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Zpráva o činnosti
Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové za rok 2010
20. výročí založení
Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

VDV je členem Fóra dárců ČR – Asociace nadací
a SKOK, sdružení nestátních neziskových organizací působících v sociální a zdravotně sociální oblasti
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Poslání
Posláním Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní
a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat. Svým
působením se nadace snaží o rozvoj duchovních hodnot, vzdělání, ochranu lidských práv a všeobecně uznávaných
humanitárních hodnot.

Cíle
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, a které 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 osobnosti, která 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 o dodržování lidských práv.

5

Zásady,
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 chce podpořit financování 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 preventivní 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 společnosti, o prosazování takových společenských změn,
které vedou k faktickému začleňování lidí ohrožených chudobou a sociálním vyloučením. V poslední době se
zaměřujeme také na princip participace, tj. na podíl osob postižených sociálním a/nebo zdravotním handicapem
na rozhodování o věcech, které se jich týkají.

6

Výbor dobré vůle a občanská společnost
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (dále VDV) vznikl počátkem roku 1990. Dne 12. dubna 1990 byl
registrován jako dobrovolné sdružení. Nadace byla přeregistrována dne 23. září 1992. 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.
Od svého založení představuje nejen finanční zdroj pro potřeby nestátních neziskových organizací a jednotlivců
ve sféře sociální a zdravotně sociální, ale též důležitý prvek podpory občanské společnosti zastoupený nestátními
neziskovými organizacemi (NNO) a akademickými institucemi, s nimiž soustavně spolupracuje.
Tímto způsobem si zabezpečuje kontinuální přístup k informacím o potřebách neziskového sektoru
i k potřebám uživatelů sociálních služeb. Podle nich koncipuje a zveřejňuje grantové výzvy v oblasti zdravotní,
sociální a vzdělávací.
VDV se podílí na výzkumech spojených se vzděláváním lidí se zdravotním postižením s cílem přispět k rovnosti
příležitostí, realizuje vzdělávací programy, jako jsou stipendia pro nadané studenty z dětských domovů,
studenty se zdravotním postižením a/nebo z nemajetných rodin, odborné semináře pro lékaře, zdravotnické
a sociální pracovníky.
Cena Olgy Havlové je každoročním vyvrcholením aktivit nadace první poloviny roku; uděluje se významným
osobnostem s těžkým zdravotním postižením, které se angažují pro druhé. Současně je tato slavnost příležitostí
poděkovat významným dárcům, spolupracovníkům a realizátorům příkladných projektů ve všech oblastech,
kde VDV působí.
VDV se již na počátku zavázal působit na morální vědomí společnosti, upozorňovat na nedostatky v sociální
politice státu a na nedostatky v práci sociálních zdravotnických a školských institucí. Dále se rozhodl napomáhat
NNO v jejich úsilí o sociální začleňování lidí se zdravotním postižením, nemocných, starých a opuštěných, lidí,
kteří jsou ve společnosti diskriminováni a vystaveni riziku sociálního vyloučení.
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„Nechť potměšilé stroje kývají,
nelekejte se, milí přátelé!
Jsou zde ještě jiné možnosti.“
To není přesný citát Hilaira Belloca, který použil G. K. Chesterton, ale v mé paměti se
vepsal takto, jako útěšné ujištění, o které se chci s vámi podělit.
Velké zpravodajství o místních i celosvětových zápasech o moc by nás vskutku mohlo
vylekat. Jak jiné možnosti nám však poskytují závěrečné zprávy a internetové zprávičky
Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové! Jsou plné dobrých zpráv o nezištné lidské
vzájemnosti. Ať vás, kteří je sledujete a přispíváte k nim, naplní radostí a odvahou trvat
na straně těch „jiných možností“!
Vaše Dana Němcová

V Praze, v únoru 2011

„Všichni žijeme pod jednou oblohou,
ale nemáme stejné obzory.“
Konrad Adenauer
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Kalendář akcí roku 2010
Evropského roku boje proti chudobě
a sociálnímu vyloučení
a 20. výročí založení Výboru dobré vůle
– Nadace Olgy Havlové

– 4. 1. Interview s Vladimírem Hanzelem, členem správní rady VDV, v České televizi.
– 5. 1. Seminář Dany Němcové o občanské společnosti se studenty Fakulty sociálních studií.
– 6. 1. Zemřel Ivan Medek (nar. 1925), hudební vědec a novinář, člen Výboru na obranu nespravedlivě
stíhaných, přítel a podporovatel VDV.
– 6.–7. 1. Milena Černá přednesla referát na zahajovacím školení Jiřiny Prekopové „Obnova lásky v rodině“
v Brně.
– 7. 1. Monika Granja a Jiří Hrabě rozmlouvali o seniorech na Radiu Wave.
– 13. 1. Zasedání redakční rady časopisu Dobré zprávy.
– 14. 1. VDV navštívil čestný člen správní rady Heinz Fennekold.
– 5. 1. Zemřela Sylva Langová (nar. 1921), herečka, spoluzakladatelka Olga Havel Foundation London.
– 20. 1. Monika Granja se zúčastnila vyhlášení Ceny Nadace O2.
– 22. 1. Milena Černá se zúčastnila tiskové konference k zahájení Evropského roku boje proti chudobě
v Evropském domě v Praze.
– 25. 1. Dana Němcová, psycholožka a předsedkyně správní rady VDV, vystoupila v pořadu Host
Radiožurnálu.
– 27. 1. Odhalení pamětní desky Olze Havlové na domě č. p. 994, Senovážné nám. 2, proběhlo za účasti
Václava Havla, Dany Němcové, Václava Malého, Vlasty Chramostové, Traditional Jazz Studia Pavla
Smetáčka a mnoha dalších hostů.
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– 27. 1. Milena Černá vystoupila ve Studiu STOP ČRo6 v pořadu týkajícím se toho, že v ČR žije na hranici chudoby
10 % obyvatel.
– 28. 1. Milena Černá se zúčastnila semináře v Senátu Poslanecké sněmovny PČR nazvaného „Pomoc s dluhy“.
– 29. 1. Dana Němcová besedovala ve VDV s dětmi z dětského domova v České Lípě a zúčastnila se Kulatého stolu
– diskusního fóra k otázkám předlužení, jež se konalo na MPSV pod záštitou EAPN ČR.

– 1. 2. V Poslanecké sněmovně PČR se za přítomnosti místopředsedkyně Lucie Talmanové konal Kulatý stůl
k problematice studentů se zdravotním postižením za účasti pracovníků MŠMT.
– 11. 2. Milena Černá se zúčastnila semináře na téma chudoby, pořádaného veřejným ochráncem práv Otakarem
Motejlem v Brně.
– 16. 2. VDV navštívila paní Brigitte Luggin ze Zastoupení Evropské komise v Praze.
– 17. 2. Byla zahájena kampaň VDV Běžci dobré vůle.
– 25. 2. Proběhl kulatý stůl k otázkám chudoby v ČR, pořádaný MPSV v rámci projektu Evropský rok boje proti
chudobě.

– 4. 3. Milena Černá se zúčastnila semináře na téma mladí bezdomovci, pořádaného FHS UK v sídle zastoupení
OSN v Praze.
– 9. 3. Zasedal poradní sbor Fondu vzdělání.
– 10. – 11. 3. Milena Černá se zúčastnila semináře o sociální politice na ochranu rodin a národního setkání rodin
ohrožených sociálním vyloučením ve Varšavě.
– 14. 3. Dana Němcová se zúčastnila besedy v Městské knihovně, která následovala po uvedení filmu Olgy
Sommerové „21 mluvčích Charty 77“.
– Časopis Sanguis uveřejnil rozhovor s dobrovolníkem VDV, grafikem Pavlem Cindrem.
– 21. 3. Jiří Šedý, nositel Ceny Olgy Havlové, byl přijat na jablonecké radnici u příležitosti Dne Downova syndromu.
– 22. 3. Byla uzavřena dohoda o budoucí spolupráci VDV s o. p. s. Elpida.
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– 23. – 24. 3. Koordinační porada, seminář a národní setkání rodin ohrožených sociálním vyloučením proběhly
v Budapešti.
– 27. 3. Běžci dobré vůle se zúčastnili Hervis 1/2 Maratonu.
– 29. 3. Rozesílka 1. čísla časopisu Dobré zprávy VDV v roce 2010.
– 30. 3. Na zasedání správní rady VDV a grantovém řízení projektu Senior I bylo rozděleno 267 300 Kč žadatelům
v rámci programu Cesty k integraci a 690 000 Kč pro NNO, které poskytují sociální a zdravotně sociální
služby seniorům, lidem s Alzheimerovou chorobou a dalšími neurologickými onemocněními typu demence
a umírajícím.
– 31. 3. Plesu Metropolitní univerzity Praha se spolu s handicapovanými studenty MU zúčastnily Monika Granja
a Jitka Horáková.

– 1. 4. Byla podepsána dohoda VDV s MSDUOS na administraci ozdravných pobytů dětí z dětských domovů
v Chorvatsku na rok 2010.
– 10. 4. Při Akademických týdnech v Novém Městě n. Metují se Dana Němcová zúčastnila besedy „K čemu je
dobrá občanská společnost“.
– 13. 4. Již 8. Kulatý stůl – diskusní fórum k otázkám předlužení, konaný pod záštitou EAPN ČR, proběhl spolu
s tiskovou konferencí v Ostravě.
– 15. 4. Milena Černá uváděla I. národní setkání osob se zážitkem chudoby, které se konalo v hotelu Krystal
v Praze.
– 16. 4. Ve věku 90 let zemřel v Brně MUDr. Drahoslav Říčný, spolupracovník VDV, zakladatel a předseda
Sdružení pro astmatické a alergické děti SAAD.
– 16. 4. Monika Granja a Jitka Horáková se účastnily Veletrhu NGO market pořádaného organizací Forum 2000
v Praze.
– 17. 4. Dana Němcová byla jmenována čestnou občankou Prahy 2; zúčastnila se také setkání s Křesťanským
sdružením sluchově postižených.
– 20. 4. Proběhlo zasedání poradního sboru k programu Sasakawa Asthma Fund.
– 26. 4. Milena Černá vystoupila v ČT 1 a ČT 24 v pořadu o chudobě a vyloučení.
– 28. 4. Monika Granja se zúčastnila semináře Nadace Via o public relations.
– 29. 4. Ve VDV zasedala porota k udělení Ceny Olgy Havlové 2010.
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– 4. 5. Milena Černá se účastnila jako členka poroty celorepublikového kola 1. ročníku soutěže středních škol
„Finanční gramotnost“, která probíhala v ČNB.
– 6. – 8. 5. Monika Granja, Jitka Horáková, Gabriela Türkeová a Eliška Freudlová zajišťovaly stánek na Maratón
Sport Expo.
– 7. 5. Časopis Katka zveřejnil článek o Olze Havlové jako o „dámě mnoha srdcí“.
– 9. 5. Zemřel Otakar Motejl (nar. 1932), právník a politik, veřejný ochránce práv, přítel a podporovatel VDV.
– 9. 5. Běžci dobré vůle se zúčastnili Volkswagen Maraton Praha 2010.
– 9. 5. Milena Černá vystoupila na Staroměstském náměstí v rámci Dne Evropy.
– 13. 5. Milena Černá se zúčastnila předávání cen Národní soutěže muzeí Gloria musaealis v Pantheonu
Národního musea.
– 13. 5. Monika Granja a Jitka Horáková se zúčastnily slavnostního setkání Nadačního fondu Slunce pro všechny
s aukcí výtvarných děl klientů.
– 23. 5. Dobrovolnice VDV zajišťovaly stánek VDV na Bambiriádě v Praze na Vítězném náměstí.
– 26. 5. Milena Černá vystoupila ve Studiu STOP v ČRo6 v pořadu na téma „Jak se daří řešit problémy lidí žijících
v chudobě a sociálním vyloučením v ČR“.
– 28. 5. Studio STOP ČRo 6 odvysílalo pořad „Rok 2010 je rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení“.
– 27. – 28. 5. Závěrečná konference k projektu „Společně na pomoc ohroženým rodinám“ proběhla v Brně.

