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Volvo partnerem Roku Olgy Havlové
Volvo se zapojilo do dalšího projektu – ve spolupráci s Auto Průhonice se stává
partnerem Roku Olgy Havlové, který pro rok 2018 vyhlásil Výbor dobré vůle – Nadace
Olgy Havlové. V rámci projektu se zúčastní řady charitativních, sportovních a kulturněspolečenských akcí.
Posláním Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV), jejž založila Olga Havlová počátkem
roku 1990, je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují
do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat. Svým působením se
nadace snaží o rozvoj duchovních hodnot, vzdělání, ochranu lidských práv a všeobecně
uznávaných humanitárních hodnot.
V roce 2018 by se paní Olgadožila 85 let. Na její počest vyhlásila nadace tento rok Rokem Olgy
Havlové a jako připomínku této mimořádné osobnosti organizuje ve spolupráci s městy, obcemi
a vybranými organizacemi v České republice řadu akcí. Vedle těch dlouhodobých a pravidelných,
jako jsou například výstava fotografií o někdejší první dámě České republiky a každoroční
květnové předání Ceny Olgy Havlové, chystá nadace v průběhu letošního roku sázení Stromů
Olgy Havlové ve městech a obcích, instalaci Zátiší Olgy Havlové, společné akce škol, školek
a dalších zařízení, která nesou jméno Olgy Havlové, a samozřejmě řadu přednášek a besed.
Lidem se zdravotním postižením pomáhá Výbor dobré vůle také prostřednictvím sportovních
aktivit – je organizátorem projektu Sport pro charitu, do nějž se může zapojit každý, kdo rád
sportuje a současně by chtěl pomoci dobré věci. Mezi události spojené s VDV patří například
Jizerská 50, studentský běh na Technické univerzitě v Liberci, závody RunCzech, závody Dračích
lodí, triatlonový závod Pálava Race a další.
České zastoupení Volva se do výše zmíněných událostí zapojí zapůjčením modelu Volvo V40 pro
potřeby zástupců nadace na výše zmíněné chystané akce, a to v průběhu celého roku
2018.K tomuto vozu poskytuje Volvo dealerství Auto Průhonice servisní služby zdarma.
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