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Kapitola 1
Po dvaceti  
letech



Zázračný první rok svobody! Trikolóry, 
úsměvy, euforie. Každý, kdo toto období 

zažil, má ze svého oboru něco k vyprávění. 
„Provětráme domovy důchodců, ústavy sociální 
péče a všechna ta smutná místa, kde lidé 
s postižením, staří a bezmocní žijí, ať chtějí nebo 
nechtějí. Ať si zvolí, kde budou žít. Ať se o ně 
postará rodina nebo laskavé pečovatelky v jejich 
vlastním domově. Hlavně děti, které se narodí 
s postižením či je postihne nemoc nebo úraz, 
ať mohou žít ve své rodině. Ať se lidé postarají, 
aby zmizely bariéry, které brání vozíčkářům 
a nevidomým pohybovat se na ulici.“ Tak 
a podobně uvažovala paní Olga Havlová, když 
s hrstkou přátel na počátku roku 1990 zakládala 
Výbor dobré vůle. Tehdy jsem také prvně slyšela 
výraz „pospolitost“. Slovo zasuté, jehož obsah se 
mohl vyjevit teprve po zkušenosti, kterou lidé 
v sametové revoluci zažili. Později je asi nahradilo 
slovo „soudržnost“, evropská „cohesion“. Ale nově 
objevený výraz „pospolitost“ si navždy spojuji 
s tehdejší atmosférou lidské blízkosti, důvěry 
a radosti. 

Paní Olga rychle pochopila, že děti, jakkoliv 
postižené, potřebují vzdělání i rodinné prostředí, 
rehabilitaci i rozhled po světě. Potřebují, aby jim 
někdo otevřel dveře do zóny možného vývoje. 
Na tento krok byla nejlépe připravena střediska 
Diakonie Českobratrské církve evangelické. Zde 
byly s předstihem používány metody sociální 
práce, zejména rané péče, která rozhodným 
způsobem měnila osud dětí se zdravotním 
postižením. Aktivizovala se i Slezská diakonie 
v Českém Těšíně. Vznikala další střediska jako 
například Arpida v Českých Budějovicích, 
Arkádie v Teplicích, Duha v Horních 
Měcholupech, Dětské centrum ’90 Olomouc, 
Rolnička v Soběslavi, speciální škola Slunce 
ve Stochově, Prointepo v Hradci Králové. 

Do akce vstoupily další iniciativy. Následovala 
Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba 
(CHOPS), která se v krátké době propracovala 
až k financování zdravotnických výkonů 
v domácnostech z veřejného zdravotního 
pojištění. V Praze vzniklo sdružení na pomoc 
duševně nemocným Fokus, v Jablonci Naděje 
na podporu uprchlíků, v Pardubicích Středisko 
křesťanské pomoci, Armáda spásy se zaměřením 
na bezdomovce se etablovala v Praze a Ostravě. 
Tyto a další organizace prodělaly na začátku 
90. let minulého století neuvěřitelný rozvoj 
a v krátké době prolamovaly veškeré hranice 
možností, jaké nabízela dosavadní legislativa. 
Nejenže pro společnost vytvořily vzory 
občanských postojů, ale zejména navodily 
představu o tom, co dokáže iniciativa občanů, 
kteří se rozhodnou prosadit změnu. Navíc tím, 
jak úspěšně fungovaly, vytvářely půdorys pro 
budoucí záměry zákona o sociálních službách. 

Tehdy jim paní Olga podřídila svůj život. 
Rozhodla se, že je ve všech ohledech podpoří. 
Jako manželka tehdejšího prezidenta Václava 
Havla o nich hovořila při jednáních s ministry, 
se zahraničními firmami, které v novém teritoriu 
hledaly cíle pro „charitu“, při neformálních 
návštěvách v zařízeních pro lidi se zdravotním 
postižením. Vyhledávala kontakt s jejich obyvateli, 
zjišťovala jejich potřeby, sama předkládala správní 
radě návrhy na využití finančních prostředků pro 
zlepšení kvality jejich života. Stále pospíchala, 
jakoby s vědomím, že čas není nekonečný a člověk 
není nesmrtelný.
Její skromnost byla příslovečná. Z místa na místo 
cestovala obvykle mikrobusem, aby mohlo jet 
více lidí z nadace, ale hlavně aby bylo dost místa 
pro různé věcné dary, které Výbor dobré vůle 
dostával od sesterských organizací v zahraničí. 
Pamatuji se, že na jedné cestě do Olomouce 
zastavil řidič na benzínové pumpě, aby si paní 
Olga mohla koupit vodu na pití. Personál se díval 
spíše zvědavě, není-li ta paní náhodou naší první 
dámou, jejíž podobu znal z televize. Pak lidé 
zahlédli venku zaparkovaný mikrobus a očividně 
se uklidnili. Mikrobusem by manželka prezidenta 
jistě necestovala. Olga se s klidem postavila 
do fronty na vodu a čekala, až na ní dojde řada. 
Jen žena, která v prodejně myla podlahu, to při 
odchodu riskla: „Nashledanou, paní Havlová.“ 
„Nashledanou.“

Po dvaceti letech se styl práce Výboru dobré vůle 
– Nadace Olgy Havlové zákonitě změnil. Zákon 
o nadacích a nadačních fondech, který paní 
Olga na sklonku roku 1995, již těžce nemocná, 
připomínkovala, stanovil přísnější pravidla pro 
jejich zakládání i provoz, přibyl etický kodex, byly 
rozděleny prostředky z Nadačního investičního 
fondu s regulovaným použitím jejich výnosů, 
do života nestátních neziskových organizací 

vstoupily evropské strukturální fondy, později 
hlavně Evropský sociální fond. Při všech změnách 
je podivuhodné, že vybrané firmy i sami občané 
stále věrně nadaci přispívají na její programy. 
Možná proto, že poslání Výbor dobré vůle se 
za léta nezměnilo. Pomáhat a podporovat tam, 
kde nikdo jiný nechce nebo nemůže zasáhnout, 
řídit se zásadami účelného využití svěřených 
prostředků, být transparentní, přátelský 
a odpovědný vůči celé společnosti. Díky lidem, 
kteří se na práci Výboru dobré vůle – Nadace 
Olgy Havlové podílejí.

MUDr. Milena Černá
ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Kapitola 1  Po dvaceti letech

Olga Havlová (1990)
AUTOR: ONDŘEJ NĚMEC      

6 7



9

Kapitola 2
V˘bor dobré 
vÛle – Nadace 
Olgy Havlové



Výbor dobré vůle založila paní Olga Havlová 
(1933-1996), první manželka prezidenta 

České republiky, s cílem pomáhat lidem se 
zdravotním nebo sociálním handicapem, aby 
se mohli co nejlépe začlenit do společnosti. Byl 
registrován Ministerstvem vnitra ČR dne 
12. dubna 1990. O pět měsíců později, 
23. září 1992, byla registrována Nadace Olgy 
Havlové. Od toho okamžiku organizace používá 
složený název Výbor dobré vůle - Nadace Olgy 
Havlové (dále VDV či nadace). Podle zákona 
č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních 
fondech, byl VDV zapsán 14. prosince 1998 
v nadačním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, v oddíle N, vložka 69.

VDV podporuje nestátní neziskové organizace.  
Působí hlavně ve prospěch nemocných 
a zdravotně postižených dětí, dětí bez rodičů, 
lidí v obtížných životních situacích a starých 
lidí. Nadace sama nemůže způsobit, aby 
nehumánní ústavy zanikly, ale může podpořit 
iniciativy, které - s využitím moderních metod 
sociální práce - pomáhají lidem samostatně 
žít. Cílem je dosáhnout toho, aby lidé se 
zdravotním postižením žili život v kvalitě 
srovnatelné s kvalitou života ostatních lidí a aby 
se nestávali celoživotními chovanci ústavů. Aby 
osobnost dětí z nefunkčních rodin netrpěla léty 
strávenými v dětských domovech, když tyto 
děti mohou nalézat pozitivní vzory chování 
v náhradních rodinách. Aby byly dodržovány 
podmínky lidské důstojnosti tam, kde se lidé 
v nepříznivých sociálních situacích stávají 
závislými na sociálních službách. VDV považuje 
za svoji povinnost při tom pomáhat. Usiluje se 
o to, aby pomoc, kterou poskytuje, pokrývala 
celé území České republiky, aby sledovala 
odbornou úroveň služeb a aby odpovídala 
aktuální společenské potřebě.

PO CELOU DOBU SVÉ DVACETILETÉ 
EXISTENCE VDV CTÍ 
A RESPEKTUJE TYTO ZÁSADY

1. Distribuce nadačních příspěvků musí být 
operativní a ve svých důsledcích dlouhodobě 

účinná. Nesmí opomíjet „slabá místa“ na mapě 
státní politiky v oblasti sociální, zdravotní 
a vzdělávací a musí podpořit financování tam, kde 
nikdo jiný nepřispívá nebo přispívá nedostatečně.

2. 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. 

3. Ať ve všech aktivitách, projektech, kampaních, 
výzkumech a při 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. 

4. Nadační příspěvky ať pomáhají nacházet 
nová efektivní řešení problémů lidí, kteří 

se nacházejí v obtížných životních situacích, ať 
přednostně podporují preventivní a intervenční 
programy, a tím přispívají k lepším vyhlídkám 
na budoucí život dětí, dospělých i rodin. VDV 
také podporuje setkávání a dialog nestátních 
neziskových organizací s podobným zaměřením.

5. 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. 

Po dvou desetiletích práce stále platí původní 
poslání, které nadaci vetkla Olga Havlová: 
pomáhat lidem, kteří se pro svoji nepříznivou 
sociální či zdravotní situaci těžko včleňují 
do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých 
sami o sebe postarat. Tuto myšlenku paní Olga 
intuitivně prosazovala již v dobách, kdy VDV 
teprve začínal. 

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

Olga Havlová

Olga Havlová (1990) AUTOR: ONDŘEJ NĚMEC
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Kapitola 3
Vzpomínky 
na Olgu 
Havlovou



V zasedací místnosti Výboru dobré vůle - 
Nadace Olgy Havlové je na zdi umístěna 

velká fotografie z doby, kdy paní Olga začínala 
s nadační činností. Zářící oči, mírný úsměv, 
lehce založené ruce. Málokdo z příchozích 
mu nevěnuje pozornost. „V tom pohledu 
je všechno,“ pravil návštěvník ze spřátelené 
nadace, „co jsme i my cítili na počátku 
devadesátých let. Radost a naděje, očekávání 
budoucích dobrých změn a odhodlání začít 
dělat věci tak, jak se patří.“ 

Paní Olga o sobě říkala, že bývala neposedné 
dítě, že žila ve velké rodině, kde každý měl své 
úkoly a na děti mnoho času nezbývalo. Proto pro 
ostatní vymýšlela hry plné snů a fantazie. Snad ze 
zvědavosti začala na Žižkově navštěvovat Milíčův 
dům, založený ve třicátých letech Přemyslem 
Pittrem a jeho spolupracovnicí Olgou Fierzovou. 
Když v roce 1995 slavilo UNESCO sté výročí 
Pittrova narození, přinesla mi ukázat fotografii 
z dětské ozdravovny, na níž byla spolu s dalšími 
padesáti dětmi nezřetelně zachycena jako malá 
holčička. Ozdravovnu pro neduživé městské děti 
v Mýtě u Rokycan vybudoval na začátku 
2. světové války rovněž zmíněný český humanista 
Přemysl Pitter. 

Paní Olga byla skutečně dítětem Milíčova domu 
a ráda na toto období svého dětství vzpomínala. 
Možná, že tehdy se zrodil její cit k druhým lidem, 
její ochota pomáhat slabším a zastávat se jejich 
práv. Možná, že právě tehdy se naučila pomáhat 
lidem a tato dovednost ji pak doprovázela po celý 
život. Nebyla při tom člověkem, který by sám 
sebe zanedbával, jen aby se cele mohl rozdat 
jiným. Vždy zůstávala sama sebou, mnohdy byla 
nekonformní a její názory se příčily představám 
spotřební společnosti o bezvýhradném významu 
zdravého životního stylu, úspěchu a blahobytu. 

Byla krásná a charismatická žena. Pomoc proto 
od ní přijímali lidé lehce, bez pocitů viny či 
nedostačivosti.
 
Byla silná a když to považovala za potřebné, 
dokázala podporovat lidi, kteří jí neposkytovali 
zpětnou vazbu o tom, nakolik je její podpora 
účinná. Měla velký cit pro to, co se má, a co 
se nemá podpořit. Zde se projevila také jako 
dobrá organizátorka. Když se rozhodla, byla 
neochvějná a nedala se zmást a odradit z cesty 
k vytčenému cíli. Ve Výboru dobré vůle založila 
projekty pomoci skupinám lidí, na které ostatní 
zapomínali. Podporovala však zejména nové typy 
sociální práce, které lidi v nepříznivých situacích 
stavěly na vlastní nohy a umožňovaly jim žít co 
nejvíce samostatný, nezávislý život. 

Hledala v poskytování sociálních služeb odpověď 
na podporu a ochranu lidských práv těch, kdo 
byli vyloučeni ze společnosti. Výbor dobré vůle 
a později nadaci vnímala jako hybatele moderních 
principů pomoci lidem odsunutým na okraj. 
Neptala se na zásluhy, neptala se na to, jak se kdo 
k svému handicapu dostal – ať už pro zdravotní 
postižení, věk, chudobu, úraz nebo nemoc. 
Člověk žijící v nepříznivých podmínkách, v zajetí 
drog nebo v nucené izolaci od společnosti jí 
byl výzvou, na kterou hledala konkrétní řešení. 
Fandila lidem podnikavým a optimistickým. 
Osobně podporovala podnikání lidí se zdravotním 
postižením a mladých, nemajetných rodin, vždy 
zcela neokázale a s příkladnou velkorysostí.

Když se jí jednou po dni stráveném v ústavu 
sociální péče jeden místní lékař zeptal, jak se 
doma odreagovává poté, co během dne spatřila 
tolik utrpení a bolesti, Olga s odpovědí váhala 
asi vteřinu: „Mně nevadí stýkat se s lidmi 
nemocnými a postiženými,“ řekla klidně, „mně 

vadí stýkat se s lidmi bezcharakterními." A to bylo 
vyznání jejího života.

Patřila k lidem, jimž byla odporná lež, násilí, 
omezování svobodného projevu a pokrytectví. 
Když to bylo zapotřebí, dovedla sežehnout 
pohledem. Při rozhovoru šla přímo k věci. 
K žádnému kroku se nenechala přinutit. Její 
instinkt správně rozhodoval, co je podstatné, 
a co nepodstatné, bez ohledu na protokol a jiné 
závazky. 

Paní Olga byla spíše uzavřená a těšilo ji, když jí 
situace umožnila vyhnout se formální společenské 
povinnosti. Na veřejnosti byla plachá, neměla 
ráda velké společnosti neznámých lidí, ovace 

a gratulace. Ráda četla, ráda pracovala na zahradě, 
měla v oblibě staré české filmy a Mozartovu 
hudbu. Ráda poslouchala vyprávění o životě 
starších lidí a měla upřímně ráda děti. Na každé 
setkání s nemocnými nebo zdravotně postiženými 
dětmi si vždy udělala hodně času, aby si s nimi 
mohla povídat. Její duše se otevírala těm, kdo 
neznají přetvářku. 

Do sídla VDV na Senovážném náměstí chodila 
Olga dvakrát i třikrát do týdne. Nejprve 
energickým krokem prošla všemi chodbami, 
aby nasála atmosféru. Neměla ráda, když se lidé 
moc nahlas smáli nebo když na sebe pokřikovali 
z místnosti do místnosti. Nesnášela, když se 
do nadace hrnuly „humanitární dary“ v podobě 

Olga Havlová a děti z dětských domovů (1994) AUTOR: ONDŘEJ NĚMEC      
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opotřebovaných pomůcek a obnošeného šatstva. 
Mnohdy chodila se silonovými kombiné 
a rozbitými hračkami sama do kontejneru, 
aby někoho nenapadlo dál je darovat. Dbala 
na to, aby dopisy, které podepisuje, byly milé, 
neúřední a krásně upravené. Že v té době byl 
počítač exkluzivitou, není potřeba připomínat. 
A tak dobrovolnice často psaly dopisy 
a adresy na obstarožních psacích strojích – též 
z humanitárních darů – a někdy i ručně. 

Olga si dávala v nadaci schůzky s bankéři, 
pracovníky ministerstev, humanitárních 
organizací, dětských domovů, s dárci. 
Nezapomenu na setkání se starší ženou, 
svobodnou učitelkou, která se rozhodla 
věnovat své životní úspory Výboru dobré vůle. 
Olga si nejprve poslechla její příběh. Pak se jí 
zeptala, na jaký účel by ráda peníze věnovala. 
„Starším lidem,“ zněla odpověď. „A proč si 
sama za ty peníze neopatříte něco, aby se vám 
žilo pohodlněji?“ „Ne, já bych je ráda věnovala 
druhým starým lidem.“  

Smrt Olgy Havlové 27. ledna 1996 zasáhla 
mnohá srdce a uspíšila vznik legendy zvané Olga 
Havlová, první „první dáma“. Umírání Olgy 
bylo pro mne jedním z nejtěžších období života. 
Rozum se vzpíral uvěřit. Vždyť ještě na počátku 
prosince prosila Toníka Maněnu, aby jí v Tokiu 
vybral krásnou papírovou lampu, vždyť ještě 
den před Vánoci mne prosila přinést co nejvíc 
informačních materiálů o nestátních neziskových 
organizacích, aby i lékaři, mezi nimiž se nyní 
ocitla, pochopili, že odstátnění jejich nemocnic 
nemusí probíhat jen cestou privatizace, že totiž 
mohou zakládat obecně prospěšné společnosti. 
V té době dával přednosta kliniky, profesor 
Klener, do novin zprávy, že nádorové onemocnění 
paní Havlové zasáhlo životně důležité orgány. 

Kdyby Olgu bylo bavilo dívat se na televizi, 
nestačila by se divit, jak rychle ji pochovávají. 
Volala jsem Václava Havla a prosila ho, aby 
Olgu nechal převézt domů. Převoz se uskutečnil 
ještě týž den odpoledne. Mezi dveřmi Olga 
na nosítkách otevřela oči a uvědomila si, že je 
doma. Přišla Ďula a olizovala jí ruce. A Ďula byla 
u ní i v okamžiku, když po dvou dnech umřela. 

Loučení s Olgou. Její fotografie na stěně jižního 
výběžku Pražského hradu. Personál kanceláře 
prezidenta nalepený na sklo a s úžasem hledící 
z prvního patra na nekončící zástup lidí, kteří 
v naprostém tichu stáli frontu v třeskutém mrazu, 
v rukou zmrzlé květiny, aby se mohli přiblížit 
k místu, kde Olga v rakvi spočívala, podepsat 
kondolenční listiny. Fotografii Olgy na balkóně 
domu č. p. 2000 na Rašínově nábřeží od Katky 
Bajzíkové nám jednou z Hradu přivezl bývalý 
Olžin šofér. Od té doby je vystavena v zasedací 
místnosti nadace.

Olga po sobě nezanechala žádné spisy, nenapsala 
knihu vzpomínek. I v tom byla volná a svobodná, 
nechala na druhých, aby sami posoudili její život. 
Někteří to již učinili. Pavel Kosatík, Helena 
Marková, Karel Velan a další. Žádná z těchto 
knih však není úplným svědectvím o životě velké 
osobnosti. Olga Havlová patří k poutníkům, 
s nimiž se rádi setkáváme i po jejich odchodu 
z tohoto světa, vyhledáváme jejich podporu 
a ptáme se jich na pomoc při řešení těžkých 
životních úkolů.  

MUDr. Milena Černá
ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

OLGA HAVLOVÁ 
(11. 7. 1933 – 27. 1. 1996)

Olga rozená Šplíchalová se narodila v početné 
rodině v Praze na Žižkově a prožila dosti 
tvrdé dětství. Po škole pracovala jako účetní, 
skladnice, prodavačka. S Václavem Havlem 
se seznámila v roce 1953 a v roce 1964 se 
za něj provdala. Pak pracovala jako uvaděčka 
v Divadle Na zábradlí, kde Václav Havel 
působil. Oba z divadla v roce 1968 odešli. 
V době věznění Václava Havla pokračovala 
místo něj v práci na samizdatové edici 
Expedice, a byla proto obviněna z podvracení 
republiky. Z dopisů, které jí Václav 
Havel adresoval z vězení, vznikla později 
kniha „Dopisy Olze“. Spolupracovala též 
na vydávání Originálního videojournalu, který 
dokumentoval činnost disentu v tehdejším 
Československu.

V tradici Výboru na obranu nespravedlivě 
stíhaných založila s přáteli z Charty 77 
počátkem roku 1990 Výbor dobré vůle a o dva 
roky později Nadaci Olgy Havlové. 
V roce 1991 jí norská nadace Stiftelsen Arets 
Budeie udělila prestižní cenu „Žena roku 
1991“. V roce 1995 byla oceněna medailí 
Přemysla Pittra a stala se „Ženou roku 1995“ 
České republiky.

„Nesedět na penězích“, „rozdávat rychle“, 
„dávat lidem dobré dary“ 

– to byly bonmoty, které kolem sebe paní Olga 
stále šířila.
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Olga Havlová
AUTOR: ONDŘEJ NĚMEC      
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PŮVODNÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VÝBORU DOBRÉ VŮLE

Výbor dobré vůle vznikl z podnětu Olgy Havlové, první manželky prezidenta České 
republiky, počátkem roku 1990. Byl registrován ministerstvem vnitra dne 

12. dubna 1990. U jeho zrodu stáli Otka Bednářová, Věra Čáslavská, Ivan Douda, Jan Kašpar, 
Marcela Klenerová, Gaba Langošová, Klement Lukeš, Václav Malý, Martina Vondrová a v Londýně 
Diana Phipps. Předsedkyní VDV se stala Olga Havlová, tajemnicí Olga Stankovičová. První 
zasedání Výboru dobré vůle se konalo na Rašínově nábřeží č. p. 2000.

Přihlašujeme se k myšlence humanitární pomoci 
lidem, kteří pro svůj trvale nebo dlouhodobě 
nepříznivý zdravotní a sociální stav nejsou schopni 
se o sebe sami postarat. Žije jich mezi námi 
v Čechách, na Moravě a Slovensku kolem jednoho 
milionu.   

Dosavadní dlouhodobá sociální politika je 
odsunula do izolace, odklidila nám všem z očí 
do ústavů a zařízení, kde často chybí základní 
podmínky k důstojnému životu, ošetřující 
personál a náležité vybavení. Všichni jsme si 
zvykli oddělovat bezmocné, postižené a staré 
od zdravých a mladých. Tak jako v oblastech života 
měl stát monopol i v sociální sféře. Proto dosud 
ve veřejnosti převládá názor, že o všechny nemocné 
a nemohoucí je u nás dobře postaráno. Zvykli 
jsme si o tom nepochybovat. Stali jsme se tak 
všichni spoluodpovědní za současný stav. Nejenže 
jsme nebránili naše bezbranné, ale připravili jsme 
i sami sebe o nejušlechtilejší pocit – pomáhat sdílet 
s druhým jeho starosti. 

V žádné civilizované společnosti se stát nedokáže 
o své postižené občany postarat sám. Všude 
na světě se lidé sdružují na pomoc. Pořádají sbírky, 
organizují koncerty, výstavy, sportovní a jiné 
akce, jejichž výtěžek věnují na humanitární účely. 
I v našich zemích chceme probudit schopnost 
humánního jednání společnosti. Musíme se naučit 
opravdovému lidství, které je smyslem života. 