– 3. 6. Milena Černá se zúčastnila happeningu v Praze 5, jenž se konal u příležitosti Evropského roku boje proti
chudobě a sociálnímu vyloučení.
– 7. 6. Do VDV nastoupila jako dobrovolnice Oda Wommer, která se zapojila do rozesílání Výročních zpráv VDV
za rok 2009.
– 7. 6. Česká televize natáčela pořad k 20. výročí založení VDV.
– 7. 6. Proběhlo slavnostní udělení Ceny Olgy Havlové v Pražské křižovatce, na kterém společně vystoupili
The Plastic People of the Universe a Bambini di Praga. Cena Olgy Havlové byla udělena MUDr. Jiřímu Křížovi,
primáři Spinální jednotky při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a FN Motol. S Jiřím
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Křížem natočila ČT 1 interview, které bylo odvysíláno 12. 6., Český rozhlas zařadil rozhovor s laureátem ceny
Olgy Havlové do vysílání 28. 7. U příležitosti udílení Ceny Olgy Havlové byla vydána publikace k 20. výročí
založení VDV.
– 9. 6. Monika Granja a Pavlína Folovská se účastnily slavnostního vyhlášení PR cen, které pořádala pořádala
Asociace Public Relations Agentur.
– 10. 6. Dana Němcová a Monika Granja se zúčastnily slavnostního večera k 20. výročí založení advokátní
kanceláře KŠB.
– 9. – 11. 6. Milena Černá se zúčastnila valného shromáždění EAPN v Limassolu, navštívila oblasti obývané
sociálně vyloučenými kyperskými Turky a přednesla příspěvek o situaci migrantů v ČR.
– 15. 6. Děti z Domova dobré vůle v Kladně-Stochově byly hosty paní Franzisky Sternbergové, místopředsedkyně
správní rady VDV, na zámku v Častolovicích.
– 15. 6. Proběhla beseda s Danou Němcovou v Křesťanské akademii Hodonín.
– 17. 6. Milena Černá a Gabriela Türkeová navštívily gala představení houslistky Markéty Janouškové
spolupořádané Deutsche Freunde und Förderer der Olga Havel Stiftung na Zastupitelském úřadu ČR v Berlíně.
– 24. 6. Milena Černá moderovala 9. Kulatý stůl – diskusní fórum k otázkám předlužení, konané pod záštitou
EAPN ČR v Plzni, a navštívila několik plzeňských NNO.
– 24. 6. ČSOB získala „Cenu Ď“ za své patnáctileté partnerství s VDV v rámci projektu Fond vzdělání.
– 24. a 26. 6. Benefiční koncerty ve prospěch VDV se konaly v chrámu sv. Mikuláše na Starém Městě za účasti
Ivana M. Havla a Moniky Granja (24. 6.) a na schodech Národního muzea za účasti Mileny Černé, Jitky
Horákové a Moniky Granja (26. 6.). Na koncertech vystoupily sbory Gaudium Cantorum a Koninklijke
Zangvereiging Venlona, organizátory byli Paul Lemmens a Erika Kavka.
– 28. 6. Zasedala pracovní skupina k včasné péči o ohrožené děti na MŠMT.

– 1. – 4. 7. Na 10. české letní speciální olympiádě v Praze, která se konala na Julisce za účasti paní Livie Klausové,
byla při slavnostním ceremoniálu zmíněna záštita paní Olgy Havlové před 20 lety.
– 4. – 8. 7. Na pozvání a. s. Škoda/jaderné strojírenství navštívila skupina stipendistů Fondu vzdělání Sankt
Petersburg a prohlédla si stavbu jaderné elektrárny Sosnovyj Bor ve Finském zálivu a konstrukční závod.
– 13. 7. Výjezdní porada VDV se konala v Pečkách.
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– 14. 7. V Evropském domě v Praze se uskutečnilo setkání s novináři, jimž byly předány informace
k 9. bruselskému setkání lidí se zážitkem chudoby.
– 24. 7. – 30. 7. Dana Němcová se zúčastnila Akademického týdne na Pavlátově louce u Nového Města nad Metují.
– Monika Granja editovala publikaci o sanaci rodin nazvanou „Udržet rodiny pohromadě“.
– 29. 7. Ve VDV se konala koordinační porada k projektu „NAPSI spolu!“.
– 30. 7. Monika Granja a Stanislava Maťugová hovořily o Fondu vzdělání v pořadu na Rádiu Wave.

– 3. 8. Milena Černá se účastnila natáčení pořadu STOP ČRo 6 o chudobě.
– 9. 8. Heinz Fennekold, čestný člen správní rady a honorární konzul ČR, navštívil VDV.
– 14. – 29. 8. Tři dívky z dětských domovů se zúčastnily letní školy jazyků International House ve Velké Británii.
– 24. 8. Proběhla příprava závěrečných dokumentů z Kulatých stolů EAPN ČR – návrh opatření proti předlužení.
– 27. 8. Kamila Leclerc navštívila VDV.
– 29. 8. – 1. 9. Milena Černá se zúčastnila jednání Evropského fóra v rakouském Alpbachu.

– 2. 9. Jitka Seitlová, zástupkyně veřejného ochránce práv, navštívila VDV.
– 8. 9. Proběhlo podzimní kolo výběrového řízení Fondu vzdělání.
– 9. 9. Monika Granja se zúčastnila konference o veřejné prospěšnosti pořádané Radou vlády pro NNO.
– 11. 9. Běžci dobré vůle se zúčastnili podzimního běhu Tesco Grand Prix v Praze.
– 30. 9. V Elpidě bylo otevřeno nové středisko v Praze 4 a ve spolupráci s VDV byla zahájena kampaň
k Mezinárodnímu dni seniorů „Mluvme o stáří“ aneb „Nech mého dědečka na pokoji!“.

– 1. 10. Dana Němcová se zúčastnila besedy s žáky ZŠ Mikulandská v Praze 1.
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– 2. 10. Dana Němcová a Milena Černá se zúčastnily semináře Opus bonum v břevnovském klášteře v Praze.
– 4. 10. V Evropském domě se konal seminář EAPN ČR ve spolupráci s o. s. Křesťan a práce a o. p. s. Člověk v tísni.
Tématem semináře byly dluhy jako jedna z příčin sociálního vyloučení.
– 7. 10. V kině MAT se v rámci programu Salzburských seminářů konal lékařský seminář MUDr. Jiřího Kříže,
primáře Spinální jednotky při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a FN Motol a nositele
Ceny Olgy Havlové 2010.
– 12. 10. Na Magistrátu hlavního města Prahy proběhla Mezinárodní konference o národnostních menšinách,
zaměřená na současnou situaci a trendy ve světě.
– 12. 10. Výstava fotografií Olgy Havlové, uspořádaná ke 20. výročí VDV, byla slavnostně otevřena za účasti Dany
Němcové, Václava Havla, Ivana M. a Dagmar Havlových a dalších hostů v kavárně Lucerna.
– 13. 10. Milena Černá přednášela studentům VŠE o ekonomice NNO.
– 18. 10. Milena Černá vystoupila na happeningu k Mezinárodnímu dni boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení
na náměstí Míru v Praze.
– 18. 10. Monika Granja uzavřela dohodu o spolupráci s internetovým portálem pro lékaře MediPool.
– 19. 10. VDV navštívil Miroslav Danyš, pastor Lippische Landeskirche a koordinátor spolupráce s východními
zeměmi v Německu.
– 21. 10. Milena Černá vystoupila na happeningu k Mezinárodnímu dni boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení
na Masarykově náměstí v Ostravě.
– 26. 10 Milena Černá se zúčastnila 4. sympozia „České prezidentky“.

– 1. 11. V Poslanecké sněmovně PČR proběhl seminář zaměřený na participaci lidí se zážitkem chudoby, konaný
v rámci přípravy národních dokumentů typu NAPSI.
– 2. 11. Památka Olgy Havlové byla uctěna na Vinohradském hřbitově.
– 3. 11. Milena Černá a Monika Granja se zúčastnily semináře s novináři pořádaného občanským sdružením R – R.
– 5. – 6. 11. Milena Černá se zúčastnila semináře na téma chudoby ve visegrádských zemích, konaného
ve Slovenském institutu v Budapešti.
– 9. 11. Milena Černá a Monika Granja se zúčastnily přednášky o epidermolysis bullosa („nemoc motýlích křídel“),
která se konala pro veřejnost pod záštitou VDV v Mendlově muzeu v Brně.
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– 11. 11. Milena Černá vystoupila s přednáškou „Ženy a chudoba“ na krajské konferenci o bezdomovectví v Ústí n. L.
– 12. 11. Milena Černá vystoupila s přednáškou na konferenci o veřejné prospěšnosti v Brně, kterou pořádaly NNO
Jihomoravského kraje a Spiralis, o. s.
– 15. 11. Dana Němcová se zúčastnila besedy s občany v Křesťanské akademii v Prostějově.
– 16. 11. Dana Němcová se zúčastnila besedy se studenty gymnázia v Prostějově.
– 16. 11. Monika Granja přednášela studentům VŠE o public relations a VDV.
– 19. 11. Milena Černá se zúčastnila oslav českého Dne boje za nezávislost a demokracii v Dortmundu „Der Kleine
Mozart im Rathaus“.
– 21. 11. Dana Němcová a Milena Černá se zúčastnily Benefičního koncertu dobré vůle v kostele sv.Šimona a Judy,
který ve prospěch VDV uspořádala advokátní kancelář KŠB. Koncert vynesl téměř 1 milion korun.
– 24. 11. Dana Němcová uspořádala setkání na téma „Nebojme se uprchlíků“ v komunitním centru při kostele
U Jákobova žebříku v Praze 8.
– 25. – 26. 11. Milena Černá se zúčastnila oborové konference NNO působících v sociální a zdravotně sociální
oblasti v kongresovém centru Olšanka v Praze.
– 28. 11. Dana Němcová a Milena Černá se účastnily rozsvícení vánočního stromu paní Livií Klausovou
na Pražském hradě.
– 30. 11. Sdružení Czech Top 100 vyhlásilo výsledky soutěže o nejlepší výroční zprávy České republiky za rok 2009.
Výroční zpráva VDV se v celkovém hodnocení umístila na 34. místě, mezi neziskovými organizacemi obsadila
4. místo.

