRICTION PRODUCTS, a. s.; Fiala Zdeněk; 

Fialová Anna; Fikarová Lenka Ing.; Filas Karel; Filipec Josef; 

Flekalová Dana; Fojtík Jakub; Foltýnová Anna; Formanová Jana; 

Fornušková Anna; Francová Petra Ing.; Franěk Petr; Freimanová 

Anna; Freudlovi Jan a Eliška; Freundová - Hamonová Zina; Frnka 

Martin; Fryba Václav; Fuchs Dalibor; Furuka Kateřina Mgr.; 

G Gaidošová Milada; GEMMA ART GROUP, a. s.; Gersi Alena; 

Gibiec Otto; GLOBAL PAYMENTS EUROPE, s. r. o.; Greiner 

Miloslav Dr.; Grund Jiří Ing.; Guran Jan; Guryčová Helena; 

H Háková Jaroslava; Hanuš Pavel; Hanzal Pavel; Hartlová Veroni-

ka; Hautke Jiří; Havelka Jiří Ing.; paní Havlová; Havlová Milena; 

Havlík Jiří; Heinrichová Soňa; Henzlová Pavla JUDr.; Hergottová 

Ludmila Mgr.; Hermanová Pavlína; Hessová Dagmar; HIFISTU-

DIO, s. r. o.; Hilmarová Kateřina; Hlavinová Dagmar; Hlavová 

Šárka; Hlaváček Vítězslav; Hlaváčková Dita; Hlušička Jiří; Hodek 

Karel; Hoffmann František PhDr.; Hollerová Jana; Holík Daniel; 

Holý Rudolf; Homolka Jiří; Horáková Dana; Horáková Gabriela; 
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> > >Horáková Jana; Horáček Petr; Horelová Lenka; Horník Jiří JUDr.; 

Hornová Elena JUDr.; Housa Jaromír Ing.; Hovorka Petr; Hrdlič-

ka Jiří; Hromadová Ludmila; Hronešová Helena; Hrstková Mile-

na; Hruban Ladislav ml.; Hrubá Věra Ing.; Hrubý Libor Ing.; 

Hruška Vladimír; Huberová Alena; Hüblerová Jana JUDr.; Hu-

dečková Libuše; Hudská Ivana; Hujová Anna; Huli Jaroslav Ing.; 

Huml Jan; Huml Jaroslav; Humpalová Marcela; Huryta Ladislav 

Ing.; Huryta Ladislav ml.; Huttel Ivan; Hůlková Tamara; Hýl Vác-

lav; Ch Chaloupka Jiří; Chaloupková Kateřina; Chromý Karel 

MUDr.; Chumová Marie MUDr.; Chvoj Ladislav; Chybová Ale-

na; Chytrý Vladimír Ing.; I IKEA Hanim, s. r. o.; IKEA Česká 

republika, s. r. o.; Illnerová Helena doc. RNDr. DrSc.; J Jáchym 

Vladimír; Jakeš David; Jakubů Jiří PhDr.; Janata Felix; Janda Pa-

vel Ing.; Janda Robert; Janoušková Julie; Janovský Igor Ing.; pan 

Janovský (odměna společenství vlastníků); Janíková Vladimíra; 

Jarošová Petra; Jašková Monika; Jašková Renata Mgr.; Jelínek 

Jiří; Jelínek Josef; Jelínek Miloslav; Jenčíková Jana; Jeníková 

Hana; Jersák Miroslav; Jindřichová Eva; Jiránková Kateřina; Jo-

bánek Ondřej; Jonášová Hana; Juppa Vlastimil; Jurčák Zdenek; 

Juttnerová Pavla; K KALAHA, s. r. o.; Kadlec Jiří; Kadlecová 

Jana; Kahoun Ladislav; Kahánek Václav; Kaiserová Eva; Kakáč 

Radek; Kallas Josef; KANCELÁŘSKÉ SYSTÉMY, a. s.; Kanov-

ský Ondřej; Kanová Alena; Kapič Jakub; Kaplan Aleš Mgr.; Kara-

sová Olga; Kavalcová Jaroslava; Kašpar Ladislav; Kašpar Petr; 

Kašparová Dana; Kerek Petr; Kiliánová Danuše; Kirchner Voj-

tech; Kis Stanislav; Klein Čestmír; Kliková Iva; Klomínková 

Barbora; Klos Oldřich Ing.; Knecht Dalibor; Knoppová Kamila; 

Kohutová Adéla; Kolařík Stanislav; pan Kolařík; Kolihová Kateři-

na; Kolář Pavel; Kolínová Anna; Komanová Eva; KOMORA 

DAŇOVÝCH PORADCŮ ČR; Kondr Jan Ing.; Konopásek Jan; 

Koníček Jaroslav Ing.; Koníčková Anna; Kopecká Elen; Kopecký 

David; Koptík Lubomír; Korejšová Jana; Korál Zdeněk; Kosina 

Zdeněk; Kosová Alena; Kotenová Veronika; Kotrčová Lucie; 

Koubková Věra; Kovařík Viktor; Kovaříková Hedvika; Kovář Mi-

roslav; Kozuchová Věra; Kořínkovi manželé; Krajník Martin Bc.; 

Krajňáková Marie; Krátká Eva Dr.; Krátký Vladimír; Kratochví-

lová Marie; Krchovová Hana; Kreidlová Miluše MUDr.; Krejča 

Leoš; Kreysa Martin; Krischková Pavlína; Křížek Tomáš; Křížová 

Lenka; Křížová Markéta; Krysl Jan; Kubasa Václav; Kubeš Rado-

mír; Kubinák Petr; Kubík Jaromír; Kučera Jiří; Kučerová Ivana; 