Chceme:
1. působit na morální vědomí společnosti, 
upozorňovat na nedostatky v sociální politice státu 
a na nedostatky v práci sociálních, zdravotnických, 
školských či jiných institucí a organizací;

2. napomáhat organizačně i finančně podle našich 
možností v konkrétních případech, kterých se 
nemůže ujmout žádná jiná organizace nebo 
zařízení;

3. podporovat a brát v ochranu nově vznikající 
humanitární projekty.

Voláme všechny lidi na pomoc. 

1990
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 „Když mě v roce 1990 Olga Havlová požádala, abych se stal členem správní rady VDV, pokládal jsem to 
za čest. S Olgou jsme se znali už od roku 1979, kdy byl Václav Havel odsouzen na dlouhá léta vězení a já 
jsem byl z vazby propuštěn. Tehdy jsme se začali stýkat, vídali jsme se při různých příležitostech, byl jsem 
u Havlových na Hrádečku…
Lidé při běžném setkání s Olgou Havlovou mohli mít pocit odtažitosti, rezervovanosti a přílišné 
racionality. Já jsem ale poznal, jak těžce prožívá věznění svého manžela. Nebyla ženou sentimentální, své 
pocity a city příliš neukazovala, spíše působila jako žena přímá, racionální a rozhodná, která se dovede 
postavit na vlastní nohy. Zažil jsem s ní však několik okamžiků, kdy se jí objevila slza v oku. Neříkám to 
proto, abych tu vzbuzoval nějaké sentimentální vzpomínky. Bylo to velmi rezervované, ale bylo to hluboce 
v ní. A to mě oslovilo. Byla v ní citlivost, kterou skrývala, jako by se za ni styděla. Jsem rád, že jsem tyhle 
momenty poznal, byly pro mě důležité a paní Olgu mi ještě více přiblížily.“

Václav Malý
biskup, člen správní rady VDV

Počátky Výboru dobré vůle. Olga Havlová se zúčastnila předání koně Ústavu sociální péče ve Zbůchu (14. 11. 1990). AUTOR: DANIELA SÝKOROVÁ



ZDRAVOTNICTVÍ
■ předání sanitky značky Audi Thomayerově 
fakultní nemocnici
■ předání humanitární zásilky od Marie Pii 
Fanfani z Itálie dětské onkologické klinice 
Fakultní nemocnice Motol
■ předání umělé ledviny od německé firmy 
Fresenius Fakultní nemocnici Motol (12. 4.)
■ humanitární sbírka ve prospěch českých dětí 
norskými dětmi v rámci projektu „Pa egne ben“, 
kterou zorganizovala paní Běla Gran Jensen 
v Oslu (květen)
■ získání přístroje na vyšetření glykosolového 
proteinu jako daru od americké firma Biorad (2. 7.)
■ získání rychlé sanitky od firmy BMV 
(Norimberk, září)
■ získání léků od manželů Gonetových 
z Francie; léky byly distribuovány do menších 
mimopražských nemocnic (srpen a září)
■ věnování inkubátoru novorozeneckému 
oddělení nemocnice v Pardubicích (květen)
■ podílení se na celonárodní sbírce na Leksellův 
gamma nůž 

SOCIÁLNÍ OBLAST
■ jednání Olgy Havlové na ONV Praha 4 ve věci 
znovunavrácení budovy Jedličkovu ústavu pro 
tělesně postižené děti a mládež (11. 7.)
■ Olga Havlová, ministři M. Bojar a P. Vopěnka 
zahájili provoz soukromé speciální školy 
„Slunce“ ve Stochově (1. 9.) 
■ zorganizování prvního Vlaku dobré vůle, který 
vyjel s dětmi se zdravotním postižením na trase 
Praha – Karlštejn (28. 10.)
■ věnování kopírovacího přístroje zvláštní škole 
pro slabozraké v Moravské Třebové

STALO SE A VDV BYL PŘI TOM
■ Olga Havlová se zúčastnila slavnostního 
otevření výstavy grafického díla Jiřího Anderleho 
(28. 2.)
■ prezident republiky s paní Olgou vykonali státní 
návštěvu v Lucembursku (17. 3.)
■ Olga Havlová se zúčastnila slavnostního shro-
máždění v muzeu J. A. Komenského v Praze 
(27. 3.)
■ Olze Havlové byla předána medaile 
J. A. Komenského (duben)
■ Olga Havlová byla přítomna na vernisáži 
fotografií Karola Benického; výtěžek z prodaných 
fotografií obdržel VDV 
■ Olga Havlová a Diana Phipps navštívily v rámci 
státní návštěvy Izraele postižené děti ve středisku 
Akim (2. 10.)
■ Olga Havlová se zúčastnila zahájení výstavy 
rehabilitačních pomůcek
■ Olga Havlová navštívila ústavy sociální péče 
v Kyjově a v Brně na Kociánce (28. 10.) 
■ Olga Havlová navštívila ústav sociální péče pro 
mládež v Ostravici (listopad)
■ Olga Havlová se zúčastnila 1. konference 
evropských ministrů životního prostředí v Dobříši 
v srpnu 1991 (tehdy ještě uvažovala, že mezi 
aktivity VDV zařadí ekologii, která jí byla blízká)
■ Olga Havlová se zúčastnila založení ekologické 
fakulty ve Frýdku-Místku  
■ Karel Velan zorganizoval benefiční večeři 
v Torontu ve prospěch VDV a poté návštěvu 
Olgy Havlové ve stacionáři pro postižené děti 
(28. října)

„Paní  Olgu Havlovou jsem poznal roku 1990 během návštěvy prezidenta Havla v Kanadě. Při setkání 
s krajany zde mimo jiné hovořila o velmi neutěšené situaci v českém zdravotnictví. Její řeč na mě zapůsobila 
natolik, že jsem se rozhodl českému zdravotnictví pomoci. O dva měsíce později jsem paní Olze v České 
republice předal šek na 100 000 dolarů. Tuto podporu dostala dětská nemocnice v Brně na modernizaci 
vybavení. Jak mi paní Olga později sama řekla, můj dar ji inspiroval k založení Výboru dobré vůle. V říjnu 
1991 jsem pozval paní Olgu do Montrealu, kde jsme zorganizovali benefiční večer, kterého se zúčastnili 
kanadští politici i významní česko-slovenští krajané. Při této příležitosti jsem jí předal šek pro Výbor 
dobré vůle ve výši 200 000 dolarů. Sešli jsme se pak ještě mnohokrát a Výboru dobré vůle jsem věrný svou 
podporou dodnes. Jsem přesvědčen, že Olga Havlová byla anděl, který žil, bohužel relativně krátkou dobu, 
mezi námi zde na Zemi. Její lidství dokládá ta skutečnost, že ještě tři týdny před svou smrtí kladla Václavu 
Havlovi na srdce „... a nezapomeň na Velanovy“. Tak nám to bylo sděleno prezidentem Havlem na Pražském 
hradě při jeho setkání s delegací kanadského guvernéra.“

Karel Velan 
dlouholetý sponzor VDV, Kanada

1991
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Maria Pia Fanfani při předání humanitární zásilky s Olgou Havlovou navštívily dětské onkologické oddělení v motolské nemocnici (25. 3. 1991), AUTOR: ARCHIV VDV   



ZDRAVOTNICTVÍ
■ nákup vybavení do nemocnic a léčeben, distribuce 
léčiv a zdravotnických potřeb v hodnotě 42 milionů 
korun (např. pořízení dýchacího přístroje pro umělou 
ventilaci plic Nemocnici v Plzni, vybavení pro 
hematologickou jednotku intenzivní péče Fakultní 
nemocnici II, Praha 2, Cardiostat s příslušenstvím pro 
Fakultní nemocnici I, Praha 2, nákup dialyzačního 
křesla dětským pacientům střediska dialýzy 
v nemocnici v Ostravě – Vítkovicích, mamograf 
Radiologickému oddělení nemocnice v Bratislavě, 
příspěvek na Leksellův Gamma-nůž, ozařovací laser 
Dětské léčebně pohybových poruch v Boskovicích)

SOCIÁLNÍ PROJEKTY
■ nákup nezbytných zdravotnických 
a rehabilitačních pomůcek (vozíky, rehabilitační 
přístroje jednotlivcům a ústavům sociální péče)
■ distribuce věcné pomoci ze zahraničí – 
např. organizace dopravy kamionů ze zahraničí 
s nejrůznějšími pomůckami a přístroji, které byly 
rozděleny lidem se zdravotním postižením na 196 
místech v ČR, doprava kamionu z Norska se zdra-
votnickými potřebami (38 invalidních vozíků, 133 
kusů rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, 
chodítka, pojízdné dětské sedačky i pro dospělé) 
v hodnotě 1 500 000 korun, doprava 14 kamionů 
ze Švédska
■ podpora projektů zaměstnávání zdravotně 
postižených osob  
■ financování vybavení chráněných dílen, zvláštních 
škol, odborných učilišť pro mládež se zdravotním 
postižením
■ pomoc dětem z dětských domovů – ve spoluprá-
ci s firmou OREA organizace letních prázdninových 
pobytů v Řecku pro 555 dětí z dětských domovů 
a pro 600 ostatních dětí v ČR

■ organizace tří Vlaků dobré vůle (Brno –  Mikulov, 
Praha – Safari Dvůr Králové, Košice – Vysoké Ta-
try) pro více než 1000 děti se zdravotním postižením 
■ zotavovací pobyty pro astmatické děti v Davosu, 
Švédsku, Itálii, Krkonoších

STALO SE A VDV BYL PŘI TOM
■ norská cena „Žena roku“ byla udělena paní Olze 
Havlové
■ Olga Havlová navštívila  Centrum pro dítě a rodinu 
v Dolních Počernicích
■ Olga Havlová spolu s Helenou Leimgruber Hájko-
vou předaly počítače od Association Olga Havel 
branche Helvetique pečovatelské službě v Praze 6
■ Olga Havlová se zúčastnila módní přehlídky salonu 
Yvet Ajchler, jejíž výtěžek byl předán VDV 
■ Olga Havlová s Gabou Langošovou, členkou 
správní rady, se zúčastnily položení základního 
kamene Obchodní akademie v Janských Lázních
■ VDV poskytl finanční pomoc při rekonstrukci Domo-
va „Caritas“ v Blansku pro lidi s mentálním postižením
■ setkání paní Olgy Havlové s panem Ryoichi Sasa-
kawou, předsedou Sasakawa Foundation a ambasa-
dorem dobré vůle Světové zdravotnické organizace
■ Olga Havlová navštívila stacionář pro děti 
s kombinovanými vadami ve Stochově (27. 5.)
■ Olga Havlová navštívila psychiatrickou léčebnu 
v Praze 8 – Bohnicích, kde diskutovala o možnostech 
mimoústavní léčby lidí s duševními onemocněními
■ otevření Farmy dobré vůle v Olomouci-Topolanech 
za účasti zástupců VDV
■ Olga Havlová se zúčastnila spolu s ministrem práce 
a sociálních věcí otevření nového ústavu sociální péče 
pro lidi s mentálním postižením v Kladně (1. 9.)
■ posezení Olgy Havlové s klienty socioterapeutické 
firmy při Psychiatrické léčebně v Bohnicích během 
dožínek (1. 3.)

■ předání počítače od firmy Sunnytech z Taiwanu 
ústavu sociálně péče pro mládež v Brně na Kociánce 
a škole pro slabozraké v Brně – Hlinkách během 
návštěvy Olgy Havlové
■ firma Barklays předala VDV výtěžek 215 400 korun 
z maratónu pořádaného společností Coopers and 
Lybrand (3. 10.) 
■ firma Siemens předala VDV slepecký terminál pro 
ústředny Siemens-Hicom
■ předávání Cen ochrany dítěte pojišťovny Hanse-
Merkur v Hamburku za přítomnosti Olgy Havlové 
(13. 10.) 
■ návštěva Olgy Havlové v základní škole Integrál 
v Praze 2
■ dětský pěvecký soubor z USA navštívil před Vánoci 
VDV a předvedl svůj repertoár 

„S Olgou Havlovou jsem se poprvé setkala 
někdy na konci osmdesátých let. Žila jsem tehdy 
v Anglii a do tehdejšího Československa jsme 
se vydali s Karlem Schwarzenbergem. Olga 
na mne zapůsobila fantasticky, a proto jsem se 
zeptala, jestli mohu nějak pomoci. Říkala, že 
je důležité požádat známé osobnosti v Anglii, 
aby přijely do Čech. Radila nám, jak mají 
získat víza. A tak jsme v červnu 1989 přijeli 
s přáteli – Haroldem Pinterem a jeho ženou 
– do Čech znovu a navštívili jsme Václava 
Havla na Hrádečku, kde měl domácí vězení. 
Tím započalo moje přátelství s Olgou. Začaly 
jsme jezdit po různých sociálních ústavech 
a zdravotních zařízeních a snažily se pomáhat 
lidem, kteří tam žili jako odložení, bez spojení 
se životem a s lidmi za zdmi těchto zařízení. 
Nejhorší byly ústavy plné starých lidí a domovy 
dětí, které tam byly uzavřené jako… no bylo to 
strašné! Pomáhaly jsme jim ještě před tím, než 
byl VDV formálně založený.“  

Diana Phipps Sternbergová
členka správní rady

Do pomoci v ČR se zapojují sesterské organizace VDV v zahraničí (Kanada, 
Německo, Holandsko, Norsko, Švédsko, Švýcarsko, Anglie, USA, Německo). 1992
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Olga Havlová a děti z dětského domova Česká Lípa. AUTOR: ONDŘEJ NĚMEC
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ZDRAVOTNICTVÍ
■ projekt prevence astmatu - pořádání ozdravných 
pobytů pro děti trpící alergickými chorobami 
a průduškovým astmatem ze severních Čech 
a nákup zdravotnické techniky pro nemocnice v 10 
severočeských okresech, na které ČEZ poskytnul 
finanční dar ve výši 60 miliónů Kč;  
■ organizace dopravy 12 kamionů s plenami, 
vozíky, rehabilitačními pomůckami a léky ze Švédska, 
Holandska, Dánska a Německa; věcné dary byly 
rozdány jednotlivcům, léčebnám, nemocnicím 
a domovům důchodců
■ projekt prevence astmatu - japonská nadace 
Sasakawa Foundation založila ve prospěch Výboru 
dobré vůle Astmatický fond ve výši 1 mil. USD, 
jehož výnosy jsou každý rok použity na vybrané 
preventivní, ozdravné a rehabilitační projekty pro děti 
trpící astmatem v ČR a SR

SOCIÁLNÍ PROJEKTY
■ Českomoravská komora odborových svazů a VDV 
vyslaly prostřednictvím cestovní kanceláře OREA 
na prázdninové pobyty u moře v Řecku 477 dětí 
z dětských domovů a dalších 3 840 dětí z dětských 
domovů a se zdravotním postižením do rekreačních 
zotavoven v českých horách
■ organizace Vlaku dobré vůle pro 400 dětí se 
zdravotním postižením, který jel z Liberce do Děčína 
a zpět
■ díky sesterským organizacím VDV mohlo odjet 36 
dětí ze sociálních ústavů do Švédska a 40 alergických 
a astmatických dětí do Davosu ve Švýcarsku 

VZDĚLÁVÁNÍ:
■ realizace lékařských studijních pobytů českých 
pracovníků ve zdravotnictví v Německu; osm českých 
lékařů bylo vysláno na pobytové stáže do nemocnic 

v USA a v Kanadě v rámci „Medical Fellowship 
Program“
■ realizace televizní a rozhlasové kampaně STOP 
AIDS; výtěžek z benefičních koncertů propagační 
kampaně byl určen na financování metodické 
příručky pro učitele základních a středních škol 
„10 lekcí o AIDS“ ve spolupráci s Nadací pro 
občanskou společnost

STALO SE A VDV BYL PŘI TOM
■ vydání prvního kalendáře VDV s uměleckou 
tvorbou dětí s mentálním postižením
■ otevření prodejní galerie s výrobky handicapovaných 
dětí a dospělých ve Zlaté uličce na Pražském hradě
■ odvysílání filmu o VDV „Co člověk má“, 
natočeného režisérkou Věrou Chytilovou, v České 
televizi
■ uspořádání prodejní výstavy kanadského umění 
v galerii Pallas v Praze; její výtěžek byl věnován 
na podporu programů VDV
■ uspořádání umělecké a řemeslné dílny nazvané 
„Květiny pro Terezín“ umělci z Prahy a ze Stuttgartu 
v terezínském domově důchodců 
■ k popularizaci problému handicapovaných lidí 
uvedla Česká televize ve spolupráci s VDV čtyři 
adventní koncerty
■ zorganizování benefičního bazaru Mezinárodním 
ženským klubem v Praze ve prospěch VDV
■ uspořádání benefičního koncertu ve prospěch 
VDV ve Žďáru nad Sázavou, jehož organizátorem 
byla Organizace spojených národů se zastoupením 
ve Vídni 
■ uspořádání benefičního houslového koncertu Josefa 
Suka ve spolupráci s firmou PVT
■ uspořádání benefičního koncertu jihoafrického 
dětského souboru ve prospěch VDV pod patronací 
Jihoafrického velvyslanectví v ČR

„Poprvé jsem potkal paní Olgu na jaře 
1993. Byla přísná a pečlivě zvažovala, 
zda se pustit do spolupráce právě 
s námi. Odsiřovací a ekologický program 
ČEZ byl na svém počátku a mělo ještě 
nějaký čas trvat, než se významně 
zlepší životní prostředí na severu Čech. 
Tehdy jsme řešili, jak mimo investice 

do čistých technologií účinně pomáhat Severočechům a přitom 
nepodlehnout různým tlakům z mnoha stran. Potřebovali jsme 
získat na svou stranu dostatečně významnou autoritu, která by 
pomohla vypracovat dobrý program pomoci lidem v severních 
Čechách a zároveň by jej svou vahou a respektem ochránila před 
již tehdy existujícími zájmy klientelismu. Paní Olga nakonec 
na naši nabídku kývla. Tím začalo sedmileté období neobvyklé, 
krásné a velmi úspěšné spolupráce s Výborem dobré vůle.

Druhá výrazná vzpomínka na paní Olgu je spojená se 
severočeskou elektrárnou Počerady. Olga Havlová tam přijela 
na jaře 1994. Myslím, že se jí elektrárna nijak zvlášť nelíbila, 
až na jednu věc. Zaujalo ji, že ten bílý hustý dým, který 
stoupá z komína elektrárny, již není nebezpečný kouř plný síry 
a prachu, ale jen čistá vodní pára. Elektrárna Počerady byla 
tehdy první českou čerstvě odsířenou elektrárnou. Myslím, že 
právě tenkrát vzala elektrárny ČEZ poprvé na milost.

Moje poslední setkání s paní Olgou se odehrálo v prosinci 
1995. Paní Olga mě tehdy pozvala k nim domů. Probírali 
jsme projekty z posledního roku, plánovali jejich pokračování. 
Byla moc milá, plná energie a nesmírně jí to slušelo. Když jsme 
se loučili, nevěděl jsem, že se vidíme naposledy.“ 

Ing. Miroslav Novák
bývalý zaměstnanec ČEZ

V tomto roce VDV významně rozšířil svoji činnost, na kterou získal dary 
ve výši 63 mil. korun.1993
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Ozdravné pobyty u moře pro děti s různými 
typy onemocnění patřily k dlouhodobým 
projektům VDV. AUTOR: ARCHIV VDV



OCHRANA LIDSKÝCH PRÁV 
■ zorganizování společného jednání zástupců 
dětských domovů a pracovníků Ministerstva vnitra 
ČR k problémům vydávání občanských průkazů; 
iniciátorem schůzky byla Olga Havlová

ZDRAVOTNICTVÍ
■ vypracování koncepce projektu Mamograf, jehož 
cílem bylo zlepšit včasnou diagnostiku onemocnění 
rakoviny prsu nákupem přístrojové techniky 
a vzděláváním lékařů
■ pylové zpravodajství - Česká republika 
a Slovensko byly do roku 1994 posledními 
evropskými zeměmi, které neměly monitoring pylu; 
tento nedostatek byl odstraněn díky školení lékařů 
a nákupu lapačů pylu, mikroskopů a počítačové 
techniky z darů firmy Schering-Plough, USA
■ díky darům ČEZ, a. s., v letech 1993 – 1994 v celkové 
hodnotě 56 milionů korun VDV zakoupil zahraniční 
diagnostické přístroje pro nemocnice v Mostě, 
Teplicích, Ústí nad Labem, Chomutově, Kadani 
a Sokolově a poslal na klimatické pobyty více než 6 080 
dětí s chronickými onemocněními dýchacích cest
■ na klimatické pobyty pro děti a na nákup 
zdravotnické techniky v letech 1994 – 1995 bylo 
vyčleněno 45 mil. korun z daru ČEZ, a. s.
■ zakoupení zdravotnické techniky a poskytnutí 
léků nemocnicím a léčebnám v celkové hodnotě 
21 mil. korun (např. firma Pharmaton darovala léky 
na posílení imunity Ginsana v hodnotě 840 000 
korun, firma Americares věnovala léky a zdravotnické 
pomůcky v celkové hodnotě 1 650 000 korun, firma 
Glaxo darovala léky v hodnotě 2 134 440 korun)
■ uzavření smlouvy s firmou Dr. Theiss 
Naturwaren na poskytnutí výtěžku z prodeje 
vybraných produktů firmy VDV 

SOCIÁLNÍ PROJEKTY
■ Prázdniny – zajištění přímořských ozdravných 
pobytů a prázdninových pobytů pro 242 dětí 
z dětských domovů a chronicky nemocných 
dětí v Davosu, v Tyrolských Alpách a v Arezzo–
Micheli 
■ vypravení Vlaku dobré vůle z Českých 
Budějovic do Českých Velenic a zpět pro 300 dětí 
ze sociálních ústavů v jihočeském regionu 
■ financování nákupu invalidních vozíků a jejich 
doplňků, které nehradily pojišťovny, lidem 
s těžkým zdravotním postižením (v hodnotě 
200 000 korun)
■ vynaložení 65 000 korun na pomoc lidem 
v tíživé sociální situaci 
■ zimní pomoc lidem bez přístřeší ve spolupráci 
s Armádou spásy 

VZDĚLÁVÁNÍ
■ stáže lékařů – stipendijní programy pro 
lékaře z ČR a SR za účelem jejich seznámení 
se s moderními přístupy v USA a Kanadě; 
zprostředkování pěti stáží pro české lékaře 
ve Francii (na tento účel bylo vynaloženo celkem 
2 mil. korun) 
■ prevence HIV - VDV podpořil výrobu videa 
pro školení učitelů v rámci projektu STOP AIDS
■ založení společného projektu VDV a ČSOB 
Fond vzdělání, určeného na podporu studia dětí 
se zdravotním a sociálním handicapem (projekt 
byl zahájen v roce 1995)

STALO SE A VDV BYL PŘI TOM
■ při státní návštěvě Indie, Thajska a Kuvajtu 
navštívila paní Olga Havlová několik zařízení 
sociální péče pro děti a dospělé

■ dar dvou automobilů Škoda od firmy Škofin, 
které byly věnovány pro potřeby Centra informací 
a pomoci paraplegikům
■ dar v podobě hraček, získaný Olgou Havlovou 
během návštěvy I. Mezinárodního veletrhu hraček 
ITEA v Paláci kultury, byl zaslán speciálním 
mateřským školkám, dětským domovům 
a oddělením dětské onkologie
■ švýcarská firma Vorwerk věnovala 10 vakuových 
vysavačů po 35 000 korun pro ústavy sociální péče
■ březnová módní přehlídka Salonu Yvett Ajchler 
v hotelu Atrium vynesla 180 000 korun na projekt 
Mamograf a další přehlídka v listopadu vynesla 
100 000 korun na podporu neslyšících dětí
■ otevření prodejní výstavy obrazů kanadských 
umělců II. v galerii v Lazarské ulici v Praze (výtěžek 
70 000 korun)
■ benefiční koncert Gala 94 v Bonnu zorganizovaný 
řádem Johanitů s Rotary klubem a německou 
sesterskou organizací Deutsche Freunde und Förderer 
der Olga Havel Stiftung (výtěžek 40 000 DEM)
■ sbírka norské sesterské organizace VDV 
zorganizovaná v září během českého týdne 
v Bergenu, Norsko (výtěžek 25 000 NOK)
■ benefiční koncert Montserrat Caballé v Národním 
divadle ve prospěch Fondu vzdělání VDV (výtěžek 
360 000 korun) 
■ Plavba dobré vůle parníkem po Vltavě 
zorganizovaná pro děti z pražských ústavů sociální 
péče u příležitosti 100. výročí pražských přístavů
■ benefiční koncerty a sbírky uspořádané sesterskými 
organizacemi VDV ve Švýcarsku a Rakousku 

„Vzpomínám si, jak jednou měla paní Olga 
schůzku s paní Železnou na Staroměstském náměstí. 
Rozhodla se tam jít pěšky. Vyšli jsme jen s jedním 
bodygardem a procházeli jsme Celetnou ulicí. Tam 
stál kamelot s novinami, byl malého vzrůstu - 
invalida. Paní Olga se u něho zastavila, sklonila se 
k němu, koupila si noviny a chvíli si s ním povídala. 
Pak jsme zašli do čajovny, kde si koupila čaj, a když 
jsme dorazili do kavárny na Staroměstském náměstí, 
odmítla sedět ve zvláštní místnosti připravené pro 
manželku prezidenta.
Chtěla být mezi ostatními lidmi, to jí bylo blízké… 
K podobné a nenadálé schůzce s paní Olgou došlo 
v zámecké zahradě v Lánech. Navštívila jsem tehdy 
s manželem jednoho handicapovaného pána z Lán, 
pro kterého se podařilo sehnat elektrický vozík. Vyjeli 
jsme s ním - na jeho přání - do zámeckého parku, 
kam rád jezdíval. Říkal nám, že se tu často potkává 
s paní Olgou a vždycky si spolu popovídají. Stalo se 
tomu tak i v tom případě."