– 1. 12. Milena Černá se zúčastnila oslav 210. výročí založení Všeobecné fakultní nemocnice.
– 6. 12. Milena Černá vedla 10. Kulatý stůl – fórum NNO k otázkám předlužení.
– 7. 12. Monika Granja vystoupila s přednáškou o pořádání kampaní NNO na VŠE.
– 10. 12. Milena Černá vystoupila jako národní ambasadorka Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu
vyloučení na závěrečné konferenci MPSV v Praze s hodnocením, co znamenal tento rok pro změnu
společenského smýšlení.
– 12. 12. Z Německa přijela do VDV dobrovolnice Oda Wommer a pomohla při rozesílání novoročenek.
– 13. 12. Ve VDV se konala schůzka pracovní skupiny k otázkám veřejné prospěšnosti, kterou uspořádala Spiralis, o. s.
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– 14. 12 Ve VDV se konala dražba předmětů souvisejících s životem paní Olgy Havlové, kterou moderovala Bára
Barabáš Štěpánová, a tradiční předvánoční setkání členů správní rady s dobrovolníky, příznivci a podporovateli
VDV.
– 16. – 17. 12. Milena Černá se účastnila závěrečné konference k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu
vyloučení 2010 v Bruselu.
– 21. 12. V Národním divadle se uskutečnilo volné představení baletu Louskáček pro děti se zdravotním
postižením, mentálním postižením a kombinovanými vadami. VDV se spojil s časopisem Praktická žena
a všechny děti, které se představení zúčastnily, obdržely panenku ušitou čtenářkami časopisu.
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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 posláním 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 internetových stránkách
nadace www.vdv.cz. Na této adrese jsou ke stažení
i formuláře, na kterých se žádosti o nadační příspěvek
podávají.
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Žádosti fyzických osob

Žádost organizace

– Správní rada nadace zasedá kromě letních prázdnin jednou za měsíc
a posuzuje žádosti fyzických osob, které se na Výbor dobré vůle –
Nadaci Olgy Havlové obrátily. Není-li žádost kompletní – tj. neobsahuje
kopii lékařské zprávy, případně potvrzení o příjmech, požádáme
žadatele o doplnění.
– Žadatelé obdrží písemnou formou vyjádření k výsledku jednání.
V kladném případě se příspěvek poskytuje proti fakturám, které do výše
poskytnutého příspěvku hradí VDV. Již zaplacené účty se neproplácejí.
– VDV neposkytuje příspěvky na motorová vozidla, na bezbariérové
úpravy bytů a rodinných domů a na některé rehabilitační pomůcky.

– 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 do výše poskytnutého daru
uhradí.
– Příspěvek na úhradu provozních nákladů organizace se poskytuje jen
ve výjimečných a řádně odůvodněných případech.
– VDV neposkytuje půjčky ani příspěvky na úhrady dluhů či na nákup
nemovitostí.

Jak podat žádost:
– o příspěvek může požádat každá osoba starší 18 let;
– žádost musí být podána písemně a musí být vlastnoručně podepsána;
– žádost musí obsahovat důvod, kvůli kterému se žadatel obrací na VDV
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 příspěvky má přislíbeny
z jiných zdrojů (např. od zdravotní pojišťovny, kraje, obce, firmy 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 přílohám 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 žádost vyřízena.

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 zástupcem
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 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.

Povinné přílohy žádosti:
– kopie dokladu o registraci organizace 1x (pouze žádáte-li o příspěvek
u Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové poprvé, anebo došlo-li
od posledního projednání žádosti ke změně statutu);
– jednoduchý rozpočet projektu 1x;
– v případě žádosti o úhradu investičních nákladů je třeba přiložit 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 (upřednostňujeme
elektronickou podobu nebo odkaz na webové stránky, kde je umístěna).

Rozhodnutí
O rozhodnutí správní rady VDV jsou žadatelé informováni písemně
nejpozději do dvou týdnů po jejím zasedání. U příspěvků nad 10 000 Kč
uzavírá VDV s příjemcem smlouvu o poskytnutí příspěvku. Na poskytnutí
příspěvku není právní nárok.
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Grantové programy
Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
v roce 2010
Sociální, zdravotně sociální a humanitární oblast
V rámci tohoto programu vyhledáváme projekty, které podporují proces sociálního začleňování a které realizují
občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, charity a diakonie. Vzhledem k ekonomické krizi byly
v roce 2010 některé z těchto organizací kráceny na dotacích ze státního rozpočtu, a proto přivítaly možnost
úhrady vybraných aktivit z nadačních zdrojů. Vzrostl i počet žadatelů-jednotlivců. Tento trend zase souvisí
s ustavičným zlepšováním, ale také zdražováním na trhu rehabilitačních a komunikačních pomůcek pro lidi se
zdravotním postižením. VDV dbá na dobré informace pro správní radu, která o poskytování příspěvků rozhoduje
s přihlédnutím k sociální a finanční situaci žadatelů.

Program Cesty k integraci zahrnuje pomoc a podporu sociálně i zdravotně handicapovaným, a to jak jednotlivcům,
tak organizacím, které se o ně starají v terénních, ambulantních či pobytových službách. 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. V posledních dvou letech rozšířil VDV také
příspěvky na půjčování pomůcek do domácího ošetřování. Na druhé straně od 1. 1. 2007, kdy vstoupil v platnost
zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., neposkytuje příspěvky na asistenční služby.
Na tyto účely bylo v roce 2010 vynaloženo 1 429 351 Kč z darů firem a jednotlivců.
Celostátní sbírka s kontem číslo 625625625/0300, nazvaná „Dobra není nikdy dost“, byla po ukončení opět
obnovena. Tato sbírka, která je od počátku roku 2011 doplněna možností zaslání dárcovských zpráv (DMS VDV
na telefonní číslo 87777), je jedním ze zdrojů financování programu Cesty k integraci. Z výtěžku celostátní sbírky
bylo v roce 2010 na kompenzační a rehabilitační pomůcky použito 341 245 Kč.
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Z výtěžku sbírky je částečně financován dílčí program Ticho ticho neléčí, který nadace realizuje od roku 1999.
Garantkou projektu je doc. MUDr. Olga Dlouhá z Foniatrické kliniky LF UK v Praze. Jeho hlavním smyslem je
pomoc dětem se sluchovým postižením, aby v raném období svého života začaly používat kvalitní sluchadla, naučily
se slyšet a mluvit a mohly začít chodit do školy spolu se svými vrstevníky. V roce 2010 jsme přispěli na digitální
sluchadla a řečové procesory 70 dětem se sluchovým postižením.
Koordinátorka projektu: Gabriela Türkeová
V rámci projektu Cesty k integraci jsme poskytli nadační příspěvky 266 (o 10 více než v roce 2010) jednotlivcům,
dětem i dospělým se zdravotním postižením. Z toho:
– 97 vozíků
– 70 sluchadel/řečových procesorů ke kochleárním implantátům
– 50 rehabilitačních pomůcek
– 14 příspěvků na školné
– 6 software a dalších doplňků k počítači
– 3 hudební nástroje
– 26 různých jiných pomůcek pro osoby se zdravotním postižením

V oblasti péče o starší lidi a jejich podpory má VDV zájem o projekty, které pomáhají lidem, jež chtějí prožívat
období stáří aktivním způsobem, a ty projekty, které pomáhají lidem starým, opuštěným a dlouhodobě nemocným.
V roce 2010 zřídil VDV při Pioneer Investments fond „Senior“, z jehož výnosu bude financovat grantová řízení pro
NNO zaměřené na pomoc a podporu starších lidí. Řadí se k nim i podpora hospicového hnutí. Grantové řízení
Senior již několik let probíhá dvakrát ročně, v březnu a říjnu. Kromě zmíněného fondu získává VDV finanční
prostředky na podporu seniorských projektů též z dědictví a z výtěžku Benefičních koncertů dobré vůle, které
pořádá advokátní kancelář KŠB pravidelně na počátku adventu. V roce 2010 proběhl již šestnáctý koncert v pořadí.
Díky těmto benefičním koncertům VDV již získal 17 667 236 korun. Advokátní kancelář KŠB obdržela v roce 2008
za dlouholetou pomoc VDV prestižní Cenu Via Bona.
Celkově bylo v roce 2010 rozděleno na rozmanité projekty NNO v rámci programu Senior 1 312 726 Kč.
Koordinátorka programu: Eva Kvasničková
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Zpráva o rozdělení výnosu z prostředků NIF
Program zahrnuje sociální projekty NNO, které pomáhají sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením
ohroženým lidem nalézt cestu zpět do normálního života. Je financován z výnosu prostředků NIF v nadačním
jmění. 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 projekty organizací činných
ve vyloučených romských komunitách, streetwork zaměřený na děti a mládež na ulici, komunitní projekty sociální
práce.
V lednu 2010 vyhlásil VDV grantové řízení na projekty organizací poskytujících služby sociální prevence pro děti,
mládež a dospělé ohrožené sociálním vyloučením. Přihlásilo se 63 organizací. Dne 27. dubna 2010 rozhodla správní
rada VDV o přidělení nadačních příspěvků z výnosu NIF následujícím způsobem:

Organizace

místo

kraj

název projektu

přiděleno Kč

Armáda spásy v ČR

Šumperk

Olomoucký

Vybavení prádelny Centra sociálních služeb v Šumperku

Český západ, o. s.

Toužim

Karlovarský

Společně v Dobré vodě s Výborem dobré vůle
Ezer – azylové ubytování pro maminky s dětmi

80 000

Centrum podpory rodiny

80 000

Modernizace zařízení II. patra Azylového domu pro matky s dětmi

75 000

Diakonie ČCE – SKP v Praze
Diakonie ČCE – středisko v Rokycanech
Diakonie ČCE – Středisko ve Vlašimi
Elim – křesťanská spol. pro evangelizaci a diakonii
Farní charita Prachatice

Praha

Praha

Rokycany

Plzeňský

Vlašim

Středočeský

Opava
Prachatice

Moravskoslezský Obyčejný život
Jihočeský

HoSt Home-Start ČR

Praha

Praha

Klíč pro rodinu

Brno

Jihomoravský

Nový prostor, o. s.

Praha 1

o. p. s. Dlaň životu

Ostrava

Praha

100 000
60 000

32 000

Dům sv. Petra pro muže v Záblatí

80 000

HoSt – podpora rodin v Praze

80 000

Asistent do rodiny

80 000

Denní centrum Nového Prostoru, o. s.

100 000

Moravskoslezský Azylový dům pro těhotné ženy v tísni

100 000

Moravskoslezský Zahájení provozu tréninkové kavárny v Havířově pro duševně nemocné klienty

100 000

o. s. Angelis

Havířov-Podlesí

o. s. Spektrum Vysočina

N. Ves u Chotěb.

Vysočina

Pomoc obětem domácího násilí, azylový dům

150 000

Ústí n. L.

Ústecký

Terénní programy

120 000

Oblastní charita Ústí n. Labem
Právní občanská poradna Dialog, o. s.
R-Mosty, o. s.
Rosa, o. s.

Brno

Jihomoravský

„Není ostuda upadnout, ale zůstat ležet.“

36 000

Mladá Boleslav

Středočeský

Azylový dům pro matky s dětmi

57 000

Praha 4

Praha

ROSA – centrum pro týrané a osamělé ženy – Azylový dům s utajenou adresou

90 000
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Organizace

místo

kraj

Sdružení Linka bezpečí

Praha 8

Praha

Středisko pomoci ohroženým dětem Rosa

Kladno

Středočeský

STŘEP, o. s.

Praha 3

Teen Challenge

Praha 8

Útočiště, o. s.