Kučeříková Věra; Kukelka Karel; Kuncová Jana; Kundratová 

Věra; Kunčíková Alexandra; Kurčina Josef; Kuřík Josef Ing.; 

Kvapil Antonín; L Ladenbergerová Ivana; Lambertová Diana; 

Lamichová Soňa PaedDr.; Langer Miroslav; Lauber Martin; 

Lauermannová Marie; Lauková; Láznička Miroslav; Ledecký 

Vojtěch; Leipertová Jaroslava; Lepka Jiří; LEVEY & JUNG, s. r. o.;

Lichtagová Marie; Lim Ondřej; Linduška Martin; Linhart Jiří; 

Ličková Kateřina; Liška Zdeněk; Lišková Věra; Lohrová Dagmar; 

Loula Marek; Lounková Anna Ing.; Lukeš Marek; Lukoszová 

Jana; Lukášová Pavlína; Lukášová Regina RNDr.; M Mádr Vác-

lav; Malovaný Jaromír; Malárik Kamil; Mandelíček Ladislav; 

Mařáková Olga; Marek Roman; Marek Viktor MUDr.; Marel Jiří; 

Marko Jaroslav; Markovič Milan Ing.; Marková Zdenka; 

MARSH, s. r. o.; Maryšková Libuše; Masarovičová Dana; Matěj-

ka Jan JUDr.; Matlák Milan; Matoušková Bohuslava; Matula 

Martin; Maturová Dana; Matějovská Olga RNDr.; Matějíčková 

Martina; Maxová Růžena; Maňásek Viktor; Meisnerová Věra; 

Meistner Jan; Melkusová Olga; Meruňková Monika; Město 

RYCHVALD; Micek Tomáš; Michal Hynek; Michálek Petr; 

Mierva Bohuslav JUDr.; Mikeš Jiří; Miková Květa; Milková Jaro-

míra; Mirovská Petra JUDr.; Mocek Bronislav; Mojžíšek Jiří; 

Moravcová Anna RNDr.; Moravec Patrik; Morelová Lenka; 
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Motlová Vlasta; Mouca Jakub; Mrkvová Milena; Mráz Miroslav 

Ing.; Mrázek Libor RNDr.; Muchová Barbara; Myslivcová Lenka; 

Myškovi Dana a Ladislav; Myšková Denisa; N Naďová Jana; Na-

vrkalová Ludmila; Navrátilová Miroslava; Nebeská Iva; Nejedlý 

Jiří Ing.; NEMOS PLUS, s. r. o.; Němec Pavel; Němcová Marcela 

JUDr.; Němčík Martin; Netřebská Michaela; Neumannová Libu-

še; Neumanová Naďa; Ničková Naděžda; Noga Zdeněk; Nohelová 

Marcela; Noll Jakub; NOTÁŘSKÁ KOMORA ČR; Novosáková 

Zdenka; Novotný Jaromír; Novotný Václav; Novák David; Novák 

Josef; Nováková Alena; Nováková Eva; Nováková Jitka; Nováko-

vá Libuše; Nováková Zuzana; Nováčková Gabriela; NOVOCON-

SULT, s. r. o.; Nusserová Helena; O Odstrčilová Nina JUDr.; 

Oktabec Pavel; Oršulíková Marie MUDr.; P Pacáltovi; Pacínková 

Anna; Pajič Linda; Paleček Karel; Paličková Blanka; Paloncý 

Vlastimil; Panský Ladislav; Panuška Josef; Paníček Martin; Pátek 

Václav JUDr. Ing.; Pavlata Petr; Pavlíková Růžena; Pavlíčková 

Jiřina; Paříková Helena; Pechlát Marek; Pelichovská Mirka; Peli-

kánová Dagmar; Pešl Jiří – PEŠL – IDEA – EUROPE; Petrovický 

Roman; Petrášková Jaroslava; Petrželová Jarmila; Pexová Silvia; 

Pilecký Miloslav; Pilíková; Piskáčková Marie; Pizová Zdenka; 

Plachký Milan; Planeta Václav; PLASTIKA, a. s.; Plašková Lud-

mila; Plíšek Milan; Plucnar Jan Ing.; Pochylá Marie; Podzimková 

Eva; Pohnánová Ivana; Polášek Lubomír Ing.; Polívka Pavel; Po-

lívková Blanka; Pončová Jiřina; Popelková Jana; Pospíšilová Petra 

Ing.; Potůčková Eva Ing.; Potůčková Karla; Pražáková Marcela; 

Procházka Jiří; Procházka Martin; Procházka Tomáš; Procházko-

vá Dana; Prokeš Vladimír; Prokůpek Stanislav; Prusková Marké-

ta; Přiklopil Jan; Psotová Markéta; Purglová Marie; Půža Tomáš; 

R Radostová Zuzana; Rais Josef; Raisová Jiřina; Rajnoch Jiří; 

Reich Pavel Ing.; Reitingerová Veronika; Rejlovi František a Ire-

na; Rejmonová Jana; Reneltová Ivana MUDr.; Renner Tomáš; 

Ripková Michaela; Rosa Vladimír; Rosmanová Kamila; Roven-

ský Václav JUDr.; Rozsypal Vladimír; Rozumek Zdeněk; Rydel 

Petr; Ryšavá Daniela; Růžička Štefan; Růžková Vladimíra; Ře-

háčková Andrea; Řehoř Jan; Řeřichová Jitka; S Sabrňák Petr; 

