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Tato výroční zpráva shrnuje činnost Nadačního fondu ALBERT, který dovršil sedm let existence. 
Zakladatelem a hlavním dárcem nadačního fondu je společnost Ahold Česká republika a  její 
obchody Albert. Finanční dary nadačnímu fondu umožňují dále rozvíjet programy, ve kterých 
dlouhodobě pokračujeme. 

Pojďme se společně ohlédnout za  uplynulým rokem 2016. Nadační fond ALBERT podpořil 
v sociální oblasti 264 projektů a pomoc putovala 6 500 dětem. Nadační fond rozdělil na pomoc 
téměř 5 milionů korun. V uplynulém roce jsme vyhlásili několik grantových výzev. Jednou z nich 
je projekt Bertík pomáhá, který jsme úspěšně vrátili do našich velkých obchodů. Umožnili jsme 
tak zákazníkům i našim kolegům podílet se na rozhodování, které projekty podpoříme. Více než 
půl milionu lidí hlasovalo a pomohlo tak s výběrem, zároveň se ale také dozvěděli o potřebných 
ve svém okolí, o dětech, které nadační fond podporuje a pomáhá jim začlenit se do života, který 
je pro většinu dětí běžný. 

V souladu s novými trendy ve výživě jsme upravili výukový program Zdravá 5, který pokračoval 
ve školách i školkách a zábavnou formou přibližoval dětem zásady zdravého stravování. Díky 
akreditaci od Ministerstva školství jsme také uspořádali sérii seminářů pro učitele ve všech 
krajích. A  ještě několik čísel: celkově navštívily lektorky Zdravé 5 vloni 659 škol a pracovaly 
s 64 124 školáky a dětmi v mateřských školkách. 

Nezapomněli jsme ani na Obchůdky s Albertem, projekt jako dělaný pro nadační fond podporovaný 
předním maloobchodníkem. Mezi další projekty nadačního fondu v oblasti sociální patří projekty 
Do Alberta na praxi a Den otevřených dveří. 

Jsem velmi rád, že nadační fond má v týmu skvělé odbornice na oblasti, kterým se věnujeme. Každý 
den pečují o nadační fond, jeho projekty i příjemce darů. Fotografie a krátké představení našeho 
týmu najdete v této zprávě na následujících stranách. Všem bych rád vyjádřil velké poděkování, 
stejně jako dalším spolupracovníkům, kteří zasedají ve správní a dozorčí radě. Poděkování patří 
rovněž lektorkám programu Zdravá 5 a všem organizacím, se kterými spolupracujeme. 

Na závěr bych rád Nadačnímu fondu ALBERT a všem kolem něj popřál dobrou vůli a mnoho 
rozdaných úsměvů!

JIŘÍ MAREČEK 
Předseda Správní rady
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STRATEGIE SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI
 

• 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
• 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. 

• 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.

• 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 grantové výzvy Bertík pomáhá 2016 a grantové  
 výzvy Obchůdky s Albertem. Díky úpravě legislativy z roku 2011 realizoval i vlastní projekt na  
 podporu zdravého stravování – Zdravá 5.

• Organizační struktura nadačního fondu 
 • Orgány Nadačního fondu ALBERT tvoří:
  • SPRÁVNÍ RADA
  • DOZORČÍ RADA
  • VÝKONNÝ ORGÁN

SPRÁVNÍ RADA
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 

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

SPRÁVNÍ RADA
Ing. PAVEL MIKOŠKA, CSc.
Čestný předseda správní rady
den vzniku členství předsedy ve správní radě: 9. října 2009
den ukončení funkce místopředsedy ve správní radě: 2. května 2016
den vzniku funkce čestného předsedy: 1. září 2016

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. Od založení nadačního fondu působil nejdříve jako jeho předseda a pak jako 
místopředseda. Vzhledem k  jeho velkým zkušenostem v  oblasti CSR byl v  září 2016 zvolen 
čestným předsedou správní rady Nadačního fondu ALBERT.
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SPRÁVNÍ RADA
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.

SPRÁVNÍ RADA 
UKONČENÍ FUNKCE ČLENŮ SPRÁVNÍ RADY
ROSTISLAV MORAVEC  
Člen správní rady
den vzniku členství ve správní radě: 29. května 2014
členství ukončeno: 3. ledna 2017

SPRÁVNÍ RADA
MARTINA ČERNÁ 
Členka správní rady
den vzniku členství ve správní radě: 1. srpna 2015

Odbornice na CSR 
Martina Černá pracuje v Aholdu od roku 2010. V HR oddělení je zodpovědná za logistiku a od roku 
2012 rovněž za  firemní společenskou odpovědnost. Zaměření nadačního fondu je jí velmi 
blízké nejen proto, že je úzce propojeno s problematikou firemní společenské odpovědnosti, ale 
i s jejím osobním životem – ve svém volném čase pořádá dobrovolnické akce, ale je i aktivním 
dobrovolníkem. Jejím cílem je ještě větší propojení zaměstnanců Alberta s nadačním fondem 
a zvýšení jejich povědomí o nadačním fondu.

SPRÁVNÍ RADA
MUDr. JARMILA RÁŽOVÁ, Ph.D. 
Členka 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.

KATEŘINA MODRÁ   
Členka správní rady
den vzniku členství ve správní radě: 2. května 2016
členství ukončeno: 3. ledna 2017
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DOZORČÍ RADA
SIGER GERRIT SPAANS 
Předseda dozorčí rady
den vzniku členství v dozorčí radě: 29. května 2014
den vzniku funkce: 25. června 2014 

Člen předsednictva společnosti Ahold ČR 
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. Díky svým bohatým a dlouholetým zkušenostem 
v oblasti financí a controllingu tak bude důležitým a platným členem dozorčí rady Nadačního 
fondu ALBERT

DOZORČÍ RADA
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.