Sokolov

Karlovarský

název projektu
Linka bezpečí

20 000

Praha

Bydlení je místo k žití

50 000

Praha

Rekonstrukce centra pro ohrožené děti a mládež

50 000

Dokončení rekonstrukce střediska na farmě v Liboci

90 000
1 730 000

Statistika podpořených žádostí podle typu právnické osoby:
14

obecně prospěšné společnosti

1

církevní právnické osoby

7

Statistika podpořených žádostí podle kraje:
Praha

7

Středočeský

3

Karlovarský

2

Plzeňský

2

Ústecký

1

Liberecký

0

Vysočina

1

Jihomoravský

2

Zlínský

0

Olomoucký

1

Moravskoslezský

3

Z neurčených darů byly podpořeny další projekty nestátních neziskových organizací,
které spadají do programu Obyčejný život a na které se z prostředků NIF nedostalo.
Tento objem nadačních příspěvků dosáhnul v roce 2010 výše 301 960 Kč.
Celkově bylo v roce 2010 na program Obyčejný život vynaloženo 2 341 406 Kč.
Koordinátorka programu: Gabriela Türkeová
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100 000

Péče o rodiny etnicky znevýhodněné a sociálně ohrožené

Celkem

občanská sdružení

přiděleno Kč

K transformaci péče o ohrožené děti v ČR se VDV připojuje jednak v rámci programu Nová rodina, jednak v rámci
programu Obyčejný život, kam se nověji zařadily projekty sanace rodin.
Podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, patří sanace rodin k aktivizačním sociálním službám.
Jejím úkolem je prevence, tj. práce se selhávající rodinou, které hrozí odebrání dětí do ústavní výchovy – často
z důvodů chudoby, nedostatečného bydlení či nedostatečného bytového vybavení – a také návrat dětí z ústavní
výchovy do biologické rodiny. Narozdíl od jiných zemí se v ČR sanace rodin stala sociální službou. Uskutečňuje
se doprovázením rodin, asistencí v rodině a dalšími metodami sociální práce, které jsou zaměřené na zachování
rodiny. Od roku 2009 do roku 2010 se VDV podílel na projektu v zemích Visegrádské čtyřky Podpora integrity
rodin ohrožených sociálním vyloučením a jejich místo v měnící se Evropě. V rámci projektu vznikla závěrečná
publikace „Udržet rodiny pohromadě“, která zobrazuje aktuální problémy pro rodiny ohrožené sociálním
vyloučením v České republice, Slovenské republice, Polsku a Maďarsku včetně přehledu legislativy.
Částka vynaložená v roce 2010 na potřeby pěstounských rodin a organizací pečujících o opuštěné děti
dosáhla výše 119 878 Kč.
Koordinátorka programu: Eva Kvasničková
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30

Podpora zdravotnictví

Z výnosu jmění za rok 2009, uloženého na našem účtu v USA nadací The Nippon Foundation, jsme v roce 2010
uhradili cestovní náklady pro skupinu dětí s těžkými formami astmatu, které se zúčastnily diagnostického
pobytu ve Vysokohorské klinice v Davosu (viz dále projekt Kouzelný vrch), ozdravné pobyty astmatických dětí
na Slovensku, vydávání informačního bulletinu SAAD o astmatu a přístrojové vybavení nemocnic Vsetín, Žatec
a Homolka.
Celkově jsme v roce 2010 vynaložili na aktivity, které dětem s astmatem a alergiemi usnadňují život, 1 168 310 Kč.
Poradní sbor Sasakawa Asthma Fund: MUDr. Ondřej Rybníček (předseda), MUDr. Václav Marek,
MUDr. Miroslav Vostrý, MUDr. Milena Černá, tajemnice Eva Kvasničková.
Koordinátorka programu: Eva Kvasničková
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Podpora vzdělání

K stěžejním programům VDV patří Fond vzdělání, jehož generálním partnerem je ČSOB. Z tohoto programu jsou
formou stipendií rovnoměrně podporovány děti z dětských domovů, ze sociálně slabých rodin a děti se zdravotním
postižením. Podmínkou pro získání a udržení si stipendia je dobrý prospěch a aktivní přístup ke studiu. Stipendium
dostávají studenti až do doby ukončení studia, nepřesáhne-li jejich studijní průměr známku 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.
Zástupci ČSOB jako partneři jsou členy poradního sboru a podílejí se finančně i na prezentačních akcích VDV.
Společnost ČSOB byla v roce 2010 nominována na Cenu VIA Bona za vynikající podporu tohoto dlouhodobého
společného projektu.
V roce 2010 bylo vypláceno stipendium celkem 67 studentům středních a vysokých škol do 26 let. Z nich 5 v roce
2010 ukončilo studium, a to 3 vysokoškoláci, 1 středoškolák a 1 studentka VOŠ. Na studijní pomůcky, školné,
kompenzační pomůcky a jiné potřeby přispěl VDV jednorázově desítkám studentů. Na úhradě studijních pomůcek
pro studenty středních a vysokých škol a také na úhradě nákladů letního kursu angličtiny pro děti z dětských
domovů se podílel Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových z celonárodní sbírky na podporu vzdělání.
Tato sbírka proběhla na Pražském hradě o Velikonocích a Vánocích 2009.
Poradní sbor: Ljuba Václavová (předsedkyně), Ing. František Kopecký, RNDr. Milan Pospíšil, PaedDr. Vladimíra
Rattayová, PhDr. Jan Stolár, Mgr. Pavlína Folovská, MUDr. Milena Černá, tajemnice Eva Kvasničková.
V průběhu roku 2010 vydal VDV na podporu vzdělávání sociálně a zdravotně handicapovaných studentů
celkem 1 248 767 Kč, z toho Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových přispěl 93 777 Kč a ČSOB částkou
900 000 Kč. Rozdíl mezi dary a výdaji byl uhrazen z neurčených darů.
Koordinátorka programu: Eva Kvasničková
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Podpora a ochrana lidských práv
Podpora a ochrana lidských práv jsou od počátku důležitými prvky všech programů Výboru dobré vůle – Nadace
Olgy Havlové. Jejich formy se rok od roku mění v závislosti na situaci v české společnosti i ve světě. Z finančních
rezerv nadace mohou být příležitostně podporovány rodiny s přiznaným statutem uprchlíka, děti – uprchlíci
bez rodinného zázemí či projekty zaměřené na začleňování osob žijících ve vyloučených romských komunitách.
Podpora těchto projektů/jednotlivců se uskutečňuje prostřednictvím programů Obyčejný život, Nová rodina a Fond
vzdělání.
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Projekty
Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Tato prestižní cena se vyhlašuje čtvrt roku před jejím udělením a laureáty na ni může navrhnout kdokoliv. Cílem
Ceny Olgy Havlové je vyzvednout zásluhy osobnosti, která se přes své zdravotní postižení významně angažuje
v práci pro druhé. Nositele ceny pro každý rok vybírá porota ze seznamu došlých návrhů. Při slavnostním
udílení Ceny Olgy Havlové předává VDV také poděkování významným 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 (předsedkyně), Iveta
Pešková, Mgr. Pavel Wiener, PaedDr. Blanka Dvořáková, Eva Hůlková,
Mgr. Jan Lorman
Náklady na projekt v roce 2010 činily 290 586 Kč.
Cena Olgy Havlové za rok 2010 k 20. výročí založení VDV byla
udělena dne 7. června 2010 v „Pražské křižovatce“ – bývalém
kostele sv. Anny na Anenském náměstí v Praze MUDr. Jiřímu
Křížovi, primáři Spinální jednotky při Klinice rehabilitace
a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a FN Motol. Cenu Olgy
Havlové – bronzovou sochu Olbrama Zoubka „Povzbuzení“ – předali
předsedkyně Dana Němcová a biskup Václav Malý za přítomnosti
místopředsedkyně správní rady Franzisky Sternbergové, členů správní
rady Josefa Beneše, Vladimíra Hanzela, Ivana M. Havla, Ivana Doudy,
dárců, spolupracovníků a dalších významných hostů.
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Během slavnostního odpoledne vystoupily The Plastic People of the Universe a Bambini di Praga se sbormistryní
Blankou Kulínskou a sbormistrem Lukášem Jindřichem; na klavír doprovázela Ludmila Čermáková. Slavností
provázela Tereza Kostková za spolupráce tlumočnice znakového jazyka Marie Horákové.
Poděkování
za významnou finanční podporu
– Mgr. Jitka Tázlarová, Taneční konzervatoř Ivo Váni – Psoty v Praze, s. r. o. – za opakovanou podporu VDV
formou benefičních představení žáků a absolventů konzervatoře.
– Grafton Recruitment, s. r. o. – za opakovanou podporu nákupu kompenzačních pomůcek pro chronicky
nemocné děti s neurologickými onemocněními.
– PKM Audit & Tax, s. r. o., která více než 15 let přispívá na Benefiční koncerty dobré vůle.
– JUDr. Elena Hornová, právnička z Advokátní kanceláře Hornová a Partneři, která v roce 1990 zakládala
Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové a dodnes patří k přátelům a podporovatelům nadace.
– Elsie a Martin Kubelíkovi a Kamila Brabencová – za dlouholeté dárcovství.
za účinnou spolupráci
– Jaroslav Winter, Helpnet – za účinnou spolupráci při informování o problematice zdravotního postižení na
portálu Helpnet, který provozuje BMI sdružení a Jaroslav Winter je jeho šéfredaktorem.
– Filipa Šebová, Televize Prima – za výbornou spolupráci při vysílání pořadů, díky kterým byla vybrána
chybějící částka pro Tomáše Langa na pořízení bionických protéz obou horních končetin.
– Ing. Pavlína Folovská, ČSOB – za léta trvající spolehlivou a účinnou spolupráci při Fondu vzdělání a dalších
aktivitách VDV. Patří k nim například běžecký seriál Pražského Mezinárodního Maratónu ve prospěch VDV a
patronát zaměstnanců ČSOB nad handicapovanými studenty Fondu vzdělání.
– Josef Kurčina, Advokátní kancelář KŠB – za organizaci Benefičních koncertů dobré vůle ve prospěch VDV.
za vynikající realizaci projektu
František Chamra, vedoucí Domova Dobré vůle v Kladně-Nouzově
Před dvaceti lety působil při zakládání soukromé speciální školy „Slunce“ v Unhošti, která se stala východiskem pro
další návazná zařízení pro děti s mentálním a kombinovaným postižením v okolí Kladna. Posledních deset let je
duší Domova dobré vůle v Kladně-Nouzově, kde nalezli domov lidé s nejtěžším zdravotním postižením.
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Martin Knobloch, Ave, o. s.
Pedagog, který vytvořil několik rozhlasových pořadů pro nevidomé, připravoval zvukové časopisy a knihy.
V současné době připravuje kulturní pořady a zvukové knihy pro AVE, křesťanské sdružení zrakově postižených
a jejich příznivců v Českém Brodě.
The American Austrian Foundation, poděkování převzal prof. Wolfgang Aulitzky, Vídeň
Významný vídeňský urolog zastupuje Americko-Rakouskou nadaci, která ve spolupráci s Open Medical Institute
pořádá špičkové specializované semináře určené pro mladé lékaře z postkomunistických zemi. Semináře se konají
v rakouském Salzburgu, přednášejí na nich světově uznávaní odborníci ze Spojených států a západní Evropy.
Administraci týdenních seminářů a dlouhodobých stáží tohoto projektu pro Českou republiku převzal od Open
Society Fund v Praze roku 2000 Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.
Ing. Tomáš Tylich, Kolumbus, o. s., Ústí nad Labem
Přestože sám bojuje se svou těžkou duševní nemocí, kterou trpí od roku 1989, obětavě pomáhá lidem s duševními
onemocněními, je pacientským důvěrníkem, poskytuje právní a sociální poradenství v občanském sdružení
Kolumbus. Říkají o něm: „Za všech situací je ochoten podat pomocnou ruku.“