Sandalíková Jana; Saska Jiří; Schenková Lucie Ing.; Schreiberová 

Olga; Schwarzová Milena; Sedláčková Anna; Šefl ová Štěpánka; 

Segeta Vladimír; Seige Dalibor; Sejnová Drahomíra; Sekyrová 

Alena; Semecká Jaroslava; Sieglovi Ladislav a Zdeňka; Sieglová 

Jana; Sikmund Radovan Ing.; Simertová Jana; Skapa Stanislav; 

Sklen Magdaléna Ing.; Skokanová Andrea; Skokanová Jana; Sko-

kánková Eva JUDr.; Skořepa Jaroslav; Skřehot Pavel; Slavík Jiří; 

Slezáková Eva; Slosárková Vendula; Slouková Jana; Smarda Jiří; 

Smičková Darina; Smrž Adolf; Smržová Hana; Sochor Václav; 

Sochorová Eva; Sochorová Věra; SODEXO, s. r. o. (pobočka Pře-

rov 1); Souček Jakub PhDr.; Součková Martina; Sova Petr; Sou-

kupová Zuzana; Spiritová Monika; Stanová Eva; Staněk Robert; 

Stará Pavlína; Staňková Dagmar; Stehlíček David; Stejskal Ma-

rek; Stejskalová Ivana; Stephan David; Stonová Marie; Stor Mi-

lan; Stočesová Sylva; Strejcovský Jiří Ing.; Strnadová Věra; 

Strymplová Blanka; Stránský Lukáš; Studničný Jaroslav; Stárek 

Dušan Ing.; Suchardová Jaroslava; Suchomelová Andrea; Suda 

Michal Ing.; Sudová Alena; Susková Jana; Svaček Petr; Svitavská 

Zdenka; Svoboda Zdeněk PhDr.; Svobodová Jaroslava; Svobodo-

vá Karla; Svobodová Romana; Svíčka Michal; Swaczyna Česlav; 

Sychrovská Božena; Sýkora Luděk; Sýkorová Jiřina; Sýs Jan Ing., 

SYSAP; Šafár Josef; Šálených Jiří a Jiřina; Šarhanová Marta; 

Šedivá Jitka; Šemorová Marie; Šemro Petr; Šenková Magda; Šen-

ková Miloslava; Šimáková Jaroslava; Šimáček Vladimír; Šír Lu-

bomír; Šiška Martin; Škodová; Šmidrkalová Marta; Šmídová 

Věra; Špaček Jaroslav; Šprincová Jana; Šrámková Jarmila Ing.; 

Šrutr Pavel; Šťastný Radek; Štechová Ludmila; Štíbr Josef;
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→  Advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík za uspořádání 

patnáctého Benefi čního koncertu dobré vůle dne 23. listopadu 

2009 v kostele svatých Šimona a Judy.

→  Bambini di Praga za vystoupení při slavnostním udělení Ceny 

Olgy Havlové dne 12. 5. 2009 v Betlémské kapli a na Bene-

fi čním koncertu dobré vůle 23. 11. 2009 v kostele sv. Šimona 

a Judy ve prospěch programu Senior.

→  Prague Internation Marathon (PIM) za začlenění VDV mezi 

charitativní organizace běžeckého maratonu.

→  Janu Freudlovi, prvnímu běžci dobré vůle, který svým během 

na PIM podpořil veřejnou sbírku Dobra není nikdy dost.

→  Jiřímu Volfovi, rally jezdci, který pomáhal fi nancovat kochle-

ární implantáty neslyšícím dětem. 

→  TV Prima a Filipě Šébové za zveřejnění životního příběhu 

Tomáše Langa a pomoc při fi nancování nákupu bionických 

protéz rukou.  

→  Firmě E. S. Best za elektronické zasílání Fleet Sheet a Final 

Word. 

→  Pavlu Cindrovi za nevyčerpatelnou invenci při tvorbě grafi c-

kých návrhů na tiskové materiály VDV.

→  Časopisu 100 + 1 za milou spolupráci a mediální partnerství.

→  Časopisu Nový Prostor za věrnou spolupráci v posledních 10 

letech.

→  Českému rozhlasu za mediální partnerství.

→  České televizi za vysílání osvětového spotu VDV v říjnu a lis-

topadu 2009. 

→  Českému zastupitelskému úřadu v Berlíně, J. E. dr. Rudol-

fu Jindrákovi, spolku Deutsche Freunde und Förderer der 

Olga Havel Stiftung a panu Heiko Krebsovi z EJF Lazarus 

za benefi ční akce ve prospěch VDV.

Štěpánková Pavlína; Štěpánková Vendula; Šulc Miloš; Švarc Fran-

tišek; Švec František Mgr.; Švecová Martina; Švejda Jaroslav; 

T Taneček Jaroslav; Taranzová Monika; Tatková Olga; Terbová Eva; 

TEVA CZECH INDUSTRIES, s. r. o.; THERMOTEMP, s. r. o.;

Tichopadová Eva; Tichý Oldřich Ing.; Tinka Vlastimil; Tobiáš Jiří; 

Tomašuk Drahomír Mgr.; Tomiczková Bohdana; Tomková Libuše 

Ing.; Tomšíková Dagmar; TOP SPIRIT, a. s.; Topková Martina 

Ing.; TOTAL Česká Republika, s. r. o.; Toupal Petr; Toušková; 

Trajer Petr; Trávníčková Denisa; Truxová Šárka; Třešňák Martin; 

