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Držíte v rukou, anebo máte před sebou na monitoru souhrn nejdůležitějších počinů, které v roce
2015 Nadační fond ALBERT realizoval.
Nadační fond ALBERT (dále jen „Fond“, „Nadační fond“, „NFA“) má jediného zakladatele
i donátora, společnost AHOLD Czech Republic, a.s. (dále „Ahold“). Ta zajišťuje finanční stabilitu
a veškeré finanční prostředky Fondu a umožňuje mu pokračovat a dále rozvíjet programy v oblasti
podpory zdravého životního stylu dětí a rodin, a pomoci v začleňování sociálně znevýhodněných
dětí do společnosti.

1.
SLOVO
PŘEDSEDY

V uplynulém roce podpořil Nadační fond ALBERT v sociální oblasti 108 projektů a pomoc
putovala 6 500 dětem. Celková darovaná částka přesáhla 3,9 milionu korun. Fond vyhlásil
v roce 2015 dvě grantové výzvy a rozděloval prostředky získané prodejem plastových tašek
v obchodech Albert, a také z prodeje kávy v automatech umístěných v obchodech. V oblasti
zdraví pokračoval v modernizované podobě výukový program Zdravá 5, který se již velmi dobře
etabloval na školách, čehož důkazem je i akreditace od Ministerstva školství. Lektorky Zdravé 5
navštívily celkově 718 škol, odučily 3 318 lekcí pro 68 475 školáků a dětí v mateřských školkách.
Dalším příspěvkem Nadačního fondu v oblasti sociální byly Jarmarky a Bazárky s Albertem,
a také projekty Do Alberta na praxi
a Dny otevřených dveří.
V roce 2015 realizoval již šestým rokem Nadační fond ALBERT podporu pro všechny příjemce darů,
a naplňoval tak strategii společenského podnikání v klíčových dvou oblastech pro společnost
AHOLD Czech Republic, a.s. Do roku 2016 chystá Fond několik novinek a bude pokračovat v již
nastavených a zavedených činnostech podpory.
Rád bych poděkoval všem, kteří se za Nadační fond ALBERT podíleli na činnostech, které
pomohly dětem. Jedná se o členy správní a dozorčí rady, o její výkonný orgán, lektorky Zdravé 5
a všechny spolupracující organizace a instituce.
Společně popřejme Fondu mnoho úspěchů do následujícího roku 2016!
Jiří Mareček
Předseda Správní rady
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Strategie společenské odpovědnosti

NADAČNÍ FOND ALBERT
V KONTEXTU DÁRCE

•

Strategie odpovědného obchodníka patří mezi hlavní aspekty podnikání společnosti Ahold
v České republice. V rámci této strategie chce nabízet zákazníkům lepší místo k nákupu,
zaměstnancům lepší místo k práci a být dobrým a aktivním sousedem komunitám,
ve kterých působí.

•

Hlavními pilíři této strategie jsou:
Podpora zdravého životního stylu
•
Aktivní
zasazování se o dobrý život v komunitě
•
Nabídka
odpovědných produktů
•
Péče
o
životní
prostředí
•
Péče
o
zaměstnance
•

•

Již od roku 1999 realizoval Ahold na svých prodejnách Albert sbírkovou akci S Bertíkem
za dětským úsměvem na pomoc dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí a rokem 2004
zavedl v České republice svůj vlastní vzdělávací program na podporu výchovy ke zdravému
životnímu stylu a zdravému stravování s názvem Zdravá 5.

2.
NADAČNÍ
FOND ALBERT
V KONTEXTU
DÁRCE
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3.
O NADAČNÍM
FONDU
ALBERT

O Nadačním fondu

SPRÁVNÍ RADA

•

Nadační fond ALBERT, se sídlem Radlická 117, 158 00 Praha 5, IČO: 289 67 496, byl
založen svým zakladatelem, společností AHOLD Czech Republic, a.s.,
IČO: 440 12 373, se sídlem Radlická 117, Praha 5, 158 00, který mu na jeho základní
vklad daroval částku 1.000.000,- Kč. Nadační fond ALBERT byl zapsán do obchodního
rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 763, dne 9. října 2009.

Mgr. Jiří Mareček
Předseda správní rady
den vzniku členství ve správní radě: 1. listopadu 2015
den vzniku funkce: 12. listopadu 2015
do 31. října 2015 byla členem a předsedkyní správní rady Judita Urbánková

•

Nadační fond ALBERT navázal v roce 2009 na dlouhodobé charitativní aktivity svého
zakladatele, společnosti AHOLD Czech Republic , a.s. a svým posláním: „Zdravý život
pro společnost a pomoc těm, kteří ji potřebují“ sjednotil jeho dobročinné aktivity.

Jiří Mareček pracuje v oboru komunikace a vztahů s veřejností již více než deset let. Od podzimu
roku 2015 je předsedou správní rady Nadačního fondu ALBERT, kam přinesl zkušenosti z firem
s rychloobrátkovým zbožím, ale také maloobchodu. Profesně i osobně se zajímá o oblast udržitelného
rozvoje a pomoc komunitám zejména v kontextu maloobchodníka s širokou sítí prodejen, kterým
společnost Nadační fond ALBERT je. Jeho cílem je otevřít Fond více veřejnosti a zákazníkům obchodů
Albert, aby se sami mohli podílet na výběru projektů, které dostanou podporu. Vystudoval mediální
studia na Fakultě sociálních věd University Karlovy a svoji kariéru začínal v novinách. Ve společnosti
Ahold pracuje na pozici ředitele komunikace.

Nadační fond ALBERT má jediného zakladatele, kterým je společnost:
•
	AHOLD Czech Republic, a.s., Radlická 117, Praha 5, 158 00, Identifikační číslo: 440 12 373
•

Výše majetkového vkladu: 1 000 000 Kč

•

Výčet majetku:
Peněžitý vklad ve výši 1 000 000 Kč je složen na speciálním účtu 5462482/0800 vedeném
u peněžního ústavu Česká Spořitelna, a.s.

Zaměření podpory Nadačního fondu ALBERT kopíruje strategii odpovědného podnikání
jeho zakladatele a dlouhodobě se zaměřuje na dvě oblasti:
•	Podpora vzdělávání a rozvoje dětí a rodin ze sociálně ohroženého prostředí
•	Podpora zdravého životního stylu, především správného stravování dětí
		a jejich rodičů
•

•

•

Nadační fond ALBERT v roce 2015 rozděloval mezi neziskové a příspěvkové organizace
finanční prostředky, získané z prodeje plastových tašek a prodeje teplých nápojů
z kávomatů na prodejnách Albert, v rámci dvou grantových výzev (Nadační fond ALBERT
dětem 2015 a Kávomaty pomáhají 2015). Zároveň díky nové legislativě z roku 2011
zrealizoval ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi i několik vlastních
projektů jak na podporu zdravého stravování - Zdravá 5, tak na podporu vzdělávání
a rozvoje dětí ze sociálně ohroženého prostředí - Jarmarky s Albertem, Bazárky
s Albertem, Do Alberta na praxi a Open day.
Orgány Nadačního fondu ALBERT tvoří:
•	SPRÁVNÍ RADA
•	DOZORČÍ RADA
•
VÝKONNÝ ORGÁN