Marie Prausová
pracovnice VDV v letech 1990 – 2002, nyní dobrovolnice

Při práci na projektech VDV intenzivně pomáhaly zahraniční sesterské organizace  
Výboru dobré vůle v Rakousku, Kanadě, Dánsku, Velké Británii, Francii, Německu, 
Holandsku, Norsku, Švédsku, Švýcarsku a USA.  

1994
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Olga Havlová a děti z dětského centra Olomouc na velikonoční pomlázce (31. 3. 1994). AUTOR: ONDŘEJ NĚMEC
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ZDRAVOTNICTVÍ
■ projekt Zdraví na Severu Čech – z daru 
ČEZ, a. s., bylo rozděleno 45 milionů 
korun na klimatické pobyty 5 194 dětí 
ze severočeského regionu, na nákup 
diagnostických přístrojů pro nemocnice 
a na podporu zdravotně sociálních projektů 
v severních Čechách
■ distribuce léků a zdravotnického materiálu 
různým zdravotnickým zařízením v celkové 
hodnotě 13,4 mil. korun; na vybavení 
nemocnic věnoval VDV 3,27 mil. korun
■ projekt Sasakawa Asthma Fund vzniklý 
z iniciativy japonské nadace The Nippon 
Foundation a zaměřený na pomoc astmatickým 
dětem (klimatické pobyty, nákup diagnostických 
přístrojů) v hodnotě 375 421 korun
■ projekt Diabetik v nouzi určený na nákup 
léků a pořízení pomůcek pro přímou pomoc 
nemocným s komplikovanou cukrovkou, 
na který VDV věnoval 741 800 korun
Na zdravotnictví v roce 1995 vynaložil VDV 
celkem 63,4 mil. korun.
  
SOCIÁLNÍ PROJEKTY
■ Prázdniny – VDV umožnil 3 795 dětem bez 
rodinného zázemí, se zdravotním postižením či 
chronicky nemocným dětem trávit prázdniny 
v ekologicky znamenitých oblastech v ČR 
a zahraničí; z daru Orea, s. r. o., sesterských 
organizací VDV v zahraničí a soukromých dárců 
bylo na tento účel použito 13,5 mil. korun
■ Rehabilitace – VDV poskytl příspěvky 
na kompenzační a rehabilitační pomůcky v hodnotě 
731 123 korun 46 občanským sdružením 
a charitativním organizacím, která pečují o osoby se 
zdravotním postižením a i staré lidi

■ Rolnička – podpora projektu České unie 
nevidomých a slabozrakých formou vybavení šesti 
center rané péče o nevidomé děti a jejich rodiny
■ na financování invalidních vozíků pro děti se 
zdravotním postižením věnoval VDV175 825 
korun
■ na pomoc lidem v sociální nouzi bylo v rámci 
projektu Enes poskytnuto 126 443 korun 
■ zorganizování Vlaku dobré vůle pro 
300 dětí z ústavů sociální péče a speciálních 
škol z Ostravska, kterého se zúčastnila 
i Olga Havlová
Na sociální projekty v roce 1995 vynaložil VDV 
17,9 mil. korun.

VZDĚLÁVÁNÍ
■ stáže lékařů – čeští a slovenští lékaři z fakultních 
nemocnic se mohli účastnit stáží v Kanadě a USA 
díky daru společnosti Johnson & Johnson a daru 
pana Karla Velana z kanadské sesterské organizace 
VDV (náklady 1 216 805 korun)
■ stáže lékařů a zdravotních laborantek 
ve Francii byly realizovány ve spolupráci 
s Association Olga Havel France 
a francouzským velvyslanectvím (náklady 
764 400 korun) 
■ uspořádání mediální a edukační kampaně 
STOP-AIDS ve spolupráci s Magistrátem města 
Zlín a Nadací pro život kampaň zaměřené 
na prevenci HIV/AIDS u dospívající mládeže 
■ získávání finančních prostředků pro 
stipendia studentů se zdravotním a sociálním 
handicapem v rámci Fondu vzdělání
■ mezioborové vzdělávání dětských 
onkologických sester v rámci projektu 
Na pomoc dětem s rakovinou; za účelem 
zlepšení kvality života dětí s rakovinou 
uspořádal VDV výstavy „Planeta malého 
prince“.a tiskové konference v Ostravě, Hradci 
Králové, Praze a Mariánských Lázních 

■ zorganizování dovozu 20 odborných 
lékařských časopisů vycházejících v USA, 
které byly předány Národní lékařské knihovně 
v Praze, kde jsou k dispozici studentům 
i lékařům
■ projekt EDUSOFT zaměřený na integraci 
dětí s handicapem do běžných škol 
prostřednictvím speciální počítačové techniky 
izraelské firmy Degem ke vzdělávání dětí 
s kombinovanými vadami a školením 
pedagogických pracovníků (náklady 2,05 mil. 
korun)
Na vzdělávání v roce 1995 věnoval VDV 
2,3 mil. korun.

OCHRANA LIDSKÝCH PRÁV 
■ při oslavě pátého výročí vzniku VDV byla 
založena Cena Olgy Havlové jako ocenění 
osobnosti, která navzdory svému zdravotnímu 
handicapu pomáhá ostatním; první Cena Olgy 
Havlové byla udělena Ing. Janě Hrdé z Chrášťan 
(5. 5. 1995) 
■ za účelem zpřístupnění vzdělání romským dětem 
byly v rámci projektu Roma podpořeny vzdělávací 
a kulturní projekty romských iniciativ v hodnotě 
63 722 korun

Na ochranu lidských práv v roce 1995 použil VDV 
0,1 mil. korun.

1995
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Olga Havlová gratuluje první laureátce Ceny Olgy Havlové Ing. Janě Hrdé (5. 5. 1995). AUTOR: ONDŘEJ NĚMEC



STALO SE A VDV BYL PŘI TOM
■ Dana Němcová se stala členkou správní rady VDV
■ návštěva manželky belgického premiéra paní 
Donahue a manželky prezidenta Polské republiky 
paní Danuta Walesa ve VDV
■ benefiční koncert světové sopranistky Barbary 
Hendricks ve Španělském sále Pražského hradu (2. 2.)
■ připomínkové řízení Stálé komise konference 
nadací k zákonu o neziskových právnických 
osobách se konalo ve VDV
■ zahájení 2. Mezinárodního veletrhu hraček 
ITEA v Paláci kultury paní Olgou Havlovou
■ setkání zástupců poslanecké sněmovny, 
MŠMT a Mezinárodní federace dětských 
domovů a výchovných ústavů pro děti a mládež 
k problémům těchto zařízení se konalo ve VDV
■ jarní módní přehlídka Salonu Yvett Ajchler konaná 
ve prospěch Fondu vzdělání (výtěžek 100 000 korun)

■ návštěva zařízení péče o děti v Austrálii 
a Tichomoří paní Olgou Havlovou při doprovodu 
pana prezidenta na zahraniční cestě
■ Olga Havlová s dětmi z dětských domovů 
v České Lípě a Jablonném v Podještědí navštívila 
v Holandsku zábavní park „Země všech dob“ 
■ Evropské setkání rodin s neslyšícími dětmi 
konané v Praze pod záštitou VDV (19. - 23. 7.)
■ předání minibusu „Sunshine Coach“ značky 
Ford organizaci Modrý klíč, kde bude použit jako 
školní autobus pro děti s kombinovanými vadami 
– dar Lorda Raynea, Variety Club of Great Britain 
a Lady Louise Abrahams (9. 10.)
■ Olga Havlová byla zvolena českou Ženou 
roku 1995
■ Příspěvek VDV na vybavení prvního českého 
hospice v Červeném Kostelci (prosinec) 

„Když jsem dostala pozvánku na udílení Ceny Olgy Havlové, měla jsem velkou radost. Avšak když jsem slyšela, 
že jsem na tuto cenu nominována, bránila jsem se. Neměla jsem ani nejmenší dojem, že bych si ji zasloužila. 
Pak se ozvalo moje jméno a já jsem tomu nemohla uvěřit. Na filmových záběrech z té doby je vidět, jak jsem 
užaslá a dojatá. Získání ceny pro mě znamenalo velikánský závazek, abych pro své handicapované kolegy 
udělala, co je v mých silách. Sama se stydím uvádět, že jsem nositelkou nějakých uznání, neboť jsem hluboce 
přesvědčena, že jiní lidé mají mnohem větší zásluhy a já jsem ocenění vždy získala jen díky vlídnosti těch, kdo 
zvolili právě mne. Když však někdo někde připomene Cenu Olgy Havlové, mívá to dobrý zvuk.
Pro mne to byl velmi slavný den, den plný krásných setkání. Snad poprvé se zde sešli lidé, kteří pracují 
pro osoby se zdravotním postižením, aby jim někdo vyjádřil vděčnost. Myslím, že udělování podobných 
kultivuje nás i společnost.“

Jana Hrdá
první laureátka Ceny Olgy Havlové v roce 1995

ZDRAVOTNICTVÍ
■ projekt Zdraví na severu Čech – z daru ČEZ, a. s., 
uspořádal VDV ozdravné pobyty pro 5 216 dětí 
(od roku 1993 bylo na tento projekt použito 135 mil. 
korun)
■ distribuce léků a zdravotnického materiálu, dary 
lékařské techniky zdravotnickým zařízení
■ Sasakawa Asthma Fund – podpora projektů 
prevence, diagnostiky a terapie dětí s astmatem v ČR 
a na Slovensku; z daru sesterských organizací pobyty 
dětí v Davosu a Degenfeldu
■ Cystická fibróza – pořádání rehabilitačních 
pobytů a nákup vitaminových a nutričních 
přípravků, které nehradí zdravotní pojišťovny, dětem 
a mladým lidem trpícím cystickou fibrózou
■ financování pobytu dětských sester 
z onkologických oddělení v Praze a Ostravě 
na dětské klinice v Basileji v rámci projektu 
Na pomoc dětem s rakovinou, zakoupení 
vybavení pro pobyt rodičů na dětských odděleních 
nemocnic, spolufinancování prázdninových pobytů 
nemocných dětí
Na zdravotnictví v roce 1996 vynaložil VDV celkem 
41,7 mil. korun.

SOCIÁLNÍ PROJEKTY
■ Prázdniny – organizování prázdnin 
v ČR i v zahraničí pro děti z dětských domovů, 
ze zvláštních internátních škol a ze zařízení pro 
děti s mentálním postižením ve spolupráci 
s Orea Travel, s. r. o. 
(v hodnotě 9 miliónů korun)
■ Invalidní vozíky - poskytnutí příspěvků 
na rehabilitační a kompenzační pomůcky, 
spolufinancování vozíků a jejich doplňků, které 
nehradí zdravotní pojišťovny, lidem se zdravotním 
postižením

■ Rolnička – podpora projektu rané péče 
o nevidomé děti v hodnotě 450 000 korun z daru 
Živnostenské banky, a. s.
■ osmý Vlak dobré vůle vyjel na trati Plzeň 
– Domažlice – Klatovy – Plzeň pro radost 
dětí z ústavů sociální péče a speciálních škol 
západočeského regionu
■ Senior – podpora organizací Život 90, Diakonie 
Českobratrské církve evangelické, Česká katolická 
charita a Dobré dílo Milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského, jejichž lidé pečují o důstojný život 
seniorů
Na sociální projekty v roce 1996 použil VDV 17,1 mil. 
korun.

VZDĚLÁVÁNÍ
■ Edusoft – zavedení počítačového programu pro 
vzdělávání dětí s kombinovanými vadami do 17 
center v ČR, aby děti s handicapem mohly být plně 
integrovány do běžných škol
■ Fond vzdělání – podpora prvních stipendistů 
s handicapem díky daru ČSOB, a. s.
■ Stáže lékařů – 20 lékařů z ČR a Slovenska se 
zúčastnilo dvouměsíčních stáží na klinikách v USA 
a Kanadě za přispění firmy Johnson & Johnson, 
kanadského mecenáše pana Karla Velana a paní 
Gertrudy Novákové z Chicaga 
■ Lékařské časopisy – bezplatný dovoz 18 titulů 
odborných časopisů z USA, které byly předány 
Národní lékařské knihovně v Praze
Na vzdělávání v roce 1996 šlo z VDV 2,3 mil. korun.

LIDSKÁ PRÁVA
■ udělení Ceny Olgy Havlové neslyšícímu sportovci 
a předsedovi Českého paralympijského výboru 
Vojtěchu Volejníkovi z Plzně
■ Roma – podpora regionálních projektů zaměřených 
na vyrovnání přístupu romské menšiny ke vzdělání 
Na lidská práva v roce 1996 použil VDV 0,2 mil. 
korun. 
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STALO SE A VDV BYL PŘI TOM
■ po těžké nemoci zemřela paní Olga Havlová, 
zakladatelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy 
Havlové (27. 1.)
■ VDV navštívila manželka generálního guvernéra 
Kanady paní Diana Fowler LeBlanc, která poskytla 
finanční dar pro projekt Roma
■ ve VDV proběhla jednání s manželkou prezidenta 
Korejské republiky, která věnovala minibus Hyundai 
pro děti s mentálním postižením
■ MUDr. Milena Černá se na Pražském hradě 
zúčastnila večeře s britskou královnou Alžbětou II.
■ zástupci VDV se zúčastnili zahájení III. 
mezinárodního veletrhu hraček v Praze a hračky 
věnované účastníky veletrhu byly předány dětem 
z dětských domovů
■ benefiční večeře s vystoupením světové sopranistky 
Evy Urbanové konaná ve prospěch VDV a Nadace 
na záchranu kulturních památek na zámku 
v Nelahozevsi (výtěžek 123 000 korun byl věnován 
na projekt Fond vzdělání)
■ za účasti manželky velvyslance ČR v Německu 
převzal VDV minibus značky Mercedes-Benz určený 
pro děti s kombinovanými vadami
■ sídlo VDV navštívila paní Hillary Rodham 
Clintonová, manželka prezidenta USA, v doprovodu 
prezidenta republika Václava Havla, Madeleine 
Albrightové a velvyslankyně USA Jenonne Walker 
(4. 7.)
■ nejlepší fotbaloví hráči české reprezentace 
na evropském mistrovství „Euro 96“ v Londýně 
věnovali VDV svoji odměnu od Eurocard – 
Mastercard v celkové výši 5 000 anglických liber
■ VDV, Nadace Charty 77 a Nadace rozvoje 
občanské společnosti realizovaly veletrh neziskových 
organizací VITA HUMANA ’96 (18.-21. 10.) 
a po jeho skončení zaslaly dopis členům Výboru pro 
sociální politiku a zdravotnictví Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR a ministrovi práce a sociálních věcí 
týkající se podpory neziskových organizací

■ uspořádání módní přehlídky salonu Yvett Ajchler, 
jejíž výtěžek ve výši 100 000 korun byl věnován 
VDV
■  setkání zástupců VDV a zahraničních sesterských 
organizací na zámku Častolovice (20.-22. 9.)
■ uspořádání benefičního koncertu Dobré vůle 
advokátní kanceláří KŠB; výtěžek 705 000 korun  
byl věnován projektu Edusoft (3. 11.)
■ spolupořádání celodenní návštěvy Pražského hradu 
pro 200 dětí z dětských domovů a z Obchodní 
akademie pro tělesně postižené v Janských Lázních 
■ výtěžek z koncertu Dagmar Peckové v Karlových 
Varech byl věnován VDV
■ podílení se na připomínkovém řízení k zákonu 
o sociální pomoci
■ VDV stál při zrodu Spolku oborové konference 
nestátních neziskových organizací působících 
v sociální a zdravotně sociální oblasti (SKOK)
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Podpora vzdělávání patří ke stěžejním tématům VDV. Olga Havlová otvírá první bezbariérovou školu v Praze 6 (1. 9. 1993). AUTOR: IVAN POLTAVEC

 „V roce 1995 nám paní Olga osobně přivezla do dětského domova v Brně snad celý náklaďák různých 
laskomin, oblečení a hraček spolu s poukazem na již x-té prázdniny u moře od jejího VDV. To, že paní 
Olga byla již v té době fatálně nemocná, z nás dětí nepoznal nikdo. Dokonce si s námi většími ráda 
zahrála na zahradě ping-pong. Mimochodem, hrála moc dobře! Mně při výměně míčků říkala, ať se jdu 
podívat do brněnského divadla Husa na provázku, že tam mívají skvělá představení i pro omladinu, jako 
jsem já, a ať volný čas trávím užitečně. Vydržet jejich mnohdy neformální představení chce prý někdy 
od diváka velké úsilí, ale výsledek ve finále stojí za to, dodala. Teprve večer po odjezdu paní Olgy jsem 
zaslechl naše vychovatelky, jak mezi sebou hovoří o tom, že paní Olga Havlová měla krásnou paruku…“

Dušan Hofmann 
stipendista Fondu vzdělání



ZDRAVOTNICTVÍ
■ Zdraví dětem – klimatických pobytů z daru 
ČEZ, a. s., ve výši 24 mil. korun se zúčastnilo téměř 
4 000 dětí ze severních Čech a severní Moravy 
■ Na pomoc dětem s rakovinou – VDV 
poskytoval pomoc rodičům nemocných dětí 
i svépomocným sdružením a realizoval vzdělávání 
zdravotnických pracovníků
■ Sasakawa Astma Fund – podpora prevence 
průduškového astmatu u dětí, výchovy rodičů 
a učitelů pečujících o děti s astmatem, rozvíjení 
doplňkových forem léčení
■ Cystická fibróza – VDV podpořil vzdělávání 
zdravotnických pracovníků a rodičů dětí 
s cystickou fibrózou; na projektu se také podílela 
manželka spolkového prezidenta Německa paní 
Christiane Herzogová a firma Abbot Czech 
Republic poskytla na projekt 1 mil. korun
■ Pomoc zdravotnictví – VDV přispěl 
zdravotnickým zařízením dary přístrojové techniky 
a vzdělávacími programy pro zdravotníky

SOCIÁLNÍ PROJEKTY
■ Prázdniny – VDV umožnil prázdninové 
pobyty 200 dětem z dětských domovů a dětem se 
zdravotním postižením v hodnotě 12 mil. korun 
■ Rehabilitace – VDV poskytl příspěvky 
na rehabilitační a kompenzační pomůcky pro lidi 
se zdravotním postižením v částce 2 mil. korun
■ Invalidní vozíky – příspěvky na invalidní 
vozíky a jejich doplňky, které nehradí zdravotní 
pojišťovny, byly poskytnuty 64 osobám 
■ Nová rodina – nový projekt směřovaný 
na pomoc pěstounským rodinám, které se starají 
o děti se zdravotním postižením, děti týrané, 
zanedbávané a opuštěné; VDV podpořil 10 
pěstounských rodin

■ Senior – VDV podpořil programy organizací, 
které vytvářejí alternativy k domovům důchodců 
a mají za cíl kvalitní a důstojný život starších lidí
■ Morava – ve spolupráci s Johanniter Unfall 
Hilfe z Kolína nad Rýnem koordinoval VDV 
pomoc při bezprostředním odstraňování následků 
povodní na Moravě a na odstranění následků při 
záplavách na Moravě VDV rozdělil 25 mil. korun

VZDĚLÁVÁNÍ
■ Edusoft – podpora integrace handicapovaných 
dětí do běžných škol;
■ Fond vzdělání – z daru ČSOB byla poskytnuta 
stipendia 31 studentům – dětem z dětských 
domovů ke studiu na středních a vysokých školách 
■ stáže lékařů v zahraničí – 20 lékařů z ČR a SR 
se účastnilo dvouměsíčních pobytů v prestižních 
nemocnicích v Kanadě a USA díky příspěvku 
pana Karla Velana a společnosti Johnson & 
Johnson; ve spolupráci s Association Olga Havel 
France a díky financování vládou Francouzské 
republiky VDV realizoval studijní pobyty lékařů 
také ve Francii

LIDSKÁ PRÁVA
■ Roma – VDV podpořil romské programy 
vzdělávání a kulturních aktivit pro děti, mládež 
a jejich rodiny
■ Cena Olgy Havlové byla udělena Ivetě Peškové 
s těžkou vrozenou vadou kloubů za činnost 
v občanském sdružení Život ’90 a sdružení PROSAZ

STALO SE A VDV BYL PŘI TOM
■ fotograf Bohdan Holomíček zaslal VDV dar 
95 000 korun pro pěstounské rodiny, a zahájil tím 
projekt Nová rodina
■ zástupci VDV se na Francouzském 
velvyslanectví v ČR setkali s chotí prezidenta 
Francouzské republiky paní Bernadette Chirac
■ k Ceně Olgy Havlové vydal VDV knihu „Deset 

dopisů Olze“ – bibliofilské vydání s podpisem 
Václava Havla
■ VDV navštívila manželka předsedy litevského 
parlamentu Gražina Landsbergienė
■ v sídle VDV se konalo pracovní setkání 
zástupců organizací zdravotně postižených 
na téma osobní asistence
■ v rezidenci velvyslanectví USA převzal zástupce 
VDV zvláštní uznání za projekt Fond vzdělání 
realizovaný ve spolupráci s ČSOB
■ v Českém Brodě se konal festival „Rock for 
People 97“ ve prospěch VDV
■ VDV založil povodňové konto na pomoc 
zaplaveným oblastem (12. 7.)
■ Dana Němcová byla zvolena českou „Ženou 
Evropy“
■ MUDr. Milena Černá zahájila Veletrh hraček 
ITEA a hračky věnované účastníky veletrhu byly 
předány dětem na Moravě (18. 9.)
■ VDV navštívila paní Zsuzsana Gönczová, 
manželka prezidenta Maďarské republiky
■ 28. října propůjčil prezident republiky své první 
manželce Olze Havlové řád Tomáše Garrigue 
Masaryka in memoriam
■ 16. listopadu se konal třetí Benefiční koncert 
dobré vůle, který pořádala Advokátní kancelář 
KŠB ve prospěch programů Senior a Nová rodina
■ v prosinci se Na Vikárce konal celodenní 
program s předvánoční tématikou pro 200 dětí 
z dětských domovů 
■ VDV se stal zakládajícím členem Fóra dárců – 