DOZORČÍ RADA
JUDr. VLADIMÍRA JIČÍNSKÁ   
Členka 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 členka 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

Eva Nepokojová pracuje pro Nadační fond ALBERT od roku 2010, kdy měla na starosti public 
relations nově vzniklé organizace. Díky práci v různých PR agenturách má dlouholetou zkušenost 
z médií a mezinárodního public relations, především v oblasti korporátní komunikace. Od roku 
2011 vede v  nadačním fondu projekt Zdravá 5, který se mezitím rozšířil celorepublikově. 
Má na  starosti vedení všech aktivit Zdravé 5, kreativní náplň jednotlivých programů, výběr 
a  motivaci odborných lektorů, jednání s  klienty i  dodavateli a  plnění rozpočtu. Zároveň pro 
Zdravou 5 zajišťuje public relations.

VÝKONNÝ ORGÁN
Mgr. LUCIE ŠIMKOVÁ 
Koordinátorka projektů 
Nadačního fondu ALBERT od roku 2012 

Lucie Šimková nastoupila do Nadačního fondu ALBERT v roce 2012. Zastává pozici koordinátorky 
grantových výzev a  vlastních projektů nadačního fondu. Má velké zkušenosti z  neziskových 
organizací různého zaměření. Pracovala v  organizaci Múzy dětem na  podporu rozvoje dětí 
z  ústavních zařízení. Zároveň působí na  lince bezpečí pro seniory, kde využívá praktické 
zkušenosti z domova důchodců, kde v minulosti pracovala. 

VÝKONNÝ ORGÁN
Bc. KAROLÍNA MATOCHOVÁ  
Administrativní koordinátorka 
Nadačního fondu ALBERT od roku 2016 

A TÝM LEKTOREK ZDRAVÉ 5

VÝKONNÝ ORGÁN
BLANKA LIŠKOVÁ 
Asistentka projektu Zdravá 5 a administrátorka
Nadačního fondu ALBERT od roku 2013

Nadačního fondu ALBERT od roku 2013
Pro Nadační fond Albert pracuje od  roku 2012, kdy měla na  starost změny termínů výuky 
Zdravé 5 ve školách. Postupně se zapojovala do dalších aktivit projektu, především produkčních 
a  administrativních. Dnes je její zodpovědností příprava podkladů pro výplaty, komunikace 
s  lektory a  inspekce výuky Zdravé 5 po  celé republice. Pro nadační fond nadále zajišťuje 
administrativu. Její bohaté zkušenosti s produkcí unikátní celostátní akce Bambiriáda využívá 
nadační fond především při organizaci kuchařské soutěže Coolinaření se Zdravou 5. 

VÝKONNÝ ORGÁN
Ing. PETRA REŽNÁ, Ph.D. 
Programová manažerka 
Nadačního fondu ALBERT od roku 2009

Petra Režná pracuje v Nadačním fondu ALBERT od jeho založení. Díky svým zkušenostem CSR 
ve společnosti AHOLD Central Europe, kde zakládala v roce 2004 projekt Zdravá 5 a spolupodílela 
se na projektu s Bertíkem za dětským úsměvem, stála u zrodu našeho nadačního fondu. Vytvářela 
systém pro fungování jeho grantových programů a od roku 2011, kdy nadační fond mohl začít 
realizovat i  vlastní dobročinné programy, stála u  znovuobnovení projektu Zdravá 5 i  dalších 
projektů nadačního fondu: Do Alberta na praxi, Obchůdky s Albertem nebo Albert triatlon tour. 
Předtím pracovala na VŠE Praha na Katedře personalistiky se zaměřením na  řízení lidských 
zdrojů, v neziskových organizacích a ve sdružení ADRA na pozici PR a programové manažerky.
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Nadační fond ALBERT vznikl v roce 2009 a za dobu své existence postupně rozvíjel strategii své pomoci 
a projektů. Upravoval ji dle potřeb vzdělávání dětí v oblasti stravování, situace na trhu neziskových 
organizací a sociálně ohrožených dětí. 

2009
Založení Nadačního fondu 
ALBERT.

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

2016
Zdravá 5 inovuje program pro  
MŠ  s novým názvem HRÁTKY 
ZDRAVÉ 5.

2011–2013 
ALBERT TRIATLON TOUR 
charitativní projekt  
s Tomášem Slavatou 
na podporu integrace dětí  
z dětských domovů.

2012
Zdravá 5 rozšiřuje výukový 
program i pro druhý stupeň 
ZŠ – s názvem PÁRTY 
ZDRAVÉ 5.

2014
ON LINE GRANTOVÁNÍ Nadační 
fond ALBERT připravuje 
a spouští on-line systém 
na správu grantových výzev.

2010
Poprvé sbírka „S Bertíkem 
za dětským úsměvem“ pod 
hlavičkou Nadačního fondu 
ALBERT. 

2011
Zdravá 5 spolupracuje se sdružením 
FREETIME a společně pro školky 
realizují divadelní představení ZELENINA 
S OVOCEM DAJÍ PÁKU NEMOCEM a turnaj 
ve vědomostní hře v oblasti výživy pro 
ZŠ – KOŠÍK PLNÝ ROZUMU. 

2015
Facebook Nadačního fondu 
ALBERT.

2015
Zdravá 5 inovuje program 
pro 1. stupeň ZŠ – zaměřuje 
se na finanční gramotnost 
v nakupování a eliminaci 
polotovarů. 