Tučková Lilia; Tučková Petra; Tutterová Jitka JUDr.; Tvrdonová 

Dagmar; Typltová Petra; U Uhlík Andrej; Ungr Martin; Urban 

František; Urbanová Hana Ing.; Urbánek Tomáš; Ures Michal;

V Václavík Jan; Vladimíra MUDr.; Vajsejtl Richard; Valehzaková 

Josefa; Válek Antonín; Valentová Milena; Valešová Marie; Válko-

vá Dana; Valouchová Jarmila; Valvodová Eva Mgr.; Vanisová 

Miroslava; Váňová Marie; Vansa Jaroslav JUDr.; VÁPENKA 

ČERTOVY SCHODY, a. s.; Vavrečková Vlasta; Vaňková Eva; 

Vávra Leo; Vemolová Vlasta; Veselá Petra; Veverka Břetislav; 

Veverka Stanislav; Veškrna Zdeněk RNDr.; Vinklářková Michae-

la; Vinsová Jana; Vlk Slavomír; Vodrážka Daniel; Voloscuk Dani-

lo; Voláková Zuzana Ing.; Vosátka Marek Mgr.; Vrabec Jiří Ing.; 

Vráblík Pavel Ing.; Vrublovský Jiří; Vrzal Miloš; Vršovská Alena; 

Vypiorová Jana Ing.; WWag nerová Lina; Weis Marcel; Wintero-

vá Alena dr.; Wittochová Zdenka; Woidigová Hana; Wommer Oda; 

Woznicová Vanda; Z Zádková Božena; Zarembová Eva JUDr.;Z-

árate Andrés; Zatloukal Pavel; Zatloukalová Eva; Zeman Michal; 

pan Zeman; ZENTIVA, k. s.; Zikmund Jaromír Ing.; Zima Jaroslav 

Ing. arch.; Zobelová Anna; Zoubek David JUDr. Ing.; Zouplna Jiří 

Ing.; Zyková Jelena; Základní škola a Mateřská škola Bílá; dárce 

Litoměřice; Žák Zdeněk; Žeravíková Vladimíra; Žižková Ludmila; 

NEZNÁMÍ A ANONYMNÍ DÁRCI.



’09Výbor dobré vůle                    Nadace Olgy Havlové 51

→  Společnosti ČSOB, generálnímu řediteli a předsedovi 

představenstva ČSOB Ing. Pavlu Kavánkovi za dlouholeté 

partnerství v projektu Fond vzdělání.

→  Společnosti ČSOB Asset Management, za správu nadačního 

jmění a podporu programů sociální integrace.   

→  Společnosti D-sign.cz za správu webových stránek www.vdv.cz.

→  Nakladatelství Economia za podporu publicity akcí pořáda-

ných VDV. 

→  Hochgebirgsklinik Davos–Wolfgang, zejména jejímu ředite-

li panu Michaelu Ohnmachtovi a primáři Hans-Joachimu 

Mansfeldovi a pedagogickému oddělení za účast na evrop-

ském projektu pomoci dětem ze severních Čech trpícím těžšími 

formami astmatu a alergického dermorespiračního syndromu. 

→  Zdeňku Chrapkovi a Otakaru Macákovi za profesionální 

fotografi ckou dokumentaci významných akcí VDV.

→  Firmě IN-SY-CO za softwarovou podporu.

→  Časopisu Interní medicína pro praxi za spolupráci při zdra-

votnických projektech a za mediální partnerství.

→  Paní Livii Klausové osobně a Nadačnímu fondu manželů

Livie a Václava Klausových za podíl na národní sbírce ve

prospěch klientů Fondu vzdělání.

→  Majetkové, správní a delimitační unii odborových sva-

zů za prázdninové pobyty v Chorvatsku pro děti z dětských 

domovů. 

→  Manželům Veronice a Josefovi Marhovým za pravidelnou 

podporu a program pro děti – účastníky projektu „Kouzelný 

vrch“ v Davosu.

→  News Outdoor Czech Republic s.r.o. a Tomáši Vilimovskému 

za 10 billboardů VDV na výpadovkách z Prahy v lednu a úno-

ru 2009

→  NEWTON Media, a. s., za bezplatný celoroční monitoring 

médií. 

→  Interní medicíně v praxi za zveřejněné zdarma inzerátů VDV 

na mezinárodní lékařské semináře v Salzburgu.

→  Paní Evě Podzimkové za vedení prodejní galerie VDV ve Zla-

té uličce č. 19 na Pražském hradě a za organizační, fi nanční 

a materiální pomoc. 

→  Olze a Stephanovi von Pohl za překlady našich textů 

do angličtiny. 

→  Studiu YP DE.SIGN a Pavlíně Najfušové za grafi cké zpra-

cování publikace „Jak komunikovat aneb mám spolužáka se 

zdravotním postižením“. 

→  Společnosti Line Art Group a.s., Pavlu Bauerovi a Martinu 

Ševčíkovi za grafi cké práce zdarma. 

→  Telefónica O2 Czech Republic, a. s., za provoz zelené linky 

800 111 010.

→  Panu Pavlu Zunovi za moderování slavnosti Ceny Olgy 

Havlové. 

→  Jednotě bratrské, zejména Tomáši Růžičkovi a Richardu 

Krausovi, za poskytnutí technického zázemí vyhlášení Ceny 

Olgy Havlové 2009.   

→  Báře Barabáš - Štěpánové za milé moderování předání cen 

Škola bez bariér a setkání dárců v Top Hotel Praha.

→  Top Hotelu Praha za uspořádání setkání dárců VDV v hotelu 

a převzetí jeho nákladů.