Asociace nadací v ČR 

„Spolupráce ČSOB s VDV na projektu Fond 
vzdělání je dlouhodobá, letos už trvá patnáctým 
rokem. Vzpomínám si, že vznikla někdy po roce 
1995. Olga Havlová tehdy přišla s myšlenkou, 
že vzdělání by mělo být přístupné všem dětem 
bez ohledu na zdravotní postižení nebo jiné 
nepříznivé životní okolnosti. Chtěla, aby zdravotně 
handicapovaní studenti měli stejné podmínky 
ke studiu jako děti zdravé a aby byli plně 
integrováni do společnosti. To je myšlenka, se kterou 
všichni souhlasí. Jenže realizovat ji, převést ji 
do skutečného života - to je velmi těžký a nesnadný 
úkol. Olga Havlová a její tým vykonaly na tomto 
poli velký kus profesionální práce!“

Pavel Kavánek
generální ředitel ČSOB

(ČSOB obdržela v roce 1997 Cenu US Embassy 
„Network for Democracy“ za partnerství s VDV 
v projektu Fond vzdělávání) 
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Fond vzdělání dlouhodobě podporuje studenty se zdravotním a sociálním handicapem. 
Na fotografi i předání fl étny Kateřině z pěstounské rodiny Hlaváčových za přítomnosti 
fl étnistky Markéty Stivínové (únor 2003). AUTOR: ZDENĚK CHRAPEK



ZDRAVOTNICTVÍ
■ Zdraví dětem – ozdravných pobytů se zúčastnilo 
1 538 dětí s chronickými onemocněními horních cest 
dýchacích z okresů Chomutov, Karviná, Louny, Most, 
Sokolov a Teplice (z daru ČEZ, a. s., bylo na tento 
účel použito 7 mil. korun)
■ Na pomoc dětem s rakovinou – VDV věnoval 
dary v celkové výši 82 600 korun na vybavení 
dětských oddělení nemocnic pro umožnění pobytu 
rodičů, na herní terapie, vzdělávání zdravotnických 
pracovníků a na pobyty dětí s rakovinou v přírodě
■ Sasakawa Asthma Fund – na vybavení dětských 
oddělení nemocnic specializovaných na průduškové astma, 
rehabilitační a edukační pobyty dětí, pylové zpravodajství, 
preventivní programy bylo vynaloženo 1,804 mil. korun
■ Cystická fi bróza – na pořízení vitamínů, výživových 
příspěvků pro nemocné děti, stáže lékařů v zahraničí, 
vydání odborné publikace a léčebné pobyty dětí poskytl 
VDV nadační příspěvky ve výši 108 500 korun
■ Růžová stužka – VDV financoval preventivní 
a léčebné programy proti rakovině prsu částkou 
286 000 korun

SOCIÁLNÍ PROJEKTY
■ Cesty k integraci – VDV podpořil vybavení středisek 
rané péče, asistenci dětí s handicapem v základní 
škole, nákup kompenzačních pomůcek, sluchadel 
a upravených počítačů částkou 1,308 mil. korun
■ Rehabilitace – nadace pomohla vybavit chráněné 
dílny a stacionáře pro děti s kombinovanými vadami 
a financovala rehabilitaci a arteterapii osob se zdravot-
ním postižením, nákup pomůcek pro sportovní činnost 
a rehabilitaci; na tento účel vynaložila 2,521 mil. korun
■ Senior – VDV přispěl na zřízení tísňového volání, 
vybavení hospiců, zařízení pro denní pobyt seniorů, 
nákup kompenzačích pomůcek částkou ve výši 
471 000 korun

■ Pomoc v nouzi – 400 000 korun bylo použito 
na vybavení azylových domů pro matky s dětmi, 
na zařízení humanitárních center a na obnovu 
domovů po živelných pohromách
■ Dům Olgy Havlové – na rekonstrukci a vybavení 
domů na půl cesty bylo vydáno 1,63 mil. korun
■ Nová rodina – 1,067 mil. korun bylo rozděleno 
pěstounským rodinám na vybavení domácností, 
na rehabilitační a kompenzační pomůcky pro děti se 
zdravotním postižením v pěstounské péči, na setkání 
pěstounských rodin a na pořádání odborných seminářů
■ Prázdniny – ve spolupráci s Orea, s. r. o., která 
na projekt věnovala 12 mil. korun, uspořádal 
VDV tuzemské pobyty pro 3 442 dětí a zahraniční 
pobyty pro 535 dětí z dětských domovů a dětí se 
zdravotním postižením
■ Morava – dalších 9 mil. korun bylo poskytnuto 
obcím, občanským sdružením, charitativním 
organizacím a občanům, kteří utrpěli škodu při 
povodních v létě 1997
   
VZDĚLÁVÁNÍ 
■ Edusoft – 18 dětských center a škol bylo vybaveno 
speciálním počítačovým programem „Edusoft“, určeným 
pro výuku dětí s handicapem; v rámci programu byly 
poskytnuty příspěvky ve výši 581 000 korun
■ Fond vzdělání – na podporu 60 stipendistů 
s handicapem bylo použito 1,064 mil. korun
■ Stáže lékařů -  1,195 mil. korun bylo použito 
na úhradu nákladů cesty a dvouměsíčního pobytu 
lékařů z fakultních nemocnic ve vybraných 
univerzitních nemocnicích v USA a Kanadě

LIDSKÁ PRÁVA
■ Roma – 439 000 korun bylo určeno na vybavení 
komunitních center, nákup školních a výtvarných 
potřeb, sportovního náčiní, hudebních nástrojů 
a na prázdninové pobyty a výlety romských dětí
■ Cena Olgy Havlové byla udělena Martině 
Langrové z Olomouce, která založila spolek 

vozíčkářů Trend a působila jako asistentka sociálních 
projektů v arcidiecézní Charitě Olomouc

STALO SE A VDV BYL PŘI TOM
■ členkou správní rady se stala senátorka 
MUDr. Jaroslava Moserová
■ 12. února uspořádal VDV seminář „Raná péče – 
současný stav a výhledy“
■ VDV organizoval koordinační porady 
humanitárních organizací k odstraňování následků 
povodní na Moravě, na jejichž závěr byla uspořádána 
tisková konference
■ VDV se spolupodílel na pořádání II. celostátní 
oborové konference nestátních neziskových 
organizací působících v sociální a zdravotně 
sociální oblasti na téma „Dodržování práv 
člověka“

■ s doporučením VDV byli cenou ministerstva 
zahraničí „Gratias agit“ vyznamenání Karel a Olga 
Velanovi z Kanady, kteří od roku 1991 věnovali 
VDV více než 500 000 kanadských dolarů
■ MUDr. Milena Černá se opakovaně zúčastnila 
jednání na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR 
o návrhu zákona o sociální pomoci
■ VDV uvolnilo částku 500 000 korun 
na okamžitou pomoc obyvatelům Rychnova nad 
Kněžnou postiženým povodněmi
■ 23. září se v Praze uskutečnil Den dobré vůle, 
při němž členové Junáka a studenti gymnázia 
ve Voděradské ul. rozdávali za dobrovolný příspěvek 
červená srdíčka – symbol VDV
■ VDV spolupracoval při pořádání Evropského 
festivalu umělců a umělkyň Praze nazvaného Umění 
bez bariér (19.- 25. 10)
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Již od svého založení se VDV podílel na zlepšování sociální a zdravotní politiky ČR. Psychiatrická léčebna v Dobřanech (1993). AUTOR: ARCHIV VDV 



„Sociální politika v České republice se od počátku devadesátých let vyvíjela trojím způsobem. Nejprve 
se obnovily charity a diakonie a začaly vytvářet sítě svých středisek po celé republice. Vzápětí došlo 
k úžasnému rozmachu občanských sdružení, která vznikala z potřeby změnit systém sociální a zdravotně 
sociální péče za současné aplikace zcela nových forem sociální práce. Postupně jsme byli svědky toho, jak se 
obnovuje pravý význam sociální práce – od administrativních a restriktivních činností k aktivitám, které 
vedly ke zlepšení obtížných životních situací občanů, dětí či dospělých se zdravotním postižením i starších 
lidí.  Do třetice však ústavy sociální péče a domovy důchodců, spolu s „pečovatelskou službou“, vědomy si 
svého výsadního postavení podle dosud platného zákona o sociálním zabezpečení z roku 1988, usilovaly 
o to, aby nedošlo k žádné změně, která by ohrozila jejich existenci. Častá výměna ministerských postů 
koncepčním záměrům příliš neprospěla. 

Zhruba od roku 1996 se začaly nestátní neziskové organizace (NNO) angažovat na podporu nového 
zákona o sociální pomoci, posléze zákona o sociálních službách. V té době vznikla Stálá komise oborové 
konference NNO působících v sociální a zdravotně sociální oblasti (SKOK), která do přípravy zákona 
přinášela čerstvé zkušenosti jak z praxe spolupracujících organizací, tak také ze zahraničí. Podněty 
se týkaly nejen vlastní sociální práce, ale i systému inspekcí kvality a financování, komunitního 
plánování a nakonec i užívání moderních termínů. Jen pro příklad: zdravotně postižení se měnili 
v občany se zdravotním postižením, „sociální případy“ v lidi nalézající se v obtížných sociálních 
situacích a „mentálové“ v lidi s mentálním postižením. To byl signál pro změnu vnímání osob závislých 
na poskytování sociálních služeb, k nového přístupu k dětem i dospělým se specifickými potřebami 
a k uznání důstojnosti a lidských práv každého člověka. 

Je nepochybné, že „grass roots“ z počátku devadesátých let v sociální politice byly propojeny s vytvářením 
občanské společnosti. Byly vyjádřením skutečných zájmů a potřeb občanů, které se promítaly do ostatních 
společenských změn. Od poloviny 90. let se VDV soustředil prakticky jen na NNO a poskytoval jim 
podporu v podobě finančních a materiálních darů i podporu morální. Příprava zákona o sociálních 
službách se protáhla na celých deset let a VDV se na ní také podílel. Našimi spojenci byli například 
Běla Hejná, náměstkyně ministra práce a sociálních věcí, a Alena Páralová, členka sociálního výboru 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Hlavní úsilí bylo napřeno k tomu, aby sociální služby byly 
pojímány jako nástroj k začleňování osob sociálně vyloučených do běžného života a aby vedle „péče“ se 
do znění zákona dostal i termín „podpora“, tak důležitý pro aktivní působení na klienty sociálních služeb. 
Jednalo se o principy, které VDV uznával - díky jednoznačným postojům paní Olgy a jejímu pochopení 
pro samostatný život lidí se zdravotním postižením - od samého založení.“

MUDr. Milena Černá 
ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 

ZDRAVOTNICTVÍ
■ Na pomoc dětem s rakovinou –  VDV přispěl 
na kurz herní terapie, na program letního tábora 
onkologicky nemocných dětí a na výstavbu 
prvního dětského hospice nadace Klíček v Male-
jovicích u Kutné Hory částkou 202 000 korun
■ Sasakawa Asthma Fund – na podporu 
preventivních a výchovných programů věnoval 
VDV 335 000 korun
■ Cystická fi bróza – 160 000 korun poskytl VDV 
na pořízení dýchacích přístrojů, na ozdravné 
pobyty dětí v klimaticky výhodných oblastech 
a na nezbytné doplňky jejich léčby
■ Růžová stužka – VDV se zaměřil na prevenci 
rakoviny prsu, zvyšování úrovně znalosti o rané 
diagnostice a podpořil činnost svépomocných 
sdružení žen a jejich informačních center

SOCIÁLNÍ PROJEKTY
■ Cesty k integraci – 1,9 mil. korun poskytl 
VDV jednotlivcům se zdravotním postižením 
a nestátním neziskovým organizacím, které 
zaměřují svoji činnost na samostatný život lidí se 
zdravotním postižením
■ Rehabilitace – téměř 1 mil. korun 
věnoval VDV na vybavení chráněných dílen 
a chráněných bytů, vybavení stacionářů pro děti 
s kombinovanými vadami a na rehabilitaci osob 
s chronickými duševními onemocněními
■ Senior – VDV rozdělil nadační příspěvky 
v hodnotě 801 000 korun zařízením sociální péče, 
která ctí lidskou důstojnost a dávají starším lidem 
možnost aktivního života ve stáří
■ Pomoc v nouzi – VDV pomohl občanským 
sdružením a charitativním institucím pečujícím 
o lidi ohrožené vyloučením ze společnosti částkou 
1,609 mil. korun, z toho 1,27 mil. korun obdrželi 

obyvatelé východních Čech postižení povodněmi
■ Nová rodina – VDV podpořil pěstounské 
rodiny, které si k sobě berou děti 
z kojeneckých ústavů, dětských domovů 
a ústavů sociální péče (v roce 1999 jich bylo 
více než 4000) a přispěl jim na vybavení 
domácností a rehabilitační a kompenzační 
pomůcky pro děti se zdravotním postižením 
částkou 812 000 korun 
■ Prázdniny – VDV pomohl 529 dětem 
z dětských domovů strávit prázdniny 
v Chorvatsku a 90 astmatickým dětem umožnil 
zúčastnit se ozdravného pobytu v Davosu 
a na pobřeží Costa Brava ve Španělsku
■ Pomozte dětem – VDV rozdělil 260 000 
korun, které získal od Nadace rozvoje občanské 
společnosti, ve prospěch 14 dětí s vývojovými 
poruchami a dětí žijících mimo vlastní rodinu
■ další Vlak dobré vůle byl vypraven pro děti 
z Prahy, Zahořan, Pyšel, Klánovic, Dolních 
Počernic, Kladna a Stochova (21. 3.)

VZDĚLÁVÁNÍ
■ Fond vzdělání – VDV a ČSOB vynaložily 
1,02 mil. korun na stipendia pro 60 studentů 
z dětských domovů a mladých lidí se zdravotním 
postižením
■ stáže lékařů v USA, Kanadě a Francii – 
lékaři z fakultních nemocnic ČR a SR se mohli 
zúčastnit dvouměsíčních stáží, jejichž náklady 
ve výši 1,709 mil. korun uhradil VDV

OCHRANA LIDSKÝCH PRÁV
■ Roma – částkou 565 000 korun přispěl 
VDV na financování vzdělávacích, sociálních, 
sportovních a kulturních akcí romských 
občanských iniciativ
■ Cena Olgy Havlové byla udělena Janě Koželské 
z České Lípy a JUDr. Pavlu Ptáčníkovi z Prahy 
za pomoc lidem se zdravotním postižením 
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STALO SE A VDV BYL PŘI TOM
■ VDV se připojil k Mezinárodnímu roku 
seniorů
■ pod záštitou VDV byl v Paláci Akropolis 
zahájen celoroční festival „Slunce“ z tvorby lidí 
se zdravotním postižením 
■ VDV navštívili zástupci nizozemské vlády 
a nizozemských nadací, aby se informovali 
o sociálních službách v ČR
■ pod heslem „Dobra není nikdy dost“ se konal 
Den dobré vůle v Praze, Českých Budějovicích, 
Hradci Králové, Jaroměři, Karlových Varech, 
Kopřivnici, Mostu, Novém Městě na Moravě, 
Plzni, Rokycanech a Vlašimi (23. 9.)
■ byla uzavřena dlouhodobá smlouva 
o poskytnutí výtěžku vybraných výrobků firmy 
Hamé Babice na programy pro ohrožené děti
■ benefiční Koncert dobré vůle ve prospěch 
projektů VDV Senior a Nová rodina byl 
odvysílán Českým rozhlasem v přímém 
přenosu (21. 11.)  
■ VDV obdržel finanční prostředky 
z Nadačního investičního fondu ve výši 24,474 
mil. korun, které uložil do nadačního jmění 
Z něho každoročně čerpá výnosy na granty pro 
nestátní neziskové organizace
■ ČSOB uspořádala prohlídku Národní 
knihovny v Praze spojenou s předvánočním 
setkáním se stipendisty Fondu vzdělání
■ VDV věnoval hračky dětem z Matice romské, 
Asociace rodičů a přátel dětí se sluchovým 
postižením a dětem uprchlíků
■ Milena Černá se zúčastnila jednání 
s předsedou Výboru pro sociální politiku 
a zdravotnictví Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR Zdeňkem Škromachem 
a předsedou Výboru pro zdravotnictví 
a sociální politiku Senátu Františkem Bartošem 
ohledně přidělování státních dotací občanským 
sdružením v roce 2000
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Olga Havlová na návštěvě v Ústavu sociální péče Ostravice. (1991) 
AUTOR: ARCHIV VDV

Na den, kdy jsem se poprvé setkala s MUDr. Milenou Černou, nikdy nezapomenu. 
Bylo to v listopadu 1999 na akci Den otevřených dveří azylového domu Armády 
Spásy v Praze 7. Pamatuji si, že jsem přišla pozdě a rychle se připojila k jedné 
skupině, která zrovna procházela pokoje azylového domu. V tom období jsem 
prožívala hodně nových zkušeností – připravovali jsme rozjezd projektu street papers 
v České republice, a proto jsem se pracovníka, který nás azylovým domem provázel, 
zeptala, jestli klienty nějak školí, třeba v komunikačních dovednostech nebo přípravě 
na přijímací pohovor. Ta otázka ho zarazila, vůbec ji nečekal. V té chvíli se na mě 
obrátila jedna dáma z naší skupinky a daly jsme se do řeči. Byla to paní Milena 
Černá, která mne uchvátila svou bezprostředností a moudrostí. Později jsme ještě 
měly mnoho příležitostí se setkat a nejen to - také pracovat společně na aktivitách, 
které pomáhají zlepšit situaci lidí bez domova u nás. Děkuji za to, že jsem měla 
možnost s tak výjimečnou osobností, jako je Milena Černá, spolupracovat.

V paměti mi utkvěl ještě další den, který se váže k práci bezdomovců a na který 
nikdy nezapomenu: 13. prosinec 1999. Nulté číslo časopisu Patron v nákladu 
osm tisíc kusů bylo navezeno v naší tehdejší kanceláři v Železné ulici a my jsme 
šli registrovat první prodejce do Poradny pro osoby bez přístřeší, k sociálnímu 
kurátorovi Pavlu Pinkavovi. Čekalo tam asi dvacet lidí – všem jsme vysvětlili, co 
je čeká, a ocenili jsme jejich odvahu, že do toho s námi jdou. Pak jsme je postupně 
všechny zaregistrovali, vydali jim pět startovních kusů časopisu Patron a prodejci 
odešli na svá prodejní místa. Venku již čekal štáb České televize a všechno natáčel. 
Když jsme vyšli z poradny a šli se podívat, jestli prodejci ještě jsou na svých 
prodejních místech, nikoho jsme nenašli. Nevěděli jsme, zdali už časopisy prodali, 
nebo na prodejní místa vůbec nedorazili. Byly to horké chvíle! Nakonec však všechno 
dobře dopadlo – ve večerním zpravodajství ČT vystoupila šéfredaktorka časopisu 
Martina Řehořová a jeden z prodejců, pan Antonín Halásek, a mluvili o světovém 
hnutí street papers a o naději českých bezdomovců na zlepšení života. Druhý den 
se většina prodejců vrátila, kupodivu skoro všechny časopisy prodali a měli chuť 
pokračovat dál. 

Dagmar Kocmánková
výkonná ředitelka o. s. Nový Prostor



ZDR AVOT N ICT V Í
■ Na pomoc dětem s rakovinou – VDV 
v rámci projektu podpořil rodičovské iniciativy, 
zdravotnické zařízení a občanská sdružení, která 
podporují principy Charty práv dětí v nemocnici, 
rozvíjejí herní terapii a ulehčují osud dětí 
s chronickými nebo nevyléčitelnými nemocemi 
(příspěvky VDV činily 371 000 korun)
■ Sasakawa Asthma Fund – 1,8 mil. korun 
bylo určeno na rehabilitační pobyty dětí trpících 
astmatem, na výrobu edukačního programu pro 
učitele, rodiče a vychovatele a na provoz pylového 
zpravodajství v Brně a na Štrbském plese
■ Cystická fi bróza – VDV pomohl dětem 
s tímto onemocněním ke zmírnění jejich obtíží 
a k dobrému prožívání života
■ Růžová stužka – na preventivní programy 
rakoviny prsou a na iniciativy žen trpících touto 
nemocí VDV přispěl částkou 110 000 korun
  
SOCI Á LN Í PROJEK T Y
■ Cesty k integraci – VDV rozdělil nadační 
příspěvky ve výši 2 133 773 korun na integraci 
dětí a dospělých se zdravotním postižením (např. 
na odbourávání architektonických bariér, budování 
chráněných bytů pro lidi s mentálním postižením, 
integraci handicapovaných dětí do běžných škol)
■ Rehabilitace – VDV přispěl na nákup vozíků 
a jejich doplňků, na rehabilitační lehátka, kočárky, 
chodítka a a jiné pomůcky, usnadňující integraci 
handicapovaných lidí do společnosti, částkou 
731 814 korun
■ Senior – VDV pomohl při budování a vybavení 
nestátních domovů odpočinku ve stáří a podpořil 
hospicové hnutí, které znamená novou kvalitu života 
pro lidi s nevyléčitelnými onemocněními i jejich rodiny 
a přátele (rozdělená částka činila 1 771 304 korun)  

■ Pomoc v nouzi – VDV rozdělil organizacím, 
které poskytují sociální služby týraným ženám 
a dětem, obětem domácího násilí a komerčního 
sexuálního zneužívání, lidem ohroženým závislosti 
na alkoholu, omamných a psychotropních látkách, 
bezdomovcům a uprchlíkům 439 073 korun
■ Prázdniny – VDV realizoval pobyt 576 dětí 
z 21 dětských domovů v Chorvatsku a třítýdenní 
klimatické pobyty dětí s chronickými 
onemocněními  v Davosu a u Lemanského jezera
■ Nová rodina – VDV rozdělil na pomoc 
pěstounským rodinám, které se starají o větší 
počet dětí či o děti se závažnými výchovnými 
problémy, částku 904 346 korun   

V ZDĚL ÁVÁ N Í
■ Fond vzdělání – VDV a ČSOB vynaložily 904 346 
korun na stipendia a jednorázové příspěvky ke studiu 
na středních a vysokých školách dětem se sociálním 
nebo zdravotním handicapem 
■ stáže lékařů v USA, Kanadě a Francii – 13 
lékařů z českých a slovenských fakultních nemocnic 
se zúčastnilo stáží v USA a Kanadě a 5 lékařů 
bylo na stáži ve Francii (v roce 2000 byl ukončen 
program stáží lékařů v USA a Kanadě a nahradil 
ho projekt Salzburských lékařských seminářů)

OCHR A NA LIDSK ÝCH PR ÁV
■ Roma – 451 402 korun určil VDV na podporu 
romských sdružení se zaměřením na děti, mládež 
a starší lidí; událostí roku bylo vydání knihy Černobílý 
život se statěmi od romských autorů a známých 
českých romistů a s fotografiemi Evy Davidové
■ Cena Olgy Havlové byla udělena Petru 
Dědečkovi za dlouholetou činnost pro občany 
s duševními onemocněními v občanském 
sdružení Myklub Česká Lípa