V průběhu roku 2010 uspořádala mezinárodní organizace Open Medical Institut ve spolupráci s American Austrian
Foundation 30 lékařských seminářů v Salzburgu. Témata zasahovala různé oblasti medicíny a jednotlivé semináře
zaštiťovali špičkoví odborníci a prestižní vědecké instituce. VDV zprostředkoval přihlašování českých lékařek
a lékařů. Výběrovým řízením úspěšně prošlo 67 z celkem 202 přihlášených. Největší zájem byl o kardiologická
témata. Lékařky a lékaře také velmi zaujal anesteziologický seminář a seminář zaměřený na interní medicínu.
Na odbornou zahraniční stáž se přihlásilo devět absolventů Salzburských seminářů. Z těchto devíti zájemců již
sedm na stáž vycestovalo a dva se na ni připravují.
Ve snaze multiplikovat poznatky ze Salzburských seminářů pořádá VDV každoročně pražské semináře, které
jsou určeny nejen lékařům, ale také pracovníkům a zástupcům organizací občanské společnosti a širší veřejnosti.
Poznatky získané na semináři v Salzburgu přednesla MUDr. Dagmar Seidlová z FN Brno na semináři Pooperační
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péče o obézní a starší pacienty, který proběhl 7. října v Praze. Na téma Spinální péče v ČR přednášel 11. listopadu
primář Spinální jednotky při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a FN Motol a současně laureát
Ceny Olgy Havlové 2010 MUDr. Jiří Kříž.
Vybrané citáty z evaluačních dotazníků, které vyplňovali absolventi Salzburských seminářů v průběhu roku 2010:
„Byly prezentovány nejnovější informace a pro praxi byly velmi důležité diskuse s lektory
i ostatními účastníky. Přínosná byla rovněž možnost porovnání systémů zdravotnictví v různých
částech světa, diskuse byly velmi živé a konkrétní.“
MUDr. Petr Bystřický, chirurgické oddělení Nemocnice Písek
„Dostal jsem nové podněty k dalšímu studiu a pro praxi.“
MUDr. Martin Černý, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2
„Díky tomuto semináři jsem získala nové přátele a spoustu cenných znalostí z mého oboru.“
MUDr. Jana Hřebcová, Ph.D., FN u sv. Anny v Brně
Prostředky vynaložené na realizaci programu ze strany VDV v roce 2010 činily 91 303 Kč.
Koordinátora projektu: Jitka Horáková

VDV předal v roce 2010 Národní lékařské knihovně v Praze odborný lékařský časopis Diabetes publikovaný
v USA, který VDV získává od jeho vydavatele a který už od roku 1990 průběžně doplňuje vzdělávání našich lékařů.
Děkujeme!
Koordinátora projektu: Jitka Horáková
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Již šestým rokem spolupracuje VDV s Vysokohorskou klinikou v Davosu ve Švýcarsku. V listopadu 2010 se sedm
dětí z Teplicka v severních Čechách účastnilo diagnostického a léčebného pobytu na významné německé klinice
pro léčbu astmatu a alergických onemocnění. Nepřehlédnutelný je pokaždé také kvalitní pedagogický program.
Ředitelem kliniky je pan Michael Ohnmacht, vrchním lékařem je Dr. Roger Lauener, vedoucím pedagogem
Christian Caflisch. Při výběru dětí jsme spolupracovali s MUDr. Petrou Jelínkovou. Doprovod a tlumočení bylo
zajištěno pracovnicemi kanceláře VDV.
Koordinátorka projektu: Gabriela Türkeová

Prázdninové pobyty dětí v Chorvatsku umožnila Majetková, správní a delimitační unie odborových svazů ve dvou
střediscích: v Makarské a Vodici (pobyty organizuje Zdeněk Zmeškal). V roce 2010 byly pro prázdninové pobyty
vybrány děti z následujících dětských domovů: Boršov nad Vltavou, Budkov, Česká Kamenice, Dubá–Deštná,
Duchcov, Fulnek, Havířov – Podlesí, Hodonín, Horní Těrlicko, Chomutov, Korkyně, Koryto u Prachatic, Krompach,
Litoměřice, Melč, Planá u Mariánských Lázní, Radenín, Rovečné, Sázava, Senožaty, Staňkov, Uherský Ostroh,
Unhošť, Zvíkovské Podhradí. Celkem se prázdninových pobytů zúčastnilo 585 dětí.
Koordinátorka projektu: Eva Kvasničková

39

V roce 2010 se letní jazykové školy zúčastnily tři studentky z dětských domovů Vrchlabí a Sedloňov. VDV pro ně
zajistil intenzivní kurz angličtiny na Kaplan International Colleges v městečku Torquay ve Velké Británii. Dívky
prožily čtrnáct dnů nepřetržitého trénování angličtiny ve škole i v běžném životě. Kromě tamních pedagogů rády
vzpomínají také na rodiny, v nichž bydlely a které je mile přijaly. Projekt významně podpořil Nadační fond manželů
Livie a Václava Klausových.
Koordinátorka projektu: Jitka Horáková

Prodejní galerie ve Zlaté uličce č. 19 byla po větší část roku 2010 uzavřena z důvodu rekonstrukce a archeologického
výzkumu. Po skončení těchto prací se bude VDV opět ucházet u Správy Pražského hradu o možnost provozu
prodejní galerie pro návštěvníky Pražského hradu v roce 2011, kdy bude Zlatá ulička opět uvedena do provozu.
Koordinátorka projektu: Eva Podzimková
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Výbor dobré vůle byl již druhým rokem charitativním partnerem Prague International Marathon (PIM). Projekt
byl zahájen v roce 2009 a prvním běžcem dobré vůle se stal Jan Freudl, který běžel za VDV desetikilometrový závod
TESCO GRAND PRIX 2009. V roce 2010 se projekt Běžci dobré vůle intenzivně rozvíjel: za VDV začalo běhat
více běžců-jednotlivců (celkem 13) a do projektu se zapojila i společnost ČSOB. Hervis 1/2 Maraton Praha 2010 se
zúčastnilo 44 zaměstnanců ČSOB (18 žen a 26 mužů) a na startu maratónu se sešlo 19 zaměstnanců banky (3 ženy
a 16 mužů). Někteří běželi celou trať sami nebo jako tým, jiní si ji rozdělili v rámci štafetového běhu. Na konto
Dobra není nikdy dost přišlo díky běžcům-dobrovolníkům z ČSOB celkem 81 440 Kč, to je částka, která se rovnala
zaplacenému startovnému a kterou převedla do sbírky ČSOB. Díky všem běžcům zapojeným do projektu přibylo
na konto Dobra není nikdy dost celkem 125 000 Kč.
Koordinátorka projektu: Eliška Freudlová
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PR [public relations]
Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
v roce 2010
Rok 2010 byl ve znamení oslav dvacátého výročí VDV a vzpomínky na paní Olgu Havlovou, zakladatelku Výboru
dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Po dobu celého roku jsme pořádali akce a informovali veřejnost o naší činnosti
v průběhu uplynulých 20 let. Náš dlouholetý grafik Pavel Cindr navrhl logo 20 let Výboru dobré vůle – Nadace Olgy
Havlové, které jsme připojovali ke všem PR materiálům VDV.
S potěšení můžeme říci, že naše jubilejní oslavy se setkaly s velice příznivým ohlasem od našich dárců, partnerů a ze
strany veřejnosti.

42

Odhalení pamětní desky paní Olze Havlové
27. ledna 2010, v den úmrtí Olgy Havlové (1933 – 1996), jsme odhalili pamětní desku naší zakladatelce na budově
sídla VDV v Praze na Senovážném náměstí 2, kde paní Olga působila v letech 1992 – 1995. Odhalení desky se
konalo za účasti bývalého prezidenta Václava Havla, předsedkyně správní rady VDV Dany Němcové a biskupa
Václava Malého, člena správní rady VDV. Desítky pamětníků paní Olgy a příznivců VDV sledovaly odhalení desky
za hudebního doprovodu Pavla Smetáčka a skupiny Traditional Jazz Studio. Tato akce se těšila velkému zájmu
novinářů, informace o ni zprostředkovala Česká televize, Český rozhlas, Deník, České noviny, Lidové noviny,
Mladá fronta DNES, Právo, tyden.cz a řada dalších médií.
Časopis Dobré zprávy 1 – 4/ 2010
První číslo Dobrých zpráv jsme tematicky věnovali dvacátému výročí VDV. Na jeho počátky a na setkání s paní
Olgou Havlovou zavzpomínal biskup Václav Malý, člen správní rady VDV, Pavel Kavánek, generální ředitel ČSOB,
dlouholetá dobrovolnice VDV Marie Prausová a Blanka Dvořáková, ředitelka několika organizací starajících se o děti
a mladé lidi s postižením. Se svolením spisovatele Pavla Kosatíka jsme otiskli výňatek z knihy o paní Olze Havlové.
Druhé číslo Dobrých zpráv bylo zaměřeno na udílení Ceny Olgy Havlové za rok 2010. Laureát ceny MUDr. Jiří Kříž
hovořil o svých osobních zkušenostech se zdravotním postižením i o své práci primáře Spinální jednotky při Klinice
rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a FN Motol.
Ve třetím čísle Dobrých zpráv jsme se zaměřili na seniory, jimž se VDV věnuje nejen ve svých programech, ale
také ve spolupráci s Elpidou plus, o. p. s. Milena Černá se v rozhovoru zamýšlela o roce 2010, který byl prohlášen
Evropským rokem boje proti chudobě.
Poslední, čtvrté číslo Dobrých zpráv bilancovalo události roku 2010, kdy si VDV připomínal dvacáté výročí svého
založení. Hlavní rozhovor s Miroslavem Novákem se věnoval komunikaci, která se stala i pro neziskové organizace
nezbytností.
Publikace 20 let Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
U příležitosti uplynutí dvou desítek let od založení VDV jsme vydali vzpomínkovou publikaci Dvacet let VDV,
ve které se mapují jednotlivá léta a vzpomínáme na lidi a události, které utvářeli dnešní podobu nadace. Publikace
vzdává hold zakladatelce VDV paní Olze Havlové a zachycuje celou řadu důležitých projektů, které výrazně zlepšily
život lidí se sociálním a zdravotním handicapem. Kniha připomíná řadu osobností, které s velkým osobním
zaujetím pracovaly pro VDV, stejně jako řadu společností a partnerských organizací, které činnost VDV finančně či
materiálně podpořily.
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Cena Olgy Havlové ve znamení 20 let VDV
Cena Olgy Havlové 2010, která se konala v duchu oslav 20. výročí založení VDV, proběhla oproti minulým ročníkům
velice netradičně. Slavnost se odehrála v krásném prostoru Pražské křižovatky, jejíž velká kapacita nám umožnila
pozvat celou řadu našich letitých dárců, příznivců a podporovatelů. Na Ceně jsme poděkovali našim dárcům
a partnerům za dvacetiletou přízeň a podporu. K 20. výročí VDV jsme také udělili zvláštní poděkování Václavu
Havlovi za přínos občanské společnosti.
Výstava fotografií o paní Olze Havlové v Paláci Lucerna
Od 12. října do 20. listopadu 2010 se konala v Paláci Lucerna výstava fotografií o paní Olze Havlové. Vystavené
archivní fotografie byly pořízeny O. Němcem, Z. Chrapkem, G. Čapkovou, B. Holomíčkem a dalšími
profesionálními fotografy. Fotografie představily paní Olgu v letech, kdy pracovala pro Výbor dobré vůle a později
pro nadaci nesoucí její jméno. K výstavě byl vydán elektronický katalog fotografií. Pokračování výstavy v roce 2011
se bude konat v Brně, Častolovicích a Roztokách u Prahy.
Aukce předmětů paní Olgy Havlové
Již v prvních letech po založení VDV si organizace získala širokou podporu a obdiv veřejnosti. Do kanceláře VDV
pravidelně docházeli partneři a obdivovatelé paní Olgy, kteří jí přinášeli upomínkové předměty jako poděkování
za činnost VDV. Všechny tyto předměty paní Olga věnovala nadaci a VDV je dodnes opatruje. Některé z těchto
darů VDV vyčlenil pro aukci k 20. výročí svého založení. Každý z předmětů má svůj vlastní příběh a nese v sobě
vzpomínku na paní Olgu. Výtěžek z aukce ve výši 30 000 Kč byl použit na nákup nezbytných zdravotních
a kompenzačních pomůcek pro děti se zdravotním postižením v rámci veřejné sbírky VDV Dobra není nikdy dost.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli akce připravovat a realizovat.
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Sesterské organizace
Canadian Czechoslovak Fund for Medicine and Rehabilitation podporuje vybrané projekty sociálního, zdravotního,
vzdělávacího a kulturního zaměření v České republice. Hlavní osobou této sesterské organizace je přítel nadace,
podnikatel českého původu K. A. Velan, který přispívá VDV od jeho založení. V roce 2010 přispěl na potřeby
nestátních neziskových organizací částkou 497 143 Kč.
Olga Havel Foundation New York spravuje Sasakawa Asthma Fund z vkladu japonské nadace The Nippon
Foundation. Výnos v roce 2010 činil 1 319 877 Kč. Celá částka byla rozdělena formou grantů organizacím, které
pečují o nemocné děti.
Deutsche Freunde und Förderer der Olga Havel Stiftung, e. V. – spolek založený paní Sabine Gruša podporuje
sociální a vzdělávací projekty v ČR. V roce 2010 jsme z výtěžku benefičních akcí a přispěvatelů v Německu obdrželi
celkem 331 109 Kč. Z této částky byly podpořeny sociální aktivity v příhraničních oblastech, zejména v městech
Cheb, Sokolov a Klatovy. Částkou 5 000 EUR přispěli na pomoc ohroženým dětem Eva a Peter Achnitzovi
z Norimberku.
Za neúnavnou práci pro organizace i jednotlivce v České republice upřímně děkujeme.
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Malá statistika
Kolika organizacím a jednotlivcům jsme pomohli?