→  MUDr. Ondřeji Slámovi z Masarykovy univerzity Brno 

a MUDr. Jindřichu Fialovi z Fakultní Thomayerové ne-

mocnice s poliklinikou za odborné přednášky v rámci projek-

tu Salzburg Medical Seminars International.

→  Dianě Sternbergové za poskytnutí zázemí pro výjezdní zase-

dání VDV.
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Výnosy
    Převod finančních prostředků z fondů na hlavní činnost 9,156.575
    Převod finančních prostředků z fondů NIF 2,060.675
    Ostatní výnosy z hlavní činnosti 61.316

Celkem 11,278.566
Náklady
    Nadační příspěvky 9,156.575 
    Příspěvky z výnosu prostředků NIF 2,060.675
    Režijní náklady (na provoz a správu nadace) 2,687.857
    Ostatní náklady 112.782
    Odpisy dl.hmotného majetku (účetní) 474.320

Celkem 14,492.209

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti - 3,213.643

V
e

d
le

jš
í 

 č
in

n
o

st

Výnosy
    Výnosy z prodeje finančního majetku (cenné papíry ) 40,058.298
    Výnosy z prodeje finančního majetku NIF 42,274.423
    Výnosy finančního majetku (ostatní) 1,413.152
    Výnosy finančního majetku NIF 2,106.719
    Výnosy z prodeje dl.hmotného majetku 407.200
    Ostatní výnosy 707.483

Celkem 86 ,967.275
Náklady
    Prodaný finanční majetek 39,717.338
    Prodaný finanční majetek NIF 42,090.112
    Ostatní náklady NIF (správa fin.majetku) 22.416
    Ostatní náklady 297.167
    Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 391.296

Celkem 82,518.329

Hospodářský výsledek z vedlejší činnosti + 4,448.946

    Z toho: výsledek hospodaření NIF  + 2,268.614

Celkový hospodářský výsledek  + 1,235.303

   daň z příjmu PO – 231.400

Celkový výsledek hospodaření VDV po zdanění + 1,003.903

Př
eh

le
d 

da
rů

    Finanční dary od soukromých osob 2,230.427  
    Finanční dary od organizací         5,925.418
    Dědictví 3,636.526
    Věcné dary 138.540

Celkem 11,930.911
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Příloha
k účetní závěrce
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE R. 2009
Výbor dobré vůle – NADACE OLGY HAV-
LOVÉ, Senovážné nám. 2, 
110 00 Praha 1
Právní forma: nadace
Účetní období: rok 2009 (1.–12.)

VDV je nezisková organizace, 
která vede účetnictví v souladu se 
zák.č.563/1991 Sb. o účetnictví ve zně-
ní vyhlášky č.504/2002 Sb. pro účetní 
jednotky, u kterých hlavním předmětem 
činnosti není podnikání.

Jmění nadace
1) Vlastní jmění
 a–  nadační jmění ve výši

82,493.000,– Kč
 b– ostatní jmění

  a– nadační jmění = fi nanční pro-
středky, které nadace získala převo-
dem z prostředků NIF v šesti etapách 
(uvedeno v nadačním rejstříku)
= základní jmění
= nemovitost (nebytové prostory 
v doměř.994/2- sídlo VDV)

2) fondy
Jsou tvořeny přijatými dary za účelem 
dalšího rozdělení dle jednotlivých 
projektů

Finanční dary jsou s datem přijetí 
zaúčtovány na souhrnný účet 911xx 

dle plátce (právnické osoby, fyzické 
osoby) a tento účel slouží jako podklad 
k daňovému přiznání k dani darovací. 
DP k dani darovací podává nadace 
pololetně příslušnému FÚ.
Dále jsou dary přerozdělovány na fon-
dy jednotlivých projektů na jejich 
fi nanční krytí. Jednotlivé projekty 
(charakter projektu, způsob fi nanco-
vání apod) jsou podrobně uvedeny 
ve Výroční zprávě. 
HV za každý kalendářní rok je převá-
děn do rezervního (provozního) fondu.

Účetní metody
Třída 0
Dlouhodobý nehmotný a hmotný maje-
tek (sam. movité věci) = plně odepsán

Nemovitý majetek, který nadace získala 
dědictvím, se neodepisuje a je určen 
k co možná nejrychlejšímu prodeji.
Nebytové prostory čp. 994/2, Senováž-
né nám., Praha 1 byly koupeny do osob-
ního vlastnictví, v účetnictví rozděleny 
poměrem dle znaleckého posudku 
na stavbu a pozemek. Stavba zatříděna 
do sk.5 a odepisována účetně (daňové 
odpisy nebyly zahájeny). Pozemky se 
neodepisují.

Drobný hmotný majetek jsou před-
měty s dobou upotřebení delší než 1 
rok a pořizovací hodnotou od 3.000 

do 40.000 Kč, každý rok je aktualizován 
evidenční seznam.

Umělecká díla = obrazy získala nadace 
dědictvím a darováním. Jednotlivé 
obrazy jsou evidovány a doplněny 
fotodokumentací.