Ing. Pavel Mikoška, CSc.
Místopředsedaden vzniku členství ve správní radě: 9. října 2009
den vzniku funkce: 9. října 2009
den znovuzvolení funkce: 10. října 2014
Ve společnosti Ahold působí od roku 2005. Nejprve zde zastával funkci ředitele oddělení kvality
a od roku 2007 pracuje na pozici ředitele pro kvalitu, korporátní zodpovědnost a business. Je
odborníkem na technologie potravinářských výrob a systémy managementu kvality v potravinářství.
Jako místopředseda správní rady Nadačního fondu ALBERT zajišťuje veškeré aktivity fondu a přispívá
tak k efektivnímu naplnění daných cílů.
Prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
Člen správní rady
den vzniku členství ve správní radě: 9. října 2009
den znovuzvolení: 10. října 2014
Odborník na sociální problematiku - psychologii dospívajících
Profesor Macek je uznávaným odborníkem v oblasti sociální psychologie. V současnosti působí jako
proděkan pro vědu a výzkum a doktorské studium na Fakultě sociálních studií na Masarykově univerzitě
v Brně, kde je dále vedoucím Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny a na Katedře psychologie
zastává funkci profesora. Zabývá se především výzkumem oblasti sociální a vývojové psychologie,
a psychologie adolescentů.
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SPRÁVNÍ RADA

dozorčÍ RADA

Rostislav Moravec
Člen správní rady
den vzniku členství ve správní radě: 29. května 2014

Simon Gerrit Spaans
Předseda dozorčí rady
den vzniku členství v dozorčí radě: 29. května 2014
den vzniku funkce: 25. června 2014

Odborník na operativu a HR
Rostislav Moravec pracuje v Aholdu od roku 1999, kdy se pohybuje výhradně v oddělení operativy, tzn.
v těsné blízkosti prodejen a jejich vedení. V minulosti vedl projekt s názvem “Nejlepší ve městě”, který
byl zaměřený na zlepšení zákaznického vnímání našich prodejen. Nyní se zaměřuje na HR podporu
prodejen. Jeho cílem v Nadačním fondu ALBERT je přiblížit činnost fondu více prodejnám, které chce
do jednotlivých aktivit více zapojovat.
Martina Černá
Člen správní rady
den vzniku členství ve správní radě: 1. srpna 2015
do 31. července 2015 byla členkou správní rady Zlata Ulrychová
Odbornice na Corporate social responsibility (CSR)
Martina Černá pracuje v Aholdu od roku 2010, pracuje v HR oddělení, kde je zodpovědná za logistiku
a od roku 2012 je také odpovědná za firemní společenskou odpovědnost. Zaměření Nadačního fondu
ALBERT je jí velmi blízké nejen proto, že je úzce propojeno s problematikou firemní společenské
odpovědnosti, ale i s jejím osobním životem, kdy ve svém volném čase pořádá dobrovolnické akce, ale
je i aktivním dobrovolníkem.
Jejím cílem je ještě větší propojení a zvýšení povědomí zaměstnanců Alberta s Nadačním fondem.
MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.
Člen správní rady
den vzniku členství ve správní radě: 9. října 2009
den znovuzvolení: 10. října 2014
Odbornice na ochranu veřejného zdraví
Po absolvování Lékařské fakulty hygienické UK Praha získala postupně atestaci I. stupně z hygieny
a epidemiologie a atestaci II. stupně z epidemiologie a veřejného zdravotnictví. Aktivně se podílí
na přípravě podkladů, realizaci a hodnocení celostátní i regionální zdravotní politiky v oblasti podpory
zdraví a prevence nemocí, na sestavování celorepublikových programů ochrany a podpory veřejného
zdraví, podílí se na řízení výchovy k podpoře a ochraně veřejného zdraví. Jako členka Správní rady
Nadačního fondu ALBERT dohlíží na projekty zabývající se podporou zdravého životního stylu.

Člen předsednictva společnosti AHOLD Czech Republic, a.s.
Pro společnost Ahold pracuje Siger od roku 2000. V roce 2013 byl jmenován VP Business Control Albert
Heijn. Předtím pracoval více než čtyři roky jako finanční ředitel značky Gall&Gall. Siger dříve zastával
různé funkce pro Ahold Corporate Center a Business Control Albert Heijn. Nyní je členem nejvyššího
vedení značky Albert. Svými bohatými a dlouholetými zkušenostmi v oblasti financí a controllingu tak
bude důležitým a platným členem Dozorčí rady Nadačního fondu ALBERT .
Ing. David Slavata, Ph.D.
Člen dozorčí rady
den vzniku členství v dozorčí radě: 9. října 2009
den znovuzvolení: 10. října 2014
Odborník na finance neziskových organizací
Je odborníkem na financování neziskových organizací, ekonomiku a politiku bydlení. V rámci akademické
praxe vyučuje ekonomické předměty na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava a Ostravské univerzitě,
pravidelně se účastní vědeckých konferencí a často publikuje odborné články. Je garantem předmětu
Ekonomika neziskových organizací.
JUDr. Vladimíra Jičínská
Člen dozorčí rady
den vzniku členství v dozorčí radě: 29. května 2014
Vedoucí právního oddělení společnosti AHOLD Czech Republic, a.s.
Má bohaté zkušenosti z oblasti civilního a obchodního práva včetně mezinárodního práva soukromého,
a současně manažerské zkušenosti, které získala vedením právních oddělení na předchozích pozicích.
Vedle právní agendy byla odpovědná i za compliance a corporate governance. Jako člen dozorčí rady
Nadačního fondu ALBERT se chce proaktivně zapojit do programu Nadačního fondu a prostřednictvím
svých znalostí a zkušeností osobně přispět k zavedení compliance rules a corporate governance
do Nadačního fondu, neboť tímto se zvýší jeho známost i důvěryhodnost.
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VÝKONNÝ ORGÁN
Eva Nepokojová
Projektová manažerka
programu Zdravá 5 od roku 2011
Petra Režná
Programová manažerka
Nadačního fondu ALBERT od roku 2009
Lucie Šimková
Koordinátorka projektů
Nadačního fondu ALBERT od roku 2012
Blanka Lišková
Asistentka projektu Zdravá 5 a administrátorka
Nadačního fondu ALBERT od roku 2013

HISTORIE A DŮLEŽITÉ
MILNÍKY NADAČNÍHO
FONDU ALBERT

Tým lektorek Zdravé 5
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4.
HISTORIE
A DŮLEŽITÉ
MILNÍKY
NADAČNÍHO
FONDU
ALBERT

Nadační fond ALBERT znikl v roce 2009. Za dobu své existence postupně rozvíjel své zaměření
a strategii, kterou upravoval dle potřeb sociálně ohrožených dětí, vzdělávání dětí v oblasti stravování
a situace na trhu neziskových organizací.

2009

2010

2009
Založení Nadačního fondu
ALBERT.

2010–2011
Grantové řízení probíhá
ve spolupráci s Nadací táta
a máma.

2010
Poprvé sbírka na podporu
sociálně ohrožených dětí
S Bertíkem za dětským
úsměvem pod hlavičkou NFA.

MILNÍKY POMOCI SOCIÁLNĚ OHROŽENÝM DĚTEM

2011
2011
Aukce šmoulích soch,
které malovaly známé
osobnosti – vydražilo se
695 000 Kč.

MILNÍKY ZDRAVÉ 5

2011

2004
Založení charitativního projektu
Zdravá 5, realizovaného pod
hlavičkou Aholdu v Čechách
a na Slovensku. Zdravá 5 byla
realizována na prodejnách
a vždy v jenom městě.

2011
Zdravá 5 začíná realizovat
hravý program pro prvním
stupeň ZŠ ve všech krajích ČR.
Ročně proškolí 62 544 dětí.

2015
Zdravá 5 proškolila za dobu
své existence více než
400 000 dětí.

2015
AKREDITACE Zdravé 5
Zdravá 5 získává akreditaci
MŠMT pro realizaci
vzdělávacích seminářů
pro pedagogy.

2011–2013
ALBERT TRIATLON TOUR
Tomáš Slavata a jeho
charitativní projekt integrace
dětí z dětských domovů.

2011
BAZÁRKY S ALBERTEM
Poprvé ve spolupráci s Múzy
dětem, o.s. děti z domovů
prodávaly své výrobky
na centrále a distribučních
centrech Aholdu.