rok

počet organizací

počet jednotlivců

2006
2007
2008
2009
2010

89
74
130
129
126

1 329
968
951
989
925

objem nadačních
příspěvků v Kč
21 650 270
8 912 528
9 613 139
11 202 577
8 427 411

Podíl jednotlivých programů na celkovém objemu příspěvků v roce 2010
Zdravotnictví:

15 %

Sociální a humanitární programy včetně NIF:

66 %

Vzdělání:

16 %

Lidská práva:
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3%

Pomáháme
Dobrovolnický program pro zaměstnance ČSOB „Pomáháme společně“

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 ﬁnanční 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.

www.csob.cz
Infolinka 800 300 47
300

Děkujeme dobrým lidem,
kteří ve svých závětích pamatovali na dílo
Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
V roce 2010 to byli:
Věra Janoušková z Brna
Lilly E. Landerer z New Yorku
Olga Radimská z Keene, USA
Kateřina Rimonová z Prahy
Josefina Salichová z Prahy
Jaroslava Snopková z Prahy
Dagmar Zifferová z Prahy
Vděčně na ně vzpomínáme.

V roce 2010 věnovali VDV více než 10 000 Kč
A. D. Praha, s. r. o. (13 000 Kč), AMJ TRADE, spol. s r. o. (20 000 Kč), JUDr. Jiří Balaštík (18 000 Kč),
MUDr. Michaela Baráčková (25 000 Kč), CAFE DE PARIS (20 000 Kč), CIMEX INVEST, s. r. o. (15 000 Kč),
ČESKOMORAVSKÁ KOMODITNÍ BURZA KLADNO (12 000 Kč), ČESKOMORAVSKÝ CEMENT, a. s. (50 000 Kč),
ČSAD Praha Holding, a. s. (103 000 Kč), ČSOB Asset Management, a. s. (200 000 Kč), ČSOB (2 203 384 Kč),
JUDr. Milan David (15 000 Kč), Deutsche Freunde und Förderer der Olga Havel Stiftung (331 109 Kč),
Felix a spol., advokátní kancelář (30 000 Kč), Aleš Frel (20.000 Kč), Marie a Václav Frybovi (13 000 Kč),
GRAFTON RECRUITMENT, s. r. o. (30 000 Kč), GRAVITECH, s. r. o. (11 000 Kč),
Doc. Ing. Ivan Havel CSc. (12 900 Kč), Dagmar Hochová-Reinhardtová (30 000 Kč),
JUDr. Miloš Holeček (78 000 Kč), Eva Hvížďalová (12 000 Kč), Ing. Tomáš Chrz (30 000 Kč),
Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. (11 200 Kč), INVESTIČNÍ KLUB, a. s. (20 000 Kč), Věra Kičmerová (17 000 Kč),
Václav Kokožka (15 600 Kč), Libuše Körnerová (20 000 Kč), Ing. Martin Kosobud (13 500 Kč),
Richard Krahulec (15 000 Kč), Mgr. Ing. Martin Krejčí (60 000 Kč), Elsie, Kamila a Martin Kubelíkovi (30 000 Kč),
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Paul J. G. Lemmens (21 182 Kč), MAJETKOVÁ, SPRÁVNÍ A DELIMITAČNÍ UNIE ODBOROVÝCH SVAZŮ (60 000 Kč),
Blanka Motejlová (50 000 Kč), NADAČNÍ FOND MANŽELŮ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH (93 777 Kč),
Ing. Helena Navrátilová (42 500 Kč), Milena Nečásková (15 000 Kč), JUDr. Petra Nováková, PhD. (15 000 Kč),
PATRIA FINANCE, a. s. (16 000 Kč), Jiří Pešl (10 500 Kč), JUDr. Magda Pištorová (21 000 Kč),
PKM Audit & Tax, a. s. (15 000 Kč), Ing. Petra Pospíšilová (20 000 Kč), Mgr. Libor Prokeš (18 000 Kč),
PURO-KLIMA, a. s. (50 000 Kč), Prof. Ing. Tomáš Roubíček, DrSc. (15 000 Kč),
S. A. CIMENTERIES C.B.R. (100 000 Kč), Blanka Seidlová (20 000 Kč), Eliška Schwarzerová (20 000 Kč),
Skanska, a. s. (75 000 Kč), SRPŠ ZŠ Koloveč (16 659 Kč), STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, s. p. (45 000 Kč),
Franziska Diana Sternbergová (51 036 Kč), Ing. Emanuel Šíp (20 000 Kč), JUDr. Martin Šolc (20 000 Kč),
Helena Šubrtová (50 000 Kč), David Türke UNIWIN (18 350 Kč), Richard Vajsejtl (10 500 Kč),

VAKUUM Praha, spol. s r. o. (15 000 Kč), Ing. Zuzana Vaněčková (30 000 Kč), Karel Velan, Velan Inc. (497 143 Kč),
SCHODY, a. s. (13 000 Kč), JUDr. Marcela Vilímková (13 000 Kč), Jan Vraný (24 000 Kč),
VELKOLOM ČERTOVY
ČER
Weber (15 000 Kč).
Ing. Miroslav We
Association of Friends of the American Austrian Foundation – 92 240 Kč
Grant The Assoc
NIPPON FOUNDATION pro SASAKAWA ATHMA FUND – 1 319 877 Kč
Výnos z vkladu N
koncertu mužského pěveckého sboru „Koninklijke Zangvereniging Venlona“ z Holandska
Výtěžek z benefičního
benefi
sboru „Gaudium Cantorum“ v kostele sv. Mikuláše na Starém Městě Pražském – 16 910 Kč
a smíšeného sbor