Finanční majetek 
– dluhové CP držené do splatnosti
– podílové listy
Finanční majetek je pořízen v CZK.
Dále je rozdělen 
 –  nadační majetek (zapsán v NR) 

NADOH3
 – ostatní majetek   NADOH + PL

Účtování CP:
Dluhové CP jsou pořizovány s úmyslem 
držet do splatnosti. 
a) pořízení  pořizovací hod.    063 01
 AÚV př. majitele       063 91
 celkem zapl.        221 xx
b) doúčtování na nominální hodnotu CP
 NOMH je větší než PORH  
   063 01/384 99
 NOMH je menší než PORH  
   381 99/063 01
Stav účtu 063 01 je ve výši nominální 
hodnoty dluhových CP.
c) částku zaúčtovanou na účet 384 99, 
381 99 rozdělíme počtem měsíců 
od nákupu CP do splatnosti CP a umo-
řujeme alikvotní částí příslušného roku. 
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Účtujeme výsledkově.
d) naběhlý úrokový výnos k 31. 12. 
alikvotní částí zaúčtujeme do výnosů 
příslušného roku, abychom neporušili 
časovou souslednost.

Podílové listy (PL) přepočítáme k 31.12. 
Na reálnou hodnotu a rozdíl účtujeme 
rozvahově na účet 063 s přísl. ana-
lytikou. V případě prodeje CP zápis 
zrušíme.

Třída 1
Skladové hospodářství nadace nevede. 
Na účet 132 – zásoby účtujeme přijaté 
věcné dary, které jsou dále poskytnuty.

Třída 2
Účet 211 – 221 = fi nanční prostředky 
v hotovosti a na bankovních účtech 
jsou členěny analytikou podle banky 
a charakteru účtu.
Finanční prostředky vedené v cizí měně 
jsou v průběhu roku účtovány aktuál-
ním denním kurzem, zůstatky k 31.12. 
jsou přepočítány kurzem ČNB a kurzové 
rozdíly zaúčtovány výsledkově.
Účet 213 = stravenky jsou evidovány 
jako ceniny v nominální hodnotě. 
Zaměstnanci hradí 45 %, VDV přispívá 
ve výši 55 %.
Pokladní hotovost a ceniny podléhají 
fyzické inventarizaci. Zápisy jsou 
založeny.

Třída 3
Účet 325 xxx = poskytnuté příspěvky 
(dary) odsouhlasené správní radou.
Jednotlivé účty 325 xxx (analytika) jsou 
v podstatě interní doklady VDV, které 
slouží k identifi kaci poskytnutého daru.
Účty časového rozlišení – časově 

rozlišeny jsou pouze významné položky 
(např. energie, služby spojené s užívá-
ním nebyt. prostor apod.). Nevýznamné 
částky jako je např. předplatné, časově 
nerozlišujeme.
Ostatní časové rozlišení – viz účtování 
o cenných papírech.

Třída 5, 6
Náklady a výnosy jsou podrobně 
rozlišeny analytikou a rozděleny dle 
charakteru na hlavní činnosti, tzn. 
veškerá činnost související se statutem 
nadace a činnost hospodářskou (ved-
lejší). Členění ve výkazu ZZ slouží i pro 
daňové účely.

Třída 9 – viz fondy

Doplňující údaje
1) Informace společnosti ČSOB Asset 
Management o spravování dluhopisů 
(viz portfolio NADOH3 = fi nanční maje-
tek zapsaný do nadačního jmění):
vzhledem k blokaci dluhopisů 
LANDSBANKI ISLANDS hf., ISIN 
XS0213064289 byly pohledávky 
z uvedených dluhopisů emitovaných 
společností Landsbanki Islands hf. 
přihlášeny v souladu se stanovenými 
pravidly dne 29. 10. 09. S ohledem 
na postavení emitenta a očekávaný prů-
běh „likvidačního řízení“ budou aktivity 
týkající se dluhopisů omezeny pouze 
na uplatňování práv v rámci likvidační-
ho řízení na Islandu.

2) Mezi rozvahovým dnem a okamži-
kem sestavení účetní závěrky nenastaly 
žádné významné události, které by 
ovlivnily rozvahu nebo výsledek hospo-
daření za r. 2009.

3) Statutárním členům, ani jejich 
rodinným příslušníkům nadace odměny 
nevyplácí

4) Úvěry statutárním členům ani za-
městnancům nadace neposkytuje

5) Přehled sbírek, přijatých darů a pro-
jektů je podrobně ve Výroční zprávě

6) Neuhrazené závazky vůči fi nančním 
a jiným správním orgánům nadace 
nemá (sociální správa, zdravotní pojiš-
ťovny apod.)

7) Závazky vyplývající z rozvahy zahr-
nují pouze závazky z běžného období, 
tzn. jedná se o závazky k 31. 12. před 
dobou splatnosti (v CZK). Neuhrazené 
faktury s dobou 36 měsíců po splatnos-
ti nejsou. Odvody z mezd jsou v průbě-
hu ledna 2010 uhrazeny.

8) Účetní i ostatní doklady týkající se 
hospodaření nadace jsou archivovány 
v sídle nadace.

Za Výbor dobré vůle

MUDr. Milena Černá
ředitelka nadace

Vypracovala
Kubátová – účetní nadace

Praha 10. 5. 2010      
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organizace město účel čerpání [Kč]
Adra, o. s. Praha 5 provoz. náklady 40 000   

Alergologické odd. nemocnice Most Hochgebirgsklinik Davos – pobyt 8 nemoc. dětí 39 454   

APLA, o. s. Praha terénní služby 30 000   

ARCUS, o. s. Slavětín edukační program 20 000   

Armáda spásy v ČR Ostrava Kunčičky rekonstrukce koupelny 20 000   

ARP ZP Klub Zvoneček Odry plavání, relaxace dětí se ZP 60 000   

Arpida, o. s. České Budějovice rehabilitační pomůcky pro děti se ZP 15 000   

Centrum integrace dětí a mládeže Praha 8 poradna pro rodiče, rehabilitace dětí 34 750   