2012–2015
JARMARKY S ALBERTEM
Ve spolupráci se Spolu
dětem, o.p.s děti z dětských
domovů prodávaly své výrobky
na prodejnách Albert v době
adventu.

2012–2013
ALBERT TRIATLON TOUR
Získává ocenění Charitativní
projekt roku 2012 a Tomáš
Slavata cenu Srdcaře roku
2013.

2012–2014
MŮZOVÁNÍ S ALBERTEM
Zapojení prodejen Albert
do sociálních komunitních
projektů v jejich regionu.

2012–2015
KÁVOMATY
Na vybraných prodejnách
Albert se zřizují kávomaty.
Výtěžek prodeje z kávy putuje
lokálním projektům v okolí
prodejny.

2015
2015
Nadační fond ALBERT zřizuje
svůj facebook.

2004

2012

2012
2011
ZELENINA S OVOCEM DAJÍ
PÁKU NEMOCEM
Ve spolupráci se sdružením
Freetime se realizuje pro MŠ
a ZŠ divadelní představení
pod hlavičkou Zdravé 5.

2011–2014
KOŠÍK PLNÝ ROZUMU
Ve spolupráci se sdružením
Freetime CZ se realizuje
ve všech krajích ČR turnaj
ve stolní hře, která vychází ze
zásad Zdravé 5.

2012
PĚT RAD PRO BERTU
Ve spolupráci se sdružením
Divadelta se realizuje pro
druhý stupeň ZŠ, které se
dotýká problematiky poruch
příjmu potravy.

2012
PÁRTY se Zdravou 5
Byl zahájen nový modul
Zdravé 5 pro 2. stupeň ZŠ
založený na praktické přípravě
zdravých svačin.

2012–2013
VŠECH 5 POHROMADĚ
Ve spolupráci s Venkovským
prostorem, o.p.s. vydává
publikaci pro ZŠ a realizuje
akreditovaný seminář MŠMT
pro pedagogy.

2014–2015
COOLINAŘENÍ S ALBERTEM
Kuchařská soutěž Zlaťáci
Zdravé 5 získává nové jméno,
do vaření se zapojují i týmy
z MŠ.

2014
Zdravá 5 zakládá svůj
facebook.

2013
ZPÍVÁNKY Zdravé 5
Byl zahájen nový modul
Zdravé 5 pro mateřské školy
založený na chytlavých
písničkách Zdravé 5.

2012 –2013 - ZLAŤÁCI –
kulinářská soutěž pro děti ze
základních škol a neziskových
organizací pod hlavičkou
Zdravé 5.

2012
PĚT RAD PRO BERTU
Ve spolupráci se sdružením Divadelta
se realizuje představení pro 2. stupeň
ZŠ, které se dotýká problematiky
poruch příjmu potravy.

2015

2014

2013
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Charitativní práci je obvykle těžké vyjádřit v číslech či měřitelných ukazatelích. Důležitá je
vůle a ochota pomoci. I přesto uvádíme v následující tabulce několik čísel, které bilancují
činnost Fondu v roce 2015

Sociální oblast

Zdravá 5

Procentuální nárůst (změna)
s rokem 2014

Počet podpořených
projektů:
108

+ 38 %

(78)

Počet proškolených
dětí:
68 475

Darovaná částka:
3 987 910 Kč

+ 50 %
(2 654 900 Kč)

Počet zapojených
škol celkem:
718

(537)

+ 173 %

Počet zapojených ZŠ:
718

+ 234 %

+ 161 %

Počet zapojených MŠ:
334

+ 264 %

Počet lektorů:
45

+ 136 %

Počet zapojených
týmů v Coolinaření:
551

Počet realizovaných
Jarmarků s Albertem:
(22)
60

NADAČNÍ FOND ALBERT
V ROCE 2015

Procentuální nárůst (změna)
s rokem 2014

Výtěžek z Jarmarků
s Albertem:
366 000 Kč

(140 000 Kč)

Počet zapojených
prodejen Albert
do Jarmarků s Albertem: (14)
51

Počet prodaných
výrobků v Jarmarcích
(3900)
s Albertem:
9191

Počet
spotřebovaného
ovoce a zdravých
potravin:
za 609 800 Kč

5.
NADAČNÍ
FOND ALBERT
V ROCE 2015

+ 32 %
(51 795)

+ 34 %
(215)

+ 3%

(322)

+ 7%

(42)

+ 244 %
(160)

+ 45 %

(420 200 Kč)
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5A.
GRANTOVÁ
ŘÍZENÍ
NADAČNÍHO
FONDU
ALBERT
V ROCE 2015

V roce 2015 byly finančně podpořené projekty ve dvou grantových výzvách: Nadační fond Albert
dětem 2016 a Kávomaty pomáhají 2016.
NADAČNÍ FOND ALBERT DĚTEM – tato výzva pokračuje v linii programu „S Bertíkem za dětským
úsměvem“. Příjemci nadačního příspěvku jsou především dětské domovy a jiná zařízení náhradní
a ústavní výchovy, organizace pracující s dětmi z těchto zařízení, organizace přímo pracující
s pěstounskými a osvojitelskými rodinami a organizace věnující se dětem ze sociálně ohrožených rodin.
Působnost programu je celorepubliková a výše příspěvku mohla být až 100 000 Kč na organizaci a kraj.
V rámci grantové výzvy Nadační fond ALBERT dětem 2015 bylo nakonec vybráno
77 organizací a výše nadačních příspěvků činila celkem 3 017 035 Kč.
Podpořená organizace

Podpořený projekt

Amalthea z.s.
Asociace středoškolských klubů ČR
Aufori, o.p.s.
Barevný svět dětí
Centrum D8, o.p.s.

Ve škole v pohodě!
Jde to i jinak
Učí (se) celá rodina
Vzdělávání pěstounských dětí
v projektu Kámoš
Intenzivní sociálně-terapeutická
podpora a pomoc pro rodiče a jejich
děti, které se nachází v tíživé životní
situaci
Spolu to zvládneme
Společně to zvládneme
Vzdělávání a rozvoj dětí v NRP
Krizové centrum pro rodinu
3 v 1 s Albertem
Pojďme se učit SPOLEČNĚ!
Divadelní festival
Dlouhodobá podpora chlapce
z Dětského domova v Liberci
ve sféře integrace do společnosti
prostřednictvím volnočasových aktivit
Podpora vzdělávání, zájmové činnosti
a sociálních potřeb dětí z DD
Já to zvládnu!

Centrum Generace, o.p.s.
Centrum mladé rodiny - BOBEŠ
Centrum pro náhradní rodinnou péči
Cestou necestou, z.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
DaR - Centrum pro dítě a rodinu, o.p.s.
DD Sázava
Dětský diagnostický ústav, středisko
výchovné péče, základní škola
a dětský domov Liberec
Dětský domov a Školní jídelna,
Olomouc, U Sportovní haly 1a
Dětský domov a školní jídelna,
Sedloňov 153
Dětský domov a Školní jídelna,
Solenice 42
Dětský domov a Základní škola
Vizovice

Podpora 5 dětí DD Solenice v získání
řidičského průkazu
Doučovací kroužek matematiky pro
děti z DD a ZŠ Vizovice

Výše
příspěvku
35 000 Kč
35 000 Kč
49 935 Kč
45 000 Kč
35 000 Kč

30 000 Kč
25 000 Kč
40 000 Kč
45 000 Kč
40 000 Kč
30 000 Kč
15 000 Kč
10 000 Kč

45 000 Kč
35 000 Kč
30 000 Kč

Podpořená organizace

Podpořený projekt

Dětský domov Loreta a Školní jídelna,
Fulnek, příspěvková organizace
Dětský domov Rovečné 40

Vím, kam chci dojít!