2012–2015 
JARMARKY S ALBERTEM 
projekt realizovaný ve spolupráci 
se Spolu dětem, o. p. s. Děti 
z dětských domovů prodávaly 
své výrobky v prodejnách 
Albert.

2013
Zdravá 5 rozšiřuje výukový 
program i pro mateřské školky 
s názvem ZPÍVÁNKY ZDRAVÉ 5. 

2012
Ve vybraných prodejnách se 
zřizují první CHARITATIVNÍ 
KÁVOMATY na podporu 
sociálních projektů v regionu 
prodejny.

2010–2015
MÚZOVÁNÍ S ALBERTEM 
projekt na podporu  
budování komunit.

2014
Zdravá 5 si zakládá Facebook.

2013
Zdravá 5 realizuje 
ve spolupráci s  Venkovským 
prostorem, o. p. s., 
akreditované semináře MŠMT 
pro pedagogy – VŠECH  
5 POHROMADĚ. 

2010
PRVNÍ GRANTOVÁ ŘÍZENÍ 
ve spolupráci s NROS 
a Nadací táta a máma. 

2011
Zdravá 5 začíná realizovat 
hravý program PRO PRVNÍ 
STUPEŇ  ZŠ ve všech  
krajích ČR.

2016
Do prodejen Albert 
(hypermarkety) se vrací 
sbírková kampaň  
BERTÍK POMÁHÁ.

2016
Zdravá 5 proškolila v rámci  
akreditace  MŠMT více než 
550 pedagogů z celé ČR.

2012
Ve spolupráci se sdružením 
DIVADELTA realizuje divadelní 
představení týkající se 
problematiky poruch příjmu 
potravy s názvem PĚT RAD 
PRO BERTU.  

2013
DO ALBERTA NA PRAXI 
podpora možností brigád dětí 
z dětských domovů  
v prodejnách Albert.

2014–2016 
Zdravá 5 realizuje kuchařskou 
soutěž pro 4 kategorie – 
ZŠ – 1. stupeň, ZŠ – 2. stupeň, 
MŠ a neziskové organizace 
s názvem COOLINAŘENÍ 
ZDRAVÉ 5.

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

2013
Zdravá 5 realizuje ve spolupráci se 
sdružením FREETIME kuchařskou 
show ZLAŤÁCI Zdravé 5.

MILNÍKY POMOCI SOCIÁLNĚ OHROŽENÝM DĚTEM 

MILNÍKY ZDRAVÉ 5  

2004 2011 2012 2013

201420152016

2009 2010 2011

2016 2015

2012

2014 2015

2011
BAZÁRKY S ALBERTEM  
poprvé ve spolupráci  
s Múzy dětem, o. s. prodávaly 
děti z domovů svoje výrobky 
zaměstnancům společnosti 
AHOLD.

4. 
HISTORIE  
A DŮLEŽITÉ 
MILNÍKY NFA

Bertík
pomáhá

Obchůdky

s Albertem
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Charitativní práci je obvykle těžké kvantifikovat v přesně měřitelných ukazatelích. Důležitá 
je vůle a ochota pomoci. I přesto uvádíme v následující tabulce několik čísel, která bilancují 
naší práci v roce 2016. 5. 

NADAČNÍ 
FOND ALBERT 
V ROCE 2016

Sociální oblast Zdravá 5

Počet podpořených 
projektů: 

Darovaná částka: 

Počet realizovaných 
Jarmarků 
s Albertem: 

 Výtěžek z Jarmarků 
s Albertem: 

Počet zapojených 
prodejen Albert 
do Jarmarků 
s Albertem:  

Počet mediálních 
výstupů 

Počet proškolených 
dětí: 

Počet zapojených 
ZŠ/MŠ

Počet lektorů: 

Počet zapojených 
týmů v Coolinaření: 

Počet najetých 
kilometrů: 

Počet mediálních 
výstupů

264 

4 644 322
Kč

69

450 000
Kč

70 

78 

64 124 

659 

42 

530 

110 950

59 

Marie, Dětský domov, Náměšť nad Oslavou

Bertík
pomáhá

Obchůdky

s Albertem
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5A. 
GRANTOVÁ ŘÍZENÍ 
2016

Bertík
pomáhá

Nadační fond ALBERT vyhlásil v roce 2016 dle svého grantového kalendáře, schváleného správní 
radou, tři grantové výzvy pro oblast podpory dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí 
(z dětských domovů, sociálně ohrožených rodin a náhradních rodin). Jednalo se o grantové výzvy 
Bertík pomáhá 2016, Obchůdky s Albertem 2016 a Kávomaty pomáhají 2016. 

Neziskové a příspěvkové organizace poslaly v rámci vyhlášených grantových výzev své žádosti 
o finanční pomoc. Tyto žádosti byly pak hodnoceny členy správní rady nadačního fondu, kteří 
vybrali nejlepší projekty neziskových organizací v jednotlivých grantových výzvách a přidělili jim 
odpovídající nadační příspěvky.

Čtvrtá grantová výzva s názvem Henkel – Vánoční dárky vznikla na základě nabídky společnosti 
Henkel, která darovala Nadačnímu fondu ALBERT 100 000 Kč z prodeje vybraného hygienického 
sortimentu v prodejnách Albert. Byla určená na nákup vánočních dárků pro děti z dětských 
domovů. Žádostí o vánoční dárky přišlo několikanásobně více, než jsme mohli uspokojit. Proto 
Nadační fond ALBERT téměř zdvojnásobil darovanou částku a  zároveň vyhlásil akci Strom 
splněných přání v Aholdu, kde zaměstnanci společnosti mohli také přispět na konkrétní dárek 
konkrétnímu dítěti z dětského domova. Do této akce se zapojilo 69 zaměstnanců, kteří darovali 
dětem částku 30 900 Kč. Dárky poputovaly do dětských domovů ve Vizovicích, Solenicích, 
Měcholupech, Holicích, Lichnově a Krnsku. Všem zaměstnancům, kteří přispěli, děkujeme. 

