Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové byla založena počátkem roku 1990 s cílem
pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do
společnosti. Od založení Nadace uplynulo již 26 let, ale přes veškerý technický rozmach
a proklamovaný ekonomický pokrok neubývá lidí ohrožených sociálním vyloučením
a osob žijících v nedůstojných podmínkách. Je tomu spíše naopak a Výbor dobré vůle
– Nadace Olgy Havlové se proto snaží ve svých programech pomáhat odbourávat
bariéry a zprostředkovat tolik potřebnou pomoc opuštěným dětem, lidem bez střechy
nad hlavou, ženám ve svízelné situaci, seniorům či lidem vyrovnávajícím se s následky
těžkých nemocí a úrazů.
ČSOB se plně ztotožňuje se zaměřením Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a vítá možnost
propojení s touto organizací v řadě projektů.
Nejstarším společným projektem je Fond vzdělání, který vznikl v roce 1995 a poskytuje nadaným dětem
se zdravotním postižením, ze sociálně znevýhodněných rodin a dětem z dětských domovů stipendia ke
studiu na středních a vysokých školách v České republice. Od zahájení projektu do roku 2016 bylo
uděleno stipendium 485 studentům a dalších 498 studentů získalo jednorázový příspěvek na školné
či na pomůcky ke studiu. Celkově bylo na potřeby studentů v obtížných životních situacích z Fondu
vzdělání vynaloženo více než 27,5 milionů korun.
Díky výtěžku Karty dobré vůle ČSOB Private Banking můžeme společně s Výborem dobré vůle – Nadací
Olgy Havlové přispívat Fondu pomoci dětem s dětskou mozkovou obrnou (DMO), z něhož se financují
ozdravné a léčebné pobyty dětí ve specializovaných neurorehabilitačních zařízeních.
Již tradicí jsou pravidelné peněžní sbírky zaměstnanců ČSOB Private Banking na pořízení speciálních
zdravotních a kompenzačních pomůcek pro konkrétní příjemce doporučené Výborem dobré vůle –
Nadací Olgy Havlové. Také běžecké závody, jichž se účastní zaměstnanci ČSOB společně s klienty,
přinášejí prospěch potřebným ve formě tzv. vyběhaných kilometrů, kdy banka za každý uběhnutý
kilometr věnuje 100 korun na předem stanovený dobročinný projekt Výboru dobré vůle – Nadace Olgy
Havlové.
Vzhledem k dlouholeté úspěšné spolupráci ČSOB s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové byla
organizace zvolena jako příjemce Vaší podpory při platbách Kartou dobré vůle pro období červen až
prosinec 2017. Na podzim 2017 Vám představíme další tři renomované neziskové organizace
a nabídneme Vám možnost vybrat příjemce Vašich darů generovaných platbami Kartou dobré vůle pro
období leden až červen 2018.