STALO SE A VDV BYL PŘI TOM
■ VDV oslavil 10. výročí svého založení

■ VDV se zúčastnil otevření Domova dobré vůle pro 
dospělé s kombinovanými vadami v Kladně – Nouzově
■ VDV získal ocenění katedry sociální práce FF UK 
za významnou podporu rozvoje sociálních aktivit v ČR
■ VDV se zúčastnil Česko-britského projektu 
reformy sociálních služeb Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR
■ VDV se zúčastnil setkání svépomocných 
organizací žen s rakovinou prsu na téma Vztah 
lékaře a pacientky a také II. setkání zástupců církví 
a charitativních organizací poskytujících sociální 
a zdravotní sociální služby na téma Účelová 
zařízení církví a jejich priority v roce 2000 
■ 23. září se uskutečnil třetí Den dobré vůle pod 
heslem „Myslíte na druhé?“ a výtěžek ze sbírky 
ve výši 400 000 korun byl věnován na přímou 
pomoc opuštěným dětem
■ VDV se rozloučil s Klementem Lukešem († 2. 11. 
2000), který s paní Olgou Havlovou zakládal VDV 
a z rukou prezidenta Václava Havla přijal 28. října 
2000 na Pražském hradě Medaili za zásluhy 
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Jedním z projektů pro děti se zdravotním postižením byl každoroční Vlak dobré vůle, na fotografi i Vlak dobré vůle na trati Brno – Mikulov (24. 4. 1992). AUTOR: GABRIELA ČAPKOVÁ

„Olga Havlová k nám jezdívala, často neohlášeně, 
po cestě do Lán, i se svým psem Ďulou. Děti se 
vždycky kolem ní kupily, jednou se jí jeden chlapec 
zeptal: „Kde máš Havla?“ Dokonce nás pozvala 
i do Lán, jak slíbila. Byl tam tehdy i pan prezident, 
zpíval s dětmi Ach synku, synku, máme to na videu. 
Jak na mě paní Olga působila? Úžasně. Vždycky 
splnila, co řekla. Byla nesmírně prostá a měla 
ke každému rovnocenný vztah. Nerozlišovala, 
kdo je zdravý a kdo handicapovaný. Byli jsme 
za ní i na Hradě. Když už byla hodně nemocná, 
děti jí posílaly různá psaníčka, dárečky. A pak 
jsme byli na jejím pohřbu, vrátili jsme se kvůli 
tomu dřív z Francie, z návštěvy u naší partnerské 
organizace. To bylo ostatně také organizováno 
přes paní Olgu a Výbor dobré vůle. Na ten pohřeb 
nikdy nezapomenu – mráz a záplavy lidí, květin, 
svíček...“

PhDr. Blanka Dvořáková 
ředitelka centra služeb Slunce v Unhošti



ZDRAVOTNICTVÍ
■ Pomoc zdravotnictví – na zdravotnické projekty 
věnoval VDV 1 123 308 korun, které byly určeny 
ke zlepšení péče o lidi s rakovinou ve Fakultní 
nemocnici v Hradci Králové, na pomoc ženám 
s rakovinou prsu a na nákup inhalátorů nemocným 
dětem ze sociálně slabých rodin
■ Sasakawa Asthma Fund – 1,45 mil. korun 
šlo na ozdravné pobyty astmatických dětí 
ve Švýcarsku, Chorvatsku a na Slovensku; VDV 
pomohl vybavit dětské oddělení v Lounech 
a Zlatých Horách a podpořil vydání Bulletinu 
pro alergické a astmatické děti z Brna
  
SOCIÁLNÍ PROJEKTY
■ Cesty k integraci – nadační příspěvky VDV 
v rámci programu činily 2 mil. korun, které 
byly určeny na pomoc handicapovaným lidem, 
aby se uplatnili se na trhu práce (zajištění 
podporovaného zaměstnávání, rané péče), 
na integraci dětí se zdravotním postižením 
do běžných škol a na chráněné bydlení lidí 
s kombinovanými vadami  
■ Rehabilitace – VDV hradil pomůcky, vozíky 
a jejich doplňky lidem s handicapem, podpořil 
neziskové organizace poskytující sociální služby 
a také organizace realizující rehabilitační péči pro 
osoby po cévní mozkové příhodě; celkem na tyto 
účely rozdělil 1,259 mil. korun
■ Senior – VDV podpořil organizace a zařízení 
poskytující sociální služby seniorům v domácím 
prostředí a také na nově vznikající hospice a jiné 
instituty péče o staré a nemocné lidí; celková 
rozdělená částka činila 1,587 mil. korun
■ Pomoc v nouzi – celkem 439 000 korun 
rozdělil VDV organizacím pečujícím o týrané 
ženy a děti, uprchlíky či o lidi bez přístřeší 

■ Prázdniny – VDV využil částku 916 973 korun 
na realizaci ozdravných pobytů 40 astmatických 
dětí v Davosu a Arveyes – Villars a 628 dětí 
z dětských domovů u moře v Chorvatsku
■ Dům Olgy Havlové – VDV se soustředil 
na podporu nových forem sociální práce, které 
pomáhají dětem a mladým lidem bez rodinného 
zázemí uspořádat si vlastní život a osvojit si pro něj 
nezbytné návyky; na tento účel věnoval 1 mil. korun, 
které získal z výtěžku loterie Sazky „Setřená slza“
■ Nová rodina – 2,17 mil. korun věnoval VDV 
na podporu pěstounských rodin, motivaci rodin 
ochotných přijímat děti z ústavů sociální péče, 
kojeneckých ústavů a dětských domovů, na poraden-
skou službu a semináře pro rodiče a na vzdělávání 
pomáhajících profesí (v horizontu nastávajících pěti let 
se do projektu zapojila také Stavební spořitelna České 
spořitelny, která přispívala částkou 450 000 korun 
ročně na stavební spoření dětí z pěstounských rodin)  

VZDĚLÁVÁNÍ
■ Fond vzdělání – v roce 2001 byla 
udělena stipendia 17 vysokoškolákům a 31 
středoškolákům, z nichž 22 bylo z dětských 
domovů; na studijní pomůcky a školné přispěl 
jednorázově 38 studentům (celkem bylo na Fond 
vzdělání vynaloženo 1 031 408 korun)  
■ Salzburg Cornell Seminars – intenzivního 
programu vzdělávání lékařů všech oborů 
na týdenních seminářích v Salzburgu, který 
VDV převzal od Nadace Open Society Fund, se 
zúčastnilo 8 lékařů z ČR 

OCHRANA LIDSKÝCH PRÁV
■ Roma – 663 091 korun bylo určeno 
na podporu romských projektů
■ Cena Olgy Havlové byla udělena Anice 
Dvořákové za dlouholetou pomoc občanům se 
sluchovou vadou v Klubu ohluchlých v Praze 5, 
který v roce 1990 založila

STALO SE A VDV BYL PŘI TOM
■ VDV prezentoval publikaci Černobílý život 
na Irském velvyslanectví v Praze
■ VDV se zúčastnil veřejného připomínkového 
řízení k věcnému záměru zákona o sociálních 
službách a zapojil se do přípravy reformy 
sociálních služeb v ČR
■ ve VDV se za účasti zástupce Johnson 
& Johnson uskutečnil první kulatý stůl 
k problematice včasného varování a prevence 
cévních mozkových příhod (CMP), 
rehabilitace a resocializace osob, které CMP 
prodělaly 
■ VDV navštívili zástupci Světové banky a Mezi-
národního měnového fondu a předali peněžitý dar
■ VDV se zúčastnil parlamentní diskuse 
o připravovaném zákonu Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR o ústavní výchově    
■ 20. září se konal Koncert pro Den dobré vůle 
ve velkém sále Paláce Žofín 

■ Den dobré vůle se uskutečnil pod heslem 
„Nikdy neublížíš dítěti!“; výtěžek z celostátní 
sbírky a z prodeje vybraných produktů firmy 
Hamé Babice byl použit na program bydlení 
občanského sdružení Pod křídly ve Valašském 
Meziříčí pro děti opouštějící po osmnáctém roce 
pěstounské rodiny
■ v návaznosti na Den dobré vůle poskytl VDV 
záštitu I. národní konferenci o násilí na dětech, 
kterou organizovala 3. lékařská fakulta 
Univerzity Karlovy 
■ ve VDV proběhl kulatý stůl s odborníky, kteří 
se věnují péči o lidi s autismem 
■ 25. listopadu se konal Benefiční koncert Dobré 
vůle ve prospěch programů VDV Senior a Nová 
rodina, jehož  výtěžek dosáhl výše 1,3 mil. korun
■ Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila 
rozdělení finančních prostředků z Nadačního 
investičního fondu, podle kterého VDV obdržel 
částku 18,435 mil. korun  

2001

46 47

Kapitola 4  Listujeme v kalendáfii 

Součástí vzdělávacích projektů VDV bylo podpořit využití počítačové techniky pro vzdělávání dětí se zdravotním postižením, na fotografi i výuka v rámci projektu Edusoft (1996). AUTOR: ARCHIV VDV



■ Obyčejný život – 1,395 mil. korun rozdělil 
VDV deseti organizacím z šesti krajů, které 
realizují sociální projekty zaměřené na kvalitní 
pomoc lidem bez domova, na podporu 
pěstounské péče a na zkvalitnění života seniorů
■ Prázdniny – 598 dětí z dvaceti dětských 
domovů mohlo díky VDV trávit prázdniny 
u moře, 40 dětí z pěstounských rodin pobývalo 
v řecké Velice a 40 dětí z Karviné–Fryštátu a Plzně 
se účastnilo třítýdenního klimatického pobytu 
v Davosu 
■ Pomoc při odstraňování následků záplav – 
VDV zřídil 13. srpna sbírkové konto na pomoc 
obětem záplav, na které do konce roku shromáždil 
28 mil. korun – z toho přes 11 mil. korun věnoval 
Telecom – které byly rozděleny 24 organizacím 
a 102 občanům  

VZDĚLÁVÁNÍ
■ Fond vzdělání – VDV udělil stipendia 42 
mladým lidem se zdravotním a sociálním 
handicapem, z nichž 22 bylo z dětských domovů; 
v tomto roce byl projekt rozšířen o studium 
angličtiny a němčiny (projekt Zlatý dukát), 
kterého se zúčastnilo 86 dětí (celkem bylo 
na Fond vzdělání vynaloženo 2 mil. korun)   
■ Salzburg Cornell Seminars – díky programu 
se 17 lékařů z ČR zúčastnilo intenzivního školení 
v Rakousku a dalších 8 lékařů absolvovalo stáže 
v rakouských nemocnicích   

OCHRANA LIDSKÝCH PRÁV 
■ Roma – částkou 799 570 korun podpořil VDV 
romské projekty a projekt rozšíření „Dětského 
domu“ pro děti ulice při Římskokatolické farnosti 
v Brně-Zábrdovicích z daru pana Karla Velana
■ Cena Olgy Havlové byla udělena Jiřímu 
Šedému za pomoc při výchově a vzdělávání dětí 
s mentálním postižením a za literární a výtvarnou 
činnost

STALO SE A VDV BYL PŘI TOM
■ v rámci kampaně 30 dnů pro neziskový 
sektor se ve VDV konal kulatý stůl organizací 
a odborníků pomáhajících dětem a dospělým 
autistického spektra
■ v pražském kině MAT se konala tisková 
konference bilancující rok 2001 a byla zde 
vyhlášená nová strategie VDV
■ jubilejní koncert k 10. výročí Deutsche Freunde 
und Förderer der Olga Havel Stiftung e.V. a jeho 
přesídlení do Berlína se konal v květnu v budově 
zastupitelského úřadu ČR v Berlíně
■ 23. září proběhl v Praze a ve 38 městech Den 
dobré vůle ve spolupráci s ČSOB a Junákem – 
svazem skautů a skautek ČR; výtěžek sbírky byl 
přidělen na obnovu mateřských škol zničených 
záplavami ve čtyřech obcích
■ VDV se připojilo k podpoře Česko–britského 
projektu reformy sociálních služeb Ministerstva 
práce a sociálních věcí ČR
■ VDV a Sirkárny Sušice zahájily společný projekt 
„Udělejte druhým šťastné Vánoce“ 
■ Advokátní kancelář KŠB uspořádala osmý 
Benefiční koncert dobré vůle, jehož výtěžek byl 
určen na projekty VDV (17. listopadu)

„Základní programy Nadace OSF Praha byly 
koncipovány jako víceleté s cílem zakotvit 
příslušnou aktivitu v místním prostředí 
- po několika letech fungování takových 
programů v rámci nadace jsme se snažili, aby 
se osamostatnily a postupně existovaly bez naší 
pomoci. Jedním z nich byl Salzburg Cornell 
Seminář, který naše nadace realizovala od roku 
1994 a v roce 2000 jej předala Výboru dobré vůle 
- Nadaci Olgy Havlové. Jedná se o postgraduální 
semináře pořádané Open Society Institute New 
York a rakouskou nadací American-Austrian 
Foundation pod záštitou Cornell University 
Salzburg pro lékaře-specialisty z různých oborů.

VDV jsme si vybrali pro realizování tohoto projektu 
především proto, že se jedná o velmi respektovanou 
nadaci, která má bohaté zkušenosti s programy 
zaměřenými na sociální a zdravotní oblast, která 
umí programy dobře administrovat a která je jak pro 
účastníky programu, tak také pro jeho zahraniční 
partnery zárukou spolehlivosti a odbornosti. 
Jakkoli se programová skladba Nadace OSF Praha 
a VDV v mnohých ohledech liší, spolupracovali 
jsme v řadě dalších oblastí, všude, kde to bylo 
možné, a tudíž  jsme věděli, že program předáváme  
do těch nejlepších rukou. To nakonec potvrzuje 
i skutečnost, že  program stále existuje. Je o něj 
stále zájem i přesto, že lékaři mají v současné době 
mnohem více možností participovat na nejrůznějších 
mezinárodních aktivitách, a to nepochybně svědčí 
o jeho kvalitě a o dobré práci VDV. 

Protože jsem v době, kdy Nadace OSF Praha 
zahajovala spolupráci s VDV na tomto programu, 
byla její ředitelkou, je pro mne osobně velmi 
potěšující vidět, že  program úspěšně pokračuje a že 
si našel trvalé místo v programové nabídce VDV.“

Marie Kopecká 
bývalá ředitelka Nadace OSF 

ZDRAVOTNICTVÍ
■ Pomoc zdravotnictví – částkou 1,37 mil. 
korun přispěl VDV ke zlepšení zdravotní 
péče - např. z daru rodiny Kubečkových 
pořídil nezbytné pomůcky pro ulehčení léčby 
onkologicky nemocných za hospitalizace 
v rámci projektu „Milá sestřičko…“
■ Sasakawa Asthma Fund – 2,202 mil. 
korun bylo určeno na zotavovací pobyty 
dětí s astmatem ve Švýcarských Alpách 
a na Slovensku; VDV také podpořil vydávání 
Bulletinu Sdružení pro alergické a astmatické 
děti a dlouhodobý projekt zlepšování života 
astmatických dětí zdravotní sociální fakulty 
Univerzity v Trnavě
  
SOCIÁLNÍ PROJEKTY
■ Cesty k integraci – více než 2 mil. korun 
bylo určeno na nákup sluchadel pro neslyšící, 
rehabilitační pomůcky, osobní asistenci, 
asistenci dětí se zdravotním postižením pro 
jejich začlenění do běžných škol a na projekty 
rané péče, podporovaného a chráněného 
zaměstnávání
■ Senior – 1,311 mil. korun použil VDV 
na podporu nestátních neziskových organizací, 
které poskytují sociální a zdravotně sociální 
služby zachovávající důstojnost občanů ve stáří, 
nemoci a smrti 
■ Nová rodina – částkou téměř 2 mil. 
korun podpořil VDV občanská sdružení 
a pěstounské rodiny, aby se vytvářel základ 
pro koncepční změnu celého systému 
ve prospěch dětí, které jsou zanedbávané, 
týrané, opuštěné, mají nevyhovující rodinné 
prostředí a hrozí jim vyloučení z pospolitosti 
školy i rodiny
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ZDRAVOTNICTVÍ
■ Pomoc zdravotnictví – projekt pokračoval 
v menším rozsahu - na zlepšení zdravotnické péče 
bylo určeno 26 000 korun (VDV nenahrazoval 
povinnost zřizovatelů nemocnic obnovovat 
přístrojové vybavení či financovat provoz, ani 
závazek zdravotních pojišťoven hradit výkony 
léčebné a preventivní péče) 
■ Sasakawa Asthma Fund – VDV rozdělil 1,036 
mil. korun na preventivní projekty realizované 
na území ČR a SR pro alergické a astmatické děti 
■ Velika – téměř 10 mil. korun bylo vynaloženo 
na ozdravné pobyty dětí s onkologickými, 
neurologickými a srdečními onemocněními 
ve Velice na pobřeží Egejského moře (projekt 
byl financován z Fondu prevence Všeobecné 
zdravotní pojišťovny)
■ Milá sestřičko – v rámci projektu uskutečnil 
VDV dvoudenní seminář pro 25 onkologických 
sester v Hradci Králové a stáže 14 sester v hospici 
sv. Anežky České v Červeném Kostelci a v hospici 
sv. Štěpána v Litoměřicích  

SOCIÁLNÍ PROJEKTY
■ Cesty k integraci – VDV rozdělil 1,382 
mil. korun jednotlivcům a organizacím 
na pořízení rehabilitačních a kompenzačních 
pomůcek, na úhradu asistence ve škole dětem 
se zdravotním postižením, na podporu projektů 
rané péče, projektů podporovaného a chráněného 
zaměstnávání a chráněného bydlení; dalších 
240 000 korun šlo na pořízení sluchadel dětem se 
sluchovým postižením 
■ Senior – 1,40 mil. korun VDV rozdělil občanským 
sdružením a charitativním institucím, které poskytují 
sociální a zdravotně sociální služby zachovávající 
důstojnost občanů ve stáří, nemoci a smrti 

■ Nová rodina – 2,35 mil. korun šlo na potřeby 
pěstounských rodin a organizací náhradní rodinné péče
■ Obyčejný život – VDV poskytnul nadační 
příspěvky 17 organizacím ve výši 767 000 korun 
za účelem zlepšení sociální práce s lidmi bez domo-
va a sociální práce na ulici, dále podpořil azylové 
domy pro matky s dětmi a domy na půl cesty 
■ Prázdniny – VDV umožnil 623 dětem z 21 
dětských domovů trávit prázdniny u moře 
v Chorvatsku
■ Záplavy – 3 674 841 korun bylo rozděleno 
obcím, organizacím a jednotlivcům postiženým 
záplavami v srpnu 2002

VZDĚLÁVÁNÍ
■ Fond vzdělání – VDV udělil stipendia 
a jednorázové příspěvky v částce 1,174 mil. 
korun; stipendia obdrželo 47 studentů středních 
a vysokých škol, z nichž 22 bylo z dětských 
domovů
■ Stříbrný groš – VDV realizoval letní jazykovou 
školu anglického a německého jazyka pro 68 dětí z 52 
dětských domovů (náklady projektu 440 000 korun)  
■ Salzburg Cornell Seminars – 24 lékařů se 
mohlo díky projektu zúčastnit intenzivních 
týdenních seminářů pořádaných v Rakousku 
a získané poznatky předávat dál odborníkům 
v České republice

OCHRANA LIDSKÝCH PRÁV
■ Roma – 659 000 korun věnoval VDV 
na podporu akcí sociálního a kulturně sociálního 
zaměření, na které se z jiných zdrojů nedostává
■ Cena Olgy Havlové byla udělena Viktorii 
Bartoníčkové, zakladatelce občanského sdružení Klub 
Afasie na pomoc lidem po cévní mozkové příhodě

STALO SE A VDV BYL PŘI TOM
■ VDV se podílel na diskusích o koncepci 
sociálních služeb v ČR 

„Spolek Deutsche Freunde und Förderer der Olga Havel Stiftung byl založen v květnu 1992 v Bonnu 
na zvláštní přání Olgy Havlové, která svoji důvěru k dlouholetému příteli Václava Havla, Jiřímu Grušovi, 
tehdejšímu československému velvyslanci v Bonnu, přenesla na jeho ženu Sabinu. Smysl a cíl tohoto 
dobrovolně vedeného spolku byla podpora Výboru dobré vůle ve všech záležitostech týkajících se nestátních 
neziskových organizací a zprostředkování darů na projekty, které Výbor dobré vůle vybíral.
Tak vznikla spolupráce s německými Johanity, kontakt na firmu Otto Bock v Duderstadtu, která věnovala 
několik protéz, velké věcné dary firem Siemens a Fresenius. Největším finančním darem bylo v roce 1994 
benefiční gala v hotelu Maritim v Bonnu, s jehož pomocí bylo možné pořídit skleník pro farmu, kde 
pracují mladí lidé se zdravotním postižením. Díky kontaktům zakladatelky a předsedkyně spolku Sabine 
Gruši vznikla spolupráce mezi dvěma prvními dámami – Olgou Havlovou a Christiane Herzog – v boji 
proti onemocnění cystickou fibrózou.
V roce 2002 se spolek přestěhoval do Berlína. Působí dál v úzké spolupráci s Výborem dobré vůle v Praze 
a shromažďuje dary především pro děti žijící v nepříznivých sociálních podmínkách v německo-české 
příhraniční oblasti. Svými představeními, jejichž spektrum zahrnuje hudební, literární a historicko-
politická témata, si spolek v hlavním městě Německa mezitím vydobyl významné postavení. 
K nejúspěšnějším večerům poslední doby patřila přednáška knížete Schwarzenberga, koncert mladé 
houslistky Markéty Janouškové a diskuse s Jiřím Grušou a posledním ministrem zahraničních věcí NDR, 
Marcusem Meckelem, na téma Když v Evropě padly zdi.”