Nadační fond ALBERT podporuje naše aktivity pro 
rodiny s  dětmi v  náhradní rodinné péči již sedmým 
rokem. Velice si vážíme této důvěry a  dlouholetého 
partnerství. V rámci projektu Doučování jsme tak mohli 
podpořit již 278 dětí. Děkujeme, že nám umožňujete 
pomáhat dětem v náhradních rodinách. 

Ing. Martina Hrabáčová
programová manažerka

Centrum pro náhradní rodinnou péči, Litoměřice

“
“ Ráda bych jménem dětí z dětského domova v České Kamenici 

poděkovala za  velkou finanční podporu Nadačního fondu 
ALBERT. Díky vaší dlouhodobé spolupráci s  námi se mohou 
naše děti účastnit letních táborů spolu se svými vrstevníky 
a  spolužáky z  běžných rodin. Nenásilnou formou se tak lépe 
integrují do  společnosti, snáz vybudují vlastní sociální sítě 
a smysluplně využijí volný čas o letních prázdninách. 

Mgr. Iva Hřídelová
ředitelka Dětského domova Děti země

Česká Kamenice 

“

“
Bertík

pomáhá

Obchůdky

s Albertem
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Podpořená organizace  Podpořený projekt    Výše
           příspěvku
Dětské krizové centrum    Nesnesitelná tězkost dětství   25 000 Kč
Diagnostický ústav Praha 2  Na cestě k lepším zítřkům    25 000 Kč
Leccos, z.s.    Sanace rodin      25 000 Kč
Cestou necestou    Psychosociální práce pro rodinu   55 000 Kč
Sdružení na pomoc dětem   Podpora dětí a mladých 
s handicapem, z.ú.   z nízkoprahového klubu Paicific   25 000 Kč
ULITA      Bezpečné dospívání v žižkovských ulicích  25 000 Kč
Společnou cestou, z.s.   Nejde to, zvládnu to!    20 000 Kč
Nová škola o.p.s.    Rozlety s Albertem II    25 000 Kč
Občasnké sdružení Smíšek   Speciální pedagog pro integrační školičku   35 000 Kč
Lata      Ve dvou se to táhne lépe    25 000 Kč
Dům tří přání    Socioterapeutická skupina v Mezipatře   35 000 Kč
Letní dům     Spolu o krok dále     55 000 Kč
Prev Centrum     Sociálně terapeutický program UNCLE  20 000 Kč
Tosara      Předškolní kroužky pro děti  
     ze sociálně ohrožených rodin ve Slaném  35 000 Kč
Člověk v tísni     Po škole se neflákám     55 000 Kč
Dětský domov a Školní jídelna  Podpora vzdělávání 
Nové Strašecí    a zájmových aktivit dětí    55 000 Kč
Mimo domov    Život nanečisto     35 000 Kč
Blízký soused    Čím budu?     55 000 Kč
RADKA,z.s.    Škola pro všechny     35 000 Kč
Dětský domov     Zájmové kroužky
a Školní jídelna Tuchlov   pro děti z dětského domova   55 000 Kč
Květina, z.s.    Klub Magnet     35 000 Kč
Oblastní charita Most   Kudy z nudy bez nehody     15 000 Kč
Dobrovolniké centrum, z.s.   Pomáháme s Betíkem - 5P program KOMPAS 20 000 Kč
Člověk v tísni     V Mixéru tím zamícháme    35 000 Kč
Centrum pro náhradní rodinnou péči Doučování     55 000 Kč
Dětský domov Krásná Lípa   Psycholog v DD     35 000 Kč
Dětský domov “Země dětí” Česká Kamenice Letní integrační tábory pro děti   55 000 Kč
Kostka Krásná Lípa   Už vím      25 000 Kč
Farní Charita Česká Lípa   Farní charita Česká Lípa    10 000 Kč
Snílek o.p.s    Příprava na realitu    55 000 Kč
Rodina v centru    Podpora vzdělávacích aktivit v nízkoprahu  
     Vafle v Novém Boru    35 000 Kč