Dětský domov se školou, středisko
výchovné péče a základní škola,
Praha 2
Dětský domov se školou, základní
škola a školní jídelna, Bystřice pod
Hostýnem
Dětský domov Staňkov
Dětský domov Staňkov
Dětský domov Uherské Hradiště
Dětský domov, Hrotovice,
Sokolská 362
Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748
Dětský domov, Náměšť nad Oslavou,
Krátká 284
Dětský domov, Potštejn, Českých
bratří 141
Dětský domov, Staňkov, detašované
pracoviště Robinson - ZDVOP Stod
Dětský domov, Základní škola a Školní
jídelna Žíchovec
Dětský domov, Znojmo, Hakenova 18
Divadelta
Dobrovolnické centrum Pardubice, o.s.
DOMINO cz, o.p.s.
Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita
Dům tří přání
EUFORALL o.s.
Charita Český těšín

Výše
příspěvku
25 000 Kč

Studium a školení pedagogických
pracovníků pro efektivnější péči
o ohrožené děti
Florbalem proti zevlingu - nezevluj
a radši hraj

13 000 Kč

XXXXII. Zimní olympiáda dětských
domovů se školou, diagnostických
ústavů a výchovných ústavů - Tesák
2015
Nejmilejší koncert Plzeň 2015
Jak zvládnout život
Vyladíme mozek na nejvyšší výkon
Řidičský průkaz pro Martinu

30 000 Kč

Zájmové a volnočasové aktivity dětí
z DD
Splněná letní přání

35 000 Kč

Sociální hiporehabilitace

15 000 Kč

SOVIČKA

30 000 Kč

Letní tábory pro děti z DD

25 000 Kč

Zdravý pohyb, příprava povolání
Divadlo forum
Dobrovolnická činnost pro ohrožené
děti, mládež a cizince
MRAVENIŠTĚ
Bezpečné dospívání v žižkovských
ulicích
Odborná pomoc pro děti z Mezipatra
Jdu sám do života
(Arte)terapie pro “Kometu”

11 000 Kč
70 000 Kč
35 000 Kč

24 000 Kč

25 000 Kč
20 000 Kč
30 000 Kč
7 600 Kč

30 000 Kč

40 000 Kč
60 000 Kč
40 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč

20 000 Kč
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Podpořená organizace

Podpořený projekt

Charita Valašské Meziříčí
InBáze, o.s.

Most mezi dítětem a školou
Mozaika - podpora integrace dětí
migrantů v tíživé životní situaci
Buďme chytřejší - a ukažme, co
umíme
Příměstský tábor “Prázdniny
ve městě” 2015
Spolu do zaměstnání
Důstojný život v dětských domovech
Kdo se nenudí, nezlobí
OUT of HOME 2015
Rozlety s Albertem
METRO bez hranic
Makám na sobě 2
Odborné vzdělávání zaměstnanců
Občanského sdružení Salinger
Chci studovat
Předškolní příprava dětí z rizikového
prostředí
Zvyšování odborného růstu pracovníků
Orlíček Přední Chlum, o.p.s.
Odpolední doučování v Dětském domě
Zábrdovice
NZDM Bedna
Program včasné péče Klubíčko
Čas dětem 2015
Pomoc a partnerství

KoCeRo - komunitní centrum
Rovnost o.p.s.
Komunitní středisko Kontakt Liberec
Letní dům, z.ú.
Liga lidských práv
Městská charita České Budějovice
Mimo domov
Nová škola, o.p.s.
o.s. KAPPA-HELP
Občanské sdružení AVE
Občanské sdružení Salinger
Občanské sdružení Světlo Kadaň
Oblastní charita Most
Orlíček Přední Chlum, o.p.s.
Petrov, občanské sdružení pro práci
s dětmi a mládeží brněnské diecéze
Ponton, občanské sdružení
Ponton, občanské sdružení
Portus Prachatice, o.p.s.
RADKA o.s. - Rodiče a děti Kadaně,
občanské sdružení
Ratolest Brno, občanské sdružení
REMEDIUM Praha o.p.s.
Rodinné a komunitní centrum
Chaloupka
ROMEA, o.p.s.
Romodrom
S.T.O.P.

Volný čas jinak
Posilování kompetencí pracovníků
s dětmi a mládeží v oblasti krizové
intervence
Chceme se učit s Chaloupkou
Vzdělávání lektorů ROMEA o.p.s.
Centrum předškolní výchovy
- Hradčany
KMOTR pomáhá

Výše
příspěvku
30 000 Kč
40 000 Kč
45 000 Kč
40 000 Kč
45 000 Kč
10 000 Kč
40 000 Kč
40 000 Kč
35 000 Kč
35 000 Kč
30 000 Kč
40 000 Kč
40 000 Kč
45 000 Kč
15 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
40 000 Kč
35 000 Kč
20 000 Kč
60 000 Kč

Podpořená organizace

Podpořený projekt

Salesiánské středisko Štěpána Trochty
- dům dětí a mládeže
Sdružení na pomoc dětem
s handicapy, z.ú.
Sdružení pro mimoškolní aktivity
Palaestra
SKP-CENTRUM, o.p.s.
Soukromý dětský domov Korkyně
SOS 92, o.p.s.
Společnost Podané ruce o.p.s.

Nízkoprahový klub Luna v Teplicích

Společnou cestou
Spolu dětem o.p.s.
Spolu dětem o.p.s.
Teen Challenge International ČR
TJ Šumperk
TJ Vodní stavby Tábor
Tosara
Unie Kompas
Vteřina poté, z.s.

Výše
příspěvku
20 000 Kč

Podpora dětí a mladých z klubu
Pacifik
Individuální plánování v procesu
integrace sociálně znevýhodněných
Dětské centrum
S výučním listem to půjde lépe

45 000 Kč

Terénní programy Olomouc pro děti
a mládež
Terapeutická školička Společnou
cestou
Jarmarky s Albertem
Bav se a pomáhej
Práce dává smysl
Závod všestrannosti pro děti
Slavata triatlon tour - besedy
Předškolní kroužky pro děti ze
sociálně znevýhodněného prostředí
ve Slaném
Moje místo ve vesmíru
Komunikací k pozitivní změně

45 000 Kč

40 000 Kč
35 000 Kč
25 000 Kč

35 000 Kč
460 500 Kč
50 000 Kč
35 000 Kč
3 000 Kč
100 000 Kč
35 000 Kč
9 000 Kč
2 000 Kč
3 017 035 Kč

60 000 Kč
40 000 Kč
24 000 Kč
30 000 Kč
25 000 Kč
25 000 Kč
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KÁVOMATY POMÁHAJÍ – v roce 2015 se otevíraly další nové prodejny, které přímo na své prodejní
ploše měly umístěný charitativní kávomat. Výtěžek z prodeje kávy a čaje z tohoto kávomatu byl
v „regionálních grantových výzvách“ přidělen neziskovým organizacím v blízkém okolí prodejny. V roce
2015 bylo uzavřeno v rámci tohoto programu 27 smluv v celkové částce 970 875 Kč:

Dětský domov Bystřice pod
Hostýnem – Zimní olympiáda

Region

Podpořená organizace

BRNO
BŘECLAV
DĚČÍN

IQ Roma servis
Dětský domov Hodonín
Rodina v centru, z.ú.

FRÝDEK
MÍSTEK
HAVLÍČKŮV
BROD

Filadelfie, o.s.

HRANICE

Dětský domov a školní jídelna,
Hranice, Purgešova 847
DDŠ Jihlava

JIHLAVA

DD Nová Ves u Chotěboře

JINDŘICHŮV Občanské sdružení Okna
HRADEC
KLADNO
DD Unhošť
Aufori, o.p.s. – Doučování dětí
v sociálně ohrožených rodinách

KRNOV
KROMĚŘÍŽ

DD Vrbno pod Pradědem
Dětský domov Kroměříž

NYMBURK
OPAVA
OSTRAVA
PÍSEK
PLZEŇ

Občanské sdružení LECCOS
EUROTOPIA Opava o.p.s.
Vzájemné soužití o.p.s.
NADĚJE
Společnost Tady a teď, o.p.s.