Karin Seemann 
Deutsche Freunde und Förderer der Olga Havel Stiftung, SRN 
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Četní sponzoři se podíleli na realizaci Dne dobré vůle – celonárodní sbírky na podporu lidí s postižením. Fotografi e zachycuje koncert na Žofíně (20. 9. 2001). AUTOR: ZDENĚK CHRAPEK  



„Zlatý dukát, nebo Stříbrný groš? Které děti se budou dobrovolně vzdělávat 
o prázdninách? Tyto otázky jsme si kladli, když jsme chtěli najít nový projekt pro 
děti z dětských domovů. Hledali jsme něco rozvíjejícího, co dětem dodá sebevědomí 
a jiskru, nějaký nový pohled. Krabice plyšáků to rozhodně nebudou…
Jak jsme byli naivní! Jak nás mohlo napadnout, že když nabídneme dětem, aby se o prázdninách učily, že 
nám odpovědí bude něco jiného než jejich znechucený výraz v obličeji a nakrabacené čelo!
To nás ale tehdy vůbec nenapadlo. Vysnili jsme si děti toužící po vzdělání, děti okouzlené cizí řečí, 
blízkostí dálek, poznáváním… 
A světe div se - přihlášek na letní jazykovou školu přišlo mnoho. Některé možná nebyly úplně dobrovolné, 
ale nikdo nelitoval. Výsledky prvního pilotního ročníku nás nasměrovaly dál, ukázaly nám, kudy a s kým 
se vydat, a radost z velkého úspěchu projektu u dětí nám zkazily jen záplavy, které ten rok postihly Prahu.
Cílem projektu letních jazykových škol pro děti z dětských domovů není jen dosažení lepší úrovně 
znalosti cizích jazyků, ale především rozšíření obzoru těchto dětí, zvýšení jejich sebevědomí a doufáme, že 
i zlepšení vztahu žáků a studentů k učení (a to nejen jazyků).
Někdy se zadaří – a u tohoto projektu to platí mnohonásobně! V prvním ročníku sice nebylo možné 
realizovat všechny naše představy, ale vize dětí z dětských domovů studujících jazyk v zahraničí se přece 
jen časem naplnila. Do dalších let jsme získali skvělé partnery v ČSOB a v jazykové škole Akcent IH 
Prague, kteří pro nás znamenají jistotu, spolehlivost a kvalitu.“

Jarmila Goldamerová 
zaměstnankyně VDV odpovědná za projekt Letní jazyková škola (v současné době na mateřské dovolené)

■ ve VDV se konal kulatý stůl na téma autismus 
u dětí – komplexní péče (duben); následně vznikla 
Asociace pomáhající lidem s artismem APLA
■ Olga Havel Foundation v Londýně uspořádala 
sbírku na lidi postižené povodněmi v roce 2002
■ proběhla oslava 10. výročí založení prodejní 
galerie VDV ve Zlaté uličce, ve které se nabízejí 
výrobky dětí i dospělých se zdravotním postižením
■ Benefiční koncert dobré vůle, v němž účinkovali  
orchestr Národního divadla, sbor Bambini di 
Praga a Jiří Stivín, se konal ve prospěch projektů 
VDV (prosinec)
■ z prostředků Nadačního investičního fondu byla 
převedena částka 4,667 mil. korun do nadačního 
jmění VDV

ZDRAVOTNICTVÍ
■ Pomoc zdravotnictví a Milá sestřičko - 
téměř 200 000 korun bylo určeno na podporu 
svépomocných a rodičovských iniciativ (klubů 
žen s rakovinou prsu, sdružení rodin nemocných 
cystickou fibrózou) a na vzdělávání onkologických 
sester Fakultní nemocnice v Hradci Králové
■ Sasakawa Asthma Fund – nadační příspěvky 
ve výši 1,552 mil. korun byly uděleny na lékařské 
studie efektivity fyzioterapie a doporučených 
postupů léčby efektivity při průduškovém 
astmatu dětí, vybavení zdravotnických zařízení 
a na ozdravné pobyty těžce nemocných dětí
■ Velika – 11 mil. korun bylo určeno 
na ozdravné pobyty dětí s onkologickými, 
hematoonkologickými, neurologickými 
a srdečními onemocněními v letovisku Velika 
u Egejského moře 

SOCIÁLNÍ PROJEKTY
■ Cesty k integraci – na integrace dětí 
a dospělých do společnosti přispěl VDV 
částkou téměř 3 mil. korun určenou 
na ranou péči, asistenci ve škole, půjčovnu 
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, 
denní stacionáře, osobní asistenci, chráněné 
dílny a invalidní vozíky; dalších 90 000 korun 
použil VDV na nákup digitálních sluchadel 
pro neslyšící děti v rámci projektu Ticho ticho 
neléčí
■ Senior – téměř 1 mil. korun rozdělil VDV 
na sociální projekty zaměřené na seniory (např. 
na vznik nových zařízení pro lidi s demencí 
a Alzheimerovou chorobou, na rozšíření 
hospicové péče a na domácí péči) 
■  Nová rodina – VDV poskytl nadační 
příspěvky ve výší 1,321 mil. korun na pomoc 

zanedbávaným, opuštěným a zdravotně 
postiženým dětem, aby snížil počet dětí v ústavní 
výchově a rozvinul podporu profesionální 
pěstounské péče 
■ Obyčejný život – 2,774 mil. korun použil VDV 
na 13 projektů z 8 krajů ČR zaměřených na nové 
formy pomoci lidem bez domova, na rodiny 
ohrožené sociálním vyloučením, na podporu 
pěstounské péče a na podporu sociální práce 
s rodinami
■ Prázdniny – 600 dětí z 22 dětských domovů 
(Aš, Dubá-Deštná, Korkyně, Sázava, Telč a jiné)  
mělo možnost zotavit se u moře v Chorvatsku 

VZDĚLÁVÁNÍ
■ Fond vzdělání – VDV a ČSOB jako generální 
partner tohoto projektu podpořili stipendiem 70 
studentů se zdravotním a sociálním handicapem 
a 23 studentů jednorázovým příspěvkem v celkové 
hodnotě 1,107 mil. korun; dalších 514 000 korun 
bylo určeno na letní jazykovou školu anglického 
a německého jazyka pro 58 dětí z dětských 
domovů (projekt Stříbrný groš) 
■ Salzburg Cornell Seminars – 14 lékařů se 
zúčastnilo intenzivních seminářů v Salzburgu 
a třídenního satelitního semináře o neonatologii 
pořádaného v Praze (duben)

OCHRANA LIDSKÝCH PRÁV
■ Roma – díky sesterské organizaci Deutsche 
Freunde und Förderer der Olga Havel Stiftung 
v Berlíně a daru Karla Velana podpořil VDV 
občanská sdružení Jekhetane a Vzájemné soužití 
v Ostravě se sociálním a kulturně sociálním 
zaměřením
■ Cenu Olgy Havlové získal Josef Selichar, 
zakladatel firmy Setrans, která pomáhá 
lidem se zdravotním postižením při výběru, 
zkoušení, prodeji a opravách rehabilitačních 
a kompenzačních pomůcek
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Vzdělávání dětí s kombinovaným 
postižením v Dětském centru 
Paprsek v Praze 9 (listopad 1994). 
AUTOR: ARCHIV VDV



„Výbor dobré vůle? Velmi krátce bych charakterizovala – úžasní, milí, spolehliví, ochotní přátelé. Jinak 
náš vzájemný vztah nedokáži vyjádřit než jako velmi přátelský. Když tak přemýšlím a vzpomínám, kam, 
do kterého roku naše přátelství sahá, zdá se mi, že je to snad celý život, ale to se mi opravdu jen zdá. Co 
vím, milé dámy naši rodinu znaly již dlouho před našim osobním seznámením. Měli jsme trošku více dětí 
(4 vlastní a 20 v pěstounské péči) a byli jsme sice velká, ale šťastná rodina. Život s těmito dětmi mě strašně 
naplňoval, bylo úžasné pozorovat změny dětí po příchodu do rodiny, chuť se sebou něco udělat.

Intenzivnější spolupráce s VDV začala v roce 1999, kdy jsem přišla s myšlenkou postavit nějaké garsonky 
pro naše pěstounské děti, které, až budou chtít žít samy, budou mít zázemí. A tak jsme koupili zbořeniště 
a už v tomto roce tuto přestavbu podpořil i VDV. O rok později jsem založila Občanské sdružení Pod 
křídly a tak jsme se začali stýkat častěji. Vlastně od roku 1999 nás VDV při realizaci všech staveb 
podporoval každoročně.

Velmi ráda vzpomínám na rok 2002, kdy jsme slavnostně otevírali náš první Dům na půl cesty. Tehdy 
přijely i dámy z VDV v čele s paní Danou Němcovou. Byla to vzácná pražská návštěva a paní Němcová 
byla úžasná, taková normální, obyčejná a když ji bolely nohy, tak si klidně sedla do trávy. Tento rok je 
pro mě také nezapomenutelný díky dalšímu zážitku, kdy jsem se zúčastnila akce VDV, na které byl i pan 
prezident Václav Havel. Stále slyším slova Evičky Kvasničkové, když mě za ruku vtáhla do místnosti, kde 
byl připravený raut, a volala: „Pane prezidente, pane prezidente, já vám chci představit naši Emilku.“ Pan 
prezident se na mě podíval a řekl: „Já vás znám z televize, o vás byl pořad před Vánocemi.“ Bylo to úžasné, 
co jiného k tomu dodat.

O dva roky později jsme otevírali druhý Dům na půl cesty a to už jsme nebyli tak „vyplašení“, když 
za námi přijela další úžasná dáma z VDV, paní Milena Černá. Nedá se na ten den zapomenout. Stále 
vidím před očima takový živý záběr, jak si naši mladí obyvatelé sázejí každý svůj strom života a paní 
Černá s lopatkou asistuje a přihrnuje hlínu. V tomto roce jsem se s paní Černou začala vídat častěji, 
protože jsme obě byly členkami koalice Děti patří do rodiny. Pro mě to byla velká pocta, že mohu tak úzce 
spolupracovat s takovými osobnostmi, které se této koalice zúčastnily. 

A tak naše spolupráce pokračuje dál. Při každé stavbě dalších domů vím, že když jsem ve finanční tísni, 
mám se jak se říká „kam vrtnout“, protože na dámy z VDV se mohu vždycky spolehnout. Vlastně když to 
tak zhodnotím zpětně, jsou pro mě velkou oporou už jedenáct let. Díky tomuto zázemí, díky této pomoci 
a podpoře, jsem tam, kde jsem. V tuto chvíli provozujeme čtyři domy na půl cesty ve Valašském Meziříčí (tři 
z nich jsme postavili), dva ve Zlíně (jeden jsme postavili) a brzy otevřeme dům ve Vsetíně.

Na chvíle, o kterých píšu, se nedá jen tak zapomenout. Zůstávají vryty v srdíčku. VDV vděčím za hodně 
- za veškerou pomoc moc a moc děkuji nejen jménem sdružení Pod křídly, ale i jménem mé rodiny 
a jménem těch více než sta mladých lidí, kteří u nás v domech našli své první DOMA.“

Emilie Smrčková
předsedkyně sdružení Pod křídly

STALO SE A VDV BYL PŘI TOM
■ ve VDV se ustavila Koalice dvanácti organizací 
působících v náhradní rodinné péči „Děti patří 
do rodiny“, která usiluje o změnu a rozvoj péče 
o děti a rodinu v ČR
■ VDV uspořádal seminář vedený absolventy 
Salzburských seminářů na téma „Mezi onkologií 
a paliativní léčbou“
■ koalice „Děti patří do rodiny“ vydala prohlášení 
o stavu péče o sociálně osiřelé děti v ČR
■ VDV se účastnil setkání s náměstkyní ministra 
práce a sociálních věcí L. Müllerovou ohledně 
věcného záměru zákona o sociálních službách
■ VDV uspořádal tiskovou konferenci „ Výbor 
dobré – Nadace Olgy Havlové a Evropa: integrace 
ve velkém i malém“

■ zástupci VDV se zúčastnili slavnostního 
otevření Domu na půl cesty občanského sdružení 
Pod křídly ve Valašském Meziříčí
■ VDV zahájil kampaň na podporu veřejné sbírky 
projektu Ticho ticho neléčí
■ francouzský prezident Jacques Chirac jmenoval 
senátorku a členku správní rady VDV Jaroslavu 
Moserovou důstojníkem Řádu za zásluhy
■ VDV se podílel za české neziskové organizace 
na bilaterálním jednání k Národnímu akčnímu plánu 
proti chudobě a sociálnímu vyloučení v Bruselu
■ Benefiční koncert dobré vůle pořádaný 
advokátní kanceláří KŠB se konal ve prospěch 
VDV (listopad)
■ VDV obdrželo 10,853 mil. korun z prostředků 
Nadačního investičního fondu do nadačního jmění
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Vánoční besídka pro děti z pěstounských rodin a z dětských domovů, Vikárka na Pražském Hradě (12. 12.1998). AUTOR: ARCHIV VDV



ZDRAVOTNICTVÍ
■ Pomoc zdravotnictví a Milá sestřičko 
– více než 130 000 korun určil VDV 
na nákup přístrojového vybavení a odborného 
vzdělávání v oblasti onkologických nemocí 
dětí (např. vzdělávání onkologických sester 
Fakultní nemocnice v Hradci Králové, školení 
hospicových sester)
■ Sasakawa Asthma Fund – nadační příspěvky 
ve výši 1,202 mil. korun použil na nákup 
přístrojového vybavení nově založeného bron-
choskopického centra v Dětské nemocnici 
v Brně – Černých Polích, na obnovu pavilonu pro 
matky a děti Šrobárovy dětské nemocnice pro 
tuberkulózu a na pobyty dětí s těžkými formami 
astmatu ve Vysokohorské klinice v Davosu (projekt 
Kouzelný vrch)
■ Velika – z Fondu prevence VZP bylo 
vynaloženo 15 mil. korun na ozdravné pobyty 
dětí s onkologickými, srdečními onemocnění 
ve Velice v Řecku (projekt uskutečnila CK Egey 
Travel International Services) 

SOCIÁLNÍ PROJEKTY
■ Cesty k integraci – částkou 1,416 mil. korun 
přispěl na nákup rehabilitačních a kompenzačních 
pomůcek pro lidi se zdravotním postižením, 
na osobní asistenci, chráněné a podporované 
zaměstnávání a bydlení; dalších 300 000 korun 
bylo použito na nákup digitálních sluchadel
■ Senior – VDV podpořil projekty rozšíření hos-
picové péče, dobrovolnickou službu v nemocnicích 
a domácí péči částkou 1 554 519 korun  
■ Nová rodina – téměř 1 mil. korun rozdělil 
VDV pěstounských rodinám a občanským 
sdružením, které školí pěstouny a poskytují jim 
odborný servis při výchově dětí

■ Obyčejný život – téměř 1 mil. korun bylo určeno 
na sociální projekty neziskových organizací, které 
si vytkly za cíl pomáhat vracet do života lidi žijící 
mimo mantinely „obyčejného života“; VDV využil 
svých zkušeností také ke spolupráci s Evropskou sítí 
proti chudobě (EAPN)  
■ Prázdniny – VDV umožnil 573 dětem 
z 23 dětských domovů trávit prázdniny 
v Chorvatsku 

VZDĚLÁVÁNÍ 
■ Fond vzdělání – stipendium obdrželo 
75 studentů středních a vysokých škol se 
zdravotním postižením či z dětských domovů 
a 31 studentů získalo jednorázový příspěvek 
na školné, studijní pomůcky (náklady projektu 
– 1 318 816 korun)
■ Salzburg Cornell Seminars – 12 lékařů 
z České republiky se díky projektu zúčastnilo 
mezinárodních lékařských seminářů v Salzburgu; 
v návaznosti na tyto semináře uspořádal VDV 
v Praze a Brně tři semináře pro odbornou 
veřejnost a neziskové organizace 

OCHRANA LIDSKÝCH PRÁV
■ Cena Olgy Havlové byla udělena svépomocné 
skupině Zrcadlo, která pomáhá lidem 
s duševními onemocněními připravit se 
na kontakt s rodinou a přáteli po delším pobytu 
v psychiatrické léčebně Bohnice 

STALO SE A VDV BYL PŘI TOM
■ ve VDV se konala zasedání koalice „Děti patří 
do rodiny“
■ ve VDV se konalo 1. zasedání výkonného 
výboru EAPN Česká republika
■ dle výsledků výzkumu veřejného mínění 
agentury Median realizovaného pro Fórum dárců 
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové byla 
nejznámější nadací v ČR

■ Deutsche Freunde und Förderer der Olga 
Havel Stiftung společně se Zastupitelským 
úřadem ČR v SRN pořádaly ve prospěch 
VDV benefiční literárně-hudební večer 
v Berlíně  
■ VDV se podílel na prvním Světovém dnu 
pro hospice a paliativní terapii (8. října)
■ Milena Černá za VDV přednesla 
pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu 
zákona o sociálních službách ve Výboru pro 
sociální politiku a zdravotnictví Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR
■ Benefiční koncert Advokátní kanceláře 
KŠB se konal ve prospěch VDV (listopad)
■ VDV obdržel v Dortmundu Čestnou 
cenu Německé zahraniční společnosti 
za mezinárodní angažmá v sociální oblasti
■ Milena Černá obdržela poděkování Centra 
neziskových organizací Plzeň za významnou 
podporu a práci pro rozvoj nestátních 
neziskových organizací

„S Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové 
jsem se poprvé setkala při své legislativní práci 
ve Fóru dárců – Asociaci nadací, což je sdružení 
nadací působících v České republice. VDV si 
uvědomoval důležitost střešních organizací a stál při 
zrodu jak Fóra dárců - Asociace nadací, tak také 
Stálé konference organizací působících v sociální 
oblasti SKOK. MUDr. Milena Černá několik let 
zastávala pozici předsedkyně výkonného výboru 
Fóra dárců stejně jako sdružení SKOK. A bylo to 
právě uvědomění VDV a řady dalších organizací, 
že není dostačující rozdělovat finanční prostředky 
potřebným, ale stejně důležité že je dbát o příznivé 
společenské a legislativní prostředí pro činnost 
nevládních organizací. Díky tomu jsme společně 
připravili řadu legislativních návrhů a připomínek 
ovlivňujících činnost nevládních subjektů, stali jsme 
se partnery státní správy a tímto způsobem jsme 
mohli přispět k pokrytí bílých míst ve společnosti.”  

Mgr. Monika Granja
manažerka PR a marketingu VDV       
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Systémové změny v sociální a zdravotní politice patří k dlouhodobým záměrům VDV. Fotografi e zachycuje setkání lidí se zkušeností s chudobou a sociálním vyloučením. AUTOR: ARCHIV EAPN ČR



ZDRAVOTNICTVÍ
■ Pomoc zdravotnictví – 4,22 mil. korun 
bylo rozděleno svépomocným a rodičovským 
iniciativám ve prospěch onkologicky nemocných 
dětí a dětí trpících cystickou fibrózou; jednotlivci 
a společnosti významnou částkou přispěli také 
na transplantaci jater malého Dominika Burdy 
na dětské klinice v Hamburku
■ Sasakawa Asthma Fund – více než 400 000 
korun bylo určeno na klimatické pobyty dětí 
trpících astmatem, na vydávání informačních 
materiálů pro rodiny astmatických dětí 
a na odborné studie lékařů z dětského oddělení 
nemocnice v Šumperku
■ Kouzelný vrch – třítýdenního diagnostického 
a léčebného pobytu se zúčastnilo 5 dětí s těžšími 
formami astmatu z Mostu
■ Velika – 535 dětí s onkologickými, 
neurologickými, srdečními onemocněními se 
mohlo zúčastnit ozdravného pobytu v letovisku 
Velika na břehu Egejského moře (náklady 
projektu 9,741 mil. korun) 

SOCIÁLNÍ PROJEKTY
■ Cesty k integraci – 1,316 mil. korun bylo 
vynaloženo na nákup vozíků, kompenzačních 
a rehabilitačních pomůcek pro lidi se zdravotním 
postižením; dalších 263 000 korun bylo určeno 
na nákup digitálních sluchadel pro neslyšící děti  
■ Obyčejný život – 1,567 mil. korun rozdělil 
VDV organizacím, které poskytují sociální služby 
lidem bez domova, dětem ulice, ženám a dětem 
nacházejícím se v obtížných životních situacích   
■ Senior – VDV založil veřejnou sbírku „Senior“ 
a uspořádal literární soutěž pro mladé lidé 
na téma „Staří lidé okolo nás“; práce 26 finalistů 
byly vydány ve sborníku (na projekty organizací 

seniorů šlo 1,559 mil. korun, s přispěním 
Association Olga Havel branche Helvetique) 
■ Nová rodina - na různé formy úsilí o snížení 
počtu dětí v ústavní výchově a na zkrácení doby 
pobytu dětí v kojeneckých ústavech a dětských 
domovech vynaložil VDV téměř 400 000 korun 
■ Prázdniny – VDV zprostředkoval letní pobyt 
u moře v Chorvatsku pro 532 dětí z 22 dětských 
domovů 
 
VZDĚLÁVÁNÍ 
■ Fond vzdělání – v rámci společného projektu 
VDV a ČSOB bylo vypláceno stipendium 69 
studentům se sociálním a zdravotním handicapem; 
jednorázově VDV podpořil dalších 29 studentů 
■ Salzburg Cornell Seminars – VDV 
zprostředkoval mezinárodní lékařské semináře 
pořádané a financované Open Medical Institute 
a Anglo-americkou nadací v rakouském 
Salzburgu pro 31 lékařů z ČR 

LIDSKÁ PRÁVA
■ Cena Olgy Havlové byla udělena Lence 
Hegrové, která v Lize vozíčkářů v Brně buduje 
projekt osobní asistence pro lidi se zdravotním 
postižením    

STALO SE A VDV BYL PŘI TOM
■ 27. ledna uplynulo deset let od smrti paní Olgy 
Havlové
■ VDV jednal ve věci restrikčních opatření 
vůči osobám zbavených způsobilosti k právním 
úkonům v zákonu o sociálních službách
■ VDV navštívil major van Harst z holandské 
centrály Armády spásy
■ 24. března zemřela v Praze Jaroslava Moserová, která 
byla v letech 1997 – 2006 členkou správní rady VDV
■ MUDr. Milena Černá jako předsedkyně výkonného 
výboru Fóra dárců – Asociace nadací zahájila 
celostátní konferenci nadací a nadačních fondů v ČR 

■ VDV se podílel společně se SKOK a Novým 
Prostorem na kulatém stolu k sociální 
ekonomice 
■ v rámci společného programu ČSOB Asset 
Management, a. s., a VDV se konala první soutěž 
žáků zvláštních škol v plážovém volejbalu
■ VDV se podílel na diskusi s ministrem 
práce a sociálních věcí Petrem Nečasem a jeho 
náměstkem Miroslavem Sajdou ve věci sociálního 
začleňování a mainstreamingu sociálního 
začleňování
■ Nadace VIA pod záštitou velvyslance USA 
vyznamenala společný projekt „Fond vzdělání“ 
ČSOB a VDV
■ 3. prosince se konalo společné rozsvícení 
vánočního stromu na Pražském hradě s Livií 
Klausovou
■ VDV se zúčastnil Mikulášského bazaru 
v Pražské křižovatce, kterou pořádá Nadace 
Dagmar a Václava Havlových Vize 97

„Výbor dobré vůle po celá desetiletí své nadační 
a společenské působnosti přikládá velkou důležitost také 
problematice stáří. Vztah společnosti ke starým lidem je 
zřetelným ukazatelem její úrovně a měl by „vysloužilé" 
spoluobčany chránit před nebezpečím jakéhokoli sociálního 
vyloučení.
V lednu 2006 vyhlásil VDV literární soutěž pro mládež 
ve věku do dvaceti šesti let na téma Staří lidé okolo nás. 
Pokud si pamatuji, zakrátko jsme dostali do soutěže sto 
jedenáct příspěvků od devadesáti devíti účastníků ve věku 
od osmi let. Čtení to bylo velice poučné, mnohovrstevné 
hloubkou osobního vcítění a zážitků autorů. Hodnotící 
komise to měla velmi těžké - vybrat čtyři nejlepší 
texty. Dvacet šest jich však nadace vydala ve sborníku, 
ke kterému se ráda vracím. Chtěla bych se zeptat Vojty 
Hodného z příspěvku Kryštofa Vernera, tehdy devítiletého, 
zda stále vede „Klub ochránců starých lidí" a chce se tak 
stát „dobrým člověkem"? Doufám, že ano.“

Dana Němcová
předsedkyně správní rady VDV
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Projekty VDV pro seniory měly různorodou podobu: obyvatelé Domova důchodců z Terezína při relaxaci s terapeuty z Německa - projekt „Květiny pro Terezín“ (srpen 1993). 
AUTOR: JOSEF PTÁČEK



ZDRAVOTNICTVÍ
■ Pomoc zdravotnictví – celkem 121 000 
korun určil VDV na podporu zdravotnictví 
a zároveň na pomoc malému Dominiku Burdovi 
k transplantaci jater 
■ Sasakawa Asthma Fund a Kouzelný vrch 
– VDV použil 1,344 mil. korun na podporu 
vydávání celostátních informačních periodik 
pro odbornou veřejnost a na ozdravné pobyty 
astmatických dětí z ekologicky zatížených 
oblastí severních Čech a hlavního města Prahy 
ve vysokohorském prostředí a u Egejského moře  
■ Velika – 41 dětí ve věku 7 až 17 let s alergiemi 
a astmatem se zúčastnilo ozdravného 
přímořského pobytu u Egejského moře