Podpořená organizace  Podpořený projekt    Výše
           příspěvku
Komunitní středisko Kontakt  Prázdniny ve městě 2017    35 000 Kč
Centrum Generace, o.p.s.   Spolu to zvládneme     55 000 Kč
Dětský domov a školní jídelna
Sedloňov 153    Krok do (ne)známa    55 000 Kč
Aufori, o.p.s.    Učí (se) celá rodina 2017    35 000 Kč
Diakonie CE – středisko Milíčův dům NZDM Klub Malého Bobše 2017   25 000 Kč
Ponton Plzeň    Parkour pod mostem    55 000 Kč
Selziánsky dům dětí a mládeže  Streetwork na Petrohrdě    35 000 Kč
Blízký soused, z.u.   Motivace ke studiu pro romské děti   20 000 Kč
Diecézní charita Plzeň   Domov pro matky s dětmi v tísni, Domažlice  20 000 Kč
DD Husita Příbram   Tréninkový byt pro mládé dospělé   25 000 Kč
Dětský domov Korkyně   Samostatně do života     55 000 Kč
Ponton      Nízkoprahový klub Bedna     35 000 Kč
Mimo domov    Víkendové workshopy v dětských domovech   35 000 Kč
Dětský domov Žíchovec   Pobyty dětí z Dětského domova  
     Žíchovec na letních dětských táborech  55 000 Kč
KoCeRo - Kmunitní centrum rovnost V KoCeRu se nenudíme, lecos se tam naučíme 20 000 Kč
Městská charita České Budějovice  Barevný svět dětem    35 000 Kč
Koníček, o.p.s.    Koně v životě dětí     25 000 Kč
Temperi, o.p.s.    Kamarádství jako prevence   25 000 Kč
Portus Prachatice   Na klubu s Albertem    25 000 Kč
Otevřená okna, z.ú.   Podpora a pomoc – Centrum pro rodinu Okénko 54 900 Kč
Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748 Letní dětské týbory a zájmové kroužky  35 000 Kč
Dětský domov, Náměšť nad Oslavou,  
Krátká 284    Prožitkem k poznání a rozvoji   55 000 Kč
Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.  Dům na půl cesty Havlíčkův Brod 2   55 000 Kč
Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Letní tábory pro děti    35 000 Kč
Portimo, o.p.s.    Jak se to dělá? Aneb Devatero řemesel!  55 000 Kč
VÚ, ZŠ, SŠ a SVP Velké Meziříčí,  
K Rakůvkám 1, 594 01   Autoškola     35 000 Kč
Salesiánský klub mládeže, z.s.   Na cestě do života 2 – příprava na život 
Centrum Don Bosco   a doprovázení dětí a mladých lidí z ústavní  
     výchovy, pěstounské péče a ohrožených rodin 35 000 Kč
Dětský domov, Potštejn,  
Českých bratří 141   Mohu si plnit svoje sny...    55 000 Kč
Dětský domov Rovečné   Smysluplné využití volného času   20 000 Kč
Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.  Úspěšnější díky terapii 2    25 000 Kč
Společnost Podané ruce o.p.s.  Terénní programy pro děti a mládež v Olomouci 35 000 Kč
Dětský domov a Školní jídelna,   Podpora vzdělávání, zájmové 
Olomouc, U Sportovní haly 1a  činnosti a sociálních potřeb dětí z DD  55 000 Kč
Společnost Podané ruce o.p.s.  I ty něco umíš     35 000 Kč
Sdružení „Piafa“ ve Vyškov  PIAFA – Bertík pomáhá!    55 000 Kč
DROM, romské středisko   S Bertíkem kolem světa    15 000 Kč
EkoInkubátor, z.ú.    Symbios      25 000 Kč

GRANTOVÉ PROGRAMY  

1. BERTÍK POMÁHÁ 2016 

Tato výzva navazuje na výzvu „Nadační fond ALBERT dětem“, ale vrací se ke svému původnímu 
názvu „ Bertík“. 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. 

V rámci grantové výzvy BERTÍK POMÁHÁ bylo nakonec 
vybráno 105 organizací a výše nadačních příspěvků 
činila celkem 3 279 581 Kč. 

Diagnostický ústav, Praha 2Blízký soused, z.ú.

Bertík
pomáhá

Obchůdky
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Podpořená organizace  Podpořený projekt    Výše
           příspěvku 
Petrov – občanské sdružení pro práci  
s dětmi a mládeží brněnské diecéze Odpolední doučování v Dětském domě Zábrdovice II 35 000 Kč
Ratolest Brno, z.s.   Pomoc v ulicích     55 000 Kč
Romstar, z.s.    Bojujeme jeden pro druhého   10 000 Kč
Dětský domov, Znojmo   Bertík pomáhá 2017    55 000 Kč
Tomáš Slavata a Atletika Tábor  Slavata triatlon tour    35 000 Kč
IQ Roma servis, z.s.   Cigi, cigi, cirkus     25 000 Kč
Dětský domov Mikulov, p.o.  Sportoviště     35 000 Kč
Dětský domov Hodonín, p.o.  Nejmilejší koncert 2017    55 000 Kč
Dětský domov se školou, základní škola  Zimní olympiáda dětských domovů se školou
a školní jídelna, Bystřice pod Hostýnem a výchovných ústavů (44.ročník) - Tesák 2017 35 000 Kč
Dětský domov Kroměříž    Individuální podpora vzdělávání   55 000 Kč
Dětský domov Přerov   Volnočasové aktivity dětí z dětského domova 55 000 Kč
Armáda spásy v České Republice, z.s. Kroužek vaření 2017    35 000 Kč
Dětský domov a Školní jídelna, Hranice,  
Purgešova 847    Aktivity pro děti s Bertíkem   55 000 Kč
Dětský domov Loreta a ŠJ, Fulnek, p.o. Podpora dětí     35 000 Kč
Dětský domov Uherské Hradiště  My se doma nenudíme    55 000 Kč
Unie Kompas    Už vím, co s tím!     35 000 Kč
Dětský domov a Základní škola Vizovice
Masarykovo nám. 420   Doučovací kroužek anglického jazyka  25 000 Kč
Dětský domov Valašské Meziříčí  Individuální podpora vzdělávacích 
     a rozvojových aktivit dětí Dětského domova 
     zaměřených na práci s dětmi a mládeží  35 000 Kč
Charita Valašské Meziříčí   Most mezi dítětem, školou a rodiči   55 000 Kč
Dětský domov Uherský Ostroh  Putujeme do minulosti    15 000 Kč
Dětský domov Bojkovice   Léto plné zážitků – můj letní tábor   12 500 Kč
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Svátky nanečisto     20 000 Kč
Charita Český Těšín   Zdravě a hravě s Majákem II.   35 000 Kč
Slezská diakonie    Sociální asistence Frýdek-Místek, Frýdlant nad O. 55 000 Kč
Vzájemné soužití o.p.s.   Fotbalem za svým snem    35 000 Kč
S.T.O.P., z.s.    KMOTR pomáhá 2017    55 000 Kč
Knihovna města Ostravy   S knihovnou vím a umím!    25 000 Kč
Dětský domov a Školní jídelna,  
Budišov nad Budišovkou   Podej mi ruku - rozvoj talentu a nadání  55 000 Kč
EUROTOPIA.CZ, o.p.s.   Alternativa - Podané ruce VII.   35 000 Kč
OPEN HOUSE    Co Čech, to muzikant    35 000 Kč
Základní škola, Dětský domov,  
Školní družina a Školní jídlena,  
Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, p.o. Společně to zvládnem    55 000 Kč
Tosara, s.r.o.    Víkendvé jednodenní aktivity pro děti z Ralska  35 000 Kč
Respondeo, z.s.    Případová práce so sociálně ohroženými  
     rodinami v okrese Nymburk   25 000 Kč
ZŠ, MŠ, DD Nymburk   Bertík pomáhá psychoterapií   55 000Kč