Cesta domů, o. s. Praha nákup pomůcek 50 240   

Česká asoc. pro psychické zdraví Praha materiál pro pracovní terapii 14 573   

Česká komora tlumoč. znak. jazyka Praha 9 akce pro neslyšící seniory 24 925   

Česká maltézská pomoc Borovany nábytek 49 977   

Český západ o. s. Toužim obchod v Plzni 50 383   

Člověk v tísni, o. p. s. Praha 2 na koordinátora 19 396   

Daneta  o. s. Hradec Králové výukové počítačové programy 11 280   

Denní centrum Mateřídouška Chodov rekonstrukce toalet 15 000   

Dětské centrum DC 90 Topolany vytápění dílen 29 983   

Dětské klimatické pobyty, o. p. s. Plzeň pobyty v Nízkých Tatrách 120 605   

Dětský domov Vrbno p. Pradědem Aktivity dětí a jejich rodin 44 686   

Dětský nadační fond Plzeň ozdravné pobyty v Tatrách 189 370   

Diakonie a misie CČSH - Horizont Praha 6 semináře, školení personálu 10 000   

Diakonie Beránek,  o. s. Liberec zázemí pečovatelské služby 50 029   

Diakonie ČCE Vsetín nákup lehátka 20 000   

Diakonie ČCE Valašské Meziříčí 5 koncentrátorů kyslíku pro hospic Citadela 36 534   

Diecézní charita Brno bezdrátový systém pro seniory, příspěvek na výtah 30 000   

Dobrovolnické Centrum ,o. s. Kladno vybavení materiálové 25 001   

DOM Praha výcvikový seminář 49 917   

Domov Olga Blansko chráněné dílny 80 300   

Domov Sue Ryder ,o. p. s. Praha 4 úhrada vzdělávacích kurzů 60 000   

Domov sv. Anežky, o. p. s. Týn n. Vltavou polohovací stůl 32 972   

Nadační příspěvky 10 000 Kč a vyšší
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organizace město účel čerpání [Kč]
DROP IN, o. p. s. Praha vybavení Centra pro rodinu 9 714   

ELPIDA plus, o. p. s. Praha provoz Seniorcentra 49 653   

EPHATA, o. s. Praha
motivační pobyt pro sluch. postižené děti 
a jejich rodiče

10 000   

Farní charita Beroun cestovné a DPP 40 000   

Farní charita Litomyšl pořízení auta pro CHPS 70 000   

Farní charita Pacov provozní náklady 30 000   

Farní charita Neratovice nákup dávkovačů 33 713   

Federace rodičů a přátel sluchově postižených dětí Praha stimulační pomůcky 10 360   

FN Thomayerova Praha 4 spirometr 249 952   

Fokus Vysočina Havlíčkův Brod rehabilitační přístroj Motren 20 000   

Gabriela, o. s., Hospic sv. Alžběty Brno vybavení pokojů 80 000   

Green Doors, o. s. Praha kavárna s obsluhou klientů 19 855   
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> > > Nadační příspěvky 10 000 Kč a vyšší
organizace město účel čerpání [Kč]
Hospic sv. Štěpána Litoměřice lůžkoviny 40 262   

Hospic v Mostě, o. p. s. Most zdravotnický materiál 20 000   

Hospicové hnutí – Vysočina Nové Město na Mor. pomůcky 30 000   

Hospicové sdružení Duha Hořice polohovací lůžko a matrace 39 866   

Charita Kyjov vybavení a provoz 50 000   

Charita Krnov fasádní omítka 50 000   

Charita Šternberk zdravotnické pomůcky a část mzdy ošetřovatelky 50 000   

Charita Hlučín 2 Hlučín vybavení 30 000   

Charita Ostrava Ostrava vybavení pro ubytovnu 57 824   

Charita sv. Rodiny Luhačovice Hradisko vybavení interiéru 20 000   

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov polohovací lůžko a matrace 50 000   

Charita Třinec Třinec zdravotnické pomůcky 19 500   

Charita Zábřeh Zábřeh provozní náklady 50 000   

IQ Roma servis Brno pedagog. program pro rodiny 75 000   

Klub Otevřená srdce Lipová letní tábor s AJ 15 000   

Kolumbus, o. s. Ústí n. Labem rehabilitační pobyt 10 000   

Masarykova univerzita Brno cena „Škola bez bariér“ 40 000   

Městská charita České Budějovice školení personálu 30 000   

Městský úřad Benešov n. Plouč. na povodňové škody 12 612   

Metropolitní univerzita, o. p.s. Praha cena „Škola bez bariér“ 20 000   

Na dlani, o. s. Praha 6 pojízdná konstrukce 10 000   

Nadace Josefa Plívy Svitavy edukační setkání 12 000   

Naděje, o. s. Zlín školení 30 000   

Nejste sami, o. s. Karlovy Vary PC kursy pro neslyšící 10 000   

Nemocnice Na Homolce Praha 5 fi ltry k přístroji 61 040   

Nemocnice Žatec, o. p .s Žatec pulsní oxymetr 47 261   

o. s. Apogeum Brno fi lmy pro nevidomé 10 000   

o. s. ONŽ Praha 1 provozní náklady 50 000   

o. s. Rozum a cit Praha 7 letní pobyt 23 000   

o. s. Vzájemné soužití Ostrava kofi nancování týmu a kotel ústř. topení 21 999   

o. s. Zahrada Nebužely kotel ústředního topení 15 000   

Občanské sdružení Tři Čerčany zdrav. pomůcky a kotel ú. t. 39 994   

Obecní úřad Rohovládova Bělá schodišťová plošina do školy 10 000   

Oblastní charita Červený Kostelec zdravotnické pomůcky 50 870   

Oblastní charita Česká Kamenice vybavení 58 914   
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organizace město účel čerpání [Kč]
Oblastní charita Rokycany úhrada pobytu klientky v AD 20 000   