SOCIÁLNÍ PROJEKTY
■ Cesty k integraci – 1,513 mil. korun rozdělil 
VDV na nákup invalidních vozíků, sluchadel, 
kompenzačních pomůcek a na podporu 
organizací, které se zaměřují na pomoc lidem se 
zdravotním postižením
■ Obyčejný život – na podporu organizací, které 
si vytkly za cíl pomoc při navracení se lidí žijících 
v chudobě do života a využívajících sociální 
služby k jejich plnému začlenění do společnosti, 
vyčlenil VDV 1,33 mil. korun 
■ Senior – více než 1 mil. korun šlo na podporu 
organizací pečujících o starší generaci (např. Živá 
paměť, o. p. s., Diecézní charita Brno, Domov seniorů 
ve Štěkni, mobilní hospic o. s. Tři v Čerčanech a další)   
■ Nová rodina – 434 000 korun přidělil VDV 
na podporu vzdělávání dětí v pěstounských 
rodinách a na úpravu a bydlení pro děti svěřené 
do pěstounské péče 
■ Prázdniny – VDV zprostředkoval letní pobyt u moře 
v Chorvatsku pro 522 dětí z 21 dětských domovů 

 VZDĚLÁVÁNÍ 
■ Fond vzdělání – 77 mladých lidí se zdravotním 
a sociálním handicapem obdrželo stipendium 
ke studiu na středních a vysokých školách 
v ČR, dalších 37 studentů získalo jednorázový 
příspěvek na školné, studijní pomůcky a jiné 
studijní potřeby 
■ Salzburg Cornell Seminars – díky tomuto 
projektu se 23 českých lékařů mohlo zúčastnit 
prestižních mezinárodních lékařských seminářů 
v Salzburgu 

LIDSKÁ PRÁVA
■ Roma – VDV přispěl částkou 255 000 korun 
na programy romské minority a poskytl záštitu 
dětskému festivalu písní a tanců v Brně (15. 
června)
■ Cena Olgy Havlové byla udělena Jiřímu 
Herynkovi, zakladateli a řediteli sociální firmy 
ERGOTEP v Proseči u Skutče

STALO SE A VDV BYL PŘI TOM
■ Nadační fond manželů Livie a Václava 
Klausových a VDV uspořádaly společnou 
veřejnou sbírku ve prospěch vzdělávání 
handicapovaných dětí
■ pod záštitou českého velvyslance v SRN 
Rudolfa Jindráka uspořádali Deutsche Freunde 
und Förderer der Olga Havel Stiftung v Berlíně 
literární večer ve prospěch VDV
■ VDV se podílel na odborové konferenci 
„Mainstreaming sociálního začleňování 
– efektivní změna ve vládních politikách, 
v strategickém plánování a přístupu 
veřejnosti“
■ v listopadu se konal tradiční Benefiční koncert 
dobré vůle, který pro VDV pořádala Advokátní 
kancelář Kocián Šolc Balaštík
■ VDV přispěl dárky na dětské představení „Čert 
a Káča“ Kruhu přátel opery Národního divadla  

„Počátek naší spolupráce s Výborem dobré vůle - Nadací Olgy Havlové je spojen s rokem 2006, kdy správní 
rada Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových rozhodovala o podání žádosti na vyhlášení veřejné 
sbírky, jejíž výtěžek měl být využit především na podporu vzdělávání dětí z dětských domovů, pěstounských 
a sociálně slabých rodin. V této souvislosti jsme v nadačního fondu diskutovali i otázku vhodnosti zapojení 
některé z nadací do spolupráce při této první veřejné sbírce, kterou jsme organizovali. Když správní rada 
projednávala otázku případného zapojení dalšího partnera do sbírky, kterým měla být některá spolehlivá 
nadace nebo nadační fond, jejichž zaměření je podobné našemu, byla vzpomenuta veřejná sbírka organizovaná 
na Pražském hradě v období, které předcházelo vzniku Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových 
a na níž se podílel Výbor dobré  vůle - Nadace Olgy Havlové. Svým způsobem jsme chtěli na tuto skutečnost 
navázat, a proto jsme rádi, že VDV naši nabídku přijal a stal se oficiálním partnerem této veřejné sbírky. 
Následujících několika let spolupráce potvrdilo, že jsme získali spolehlivého a uznávaného partnera, který má 
nejen obdobné poslání, ale i obdobné zásady při poskytování pomoci potřebným, mezi něž patří především 
pravidlo maximální adresnosti nadačních příspěvků a jejich naprostá transparentnost.
Ke spolupráci s VDV patří setkávání s jejími představitelkami MUDr. Milenou Černou a Mgr. Danou 
Němcovou. Za sebe se přiznávám, že vedle bezproblémových vyřešení věcných záležitostí je pro mě každé takové 
setkání s těmito moudrými ženami pohlazením na duši.“

Ladislav Petrásek 
ředitel Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových 

2007 

60 61

Kapitola 4  Listujeme v kalendáfii 

Olga Havlová (uprostřed) a Livia Klausová (vpravo) na setkání  ministrů (17. 11. 1993). AUTOR: ARCHIV VDV



ZDRAVOTNICTVÍ
■  Sasakawa Asthma Fund – VDV přispěl 
na ozdravné pobyty dětí s astmatickým 
onemocněním, na přístrojové vybavení Pylové 
informační služby v Brně a na oddělení dětské 
alergologie nemocnice v Mostě částkou 
1,226 mil. korun 
■  Kouzelný vrch – osm dětí s těžkými 
formami astmatu z Mostu a okolí se 
zúčastnilo diagnostického a léčebného pobytu 
v Mezinárodním dětském centru Vysokohorské 
kliniky v Davosu

SOCIÁLNÍ PROJEKTY 
■  Cesty k integraci – 2,046 mil. korun 
rozdělil VDV za účelem integrace lidí se 
zdravotním postižení do společnosti (např. 
na nákup rehabilitačních a kompenzačních 
pomůcek usnadňujících cestu k začlenění 
do společnosti)
■  Obyčejný život – 2 mil. korun byly rozděleny 
organizacím, které pomáhají lidem sociálně 
vyloučeným či lidem sociálním vyloučením 
ohroženým nalézt cestu zpět do života (např. 
podpora azylových domů, domů na půl cesty, 
poradenská centra) 
■  Senior – VDV v rámci dvou grantových 
řízení přispěl organizacím částkou 2,354 mil. 
korun na projekty, které pomáhají starším lidem 
k aktivnímu způsobu života, a na podporu 
opuštěných a dlouhodobě nemocných
■  Nová rodina – VDV poskytl 415 000 korun 
na potřeby pěstounských rodin a organizací 
pečujících o opuštěné děti
■  Prázdniny – VDV zprostředkoval letní 
prázdniny v Chorvatsku pro 619 dětí z 26 
dětských domovů 

 VZDĚLÁVÁNÍ 
■  Fond vzdělání – celkem 71 studentů se 
zdravotním a sociálním handicapem získalo 
stipendium na studium na středních a vysokých 
školách, dalších 29 studentů získalo jednorázový 
příspěvek na školné, studijní pomůcky a jiné 
studijní pomůcky 
■  Salzburg Cornell Seminars – 20 lékařů 
z ČR se zúčastnilo mezinárodních rakouských 
seminářů, na které navazovaly dva semináře 
v Praze, kde přednášeli absolventi salzburských 
seminářů 

LIDSKÁ PRÁVA
■  Cena Olgy Havlové byla udělena JUDr. Janu 
Hutařovi, právníkovi, který dlouhá léta hájí práva 
lidí se zdravotním postižením 

STALO SE A VDV BYL PŘI TOM
■  VDV se zúčastnil diskusí s ministrem práce 
a sociálních věcí Petrem Nečasem k otázkám 
reformy sociálních služeb
■  ve Smetanově síni Obecného domu v Praze 
se konal Česko-německý benefiční koncert 
ve prospěch VDV
■  Milena Černá se zúčastnila jednání Komise 
o Národním plánu sociálního začleňování MPSV ČR
■  VDV a Poradna pro uprchlíky připravily 
na zámku v Častolovicích slavnost pro děti 
uprchlíků  
■  Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík 
získala Cenu Via Bona za dlouhodobé partnerství 
s VDV
■  VDV se podílel na celorepublikovém Kulatém 
stole k otázkám chudoby, zadlužení a lichvy
■  23. listopadu se v kostele svatých Šimona a Judy 
v Praze konal Benefiční koncert dobré vůle
■  30. listopadu rozžehla paní Livia Klausová 
společně s Danou Němcovou světla na Vánočním 
stromě Republiky na Pražském hradě  

„V roce 1993 a 1994 jsem se potkala s paní Olgou Havlovou na dobročinných aukcích pořádaných pro VDV. 
Samozřejmě, že její záměry a počínání nás velmi inspirovaly. Když jsem roce 1995 přišla do advokátní kanceláře 
Kocián Šolc Balaštík, vlastně spontánně jsme se shodli na tom, že  kancelář se  chce svým způsobem pokusit alespoň 
finančními částkami přispět na činnost VDV. Začali jsme organizovat benefiční (adventní) koncerty převážně 
klasické hudby, kde pro zájemce vznikla možnost koncert sponzorovat, nebo poskytnout VDV dar. 
S nabídkou zúčastnit se takového koncertu jsme oslovili naše přátele a kamarády, profesní kolegy, bývalé spolužáky, 
klienty a obchodní partnery. První z řady koncertů se konal v listopadu 1995 v Klášteře sv. Anežky České a kromě 
Bambini di Praga tam účinkovali Virtuosi di Praga a harfenistka Jana Boušková; v dalších letech se k nim přiřadila 
celá řada komorních orchestrů a sólistů jako Václav Hudeček, Ivan Kusnjer, Zdena Kloubová, Ivona Škvárová, Luboš 
Brabec, Kateřina Englichová, Jiří Stivín, Milan Svoboda, Jitka Koubková, Hradišťan s Jiřím Pavlicou a další. 
Každý koncert připravujeme vlastními silami tak trochu „na koleně" - od programu a jednání s umělci, přes 
stovky pozvánek až po vytištění vstupenek, uzavírání smluv a konečné vyúčtování a poděkování všem účastníkům, 
díky nimž se koncerty staly milým zážitkem v předvánočním čase. Zážitkem, který je navíc s VDV silně propojen 
a přináší potřebné finanční prostředky pro jeho vybrané projekty. Jsme moc rádi, že máme příležitost přispět, alespoň 
zprostředkovaně, potřebným lidem. Konkrétní pomoc poskytují jiní – ti na konci řetězce. Jejich služba je pro nás 
obdivuhodná.“

Ing. Helena Navrátilová
daňová poradkyně, Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík 
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Benefi ční koncerty dobré vůle, pořádané advokátní kanceláří KŠB, již 15 let fi nancují projekty Senior a Nová rodina. AUTOR: ZDENĚK CHRAPEK



ZDRAVOTNICTVÍ
■ Sasakawa Asthma Fund – 1,337 mil. korun bylo 
použito na ozdravné pobyty astmatických dětí na 
Slovensku a v Beskydech, na vydávání informačního 
bulletinu o astmatu, na vybavení nemocnic 
a na edukační přednáškové kurzy pro rodiče 
■ Davos – Kouzelný vrch - třítýdenního 
diagnostického a léčebného pobytu na klinice 
v Davosu se zúčastnilo sedm dětí s těžšími 
formami astmatu z Mostu a okolí 
■ Milá sestřičko – na podporu vzdělávání zdravot-
ních sester, pořádání seminářů a na literaturu týkající 
se péče o onkologicky nemocné bylo vynaloženo 
115 869 korun z daru rodiny Kubečkových 

SOCIÁLNÍ PROJEKTY
■ Cesty k integraci – VDV rozdělil nadační příspěvky 
ve výši 759 836 korun na projekty se zaměřením na in-
tegraci zdravotně postižených dětí i dospělých; částkou 
1 324 070 korun přispěl Tomáši Langovi na nákup 
bionických protéz horních končetin 
■ Senior - 1 886 583 korun rozdělil VDV 
organizacím, které pomáhají lidem, jež chtějí 
prožívat období stáří aktivním způsobem, 
a sdružením, které pomáhají lidem starým, 
opuštěným a dlouhodobě nemocným 
■ Nová rodina - částka vynaložená na potřeby 
pěstounských rodin a organizací pečujících 
o opuštěné děti dosáhla výše 494 476 korun; 
k transformaci péče o ohrožené děti v ČR se 
VDV připojil podporou projektů sanace rodin
■ Obyčejný život – 1,8 mil. korun bylo rozděleno 
organizacím poskytujícím služby sociální 
prevence pro děti, mládež a dospělé ohrožené 
sociálním vyloučením
■ Prázdniny – VDV umožnil 580 dětem z dětských 
domovů trávit prázdniny u moře v Chorvatsku 

VZDĚLÁVÁNÍ
■ Fond vzdělání - stipendium bylo vypláceno 67 
studentům středních a vysokých škol (1/3 dětí se 
zdravotním postižením, 1/3 dětí z dětských domovů 
a 1/3 ze sociálně slabých rodin); projekt byl rozšířen 
o patronát studentů se zdravotním postižením, 
přičemž patrony se stali zaměstnanci ČSOB  
■ Letní jazyková škola - osmnáct dívek a dvanáct 
chlapců z dětských domovů se zúčastnilo 
čtrnáctidenní letní jazykové školy anglického jazyka  
■ Salzburg Cornell Seminars – 19 mezinárod-
ních lékařských seminářů v Salzburgu se 
zúčastnilo 45 lékařů z ČR; na rakouské semináře 
navazovaly dva odborné semináře v Praze, určené 
pro lékaře a zástupce neziskových organizací 

OCHRANA LIDSKÝCH PRÁV
■ Cena Olgy Havlové byla udělena Janě Hejzla-
rové, 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

STALO SE A VDV BYL PŘI TOM
■ VDV byl jedním z organizátorů Kulatých stolů – 
diskusních fór k otázkám předlužení
■ v rámci osvětové kampaně Kroky k integraci 
uspořádal VDV výzkum bezbariérovosti vysokých 
škol v ČR, který sloužil jako podklad pro zjišťování 
podmínek studia osob se zdravotním postižením
■ 10. 5. a 22. 11. se konala benefiční představení Mla-
dého baletu ve Vinohradském divadle ve prospěch VDV
■ VDV se podílel na národním setkání lidí 
žijících v chudobě – účastníků setkání v Bruselu 
s nestátními neziskovými organizacemi a pra-
covníky ministerstev zdravotnictví, pro místní 
rozvoj a práce a sociálních věcí
■ 1. srpna byl s účastí VDV zahájen projekt 
z programu Evropa občanů „Podpora integrity 
rodin ohrožených sociálním vyloučením a jejich 

místo v měnící se Evropě“
■ 21. září byly v Poslanecké sněmovně Parlamentu 
ČR uděleny ceny „Škola bez bariér“ za nejlepší 
programy pro studenty se zdravotním handicapem 
a za bezbariérové vybavení vysokých škol 
■ grafik Pavel Cindr, který celých deset let 
dobrovolně a bezplatně vytváří pro VDV grafická 
díla, získal Cenu Via bona za dlouhodobé partnerství
■ VDV ve spolupráci s Oblastní charitou Ostrov 
a městem Ostrov uspořádal odbornou konferenci 
pro pracovníky v přímé péči o seniory pod 
názvem „Životní bilance ve stáří“ 
■ VDV se podílel na národním setkání expertů sanace 
rodin a rodin ohrožených sociálním vyloučením 
■ 22. listopadu se konal Benefiční koncert dobré 
vůle v kostele sv. Šimona a Judy, který organizovala 
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík a který 
vynesl téměř 1 milión korun na program Senior 
■ 25. listopadu uspořádal Deutsche Freunde und 
Förderer der Olga Havel Stiftung pod patronací 
velvyslance ČR Dr. Rudolfa Jindráka politicko-
literární večer na téma „Když v Evropě padly zdi“

„Hospic  sv. Štěpána v Litoměřicích spolupracuje 
s VDV již od svého vzniku v roce 2001.  
Nejintenzivnější spolupráce mezi námi byla 
v roce 2003, kdy jsme společně pracovali 
na projektu „Milá sestřičko“, jehož smyslem bylo 
zlepšit komunikaci mezi sestrami a pacienty 
ve zdravotnických zařízeních. Náš hospic se tehdy 
stal pracovištěm, kam na týdenní stáže přijížděly 
sestry z onkologie a hematologie z  Fakultní 
nemocnice v Hradci Králové. 
Především na sestře a její dobré komunikaci závisí 
spokojenost pacienta, a to i v jeho těžké životní 
situaci - v nevyléčitelné nemoci, v závěru života. Sestry 
od akutního lůžka si se sestrami od lůžka hospicového 
měly mnohé co říci, vyměnit zkušenosti, mnohému 
se přiučit. Měly možnost vidět, v jakém psychickém 
a zdravotním stavu přichází onkologický pacient 
z nemocnice do hospice. Co cítil, co vnímal, co se ho 
dotýkalo, co ho uráželo. Proč je často velice zklamán, 
někdy i naštván na svoji nemoc (o které se s ním málo 
mluví nebo nemluví vůbec), na poměry, na personál… 
Měly možnost poznat, na čem mu ve skutečnosti nejvíce 
záleželo a záleží, co považoval za nejdůležitější a na co 
právě na akutním lůžku nebyl čas. Uvědomovaly si, co 
má pro pacienta na konci života největší význam - jak je 
potřeba být mu nablízku, jak mu právě zdravotní sestra 
může být prospěšná. 
To byl účel projektu, kterého se hospic velice 
rád zúčastnil a který měl smysl jak pro pečující 
personál, tak především pro pacienty.“

Pavel Česal 
ředitel hospice sv. Štěpána

2009 

64 65

Kapitola 4  Listujeme v kalendáfii 

Podpora hospicového hnutí patří k jedné z priorit programu Senior Výboru dobré vůle – Nadace 
Olgy Havlové. FOTO: ARCHIV VDV
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Právě jsme dolistovali kalendářem dvou deseti-
letí, který zkratkovitě zobrazil jednotlivá léta 

života VDV. Motorem všeho, co se v nadaci událo, 
byli a jsou lidí. Proto zmiňme alespoň ktratičce 
jména těch, kdo se pod práci nadace podepsali a 
bez nichž by nebyla tím, čím je. Využijme k tomu 
vzpomínek MUDr. Mileny Černé, ředitelky VDV, 
její jméno mezi nimi nesmí chybět.

PRVNÍ SPRÁVNÍ RADA
Ve správní radě Nadace Olgy Havlové, kterou 
jmenovala, byli zastoupeni také lidé se zdravotním 
postižením. Kromě důvěry a přátelství, které 
s nimi sdílela, je měla vždy kolem sebe, aby 
od nich získala radu a pomoc. V první správní 
radě zasedali nevidomý Klement Lukeš, který 
se osvědčil jako poradce pro věci nevidomých, 
a Honza Kašpar na invalidním vozíku, jenž se 
po nešťastném úrazu stal odborníkem na potřeby 
stejně handicapovaných lidí na vozíku. Mezi 
členy správní rady byla Martina Vondrová 
Kafková - manželka velvyslance ČR v USA Saši 
Vondry, tehdy vychovatelka u neslyšících dětí, jež 
se starala o potřeby lidí se sluchovými vadami, 
Ivan Douda se zkušeností léčby osob závislých 
na drogách, který v nadaci patří k nejstálejším, 
neboť, jak sám praví, musí odčiňovat své hříchy 
z mládí, a P. Václav Malý, o kterém Olga říkávala, 
že ví nejlépe, jak rozhodnout, protože má nitky 
na „nejvyšší místa“. Psychology zastupovala Gaba 
Langošová – manželka posledního federálního 
ministra vnitra (zemřel při autonehodě v roce 
2006). Slavná Věra Čáslavská měla za úkol 
vyšlapávat cestičky dobročinnosti pro společné 
dílo v zahraničí. Za VONS zde byla Hana 
Jüptnerová z Vrchlabí, Eliška Hranáčová jako 
ředitelka zdravotnické školy, kterou si Olga 
později vyvolila, aby s ní strávila poslední 
dny a noci jejího života, Marcela Klenerová, 
která do Výboru přišla jako manželka prvního 

polistopadového ministra zdravotnictví v roce 
1990, a Diana Phipps Sternbergová, která 
po smrti Olgy zůstala VDV věrná.

SEKRETARIÁT
Otka Bednářová sloužila ve VDV od jeho 
založení a dala mu podobu prostřednictvím 
prvního prohlášení a prvních výročních zpráv. 
Otka použila rétoriku Výboru na obranu 
nespravedlivě stíhaných, a tak se obrana lidských 
práv handicapovaných stala klíčem k celé další 
činnosti. Pracovala v sekretariátě na Rašínově 
nábřeží, formulovala dokumenty i texty prvních 
výročních zpráv, komunikovala s novináři. Nikdy si 
za svoji práci nevzala žádnou odměnu. Ještě v roce 
1992 pomáhala stěhovat sekretariát na Senovážné 
náměstí. 
Vedle Otky tvořila sekretariát Olinka Stankovičová 
a po roce 1992, kdy se VDV přestěhoval 
na Senovážné náměstí v Praze 1, k nim přibyla 
Deidra O’Byrne pro styk se zahraničím - právnička, 
účetní a úřednice, která vyřizovala korespondenci. 
Skupinu dotvářela krásná blondýna, v té době 
sotva maturantka, Iva Taťounová. Olga ji měla 
ráda jako vlastní, dokázala jí nekonečně odpouštět 
a nikdy ji nevyměnila. Atmosféru nadace tehdejších 
let dokreslovaly dobrovolnice. Co dobrovolnice, 
to charakter, motivace pro práci, u některé běh 
na dlouhou, u jiné na krátkou trať. 

NADAČNÍ „DVOJKY“
Na samém počátku fungoval VDV tak, že 
vedle ředitele (ředitelky) jako „dvojka“ v nadaci 
fungoval koordinátor zahraničních programů. 
Byl to vždy native speaker, což odstraňovalo 
jazykové problémy při kontaktu se zahraničím, 
a zároveň rozšiřovalo naši znalost prostředí 
třetího sektoru v jiných zemích. Po Deidře 
O’Byrne, Harriet Fennel a Shannon Lawder 
se objevil Mark Kuzmack. Ten se vyznačoval 

citlivostí vůči českým specifikům a dobrou 
znalostí multikulturních záležitostí v USA. 
Jeho prapředek byl prý rabínem v Praze. „Co 
vy jste to za národ – Češi?“ vyptával se. „Vaše 
nejoblíbenější úsloví jsou mít brouka v hlavě 
nebo dělat mrtvého brouka, dětem čtete Broučky 
– ani mne nepřekvapuje, že u vás Kafka napsal 
Proměnu.“ Před odjezdem domů měl tři přání: 
navštívit Tatry, přespat ve Zlaté uličce, v domě, 
kde nějakou dobu bydlel Franz Kafka, a projít 
se pralesem na Boubíně. Všechna přání jsme mu 
splnili. A rádi na něho vzpomínáme. Jen s tím 
rabínským dědečkem působícím v Praze jsme se 
rozuzlení nedočkali.  Matthew Andrews – mladý 
sympatický muž z pravé londýnské rodiny – 
mluvil dobře česky, měl vynikající smysl pro 
administrativu a vedle toho nám autenticky 
představil Anglii. Nezapomenutelné pro nás bylo 
setkání s jeho konzervativními rodiči. Také jim 
záleželo na tom, abychom pochopili, co dobrého 
Anglie přináší světu.