2. KÁVOMATY POMÁHAJÍ  

V roce 2016 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 2016 
bylo uzavřeno v rámci tohoto programu 26 smluv v celkové částce 882 168 Kč.

Armáda spásy, z.s.

Podpořená organizace  Podpořený projekt    Výše
           příspěvku
Ratolest Brno, občanské sdružení  Vážím si sám sebe    41 945 Kč
Dětský domov Hodonín   Dovybavení plánovaného hříště pro děti  30 000 Kč
CEDR - komunitní centrum,   Fungující rodina 2016
občanské sdružení         31 306 Kč
o.s. Filadelfie    Nízkoprahový klub U-kryt    30 000 Kč
Dětský domov Nová Ves u Chotěboře Minigolf v Nové Vsi u Chotěboře   30 000 Kč
Dětský domov a Školní jídelna,   Kroužky
Hranice, Purgešova 847         40 040 Kč
Centrum J.J.Pestalozzi   Dům na půl cesty     30 000 Kč
Dětský domov Radenín   Prázdniny plné zážitků    30 000 Kč
Člověk v tísni, o.p.s.   Po škole se neflákám    32 372 Kč
Armáda spásy v České republice, z.s. Hravé učení     22 028 Kč
Dětský domov Kroměříž   Individuální podpora vzdělávacích 
     a sociálních potřeb dětí z dětského domova  45 975 Kč
Dětský domov Nymburk   Podpora dětí z DD    30 172 Kč
Eurotopia Opava o.p.s.   Pomoc rodinám s dětmi    42 138 Kč
Sdružení sociálních asistentů  Předškolní klub Kuřátko    45 884 Kč
Naděje     Naděje Písek – předškolní kluby   40 354 Kč
Ponton, občanské sdružení  NZDM Pixla     39 107 Kč
Armáda spásy v České republice, z.s. Kroužek vaření 2016    32 322 Kč
Ponton, občanské sdružení  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bedna 36 729 Kč
Dětský domov a Školní jídelna   Individuální podpora vzdělávacích a sociálních 
Nové Strašecí, Okružní 647  potřeb klientů Dětského domova Nové Strašecí 35 505 Kč
Farní charita Litomyšl   Podpora pro rodinu a dítě    37 509 Kč
Diakonie ČCE - středisko Milíčův dům Klub Malého Bobše 2016    35 254 Kč
Člověk v tísni, o.p.s.   Albert s nudou zatočí    43 643 Kč
Dětský domov Valašské Meziříčí  Individuální podpora vzdělávacích a rozvojových 
     potřeb klientů Dětské domova Valašské Meziříčí 
     zaměřených na práci s dětmi a mládeží  35 126 Kč
Dětský domov, Znojmo, p.o.  Letní tábory a podpora sportovce   21 577 Kč
Dětský domov, Znojmo, p.o.  Nový řidič a pomoc při odchodu z DD  23 110 Kč
Výchovný ústav, Základní škola,   Řidičská oprávnění –
Střední škola a SVP Velké Meziříčí,   cesta k lepšímu uplatnění na trhu práce
K Rakůvkám 1, 594 01         20 072 Kč

Dětský domov Budišov nad Budišovkou

Bertík
pomáhá

Obchůdky

s Albertem



25

3. OBCHŮDKY S ALBERTEM  

V  roce 2016 děti z  ústavních zařízení a  neziskové organizace mohly zažádat o  finanční 
příspěvek na  výrobu svých výrobků, které pak v  období adventu prodávali ve  více než 70 
prodejnách Albert. Maximální příspěvek činil 3 000 Kč. Organizace měly žádost a  rozpočet, 
které představovaly prodejní plán, sestavovat společně se svými klienty na podporu finanční 
gramotnosti dětí ze sociálně ohroženého prostředí. Nakonec bylo podpořeno 66 organizací, 
které pak prodávaly vlastnoručně vyrobené výrobky o Vánocích zákazníkům prodejen 
Albert. Celkově na výrobní materiál nadační fond rozdělil 244 051 Kč. 