Rovných 10 000 Kč věnovali
Rovnýc
Tomáš Boublík; ssbor CARMINA BOHEMICA, o. s.; Jan a Eliška Freudlovi; HERDUCA, spol. s r. o.; Ing. Pavel Hrabě;
IZOLCENTRUM-CB, s. r. o.; Ing. Helena Kryštůfková; Nadační fond Ludmila; manželé Novákovi;
IZOLCENTRUMMarie Roubíčková; Dr. Ivana Schmidtová; MUDr. Anna Spurná; Ing. Vladimír Stecher;
MUDr. Marie Oršulíková;
Or
spol. s r.o.
Jaroslav Straka; STŘECHY-Prüher,
S
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Do 10 000 Kč darovali
A-MÁMA; ACCOUNT CZ a BOSONY, s. r. o.; AISOPOS, s. r. o.; ALPIQ GENERATION (CZ), s. r. o.;
ASIANA, spol. s r. o.; AUTO TUNING PLUS, s. r. o.; AUTOMOTOKLUB Kladno; AveCan, s. r. o.;
Prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.; Adéla Bartlová; BcB, s. r. o.; CAFÉ SERVIS; Jiřina Bednaříková;
Milan Antonín Beránek; David Besten; Helena Bezdíčková; Marie Bezděková; Dagmar Bečková; Romana Bečvářová;
Ing. Jarmila Bělovská; Ing. Jana Blatná; JUDr. Pavla Blažková; Petr Bodlák; Jiří Březovjak; Hana Broučková;
Ing. Vladimír Brož; Pavel Bruncvík; Tomáš Brych; Ing. Dalibor Bucek; Zdena Bystřická; Miroslav Bystřický;
Dita Bártová; Václav Bílek; Olga Bílá; CESTER & PARTNERS; CM KONFEDERACE OS; Filip Cicvárek;
JUDr. Marie Cilínková; Martin Citron; JUDr. Katarína Čechová; Milada Čepičková; Ing. Jan Černohouz; Jana Černá;
Jan a Karolína Černí; Františka Terezie Čeřovská; ČESKÉ PŘEKLADY, s. r. o.; ČSOB Factoring, a. s.; Libor Danhel;
Prof. JUDr. Jan Dědič; Petr Dolenský; Draha; JUDr. Dagmar Dubecká; Petr F. Durna, Marie Dvořáková;
Ing. Blanka Dybová; EQUITA Consulting, s. r. o.; EUROVIA SERVICES, s. r. o.; Dr. Václav Exner;
FEDERAL–MOGUL FRICTION PRODUCTS, a. s.; Honorarkonsul Heinz Fennekold; Jitka Fialová;
Ing. Lenka Fikarová; Karel Filas; JUDr. Petr Fišer; Pavlína Folovská; Anna Freimanová; Zina Freundová-Hamonová;
Dalibor Fuchs; Gita Gajdušková; Marie Gavalčíková; Otto Gibiec; GLOBAL PAYMENTS EUROPE, s. r. o.;
Helena Guryčová; Jan Hájek; Marie Hájková; Pavel Hanuš; Jiří Hautke; Petr Havránek; manželé Hegrovi;
Pavel Hejzlar; Mgr. Ludmila Hergottová; Dagmar Hessová; Dagmar Hlavinová; Vítězslav Hlaváček;
PhDr. František Hoffmann; Jiří Homolka; Jiří Hönig; JUDr. Elena Hornová; JUDr. Jiří Horník; Markéta Horová;
Helena Hronešová; JUDr. Jana Hüblerová; Hana Hudcová; Ivana Hudská; Mgr. Juraj Hudák LL.M.; Anna Hujová;
Jaroslav Huml; Ing. Ladislav Huryta; Ladislav Huryta ml.; Michal Hynek; Ing. Luboš Charvát; Jan Chlumský;
Ing. Vladimír Chytrý; zaměstnanci IKEA Hanim, s. r. o.; zaměstnanci IKEA Česká republika, s. r. o.;
PhDr. Jiří Jakubů; Ing. Igor Janovský; Jitka Kadavá; Jana Kadlecová; Kancelář Poslanecké sněmovny;
KANCELÁŘSKÉ SYSTÉMY, a. s.; Mgr. Šárka Karlová; Jaroslava Kavalcová; Vítězslav Kaše; Petr Kerek;
Ing. Oldřich Klos; Dalibor Knecht; Kamila Knoppová; Eva Komanová; KOMORA DAŇOVÝCH PORADCŮ ČR;
Ing. Jan Kondr; Tomáš Konečný; David Kopecký; Alena Kosová; Jindřich Kotvrda; Miroslav Kovář;
Richard Kočí; Ing. Milan Košvanec; manželé Kořínkovi; Lenka Kranlová; Marie Kratochvílová;
Radmila Kratochvílová; Hana Krchovová; Hana Krejčová; Mgr. Ing. Pavlína Krušinová; Josef Kubeš; Petr Kubeš;
Věra Kundratová; pan Kunovjánek; Michal Kunz; Josef Kurčina; Ing. Josef Kuřík; Jaroslava Kutišová; Jan Kykal;
Mgr. Ing. Milada Kürtosiová; Tomáš Křížek; Miroslav Langer; Jana Langová; Marie Lauermannová; Pavel Lebeda;
Jaroslava Leipertová; Jan Lichner; Marie Lichtágová; Martin Linduška; Alena Lisá; Zdeněk Liška; Marek Loula;
Ing. Anna Lounková; RNDr. Regina Lukášová; Jaroslav Machotka; Otakar Macák; Olga Mařáková;
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Zdeňka Marková; MARSH, s. r. o.; Libuše Maryšková; MASARYKOVA UNIVERZITA; Jana Mazalová;
Věra Meisnerová; MERGER VISION, s. r. o.; Květa Miková; JUDr. Petra Mirovská; RNDr. Anna Moravcová;
Moravská stavební - INVEST, a. s.; zaměstnanci MPSV; RNDr. Libor Mrázek; NEMOS PLUS, s. r. o.;
NESTREL, a. s.; David Navara; Iva Nebeská; Ing. Jiří Nejedlý; Libuše Neumannová; Naďa Neumannová;
Tomáš Nieslanik; NOTÁŘSKÁ KOMORA ČR; Radek Novotný; Václav Novotný; Josef Novák; rodina Novákova;
Libuše Nováková; Miroslava Nováková; Zuzana Nováková; JUDr. Marcela Němcová; JUDr. Nina Odstrčilová;
Pavel Oktabec; PLASTIKA, a. s.; studenti z PRAGUE COLLEGE; Ladislav Panský; Josef Panuška;
Mgr. Martina Parusová Zímová, LL.M.; JUDr. Ing. Václav Pátek; Ivana Pavlová; Marek Pechlát;
JUDr. Ladislav Petrásek; Jaroslava Petrášková; Miloslav Pilecký; Marie Piskáčková; Ing. Lubomír Polášek, CSc.;
Pavel Polívka; Ing. Eva Potůčková; Karla Potůčková; JUDr. Olga Preclíková; Dana Procházková; Jana Prüherová;
Tomáš Půža; Jan Přiklopil; Jiří Rajnoch; Aleš Rataj; REALFINA, a. s.; Ing. Pavel Reich; František a Irena Rejlovi;
Tomáš Rejman; paní Urbanová Rejtharová; MUDr. Ivana Reneltová; ROKALION, s. r. o.; Vladimír Rosa;
JUDr. Václav Rovenský; Antonín a Božena Rybářovi; Jan Řehoř; JUDr. Ivan Řezníček, PhD.; Jan Řezáč;
Jitka Řeřichová; Olga Schreiberová; Ing. Jan Schwarzer; Milena Schwarzová; JUDr. Tomáš Sequens; Daniel Severa;
Ladislav a Zdeňka Sieglovi; Jana Sieglová; Pavel Skřehot; manželé Skřivánkovi, Eva Slezáková; Jiří Smarda;
Hana Smržová; Mgr. David Sobek; RNDr. Pavel Sobíšek; JUDr. Sylvie Sobolová; Václav Sochor; Věra Sochorová;
Ing. Věra Soukupová; Zuzana Soukupová; Marie Stonová; Milan Stor; Sylva Stočesová; Lukáš Stránský;
Ing. Dušan Stárek; Lucie Sunegová; PhDr. Zdeněk Svoboda; Blanka Svobodová; Božena Sychrovská;
Jan a Marie Sýsovi; Marta Šarhanová; Marie Šemorová; Mgr. Karel Šemík; Magda Šenková; Martin Ševčík;
paní Škodová; PaedDr. Ladislav Špaček; Jana Šprincová; Miloš Šulc; RNDr. Pavel Švec; Romana Švihlová;
Radek Šťastný; Jiří a Jiřina Šálených; Jaroslav Taneček; Eva Tichopadová; Ing. Oldřich Tichý; Jiří Tobiáš;
Mgr. Drahomír Tomašuk; TOP SPIRIT, a. s.; TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA, s. r. o.; Čeněk Třeček;
JUDr. Jitka Tutterová; Jaroslava Türkeová; Dagmar Tvrdonová; Marie Valešová; Jarmila Valouchová;
Ing.Ludvík Valíček; Dr. Joseph Franciscus Vedlich; Ladislav Velebný; Ing. Miloš Večeřa; RNDr. Zdeněk Veškrna;
Daniel Vimr; paní Vladařová; Ing. Zuzana Voláková; Mgr. Marek Vosátka; Ing. Jiří Vrabec; VÁPENKA ČERTOVY
SCHODY, a. s.; výtěžek z benefičního koncertu mužského pěveckého sboru „Koninklijke Zangvereniging Venlona“
z Holandska v Národním muzeu; výtěžek z koncertu Markéty Janouškové v Berlíně; výtěžek z koncertu v kostele
sv. Tomáše; Lina Wagnerová; Pavel Weis; dr. Alena Winterová; Zdenka Wittochová; Marcel Wolf; Oda Wommer;
Eva Zakševická; JUDr. Eva Zarembová; Eva Zermegová; Ing. Jaromír Zikmund; Ing. arch. Jaroslav Zima;
Ing. Karel Zoubek; Ivo Záborec; Základní škola Jince; neznámý dárce z Litoměřic; dárci na sportovním veletrhu
PIM 2010; ostatní neznámí a anonymní dárci (celkem 32 700 Kč).
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Věcné dary v hodnotě 102 097 Kč
nám v roce 2010 věnovalo šest dárců:
IGNUM, s. r. o.
Dr. Luboš Frano
Line Art Group, a. s.
A&CE Consulting, s. r. o.
Časopis Praktická moderní žena
adidas ČR, s. r. o.

Zvláštní poděkování
• Advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík za uspořádání patnáctého Benefičního koncertu dobré vůle dne
21. listopadu 2010 v kostele sv. Šimona a Judy. Josefu Kurčinovi za organizaci koncertu.
• Bambini di Praga, paní profesorce Blance Kulínské a profesorce Ludmile Čermákové za vystoupení při
slavnostním udělení Ceny Olgy Havlové dne 7. 6. 2010 v Pražské křižovatce.
• Pěveckému sboru Carmina Bohemica s dirigentkou paní Věrou Hrdinkovou za vystoupení při Benefičním
koncertu dobré vůle 21. listopadu 2010 v kostele sv. Šimona a Judy na podporu programu Senior.
• Elišce Freudlové za organizaci projektu Běžci dobré vůle v rámci běžeckého seriálu Prague International
Maraton.
• Firmě E. S. Best za elektronické zasílání Fleet Sheet a Final Word.
• Pavlu Cindrovi za empatickou tvorbu grafických návrhů pro VDV. Děkujeme také jeho dětem Jáchymovi
a Marianně za tvorbu kreseb pro Výroční zprávu VDV za rok 2010.
• Českému rozhlasu za mediální partnerství.
• České televizi za vysílání osvětového spotu VDV v lednu 2010.
• Českému zastupitelskému úřadu v Berlíně, J. E. dr. Rudolfu Jindrákovi, spolku Deutsche Freunde und
Förderer der Olga Havel Stiftung a panu Heiko Krebsovi z EJF Lazarus za benefiční akce ve prospěch VDV.
• Společnosti ČSOB, generálnímu řediteli a předsedovi představenstva ČSOB, a. s., Ing. Pavlu Kavánkovi
za dlouholeté partnerství v projektu Fond vzdělání.
• Společnosti ČSOB Asset Management, a. s., za správu nadačního jmění a podporu programů sociální integrace.
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• Společnosti D-sign.cz za správu webových stránek www.vdv.cz.
• Nakladatelství Economia za podporu publicity akcí pořádaných VDV.
• Hochgebirgsklinik Davos–Wolfgang, zejména jejímu řediteli panu Michaelu Ohnmachtovi a primáři HansJoachimu Mansfeldovi a pedagogickému oddělení za účast na evropském projektu pomoci dětem ze severních
Čech trpícím těžšími formami astmatu a alergického dermorespiračního syndromu.
• Mgr. Marii Horákové za fenomenální převod slova a hudby do znakové řeči při slavnosti Ceny Olgy Havlové.
• The Plastic People of the Universe za jedinečné hudební vystoupení při slavnosti Ceny Olgy Havlové.
• Zdeňku Chrapkovi a Otakarovi Macákovi za profesionální fotografickou dokumentaci významných akcí VDV.
• Evě Kocnárové za návrh pamětní desky Olgy Havlové na domě čp 994 Praha 1.
IN-SY-CO
• Firmě IN
SY C za softwarovou podporu.

• Časopisu Interní medicína pro praxi za spolupráci při zdravotnických 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 svazů za prázdninové pobyty v Chorvatsku pro děti
z dětských domovů.
• Veronice a Josefovi Marhovým za podporu projektu „Kouzelný vrch“.
• NEWTON Media, a. s., za bezplatný týdenní monitoring médií.
• Olze a Stephanovi von Pohl za překlady našich textů do angličtiny.
• Telefónica O2 Czech Republic, a. s., za provoz zelené linky 800 111 010.
• Tereze Kostkové za moderování slavnosti Ceny Olgy Havlové.
• Jednotě bratrské, zejména Tomáši Růžičkoví a Richardu Krausovi za poskytnutí technického zázemí při
vyhlášení Ceny Olgy Havlové 2010.
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• Báře Barabáš Štěpánové za moderování aukce předmětů paní Olgy Havlové v prosinci 2010.
• Medical Tribune za pravidelné zveřejňování inzerátů mezinárodních lékařských seminářů v Salzburgu.
• Line Art group, a. s., za grafickou úpravu publikací a jiných materiálů spojených s oslavami 20. výročí VDV.
• Prague International Marathon za partnerství v projektu VDV Běžci dobré vůle.
• MediPool za mediální partnerství v projektu Salzburg Medical Seminars.
• Ing. Ireně Šatavové za vedení elektronického časopisu VDV Dobré zprávy, za její rozhovory s lidmi kolem VDV
a také redakční a jazykovou úpravu všech tiskových materiálů VDV.
• Společnost News Outdoor Czech Republic za poskytnutí mediálního prostoru společné kampani o. p. s. Elpida
a VDV „Mluvme o stáří“.
• Paláci Lucerna, zejména paní Dagmar Havlové, za umožnění konání výstavy fotografií o paní Olze Havlové
v prostorách Kavárny Lucerna.
• Bohdanu Holomíčkovi, Ondřeji Němcovi a Dušanu Šimánkovi za poskytnutí a zpracování fotografií paní
Olgy Havlové v rámci oslav 20. výročí založení VDV.
• Jiřímu Volfovi z firmy Gravitech, s. r. o., za aktivní podporu projektu Ticho ticho neléčí.
• Společnosti adidas ČR, s. r. o., za poskytnutí triček běžcům dobré vůle a T-SHIRTS 4U za jejich potisk.
• Behej.com za mediální podporu projektu Běžci dobré vůle.
• Janu Škrabálkovi za patronát běžců dobré vůle.
• Všem běžcům dobré vůle a běžcům ČSOB za vytrvalost a odhodlání běžet za ty, kteří běžet nemohou,
v běžeckém seriálu Prague International Marathon.
• Paulu Lemmensi a Erice Kavka za uspořádání benefičních koncertů ve prospěch VDV, na kterých vystoupily
sbory Gaudium Cantorum a Koninklijke Zangvereiging Venlona.
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Zpráva auditora
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Hospodaření nadace v roce 2010 v Kč
Hlavní činnost