SPOLUPRACOVNICE -  OPORY 
NADACE
Oporami nadace byly po dlouhá léta Eva 
Kvasničková, Jarmila Vernerová provdaná 
Goldamerová a Marie Strnadová. Jarmilka 
po sedmi letech, kdy vybudovala systém 
dokumentace a projevovala svoji dokonalost 
v nejobtížnějších záležitostech, odešla 
do komerční sféry a studovat, Maruška po letech 
loajální práce s dary, dědictvími, bankami 
a fakturami nabrala druhý dech a přesunula 
se na Chebsko za svou maminkou, volyňskou 
Češkou. V posledních letech se v kanceláři 
objevily nové tváře – Gabriela Türkeová, Monika 
Granja, Jitka Horáková. Nadace se omladila. 
Podpůrný kruh, spolehlivost, preciznost, iniciativa 
i tvůrčí schopnosti – vše, co je pro fungování 
nadace dobré, představují tyto spolupracovnice. 

DOBROVOLNÍCI
Občanské iniciativy se neobejdou bez pomoci 
dobrovolníků, dobrovolníci jsou dokonce jednou 
z jejich typických charakteristik. Také k VDV 
se vztahovaly ochotné ruce. Ženy nabízely 
administrativní práci, překlady do cizích jazyků, 
doprovod k dětem při ozdravných pobytech, muži 
přišli s organizováním výstav, automobilovou 
dopravou či výukou práce na počítačích. 
Peníze ani ušlý zisk nikdo nepočítal. Stačilo 
zavolat na známé číslo a už bylo přistaveno 
auto, jiný nadepisoval obálky pro hromadnou 
korespondenci nebo vyřizoval dopisy z vězení.
Dobrovolný byl dokonce první sekretariát! 
Na Nábřeží B. Engelse jej tvořily Otka Bednářová 
a Olinka Stankovičová, na Senovážném náměstí 
k nim přibyla Deidra O’Byrne pro styk se 
zahraničím, Saša Kosařová, která moc šikovně 
organizovala pobyty dětí, Anna Žáková jako 
právnička, Naďa Slavíčková coby účetní a Jana 
Procházková, která zpracovávala korespondenci 
a vládla skupině dobrovolnic. K nim patřily 
po léta Eliška Beránková, Irena Kobylková, 
Kateřina Kořánová, Jarina Šimůnková, Anna 
Salfická, Květa Zítová, Nina Kretschmerová, 
Marie Myšičková, Pavla Steinhartová, 
Zdeňka Všelichová, Marie Prausová, Renata 
Wohlgemutová, Alena Koudelová, v prodejní 
galerii ve Zlaté uličce Eva Podzimková, 
v lékovém skladu Alena Malá, ve skladu 
věcných darů na Kladně Libuše Bauerová 
a Marie Látová. Některé se stávaly z dobrovolnic 
zaměstnankyněmi, jiné pokračovaly v dobrovolné 
činnosti po ukončení zaměstnání.
I později se objevovaly nabídky na pomoc 
v nadaci a tento trend, k naší radosti, trvá dodnes. 
V roce 2009 obdržel na náš návrh Cenu Via bona 
(Dobrá cesta) grafik Pavel Cindr, který deset let 
tvoří návrhy na naše publikace a příležitostnou 
grafiku zcela bez nároku na odměnu. Jiný z našich 
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příznivců, Jan Freudl, běhá ve prospěch VDV 
maratón a inspiroval tím řadu dalších, kteří se 
k němu letos přidali. Jméno Báry Štěpánové je 
s VDV spojeno už řadu let, po která moderuje 
pro nadaci různé akce, koncerty, setkání a vloni 
se stala tváří kampaně Kroky k integraci. Časopis 
Dobré zprávy od roku 2009 sestavují Irena 
Šatavová a Jana Plíšková.

SESTERSKÉ ORGANIZACE 
A PODPOROVATELÉ V CIZINĚ
Respektabilní osobnost Olgy inspirovala vznik 
zahraničních sesterských organizací, které se 
připojovaly k dílu VDV. Postupně jsme se 
seznamovali s Katjou Sprüngli, manželkou 
čokoládového magnáta a zakladatelkou nadace 
Stiftung Guter Wille v Curychu, s Ulrikou 
Czutka, zakladatelkou rakouské organizace Werk 
des guten Willens, jejímiž členy byly významné 
osobnosti jako předseda Rakousko-československé 
společnosti Michael Neubauer a Daisy Waldstein–
Wartenberg, s Helenou Leimgruber-Hájkovou, 
psycholožkou a předsedkyní Association Olga 
Havel branche Helvetique v Lausanne, s Mirkou 
Peček-Bárta, psycholožkou ze Ženevy, která nám 
vyložila systém péče o děti s kombinovanými 
vadami ve Švýcarsku, s Marcelou Salivarovou-
Bideau žijící v obci Bernex po boku známého 
člena Francouzské akademie, se Sabine 
Grušovou, zakladatelkou Deutsche Freunde 
und Förderer der Olga Havel Stiftung v Bonnu, 
s Alainem Coblencem – Francouzem usazeným 
v New Yorku, se skromnou Janou Stro/msnes, 
překladatelkou a básnířkou, která propagovala 
českou kulturu v Norsku. Seznámili jsme se 
i s Olgou Wister ze Švédska, která pořádala 
dětské tábory u švédských jezer, později však 
od nás odstoupila, s Ulrichem Uttendorfskim, 
honorárním konzulem v Holandsku, který 
přivedl Olze holandské firmy etablované v ČR 

s velkorysým darem k pátému výročí založení 
nadace a ještě organizoval jednodenní návštěvu 
Olgy s dětmi z dětského domova v České 
Lípě v Holandsku v roce 1995. Zde byla Olga 
opravdu šťastná. V Holandsku působilo několik 
skupin spřízněných duší. Nejvěrnější z nich 
zůstala historička paní Andrea Nater, jež vozí 
do hradní knihovny různé zajímavé historické 
podklady. Později se k holandským dárcům 
a podporovatelům nadace připojil Paul Lemmens 
z Geleenu, který finance pro Výbor získává 
organizováním pěveckých koncertů. Od roku 
2008 je čestným členem správní rady honorární 
konzul v Dortmundu, Heinz Fennekold, 
který svoji štědrost vůči nadaci projevuje dary 
ve prospěch lidí se zdravotním postižením. 
Jednou z nejvýznamnějších událostí pro šťastné 
začátky nadace bylo seznámení Václava a Olgy 
Havlových v roce 1990 při cestě v USA a Kanadě 
s Olgou a Karlem Velanovými. Manželé 
Velanovi, kteří jsou z Brna a v Montrealu úspěšně 
podnikají již přes padesát let, oslavili v roce 
2008 devadesátku. Dodneška ale stačili zahrnout 
VDV mnoha významnými příspěvky a podpořit 
z těchto peněz zajímavé projekty 
Diana Phipps zase přivedla do VDV hraběnku 
a hraběte Czerninovy a organizovala s nimi The 
Olga Havel Foundation v Londýně. Nebylo by 
spravedlivé nevzpomenout Karla-Heinze Wosku, 
který v Německu shromažďoval léky a všelijaké 
užitečné věci a jednou za čas nám je poslal. Léků 
z různých zdrojů – objemově nejvíce z Americares 
– jsme mívali tolik, že jsme ještě v polovině 
devadesátých let pronajímali skladové prostory 
ve Fakultní nemocnici v Krči: bývalou závodní 
jídelnu na běžné léky, kumbál v suterénu sloužící 
jako trezor na léky podléhající zvláštní kontrole 
a hangár vedle IKEMu na zdravotnický materiál. 
Miliónové dary. Byla to zásluha Shannon Lawder, 
Kanaďanky s americkým občanstvím, od níž 
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jsme se hned na začátku dozvěděli nejvíc o tom, 
jaká je Amerika a Američané. Od ministerstva 
zdravotnictví jsme měli v té době potvrzení, 
že jsme bezplatnými distributory léků. Provoz 
skladu řídila bývalá hlavní sestra Thomayerovy 
nemocnice Eliška Beránková. 

SPRÁVNÍ RADA V NOVÉM SLOŽENÍ
Po odchodu Olgy se změnilo složení správní rady. 
Předsedkyní se stala Dana Němcová. Členkami 
a členy zůstali Milena Černá, Věra Čáslavská, 
Ivan Douda, Eva Honová, Eliška Hranáčová, Jan 
Kašpar, biskup Václav Malý, Diana Phipps. V roce 
1997 zemřela Eva Honová, právnička, která 
brilantně pomáhala nadaci v záležitostech statutu 
nadace a smluv s partnery. Klement Lukeš umřel 
2. listopadu 2000. S ním vymizelo „novinářské 
okénko“ ze zasedání správní rady. Honza Kašpar 
váhal s rezignací dlouho, až ji jednoho dne podal 
a odešel. Také Eliška Hranáčová rezignovala, 
když se se svým bratrem odstěhovala do Itálie. 
Zastoupili je ředitel Centra teoretických studií 
Ivan M. Havel, senátorka Jaroslava Moserová, 
evangelický farář Miloš Rejchrt, mluvčí ČSOB 
Milan Tománek a dokumentaristka a režisérka 
Ljuba Václavová. Jaroslavu Moserovou po její 
smrti nahradil Vladimír Hanzel a v současné době 
pomáhá nadaci velmi významně také Josef Beneš, 
člen správní rady od roku 2008. 
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Návštěva Olgy Havlové ve Švýcarsku a její setkání s Alanem Delonem (říjen 1994). 
AUTOR:ARCHIV VDV
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ZA VÝZNAMNOU FINANČNÍ PODPORU:
Abbott CR • Evelin a Peter Achnitz, Nürnberg • Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík • Americares • Yvett 
Ajchlerová • Associazione Lirion Milano • Atel CZ, s. r. o. • Avirunion, a. s. • Benzina, a. s. • Robert Bosch - 
Junkers • Vlasta a František Brožkovi • S. A. Cimenteries, a. s. • Cimex Koncern, a. s. • Creditanstalt, a. s. • 
Credit Suisse First Boston (Praha), a. s. • Českomoravský cement, a. s. Beroun • Český Telecom • ČEZ, a. s. • 
ČSAD Praha holding, a. s. • ČSAD - Ústřední autobusové nádraží Praha Florenc, a. s. • ČSOB • Delvita, a. s. 
• Anni Ecker • Embassy of Ireland • Felix a spol. advokátní kancelář • Marie a Václav Frybovi • Garant Schuh 
A.G. • Regina Gregorová • Hamé, a. s., Babice • Dagmar Hochová - Reinhardtová • JUDr. Miloš Holeček 
• JUDr. Olga Holečková • Jiří Honig • HVB Bank • Bernadette Chirac • IVAX Pharmaceuticals s. r. o. • 
Marie Jeřábková • Johanniter Unfall Hilfe Bonn • Johnson&Johnson • Komerční banka, a. s. • Boris Korbel • 
Mgr. Ing. Martin Krejčí • JUDr. Marta Krupauerová • Stanislava Kubečková • U. W. Linsi Stiftung • Ing. Matas 
- Slévárna Strašice, spol. s,r. o. • Blanka Motejlová • Ch. S. Mott Foundation • Andrea Nater • The Nippon 
Foundation • O2 Telefónica • OB-Invest • Orea Travel, spol. s r. o. • Pfizer, s. r. o. • Philips CR • Price Waterhouse 
• Ratiopharm, s. r. o. • Rockefeller Brothers Fund • prof. Ing. Tomáš Roubíček, Dr.Sc. • Sanitas, a. s. • SAP ČR, 
s. r. o. • Sasakawa Foundation • SAZKA, a. s. • Sealed Air, s. r. o. • Schering Plough • Eliška Schwarzerová 
• Siemens, s. r. o., komunikační systémy • SKANSKA, a. s. • SPT Telecom • Solo Sirkárna Sušice • STÁTNÍ 
TISKÁRNA CENIN • Stavební spořitelna České spořitelny • Růžena Šavrdová • Škoda Auto, a. s. • Daniel 
Šorm, a. s. • Dr. Theiss Naturwaren OHG • Tipsport, a. s. • Ing. Zuzana Vaněčková • Variety Club of Great 
Britain • Karel a Olga Velanovi • Ing. Miroslav Weber • Živnostenská banka, a. s. • 

ZA ÚČINNOU SPOLUPRÁCI S VDV:
Lady Louise Abrahams • Helena Ackermanová, Fórum dárců • Kateřina Bajzíková • Bambini di Praga • Libuše 
Bauerová • Otka Bednářová • Ing. Jiří Beneš, IN-SY-CO • Marcela Salivarová Bideau • Elisabeth Bloch Poulsen-
Hansen • MUDr. Pavel Burket • Mgr. Pavel Cindr • Alain Coblence, Olga Havel Foundation New York • Count and 
Countess Czernin, Olga Havel Foundation London • Pavel Česal • ČSOB, a. s. • ČSOB ASSET MANAGEMENT, 
a. s. • Dalibor Dostál – Deník • Renata Elhenická • Radovan Erben • Sabine Gruša, Deutsche Freunde und Förderer 
der Olga Havel Stiftung • Heinz Fennekold • JUDr. Petr Hanzal • Václav Havel, president ČR • JUDr. Eva Honová 
• Marta Hrabovská, Spoločnosť ľudí dobrej vôli • Mgr. Dana Hradcová • Helena Hrdá • Ing. Lubomír Charvát • 
Zdeněk Chrapek • Mgr. Božena Jirků, Konto Bariéry • Pavlína Kalousová, Fórum dárců • Katerina Kaltsogianni 
• Ing. Václav Kasík, Český rozhlas • Marcela Klenerová • Irena Kobylková • Ing. Jiří Kolman, ITEA • Ing. Marie 
Kopecká, OSF • Jaroslava Kopelentová & Marek Kopelent • Eva Kraus, spolek MILIDU • Olga Kropíková von Pohl 
• Věra Kubátová • Mgr. Barbora Kuklíková • Dagmar Kuncová - Newton Media • Mgr. Martin Kvítek, ICN • 
Marie Kysilková – 100+1 • Shannon Lawder • PhDr. Martina Lazarová • Kamila Leclerc, Association Olga Havel 
France • Helena Leimgruber-Hájková, Association Olga Havel Branche Helvetique • MUDr. Alena Londonová • 
Ivan Lukáš – ČT • Klement Lukeš • Huguette Maier • Majetková, správní a delimitační unie odborových svazů 
• Ivan Medek • Meyra ČR, s. r. o. • Hannelore Mocker • Ing. Jiřina Musílková, Všeobecná zdravotní pojišťovna 
• Marie Myšičková • Ing. Helena Navrátilová • Helena Pánková • MUDr. Edita Paulasová • Eva Podzimková 
• RNDr. Milan Pospíšil • Marie Prausová • Ing. Želimír Procházka • Radmila Procházková • MUDr. Pavel 
Sedláček • Vojtěch Sedláček • Karin Seeman, Deutsche Freunde und Förderer der Olga Havel Stiftung • Katja 
Sprüngli, Stiftung Guter Wille • Olga Stankovičová • Pavla Steinhartová • PhDr. Jan Stolár • Jana Stro/msnes, 

Olga Havel Foundation Norway • Ludmila Synková • Jarina Šimůnková • JUDr. Martin Šolc • Bára Štěpánová 
• Iva Taťounová • Bc. Hana Ulrychová • Jan Ungrád • Oldřich Uttendorfski • Tomáš Vojtěch • Stanislav Vostárek 
• Ing. Josef Výprachtický • Matthew Wallis • Jenonne Walker • Mgr. Pavel Wiener • manželé Wisterovi, Olga Havel 
Foundation Sweden • Renata Wohlgemutová • Karlheinz Woska • manželé Zvolských

ZA VYNIKAJÍCÍ REALIZACI PROJEKTŮ:
Bc. Evžen Adámek, Charita Znojmo • Věra Bechyňová, STŘEP Praha • Miroslav Ciboch, Arpida České Budějovice 
• Helena Balabánová, ZŠ Přemysla Pittra, Ostrava • Ing. Jana Brežná, Arkadie Teplice • PhDr. Věduna Bubleová, 
Středisko náhradní rodinné péče Praha • Milada Bučková, Chráněné bydlení Sokolov • PaedDr. Blanka Dvořáková, 
Slunce Stochov • Mgr. et Mgr. Miroslav Erdinger, Diakonie ČCE Krabčice • Ilona Ferková, Asociace romských 
žen Rokycany • Michaela Frycová, Duha Praha • Božena Gürtlerová, SPMP • Zdenka Hanáková, Pražská 
organizace vozíčkářů • Blanka Hasáková, Sdružení pro pomoc mentálně postiženým Praha • Michal Hašto, T-Atlas 
Pardubice • Bronislava Hilliová, Elpida plus, o. p. s., Praha • Ing. Aleš Hlavatý, Apogeum • Mgr. Ilja Hradecký, 
Naděje • Tereza Hradilková, Společnost rané péče • Stanislav Hýbl Útočiště, o. s. Sokolov • Jindra Jarošová, Český 
rozhlas „Doteky“ • Ing. Miroslava Jelínková, Autistik • rodina Jonštových - sourozenci • Mgr. Hynek Jůn, APLA 
• PhDr. Alena Kábrtová, Centrum informací a pomoci paraplegikům • Ing. Miroslava Kálalová, Klub Downova 
syndromu Jablonec nad Nisou • Katarína Klamková, IQ Roma servis Brno • Dagmar Kocmánková, Nový Prostor • 
Drahuška Kolářová, Sdružení zdravotně postižených Strakonice • Mgr. Věra Kosinová, Základní škola a praktická 
škola Daneta, Hradec Králové • Mgr. Jana Kosová, Český západ, o. s., Dobrá Voda u Toužimi • Kaj Kostelník, 
Sordos Brno • manželé Královcovi, Klíček • Jana Kratochvílová, Caritas Blansko • Mgr. Alena Kunová, Středisko 
rané péče Diakonie ČCE • Olga Kurzová, Studio Oáza • Milan Lipner, Elpis Havířov • Jan Lorman, Život 90 • 
Akvinela Loskotová, Domov sv. Rodiny • PhDr. Hana Malinová, Rozkoš bez rizika • Olga Michutová, Rodina sv. 
Zdislavy Hutisko - Solanec • Jaroslav Mňuk, Solidarita Slavětín nad Metují • Pavel Novák, Effeta Brno • Pavel 
Novák, Fokus Praha • Ing. Miroslav Opatřil, Sdružení pěstounských rodin Brno • JUDr. Ladislav Petrásek, Nadační 
fond manželů Livie a Václava Klausových • Pavel Pistor, Domov Diakonie ČCE Libice nad Cidlinou • Antonín 
Plachý, azylový dům Samaritán Opava • PhDr. Ivana Plechatá, Domov Sue Ryder • Martin Pražák, Charita 
Ostrava • Ing. Milana Remarová, Modrý klíč • P. Jiří Rous, Dětský dům Brno • Alexandra Řezníčková, Sluneční 
domov • MUDr. Drahoslav Říčný, CSc., SAAD • Ing. Česlav Santarius, Slezská diakonie • Alena Sedlačíková, 
noviny „Můžeš“ • Mgr. Jarmila Skružná, Pražská botanická zahrada • Emilie a František Smrčkovi, Pod křídly, 
Valašské Meziříčí • Ing. Michal Sochor, Dětský nadační fond Plzeň • Květa Staňková, Dům v Aleji Karviná • 
Václav Strouhal, Česká společnost AIDS pomoc • Jindřich Suchánek, Charita Olomouc • MUDr. Marie Svatošová, 
Ecce Homo • Ing. Michaela Svobodová, DOM Praha • Mjr. Mike & Ruth Stannet, Armáda spásy • P. Petr Suchár, 
Neratov • László Szümeg, Projekt Šance • Hana Šlechtová, Středisko křesťanské pomoci Pardubice • Ruth Šormová, 
Rolnička Soběslav • Martina Špinková, Cesta domů • Jitka Štambachová, Nadace Bona • PhDr. Jaroslav Šturma, 
Paprsek Praha 9 • Ing. Petr Švíka, Oblastní Charita Jihlava • MUDr. Růžena Tichá, DC 90 Olomouc-Topolany 
• Ing. Romana Velčovská, měsíčník neziskového sektoru „Grant“ • Mgr. Kumar Vishwanathan, Vzájemné soužití 
• Hana Vlčková, Zahrada Nebužely • Jan Vojvodík, SKP Centrum Pardubice • Mgr. Ing. Eva Vondráková, 
Na počátku, Brno • PhDr. Václav Vrba, Středisko pro mládež Klíčov • PhDr. Petra Vrtbovská PhD., NATAMA 
• Jaroslava Vršková, SPMP Kladno • Ing. Miroslav Wajsar, Hospic Anežky České Červený Kostelec • Mgr. Jana 
Zemanová, Kolpingův dům • Ing. Jaroslav Zika, Unie Roska • Marika Zouharová, Počítáte s námi? Blansko • 
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Předchozí stránky podávají stručné svědectví o každém roku z uplynulých dvaceti let, která uběhla 
od založení Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové začátkem roku 1990.  Vypadá to, jakoby se 
malé potůčky dobré vůle slévaly v říčky a bystřiny, společně sílily a přinášely životadárnou vodu 
těm, kdo žízní.  A nejen to - proud vzniklé řeky s sebou strhává ostatní, jež nechtějí jenom stát 
na břehu, ale přidávají svou „kapku dobré vůle“ ve prospěch potřebných a slabých. A jednotlivé 
kapky dokáží vytvořit celičké moře…

O tom, co dokázaly „kapky“ dobré vůle zastřešené Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové během 
uplynulých dvou desetiletí, vypovídají tato čísla:

■  nadační jmění Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové vzrostlo na 82,493 mil. korun;
■ přerozdělili jsme nadační příspěvky ve výši 641 mil. korun;
■  zorganizovali jsme ozdravné pobyty pro více než 23 000 severočeských dětí s chronickými 

onemocněními dýchacích cest;
■  z Fondu vzdělání byla udělena víceletá stipendia 353 studentům se zdravotním nebo sociálním 

handicapem a 300 dalších studentů získalo jednorázový příspěvek na studijní pomůcky, školné, kurzy 
atd.; celkem bylo na tyto účely vynaloženo 16 milionu korun;

■  zprostředkovali jsme dvouměsíční stáže v USA, Kanadě a Francii pro více než 150 lékařům z ČR 
a SR;

■  314 lékařům všech oborů jsme umožnili zúčastnit se špičkových lékařských seminářů v Rakousku; 
■  prostřednictvím Majetkové, správní a delimitační unie odborových svazů jsme pomohli více než 

6 000 dětem z dětských domovů strávit prázdniny v Chorvatsku;
■  po povodních v roce 1997 jsme přispěli na obnovu veřejných budov a domácností ve 31 moravských 

obcích;
■  po povodních v roce 2002 jsme pomohli při odstraňování následků záplav v 55 případech;
■  Cenu Olgy Havlové jsme udělili 16 osobnostem, které se i přes svůj zdravotní handicap aktivně 

angažují v pomoci ostatním znevýhodněným;
■  naši činnost podpořilo třináct zahraničních sesterských organizací ve Francii, Švýcarsku (2 sesterské 

organizace), Dánsku, Nizozemsku (2 sesterské organizace), Rakousku, Kanadě, Německu, Norsku, 
Švédsku, Velké Británii a USA;

■  při Benefi čních koncertech dobré vůle, které patnáct let pořádá Advokátní kancelář Kocián Šolc 
Balaštík pro Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové, se vybralo celkem 16 mil. korun.
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VÝBOR DOBRÉ VŮLE  NADACE OLGY HAVLOVÉ VDV  pomáhá lidem, kteří se pro 
svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko začleňují do společnosti. Ochrana práv lidí 
se zdravotním handicapem, dětí, seniorů či lidí sociálně znevýhodněných stojí na předním 
místě pozornosti VDV.

VÝBOR DOBRÉ VŮLE  NADACE OLGY HAVLOVÉ
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č. účtu: 478 437 033/0300
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