Organizace      Datum  Prodejna
1. týden  
Dětský domov Hodonín u Kunštátu    25. 11.  612 (Boskovice)
Dětský domov Náměšť nad Oslavou    25. 11.  851 (Třebíč)
Dětský domov Přerov     25.–26. 11. 678 (Přerov)
Dětský domov Kralupy nad Vltavou    26. 11.  570 (Praha - Ládví)
Dětský domov Holice     26. 11.  679 (Pardubice)
NZDM Pohoda Cheb     26. 11.  681 (Cheb)
Dětský domov Kroměříž     26. 11.  682 (Kroměříž)
Dětský domov Vizovice     26. 11.  185 (Vizovice)
Dětský domov Jemnice     26. 11.  735 (Okříšky)
Dětský domov Volyně     25. 11.  Sušice
2. týden  
Romodrom, o.p.s.      1.–2. 12. Olomouc Olympie
Dětský domov na Praze 2     2. 12.  762 (Kobylisy)
Dětský domov Radenín     2. 12.  639 (Tábor)
Dětský domov Solenice     4. 12.  645 (Příbram)
Občanské sdružení Smíšek    2.–3. 12. 573 (Průhonice)
Dětský domov Unhošť     3. 12.  195 (Nové Butovice)
Dětský domov Melč     3. 12.  353 (Opava)
Dětský domov Ostrava - Kunčičky    3.1 2.  189 (Ostrava - Rudná)
Vzájemné soužití, o.p.s.     3.–4. 12. 381 (Ostrava 30. dubna)
Dětský domov Česká Kamenice    3. 12.  853 (Česká Lípa)
Dětský domov Uherský Ostroh    3. 12.  115 (Hodonín)
NZDM Pohoda Cheb     3. 12.  681 (Cheb)
Dětský domov Bojkovice     2. 12.  811 (Staré Město)
Dětský domov Rovečné     3. 12.  684 (Svitavy)
Dětský domov Hrotovice     3. 12.  823 (Třebíč)
Městská charita České Budějovice    2–3. 12.  529 (České Budějovice)
Dětský domov Nepomuk     4. 12.  488 (Horažďovice)
Dětský diagnostický ústav Bohumín   3. 12.  446 (Ostrava Nová Karolina)
3. týden  
RADKA - Rodiče a děti Kadaně, z.s.    6.–7. 12.  586 (Kadaň)
Diecézní charita Brno     7. 12.  612 (Boskovice)
Oblastní charita Tišnov     7. 12.  182 (Blansko)
Diakonie ČCE - Milíčův dům    7.–8. 12. 486 (Náchod)
Vzájemné soužití, o.p.s.     8.–9. 12. 446 (Ostrava Nová Karolina)
Diakonie ČCE - Západ     9. – 10. 12. 815 (Plzeň Rokycanská)

Organizace      Datum  Prodejna 
Dětský domov Dolní Počernice    9.–10.12. 198 (Praha 4 - Chodov)
Dětský domov Kralupy nad Vltavou    10. 12.  546 (Praha - Čimice)
Dětský domov Mladá Boleslav    10. 12.  806 (Mladá Boleslav)
Dětský domov Tišnov     9. 12.  162 (Brno Modřice)
Centrum pěstounských rodin, z.s.    9.–11. 12. 559 (Hradec Králové)
Dětský domov Hranice     10. 12.  685 (Hranice)
Dětský domov Černá Voda     9. 12.  122 (Jeseník)
Dětský domov Fulnek     9. 12.  835 (Nový Jičín)
Dětský domov Úsměv     10. 12.  446 (Ostrava Nová Karolina)
Sdružení S.T.O.P., z.s.     10.–11. 12. 189 (Ostrava Rudná)
Dětský domov Chomutov     10.–11. 12. 659 (Karlovy Vary)
Dětský domov Čtyřlístek Telč    9.–10. 12. 613 (Třešť)
Dětský domov Frýdek - Místek     10.–11. 12. 804 (Frýdek-Místek)
Dětský diagnostický ústav Plzeň    9. 12.  739 (Plzeň Gera)
Dětský diagnostický ústav Plzeň    10. 12.  536 (Plzeň Vinice)
Dětský domov Lipová u Šluknova    11. 12.  694 (Varnsdorf)
4. týden  
Diecézní charita Brno     12. 12.  504 (Adamov)
IQ Roma Servis, z.s.     13. 12.  162 (Brno Modřice)
Evropský institut kulturních a mírových studií  14.–16. 12. 644 (Praha 7 - U Průhonu)
Dětský domov Černá Voda     16. 12.  122 (Jeseník)
Blízký soused, z.s.     16.–17. 12. 567 (Plaza Plzeň)
Dětský domov Husita     17. 12.  755 (Praha 4 Vltava)
Dětský domov Prostějov     17. 12.  821 (Prostějov)
Dětský domov Plumlov     16.–17. 12. 186 (Prostějov)
Dětský domov Zábřeh     16. 12.  392 (Šumperk)
Dětský domov Budišov nad Budišovkou   17. 12.  353 (Opava)
Sdružení S.T.O.P., z.s.     17. 12.  446 (Ostrava Nová Karolina)
Dětský domov Tuchlov     17. 12.  830 (Bílina)
Dětský domov Litoměřice     16.–17. 12. 822 (Litoměřice)
Dětský domov Duchcov     17.–18. 12. 191 (Teplice)
Dětský domov Most     18. 12.  813 (Most)
Dětský domov Most     17. 12.  191 (Teplice)
Dětský domov Frýdlant     17. 12.  726 (Hrádek nad Nisou)
Dětský domov Senožaty     16.–17. 12. 368 (Havlíčkův Brod)
Dětský domov Tachov     16. 12.  399 (Tachov)
Dětský domov Měcholupy     17. 12.  630 (Klatovy)
Městská charita České Budějovice    16. 12.  642 (České Budějovice)
Církevní dětský domov Emanuel    16.–17. 12. 675 (Kunovice)
Dětský domov Domino     17. 12.  815 (Plzeň Rokycanská)
Dětský domov Nepomuk     17. 12.  192 (Olympia Plzeň)
Dětský diagnostický ústav Bohumín   17. 12.  683 (Orlová)
Dětský domov Staňkov     18. 12.  192 (Olympia Plzeň)
IQ Roma Servis, z.s.     19. 12.  162 (Brno Modřice)
IQ Roma Servis, z.s.     20. 12.  162 (Brno Modřice)

sdružení STOP, z.s.Dominik, pěstounská péče
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Tomík Díky legislativním změnám může Nadační fond ALBERT od roku 2011 kromě grantových řízení 
realizovat i vlastní projekty. Nadační 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 2016 především projekt Obchůdky s Albertem 2016 
a OPEN DAY V PRODEJNĚ ALBERT. 