PŘEROV

Armáda spásy v České
Republice, z.s.
Dětský domov HUSITA, o.p.s.

PŘÍBRAM
Dětský domov Jemnice – Volnočasové
kroužky dětí

Podpořený projekt

Výše
příspěvku
Krok k úspěchu
20 000 Kč
Řidičský průkaz
5 000 Kč
Podpora vzdělávání dětí a mládeže 35 000 Kč
z komunitního centra 2015
Nízkoprahový klub U-kryt
50 000 Kč
Zapojení dětí s nařízenou
ústavní výchovou do zájmových
a vzdělávacích aktivit běžné
společnosti
Chceme si plnit své sny

50 000 Kč

Zkvalitnění a doplnění
sportovního vybavení domova
Centrum pro rodinu Okénko

50 000 Kč

Terapeutická a psychologická
pomoc dětem z dětského domova
Šance pro každého
Individuální podpora vzdělávacích
a sociálních potřeb dětí dětského
domova
Najdi, co tě baví
Alternativa - podané ruce V.
S fotbalem do světa
Naděje Písek - předškolní kluby
Dámský klub - podpůrná skupina
pro dospívající dívky ze sociálně
vyloučeného prostředí v Plzni
Kroužek vaření

29 375 Kč

Tréninkový byt (mimo dětský
domov) pro mladé dospělé žijící
v dětském domově

25 000 Kč

Region

Podpořená organizace

Podpořený projekt

RAKOVNÍK

VÚ, SŠ a Školní Jídelna
Buškovice
Farní charita Litomyšl
DD Zábřeh
Diakonie ČCE - středisko
Milíčův dům
Dobrovolnické centrum, o.s.

Můj svět, aneb jak to vidím já.

Výše
příspěvku
15 000 Kč

STREETWORK… aneb kancelář,
Dílna i tělocvična na ulici
Pomáháme malým i velkým

45 000 Kč
50 000 Kč
40 000 Kč

NZDM Klub Malého Bobše
Spolu nám to půjde
Individuální podpora vzdělávacích
a sociálních potřeb klientů
dětského domova Valašské
Meziříčí zaměřených na práci
s dětmi a mládeží
Skutečné hrdinství
Nejsem na to sám…

30 000 Kč

SVITAVY
ŠUMPERK
TRUTNOV
ÚSTÍ NAD
LABEM
VSETÍN

VYŠKOV
ZNOJMO
50 000 Kč

ŽĎÁR NAD
SÁZAVOU

Dětský domov Valašské
Meziříčí

Royal Rangers
Obecně prospěšná společnost
ADRA
VÚ Velké Meziříčí

50 000 Kč

Člověk v tísni Ústí nad
Labem – Volnočasové aktivity
v nízkoprahovém klubu

50 000 Kč
40 000 Kč

Řidičská oprávnění - cesta
43 500 Kč
k lepšímu uplatnění na trhu práce
970 875 Kč

30 000 Kč

30 000 Kč
40 000 Kč

Diagnostický ústav pro mládež
Praha 2 – Volnočasové aktivity

40 000 Kč
40 000 Kč
25 000 Kč
45 000 Kč
18 000 Kč

Barevný svět – Vzdělávání dětí
v projektu Kámoš

25 000 Kč

STOP – Dobrovolnický program
Kmotr pomáhá

Sdružení Petrov – Odpolední
doučování dětí
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Díky legislativním změnám může Nadační fond ALBERT od roku 2011 kromě grantových řízení realizovat
i vlastní projekty. Fond je aktivní, jak v oblasti podpory zdraví prostřednictvím svého celorepublikového
vzdělávacího projektu na podporu zdravého stravování dětí „Zdravá 5“ tak v sociální oblasti, kde
realizoval v roce 2015 několik projektů pro sociálně ohrožené děti – Jarmarky s Albertem, Open day
a Sbírku business casual oblečení pro děti z dětských domovů.

ZDRAVÁ 5
Vzdělávací program Zdravá 5 pokračoval úspěšně v mateřských i základních školách i v roce 2015.
Všechny 3 moduly programu byly aktualizovány o témata ještě více se přibližující praktickému využití
v životě dětí. Zaměřili jsme se více na „finanční gramotnost“ v oblasti přípravy jídla a správného
nákupního košíku. Ještě více zdůrazňujeme dětem důležitost konzumace čerstvých sezónních potravin
oproti polotovarům. Potravinovou pyramidu jsme nahradili výživovým talířem, který přesněji znázorňuje
složení jednotlivých porcí jídla. Tato výuková pomůcka se stala natolik populární, že ji od nás přejímají
i další subjekty věnující se správné výživě. K soutěžním úkolům ve všech věkových skupinách byla
přidána i témata čtení etiket výrobků a důležitosti pitného režimu poukázáním na obsah cukru
v nápojích a délku pohybu nutného k jejich spálení. S novými programy se tak můžeme vracet do škol,
které jsme v minulosti již úspěšně navštívili.

5B.
VLASTNÍ
PROJEKTY
2015

V roce 2015 jsme navštívili celkem 718 škol a zařízení ve všech regionech republiky. V mateřských
školách proběhlo 773 lekcí (pro celkem 15 769 dětí), na 1. stupni základních škol jsme realizovali
1 838 výukových lekcí (pro celkem 38 814 dětí) a na 2. stupni prošlo výukou 13 892 dětí v rámci
707 výukových bloků. Celkem prošlo Zdravou 5 v rámci 3 318 výukových programů 68 475 dětí
(v roce 2014 to bylo 51 795 dětí). Do škol pravidelně jezdilo 45 odborně vyškolených lektorů, kteří
dohromady odučili 6 994 hodin a za dětmi najeli 125 824 kilometrů.

VLASTNÍ PROJEKTY
2015
23

O programech Zdravé 5
Vzdělávací program Zdravá 5 zábavnou a interaktivní formou přibližuje dětem v mateřských
a základních školách principy zdravé výživy a zdravého životního stylu. Zdravá 5 je modifikována
do několika vzdělávacích modulů dle věku dětí:
•

ŠKOLA ZDRAVÉ 5 - je určena pro žáky 1. stupně základních škol. Program seznamuje žáky
s pěti základními zásadami zdravého stravování – správným složením jídelníčku formou
potravinové pyramidy, ovocem a zeleninou, pitným režimem, zásadami hygieny a bezpečnosti
potravin a přípravou zdravé svačinky. Na každé téma je připraven soutěžní úkol, který plní žáci
rozdělení do 5 skupinek a pro svůj tým sbírají „pětky“.
Více na: www.zdrava5.cz

•

PÁRTY SE ZDRAVOU 5 - je dvouhodinovka vaření, respektive přípravy studeného party
pohoštění pro žáky 2. stupně základních škol. Žáci, opět rozděleni do 5 skupinek, se dozvědí
užitečné informace o kombinaci zdravých potravin a chutí, naučí se jednoduché triky ze studené
kuchyně i zásady správného stolování. Sami si připraví zdravé a zábavné občerstvení o pěti
chodech, které nakonec všichni sní. Více na: www.zdrava5.cz

Zpívánky Zdravé 5 - Zpívánky Zdravé 5 je program určený pro mateřské školy plný chytlavých
písniček o zdravé výživě. Písničkové pásmo je doplněno interaktivními praktickými úkoly,
aby si i ti nejmenší otestovali a obohatili své znalosti, jak správně jíst. Chytlavé texty písniček
je učí proč jíst ovoce a zeleninu, co dělat u prostřeného stolu nebo proč je sport náš dobrý
„přítel“. Odborný lektor Zdravé 5 předzpívává písničky za doprovodu reprodukované hudby.
	Každá MŠ získá na konci programu své vlastní CD a Zpěvník s texty písniček a omalovánkami.