Výnosy

Celkem
Náklady

Převod finančních prostředků z fondů na hlavní činnost
Převod finančních prostředků z fondů NIF
Ostatní výnosy z hlavní činnosti
Nadační příspěvky
Příspěvky z výnosu prostředků NIF
Režijní náklady (na provoz a správu nadace)
Ostatní náklady
Odpisy dl. hmotného majetku (účetní)

Celkem

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti

Vedlejší činnost

Výnosy

Celkem
Náklady

Výnosy z prodeje finančního majetku (cenné papíry)
Výnosy z prodeje finančního majetku NIF
Výnosy finančního majetku (ostatní)
Výnosy finančního majetku NIF
Výnosy z prodeje dl. hmotného majetku
Ostatní výnosy
Přecenění finančního majetku (KR)
Prodaný finanční majetek
Prodaný finanční majetek NIF
Ostatní náklady NIF (správa fin. majetku)
Ostatní náklady
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
Přecenění finančního majetku (KR)

Celkem

Hospodářský výsledek z vedlejší činnosti
Z toho: výsledek hospodaření NIF

Celkový hospodářský výsledek
daň z příjmu PO

Přehled darů

Celkový výsledek hospodaření VDV po zdanění
Finanční dary od soukromých osob
Finanční dary od organizací
Dědictví
Věcné dary
Celkem

6 386 965
2 040 446
87 928
8 515 339
6 386 965
2 040 446
2 601 488
113 261
457 380
11 599 540

- 3 084 201
17 425 098
26 045 947
1 658 223
1 645 798
32 000
377 523
1 929 668
49 114 257
17 260 344
25 939 372
21 797
70 859
30 000
1 684 436
45 006 808

+ 4 107 449
+ 1 730 576

+ 1 023 248
– 261 060

+ 762 188
1 275 338
6 077 487
7 470 870
102 097
14 925 792
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Účetní závěrka
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Příloha
k účetní
závěrce
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Nadační příspěvky 10 000 Kč a vyšší
organizace
APLA Jižní Čechy
APLA, o. s.
Asociace rodičů Klub Hornomlýnská, o. s.
Asociace rodičů Klub Zvoneček, o. s.
Asociace TRIGON, o. s.
Atlant, o. s.
Centrum komunit. služeb, o. p. s.
Centrum služeb Slunce všem, o. p. s.
Cesta domů, hospicové o. s.
Česká asoc. pro psychické zdraví, o. s.
Denní stacionář Akord, o. s.
Dětské centrum 1990, o. s.
Dětské klimatické pobyty, o. p. s.
Dětský nadační fond
DCH Brno - klub Ratolest
DCH Brno obl. Charita
Diakonický institut, o. p. s.
Diakonie ČCE
Diakonie ČCE
Diakonie ČCE
Diakonie ČCE - SKP v Praze
Domov Olga, o. s.
Domov sv. Anežky
Dotek, o. p. s.
Drop in, o. p. s.
Elpida Plus, o. p. s.
EPHATA, o. s.
Farní charita
Farní charita
Farní charita
GABRIELA, o. s., Hospic sv. Alžběty
Hand for help, o. s.
Hospic sv. Jana N. Neumanna, o. s.
Hospic sv. Štěpána, o. s.
Hospic v Mostě, o. p. s.
Hospic v Mostě, o. p. s.
Charita
Charita
Charita
Charita
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město
Tábor
Praha
Praha
Odry
Ostrava
Praha
Říčany
Unhošť
Praha
Praha
Praha
Olomouc
Plzeň
Plzeň
Blansko
Hodonín
Český Těšín
Praha 5
Libice n. Cidlinou
Myslibořice
Praha
Blansko
Týn nad Vltavou
Zlín
Praha
Praha
Praha
Litomyšl
Milevsko
Týn nad Vltavou
Brno
Liberec
Prachatice
Litoměřice
Most
Most
Šternberk
Ostrava
Vsetín
Kojetín

účel
nákup pomůcek
výjezdy do rodin
židlička Kimba
plavání, doprava, tělocvik
vybavení dřevařské dílny
vybavení dílny
kompenzační pomůcky
kanalizační přípojka
polohovací lůžko
vybavení truhlářské dílny
výměna plynového kotle
ohřívače vody
pobyty v Tatrách
klima pobyty v Tatrách
materiál, reha pomůcky
vybavení centra pro klienty
nábytek
stropní zvedací zařízení
polohovací lůžka
nábytek pro seniory
zdravotnické a kompenzační pomůcky
chráněná dílna
bezbariérová úprava
křesla
komín Boršov - havárie
propagační materiály Senior
reha pobyt sluch. postiž.
reha a komp. pomůcky
starší automobil
notebook
infuzní pumpy
pomoc Haiti
zdravotnické vybavení
půjčovna pomůcek
revize, opravy, služby
koncentrátor kyslíku
zdravotnické potřeby
pomůcky
trička pro peč. službu
půjčovna pomůcek

čerpání
9 998,00
20 000,00
10 000,00
60 000,00
9 995,00
20 000,00
8 000,00
49 937,00
30 000,00
9 977,00
20 000,00
25 000,00
100 000,00
181 403,21
81 195,00
10 000,00
10 000,00
20 000,00
100 000,00
40 000,00
29 700,00
124 000,00
20 000,00
35 715,00
40 000,00
14 400,00
10 000,00
50 000,00
30 000,00
29 970,00
50 000,00
92 680,00
39 996,00
50 000,00
20 000,00
50 000,00
49 938,00
70 000,00
9 960,00
29 948,00

organizace
Charita
Jitro, o. s.
Kolpingova rodina Smečno, o. s.
Kouzelný vrch
Letokruhy, o. s.
Městská charita
Nadace Josefa Plívy
Nadační fond Klíček
NATAMA, o. s.
Nemocnice Na Homolce
Nemocnice Žatec
o. s. Dolly
o. s. Okna
o. s. při ZUŠ Dačice
o. s. Trianon
Občanské sdružení Život 90
Oblastní charita
Oblastní charita
Oblastní charita
Oblastní charita
Oblastní charita
Oblastní charita
Olivova nadace
Péče o duševní zdraví, o. s.
pěst. rodina B.
pěst. rodina D.
pěst. rodina F.
Praktická škola, o. p. s.
Projekt Šance, o. s.
Rilkeho nadace
Romodrom, o. s.
Římsko-katolická farnost
SAAD, o. s.
Sanatorium Edel
Slezská diakonie
Sluneční domov, o. s., MO SPMP
Středisko rané péče SPRP, o. p. s.
Šafrán dětem, o. s.
Vsetínská nemocnice, a. s.
ZŠ Opava, p. o.
ZŠ spec. Diakonie ČCE, o. p. s.
Židovská obec v Praze, o. p. s.

město
Třinec
Olomouc
Slaný
Davos
Vsetín
České Budějovice
Svitavy
Malejovice
Praha
Praha 5
Žatec
Praha
Jind. Hradec
Slavonice
Český Těšín
Jihlava
Kutná Hora
Červený Kostelec
Ústí nad Orlicí
Liberec
Ostrov
Kroměříž
Říčany
Pardubice
Dubí
Batelov
Litomyšl
Chotěšice
Praha
Pelhřimov
Praha 1
Brno-Zábrdovice
Brno
Zlaté Hory
Český Těšín
Praha
České Budějovice
Praha
Vsetín
Opava
Praha
Praha

účel
půjčovna pomůcek
WC a umývárna
reha pomůcky
pobyt 8 dětí a doprovodu
vybavení
kompenzační pomůcky
edukační materiály
cestovné Londýn
kniha „O ztraceném dítěti“
Přistroj NIOX MINO
spirometr
vybavení centra
úprava zahrady
festival v Kanadě
vybavení chráněné dílny
systém Areion
didaktické pomůcky
sušička průmyslová
signalizační zařízení
polohovací lůžko
stavební práce
vybavení charitního domu
publikace o nadacích
pračka
kotel
jazykový kurs v Anglii
příčná flétna
vybudování skleníku
nákup dílů tužek
benefiční program
letní tábor
volný čas dětí
tisk a distribuce odbor. časopisu
protiskluzová podlaha
úprava koupelny a WC
vybavení interiéru
polohov. zařízení
provozní náklady
vybavení dět. alergol. odd.
pobyt ve Zlatých Horách
polohovací sedačka
zdravotnické vybavení

čerpání
20 000,00
10 000,00
9 886,00
29 423,00
10 000,00
20 000,00
5 000,00
10 000,00
36 418,00
150 000,00
108 300,00
9 994,00
10 000,00
96 160,00
54 691,00
19 998,00
10 000,00
50 000,00
19 920,00
30 000,00
40 000,00
39 985,00
12 000,00
10 000,00
15 000,00
15 000,00
10 500,00
10 000,00
50 000,00
10 000,00
8 804,00
53 000,00
97 832,30
180 000,00
50 000,00
9 996,00
20 000,00
30 000,00
124 822,00
50 775,00
10 000,00
30 000,00
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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: 800 111 010
E-mail: vdv@vdv.cz
Stránka na internetu: www.vdv.cz
Stránka na fcb: www.facebook.com/vybor.dobre.vule
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, Ing. Miroslav Novák,
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,
Bc. Jitka Horáková – asistentka ředitelky, koordinátorka projektů, Gabriela Türkeová, DiS. – tajemnice správní rady,
koordinátorka projektů, Věra Kubátová – účetní, JUDr. Petr Hanzal – právní zástupce
Dobrovolníci/ce: Pavel Cindr, Pavel Bauer, Lucie a Soňa Brišovy, Ing. Jan Freudl, Eliška Freudlová,

Carlos a Karolina Granja, Ing. Lubomír Charvát, Lukáš Kulovaný, Stanislav Kvasnička, MUDr. Jana Plíšková,
Ing. Irena Šatavová, Otakar Macák, Lukáš Fritz, Zdeněk Chrapek, Natalja Vasilieva,
Monika Kubíková, Anna Davidová, Oda Wommer, Jakub Hromádka, Eva Kocnárová, Vojtěch Sedláček,
Gabriela Milská, Věra Matysíková, Ondřej Němec, Bohdan Holomíček, Jan Krédl a Jan Odehnal a studenti VŠE,
kteří se podíleli na přípravě PR kampaně VDV.
Stážistky: Michaela Dvořáková, Denisa Hadáčková, Markéta Hoznauerová, Michaela Nešvarová
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