Oblastní charita Jihlava školení 29 869   

Oblastní charita Vyškov vybavení PC 20 000   

Oblastní charita Pelhřimov kompenzační pomůcky 25 455   

Oblastní charita Blansko aktivity pro děti 55 000   

Oblastní charita Břeclav rehabilitační pomůcky 30 000   

Orlickoústecká nemocnice Ústí nad Orlicí simulátory s technologií 90 000   

pěstounská rodina B. Ostrava školné pro děti 10 000   

pěstounská rodina D. Litoměřice stroj na tkaní 10 000   

pěstounská rodina Š. Bánov kurs AJ pro 3 děti 10 000   

pěstounská rodina C. Návsí digitální sluchadla pro dceru 10 000   

pěstounská rodina N. Ivančice rekonstrukce topení 10 300   

pěstounská rodina V. Hradec Králové vybavení a lyžař. výcvik dětí 10 000   

Poradna pro občanství Praha výcvik dobrovolníků 9 540   

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov vzdělávací kurzy 24 930   

Rolnička - denní stacionář pro děti Třebíč přednáškový kurz 125 998   

Rozkoš bez rizika Praha vybavení bytu pro 2  klientky 10 178   

Římskokatolická farnost Brno - Zábrdovice klub mládeže - vybavení 80 300   

Sanatorium EDEL Zlaté Hory vybavení ozdravovny 250 038   

Sdružení Podané ruce Brno provozní náklady 50 000   

Sdružení pro integraci a migraci Praha mech. vozík pro klienta 15 000   

Sdružení Virtus, o. s. Česká Ves provozní náklady 20 000   

Slezská diakonie Český Těšín nákup jízdního kola pro peč. 9 565   

Sluneční domov Praha provozní náklady 25 000   

Smíření, o. s. Chrudim nábytek pro pacienty hospice 30 000   

Spirála pomoci, o.s. Kolín polohovací lůžko a matrace 20 000   

Středisko náhradní rodinné péče Praha služby a volný čas dětí 30 000   

Středisko ROSA Kladno pomůcky, hračky 50 000   

Středisko SOS Olomouc plat soc. pracovníka 10 000   

Školička, o. s. N. Město p. Smrkem vybavení pro děti 14 999   

Univerzita Tomáše Bati Zlín cena „Škola bez bariér“ 20 000   

Výcvikové středisko Hafík, o. s. Třeboň rehabilitační pomůcky 9 937   

Živá paměť, o. p. s. Praha 1
náklady setkání klientů a dobrovolníků 
ve 3 regionech 

58 623   
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Základní data 
NÁZEV: Výbor dobré vůle – 
Nadace Olgy Havlové (VDV)

SÍDLO:
Senovážné náměstí č. 994/2, Praha 1

ADRESA PRO PÍSEMNÝ STYK:
P. O. Box 240, 111 21 Praha 1

TELEFON: +420 224 216 883,
+420 224 217 331

FAX:  +420 224 217 082

ZELENÁ LINKA denně od 8 do 17 hod.: 
800 111 010

E-MAIL: vdv@vdv.cz

STRÁNKA NA INTERNETU:
www.vdv.cz

KONTO V ČSOB PRAHA 1: 
CZK: 478437033/0300
USD: 478573203/0300
EUR: 478573123/0300
sbírka „Dobra není nikdy dost“:
625 625 625/0300

KONTO UNICREDIT BANK: 
397655004/2700

IČ: 00406066

Nadace je zapsána v nadačním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze 
oddíl N, vložka 69, dne 14. prosince 
1998

Správní rada: 
Mgr. Dana Němcová – předsedkyně, 

PhDr. Ivan Douda, Vladimír Hanzel, doc. Ing. Ivan M. Havel CSc., biskup Václav Malý, 

Mgr. Miloš Rejchrt, Franziska Sternbergová (místopředsedkyně), Ing. Josef Beneš, 

Ljuba Václavová 

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

Kancelář:
MUDr. Milena Černá – ředitelka,

Eva Kvasničková – ekonomická manažerka, Mgr. Monika Granja – manažerka PR 

a marketingu, Pavla Kovářová (do 14. dubna 2009), Bc. Bohuslava Skořepová 

(od 14. dubna 2009) a Bc. Jitka Horáková (od 17. června 2009) – asistentka ředitelky 

a koordinátorka projektů, Gabriela Türkeová, DiS. – tajemnice správní rady, administra-

tivní pracovnice, Věra Kubátová – účetní, JUDr. Petr Hanzal – právní zástupce

Dobrovolníci/ce:
Pavel Bauer, Lucie a Soňa Brišovy, Pavel Cindr, Jan Freudl, Aurélie Golová, 

Karolina Granja, Carlos Granja, Ing. Lubomír Charvát, Kristýna Chudlařská, 

Aneta Klápšťová, Gražyna Krucinová, Stanislav Kvasnička, Petra Nešvarová, 

Lenka Pajerová, MUDr. Jana Plíšková, Lucie Šafránková, Ing. Irena Šatavová 

Stážistky:
Denisa Hadáčková, Michaela Nešvarová
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