•

Lektorky Zdravé 5 prochází každoročně důkladným odborným školením. Téma výživy prezentuje
dlouholetý spolupracovník Zdravé 5 a odborník na výživu z IKEM RNDr. Pavel Suchánek.
Milou odměnou lektorům za jejich práci i týmu Zdravé 5 za realizaci programů jsou mnohé děkovné
dopisy od škol i dětí. Nechybí obrázky, nápady na další témata i zpětná vazba od rodičů. Příklady milých
poděkování pravidelně zveřejňujeme na www.zdrava5.cz, zde na ukázku vybíráme:
„Ahoj Zdravá pětko, dnes k nám přijela Vaše paní učitelka Monika. Celý týden jsme se moc těšili
na překvapení. Naše paní učitelka nám neprozradila, kdy to bude, a tak jsme už byli pořádně napnutí.
Vaše paní učitelka Monika nám pověděla, jak máme správně jíst. Co je pro naše tělo důležité a krásně
si s námi i zacvičila. Moc jí to slušelo a byla moc hodná. Nejlepší bylo, jak jsme i mohli z ovoce
a zeleniny udělat obrázek. Navíc jsme jej pak snědli. Zbyl jen papír a stopky od hroznů. Super bylo
také vysvědčení se samými pětkami. Tak se měj krásně, Zdravá pětko. Přejeme ti hodně šikovných
dětí a hlavně hodně tak báječných paní učitelek, jako byla ta naše - paní učitelka Monika Mitáčková,“
ozvalo se od holek a kluků z 1.D v ZŠ 28. října v Tišnově.
„Po Vašem programu jsme s dětmi ještě debatovali o životosprávě u nich v rodině a bylo znát, jak si
uvědomují, že ne vždy žijí zdravě a dovedou si to přiznat. Jedna dívka si například doma prosadila
snídani,” napsala nám paní učitelka Holmanová ze ZŠ Miletín.
„Dobrý den, ráda bych touto cestou poděkovala za děti i za sebe jako učitelku v MŠ za skvělou zážitkovou
výuku o zdravém životním stylu - máme za sebou hodinu s úžasnou lektorkou Hanou Coufalovou
a předpokládám, že celý zbytek týdne (možná i déle) nebudeme dělat nic jiného než tancovat a zpívat
„Mrkvičku”:) Děti i já jsme nadšeny a doufám, že se příští rok setkáme znovu! Děkuji za úžasné
dopoledne a vstřícný přístup lektorky, pojetí tématu a atraktivní výuku, která nenechala ani největší
rošťáčky zahálet, natož aby byli neposední!! Krásný den a jen tak dál!“ Eva Pivrncová a třída Ještěrek,
MŠ Horoměřice.
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Coolinaření s Albertem
V roce 2015 se uskutečnil další ročník kuchařské soutěže, tento rok pod názvem Coolinaření
s Albertem. Soutěž byla určena předškoláčkům z mateřských škol ve věku 6 let, žákům základních škol
a klientům z dalších zařízení jako jsou dětské domovy nebo nízkoprahové a volnočasové kluby do 18 let.
Jejím smyslem je osvěžit u dětí a mladistvých znalost zásad správné výživy a zároveň podpořit domácí
přípravu jednoduchých pokrmů. Zúčastnilo se jí celkem 551 týmů z 98 škol z 12 krajů celé České
republiky. Děti soutěžily v pěti věkových kategoriích a ty nejlepší bojovaly o prvenství v národních finále
v Praze a Olomouci. Výhrou jim byl kuchařský kurz ve Škole vaření Chefparade.

Vzdělávací seminář pro pedagogy pod akreditací
Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy
(MŠMT)
V roce 2015 získala Zdravá 5 akreditaci na svůj unikátní vzdělávací seminář pro pedagogy s názvem
Zdravá 5 – pět didaktických námětů na podporu výchovy ke správné výživě dětí a mládeže. Čtyřhodinový
seminář je určen učitelům základních škol, kteří se chtějí blíže seznámit s problematikou správné
výživy a využívat získané informace a didaktické náměty v pedagogické práci se svými žáky.
Na semináři se podílejí zkušení odborníci, se kterými Zdravá 5 dlouhodobě spolupracuje.
RNDr. Pavel Suchánek seznamuje přítomné s výživovými doporučeními, strategií prevence obezity
a návrhem na změnu stravovacích návyků dětí v rámci výchovy ke zdraví. PaeDr. Lenka Kubrichtová
hovoří o programu Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí ZDRAVÍ 2020
a náměty na praktické využití didaktických pomůcek v skupinové a individuální práci se žáky prezentuje
Ing. Petra Režná, Ph.D. z Nadačního fondu ALBERT.
Obsah semináře respektuje věkové kategorie dětí a motivuje školy a její pedagogy k inovativním
přístupům k výuce v oblasti výchovy ke zdraví s cílem vést děti a mládež k péči o své zdraví, především
v oblasti správného stravování. V průběhu roku 2016 a 2017 představí pedagogům pět interaktivních
námětů a pomůcek pro práci se žáky, které jim umožní efektivněji zpracovat téma zdravé výživy
ve výuce. Didaktické náměty jsou stejně jako obsah všech programů Zdravé 5 interaktivní a hravé.
Balíček těchto pomůcek obdrží pedagogové na seminářích od Nadačního fondu ALBERT zdarma.
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Nadační fond ALBERT realizuje v oblasti odpory rozvoje dětí ze sociálně ohroženého prostředí i vlastní
projekty, a to samostatně nebo ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi. Všechny vlastní
projekty mají stejné cíle a poslání jako projekty podporované v rámci grantových výzev.
Sociální projekty se snaží cíleně podporovat příležitosti dětí ze sociálně znevýhodněných rodin
v komunitě a vytvářet chápavé a tolerantní prostředí, v němž budou mít všichni šanci na úspěch.
Zároveň projekty zlepšují životní i dovednostní kompetence dětí, vedou
je ke sportu a k hodnotě sebe sama.

ALBERT
PROJEKTY

ALBERT PROJEKTY
Jarmarky s Albertem
JARMARKY S ALBERTEM – projekt podporující tvůrčí činnost, finanční gramotnost a základy podnikání
dětí z dětských domovů byl realizován ve spolupráci s organizací Spolu dětem, o.p.s. Děti z dětských
domovů ve vybraných prodejnách Albert, které byly domovům nejblíže, prodávaly v adventním čase
vlastnoručně vyrobené výrobky. Všechny prodávající děti absolvovaly, před samotnou realizací Jarmarků
s Albertem, školení obchodních dovedností, kde se naučily jak zaujmout kupující, jak si správně stanovit
cenu nebo jak napsat tiskovou zprávu. Školiteli jim byli i zkušení zaměstnanci společnosti Ahold z oblasti
PR. V roce 2015 se zapojilo 60 dětských domovů, 51 prodejen Albert a celkový výtěžek Jarmarků
s Albertem činil více než 366 000 Kč.
Jarmarky s Albertem mají svou verzi i pro zaměstnance společnosti Ahold, která podporuje finanční
gramotnost, rukodělnou činnost a prodejní dovednosti dětí z dětských domovů. Koná se dvakrát
do roka jako Velikonoční a Vánoční Jarmarky s Albertem. Děti z domovů prodávají své vlastnoručně
vyrobené výrobky na centrále společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. a na jeho distribučních
centrech. Zaměstnanci společnosti tak mohou přímo podpořit činnost konkrétních dětí a zároveň
poznat blíže činnost Nadačního fondu ALBERT. V roce 2015 se tímto způsobem vybralo více než
71 762 Kč a podpořily se tak děti z 14 dětských domovů.
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SBÍRKA OBLEČENÍ ZAMĚSTNANCŮ AHOLDU
Nadační fond ALBERT zorganizoval mezi zaměstnanci sbírku „business casual“ oblečení vhodného
na pracovní pohovory či jako dress code na pozicích v různých firmách, na kancelářských místech. Toto
oblečení potom putovalo skrze organizaci Mimo domov do dětských domovů, kde společně se stylistou
oblečení nejen rozdávali, ale i radili, jak vhodně kousky zkombinovat a jak se vhodně na různé události
obléknout.

OPEN DAY NA CENTRÁLE AHOLDU
V rámci projektu Out of home, který každoročně realizuje organizace Mimo domov a který se zaměřuje
na zvýšení uplatnitelnosti dětí z dětských domovů na trhu práce po odchodu z dětského domova,
připravil i Nadační fond ALBERT jedno stanoviště, na kterém se střídaly desetičlenné týmy mladých
z dětských domovů. Stanoviště prostřednictvím soutěžních úkolů přibližovalo práci category managera,
dětské týmy tak sestavovaly sortiment „Back to school“, poznaly, z čeho je tvořena cena výrobku,
kterou vidí na regálech, apod. Akce se nám osvědčila, proto se do ní znovu rádi zapojíme.

POMOZME POTŘEBNÝM

SBÍRKA NEPOTŘEBNÉHO OBLEČENÍ
1. – 20. ZÁŘÍ 2015
KANCELÁŘ 768, PR & COMMUNICATION

Máte košile, halenky, saka, kalhoty, šaty či jiné
business casual oblečení, které již nevyužijete
a nevíte, co s ním?
Může pomoci mladým dospělým z dětských domovů pro příležitosti jako
přijímací pohovory, maturity, zkoušky, oficiální setkání, apod.

DĚKUJEME!

www.nadacnifondalbert.cz
www.zdrava5.cz
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6.
PŘÍBĚHY
POMOCI
Kdo jsou děti
z plakátu?

Bára a Dominik jsou skutečné děti, které možná i díky Nadačnímu fondu Albert a jeho projektům,
nasměřovali své životní cesty, doufáme, správným směrem.

i nějaká menší role,“ dodává. A to i přes to, že divadlo trénovali téměř třičtvrtě roku. Dříve si dokonce
představení vymýšleli sami.

Bára je krásná mladá slečna z dětského domova v Sázavě, která touží být fotografkou. Díky focení pro
náš fond se seznámila s fotografem Lubošem, který ji rád zasvětil do krás této profese. Dominik je zase
sympatický kluk, kterého život změnily triatlonové závody s názvem Albert (dnes Slavata) triatlon tour,
kde reprezentoval dětský domov z Vysoké Pece. V tom roce 2011, kdy závody vyhrál, určitě netušil, že
za pár let již bude bydlet v rodině jejich organizátora – Tomáše Slavaty, jehož projekty podporujeme.

Báře jsme položili 3 otázky:
Co si myslíš o lidech, kteří tebe a děti z děcáku litují?
Když mě litují, tak si toho vážím, ale vlastně mi to vadí. Je to oboustranné – vadí mi to, je mi to
nepříjemné, nepotřebuji, aby mě někdo litoval, ale jsou hodní, že s námi soucítí. Že chápou, že nejsme
v jednoduché situaci.

Proto jsme rádi, že vám v této sekci můžeme přinést dva příběhy, dva rozhovory dvou dětí, které
Nadační fond Albert podpořil a je rád, že se stály jeho „tvářemi“.

Kdo je tvůj životní vzor?
Asi tady v děcáku všichni. Potom ještě babička, za to, jak je hodná.

BÁRA

Kdyby ti zlatá rybka měla splnit tři přání, jaká by to byla?
Dostat se do nějaké dobré rodiny, která by mě měla fakt ráda. Potom stát se ne slavnou, ale významnou
fotografkou a potom, až budu větší, tak abych měla zdravou rodinu.

V dětském domově Sázava jsme se seznámili s Bárou, která je a byla aktivní v různých námi
podporovaných projektech. V Jarmarcích s Albertem pravidelně prodávala výrobky zaměstnancům
společnosti Albert, zapojila se i do Albert triatlon tour, kde vyhrála kolo, zahrála si několik hezkých rolí
na Republikovém divadelním festivalu podpořeného z našich grantů. Proto jsme ji v loni oslovili
a jsme rádi, že přijala naší nabídku stát se „tváří“ našeho fondu.
Dětský domov je moje druhá rodina
Bára je v dětském domově už 7 let, což není obvyklé. Průměrná doba Dětského domova v Sázavě, kdy mají
dítě v péči, než se vrátí zpět do rodiny, nebo přejde do pěstounské rodiny či do adopce je 3 - 4 roky. „Jsem
tu od mých sedmi let proto, že se o mě doma nestarali,“ říká Bára o důvodu, proč v dětském domově je.
Nyní je Bára téměř 14letá slečna, která už o svém nelehkém dětství otevřeně mluví. „I ve škole to vědí,
že jsem z děcáku. Kamarádům i říkám, proč jsem se do děcáku dostala. Chodím do dobrý školy, tam to
neřeší, kdo odkud je a jaký má oblečení. A tady v děcáku jsme na tom všichni tak nějak podobně. Všichni
jsem si tak nějak rovni, všichni spolu kamarádíme. Je to moje druhá rodina,“ upřesňuje Bára.
Kromě mnoha koníčků, jako je tanec, kytara, klavír, malování, keramika a sport je Bára nadšený fotograf.
Absolvovala základní zasvěcení do fotografického umění a od té doby se snaží trénovat a zdokonalovat.
„Chtěla bych se dostat na fotografickou školu a ukázat všem, že na to mám,“ sděluje Bára. I proto si
focení pro Nadační fond Albert hodně užívala: „Dost mě to bavilo, to pózování. Poučila jsem se z fotek, co
mi pak pan fotograf ukazoval, mohla jsem na to nahlížet z úhlu fotografa, to bylo dobrý,“ říká
.
Bára je hodně aktivní v různých projektech, třeba v díky Jarmarkům s Albertem, si vydělává vlastní
peníze. „Všechny peníze si přidávám ke kapesnému a pak si za to koupím třeba sladkosti nebo na Vánoce
dárky pro blízké,“ přibližuje Bára. Naposledy si koupila i sluchátka, která chtěla. Do divadelního festivalu
dětských domovů se vždy ráda zapojila, naposledy hrála skoro hlavní roli – princeznu:„ale bavila by mě

DOMINIK
Dominikovi se jeho největší přání již splnilo, když našel novou rodinu. Jeho tátou, ale zároveň kamarádem
i vzorem, se stal Tomáš Slavata. Ten pořádá charitativní dětské triatlonové závody, které Nadační fond
Albert podporuje. Přečtěte si Dominikův příběh.
Třináctiletý Dominik od sedmi let vyrůstal v Dětském domově ve Vysoké Peci. V roce 2010 se zúčastnil
charitativního dětského závodu Albert triatlon tour (dnes Slavata triatlon tour) nejenom pro děti
z dětských domovů, který podporuje Nadační fond Albert. V závodu získal první místo, což mu kromě
velké radosti přineslo i možnost strávit týden s Tomášem Slavatou, autorem a organizátorem celé akce.
A tím se mu nakonec převrátil život vzhůru nohama. Během soustředění se s Tomášem sblížili a ten
začal malého Dominika brát na sportovní akce. Z jejich vztahu se nakonec vyklubalo velké přátelství.
Sám na toto období rád vzpomíná: „Když jsem v Litoměřicích před šesti lety vyhrál své první kolo
a po třech měsících jsem hned na to vyhrál zájezd do Itálie, věděl jsem, že bych se chtěl sportu věnovat
i nadále. V Itálii jsme často jezdili na kolech a já byl poprvé večer v bazénu. Úplně jsem tehdy zapomněl,
že mám narozeniny. Proto mě úplně dojalo, že pro mě měl Tomáš přichystaný narozeninový dárek.”
Vánoce v roce 2014 strávil již Dominik mimo dětský domov. Nebylo to úplně jednoduché, ale nakonec
soud rozhodl tak, jak si Dominik přál.
„Nakonec vše dobře dopadlo. Byl jsem radostí bez sebe. Poprvé jsme společně strávili Vánoce, dostal
jsem super létající vrtulník, lego a oblečení na běhání a k tomu boty. Ale hlavní dárek pro mě byl, že
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jsem mohl být s Tomášem, jeho přítelkyní Pájou a celou jeho rodinou,“ svěřuje se Dominik.
Díky dlouhodobé vzájemné spolupráci se tento sportovně nadaný romský kluk stal i tváří Nadačního
fondu Albert.
Položili jsme mu tři otázky:
Jaký sport máš nejraději?
Nejraději? Na to je jednouchá odpověď, kterou nyní všude opakuji. Triatlon. Baví mě běhat a plavat.
Nejraději mám ale běh. Zdá se mi, že je to nejlehčí disciplína. Přes letní prázdniny s Tomášem trénuji
i čtyřikrát týdně a uběhnu někdy třeba až 10 km za den.
Vidím, že je pro Tebe Tomáš Slavata velký vzor, jak ve sportu, tak v životě. Co by sis pro něj přál?
Přál bych mu pořádné auto, aby neměl neustále starosti s opravami starého. Pamatuji si, když jsme
museli zrušit akci pro děti, protože se nám rozbilo. Tomáš z toho byl zklamaný a mne mrzelo, že jsem
mu nemohl pomoct.
A čeho bys chtěl v životě dosáhnout ty?
Když jsem byl malý, tak pro mě byl vždy vzorem fotbalista Lionel Messi. Teď je to ale Tomáš. Také bych
si přál, abych mohl jednou tolik pomáhat a plnit dětem jejich sny. Líbí se mi, jak se snaží v životě něco
změnit. V tom bych chtěl být stejný.

Nadační fond Albert
v médiích 2015

Věnováno projektům a aktivitám zaměřeným na pomoc dětem ze sociálně
rizikového prostředí (granty, Jarmarky s Albertem)
Věnováno projektu Zdravá 5 a jeho podpůrným projektům (Coolinaření
s Albertem, apod.)
Ostatní aktivity NFA (Vánoční perníček, CSR aktivity, apod.)

238
výstupů celkem,
z toho:

89
109

7.
MEDIÁLNÍ
VÝSTUPY
V ROCE 2015
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Příběhy dalších dětí, kterým náš fond pomohl, naleznete na www.nadacnifondalbert.cz.
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PŘEHLED O POSKYTNUTÝCH A PŘIJATÝCH DARECH
Financování činnosti Nadačního fondu ALBERT bylo v roce 2015 zajištěno dary od společnosti AHOLD
Czech Republic, a.s., která se smluvně zavázala, že bude zasílat část výtěžku z prodeje jednorázových
nákupních tašek ve svých prodejnách Albert. V roce 2015 byly zřizovány společností AHOLD Czech
Republic, a.s. další charitativní kávomaty – automaty na kávu a čaj. Část výtěžku z prodeje kávy
a čaje, kterou si zákazník mohl koupit v prodejně Albert za 5 Kč, putoval na podporu organizace
fungující v daném regionu.

8.
Hospodaření
v roce 2015

Vedle toho se společnost Ahold zavázala i k administrativní a účetní podpoře Nadačního fondu ALBERT
formou poskytnutí místností, kancelářské techniky a práce některých svých odborných pracovníků.
Po celou dobu roku 2015 tento svůj závazek řádně plnila.

PŘEHLED PŘIJATÝCH FINANČNÍCH DARŮ
Nadační fond ALBERT v roce 2015 obdržel od společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. následující
finanční dary:
Příjmy 2015

Výše příjmu

Prodej plastových tašek v prodejnách Albert
Prodej kávy a čaje v prodejnách Albert
Výprodej oblečení skladových zásob prodejen Albert
Nákupní poukázky do prodejen Albert
CELKEM

8 753 372 Kč
1 246 628 Kč
31 022 Kč
250 000 Kč
10 281 022 Kč

FINANAČNÍ PŘEHLED
NADAČNÍHO FONDU
ALBERT V ROCE 2015
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PŘEHLED POSKYTNUTÝCH FINANČNÍCH DARŮ A NÁKLADŮ
V ROCE 2015
V roce 2015 poskytl Nadační fond Albert v rámci svých grantových výzev nadační příspěvky ve výši
3 987 910 Kč a realizoval vlastní projekty v celkové hodnotě 5 065 000 Kč.
Poskytnuté příspěvky* v rámci jednotlivých grantových programů
v roce 2015
Nadační fond ALBERT dětem
Kávomaty pomáhají
CELKEM

Výše příspěvku
3 017 035 Kč
970 875 Kč
3 987 910 Kč

Nadační fond ALBERT hospodařil v roce 2015 se ziskem 0 Kč.
MAJETEK A ZÁVAZKY K 31. prosinci 2015
Informace o majetku a závazcích jsou obsaženy v rozvaze k 31. prosinci 2015, která je součástí účetní
závěrky v části 10 této výroční zprávy.
INFORMACE O VÝDAJÍCH NA ČINNOST V OBLASTI VÁZKUMU A VÝVOJE
Nadační fond nevyvíjí žádnou činnost v oblasti výzkumu a vývoje.
INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PRACOVNĚPRÁVNÍCH
VZTAHŮ
Nadační fond působí v souladu se všemi předpisy ochrany životního prostředí a pracovně-právními
předpisy.

* Jedná se o příspěvky, které byly pro rok 2015 schváleny správní radou a ke kterým byla následně v daném
roce uzavřena Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku. Částka vydaných příspěvků v účetní závěrce pak
reflektuje reálně vyplacené částky v roce 2015 vyplývající z našich smluvních závazků jak roku 2015, tak let
předcházejících (jak zálohové platby, tak doplatky po dodání závěrečných zpráv).

INFORMACE O ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH V ZAHRANIČÍ
Nadační fond nemá organizační složku v zahraničí.

Vynaložené náklady na realizaci vlastních projektů v roce 2015

Výše nákladů

Zdravá 5
Coolinaření s Albertem
Komunitní projekty
CELKEM

4 654 610 Kč
316 800 Kč
93 590 Kč
5 065 000 Kč

NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen
v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace
o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.

Celkové roční náklady nadace nesmí převýšit 40 % hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků.
V roce 2015 provozní náklady souvisící se správou Nadačního fondu činily celkem 908 614 Kč a celkové
nadační příspěvky, včetně nákladů na realizaci vlastních projektů, které Nadační fond rozdělil, činí
9 052 910 Kč, což je 10,3 % podíl, byl tento ukazatel s velkou rezervou splněn.
Finanční prostředky související s výukou Zdravé 5 (odměny lektorům Zdravé 5, pomůcky pro lektory
a žáky, nákupní poukázky) a s realizací sociálních projektů nejsou považovány za náklady související
se správou Nadačního fondu.

V květnu 2016 odstoupil Pavel Mikoška ze své funkce místopředsedy správní rady. Místo něj byla
jako člen správní rady zvolena Kateřina Modrá, ředitelka oddělení marketingu společnosti Ahold.
Místopředsedou správní rady byl zvolen Rostislav Moravec.
Správní rada na květnovém zasedání odhlasovala změnu statutu, ve které nově vznikne funkce čestného
členství ve správní radě.
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