ZDRAVÁ 5  
Vzdělávací program Zdravá 5 pokračoval úspěšně v mateřských i základních školách také v roce 
2016. Všechny 3 moduly programu byly opět jako každý rok aktualizovány o témata ještě více 
se přibližující praktickému využití v životě dětí. Kromě tématu polotovary (jak je poznat, proč 
se jich vyvarovat a čím je nahradit) jsme se věnovali i etiketám, nápojům či správnému složení 
a nákupu na svačinky. Výživová témata jsme rozebrali i z hlediska nutnosti pohybové aktivity. 
Ke všem tématům jsme připravili nové výukové pomůcky. S novými programy se tak můžeme 
vracet do škol, které jsme v minulosti již úspěšně navštívili. V programu Párty se Zdravou 5 
pro 2. stupeň ZŠ jsme vymysleli 5 nových receptů, které nahrazují dětmi oblíbené, ale nezdravé 
pokrmy (hranolky, cheesecake, pribináček, majonézová pomazánka a energy drink). 

V roce 2016 jsme navštívili celkem 659 škol a zařízení (v roce 2015 to bylo 718 škol a zařízení) 
ve všech regionech republiky. V mateřských školách proběhlo 692 lekcí pro 13 097 dětí (v roce 
2015 to bylo 773 lekcí pro 15 769 dětí), na 1. stupni základních škol jsme realizovali 1 898 
lekcí pro 39 061 dětí (v roce 2015 to bylo 1 838 výukových lekcí pro celkem 38 814 dětí) a na  
2. stupni prošlo výukou 11 966 dětí v rámci 632 výukových lekcí (v roce 2015 to bylo 13 892 
dětí v rámci 707 výukových bloků). Celkem prošlo Zdravou 5 v rámci 3 222 výukových programů 
64 124 dětí (v roce 2015 to bylo 3 318 výukových programů a 68 475 dětí). Do škol pravidelně 
jezdilo 42 odborně vyškolených lektorů, kteří dohromady odučili 11 063 hodin a za dětmi najeli 
110 950 kilometrů.
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.

4. HENKEL – VÁNOČNÍ DÁRKY  

V rámci této vánoční grantové výzvy bylo rozděleno 238 432 Kč mezi 67 organizací na nákup 
vánočních dárků pro konkrétní děti. Nákup hraček podpořili i zaměstnanci společnosti Ahold, 
kteří věnovali 69 dětem na dárky 30 900 Kč. .

5B. 
VLASTNÍ 
PROJEKTY
V ROCE 2016
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• v Brně (pro Jihomoravský kraj) za účasti 32 pedagogů
• ve Zlíně (pro Zlínský kraj) za účasti 29 pedagogů
• v Olomouci (pro Olomoucký kraj) za účasti 17 pedagogů
• v Ostravě (pro Moravskoslezský kraj) za účasti 31 pedagogů

Semináře probíhaly vždy v krajském městě v sídle krajského úřadu (pouze v Praze a Středočeském 
kraji to bylo sídlo společnosti Ahold). 

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 ve  skupinové 
a individuální práci se žáky prezentuje Ing. Petra Režná, Ph.D., z Nadačního fondu ALBERT.

Pedagogům jsme představili 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 obdrželi 
pedagogové na seminářích od Nadačního fondu ALBERT zdarma. 

COOLINAŘENÍ S ALBERTEM 

I v roce 2016 proběhla dětská kuchařská soutěž Coolinaření s Albertem. Jednalo se již o čtvrtý 
ročník. Soutěž byla určena předškolákům 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. Soutěže se zúčastnilo celkem 530 
týmů z celé České republiky. Nejplodnějším byl Olomoucký kraj s 81 přihlášenými týmy, zde 
byla nejpilnější Základní a mateřská škola v Ptení se 34 přihlášenými týmy. Hned v závěsu byla 
Praha a Středočeský kraj (tvoří jeden celek) se 79 týmy a Plzeňský kraj se 77 přihlášenými týmy. 
Právě z Plzeňského kraje je škola s nejvíce přihlášenými týmy celkem – ze ZŠ T. G. Masaryka 
v Rokycanech evidujeme 40 týmů. Více než polovina přihlášených týmů (276) byla z 1. stupně 
základních škol, 198 týmů z 2. stupně základních škol a 56 týmů z mateřských škol. 

Děti soutěžily ve 3 věkových kategoriích. Odborná porota vybrala z každého kraje 5 týmů, o jejichž 
postupu do finále hlasovala veřejnost online. Finalisté pak bojovali o prvenství v celostátním 
finále v Praze. Výhrou byl víkendový zážitkový pobyt v Ekologickém centru Orlov u Příbrami. 

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY  
POD AKREDITACÍ MŠMT  

V roce 2016 proběhlo pod názvem Zdravá 5 – pět didaktických námětů na podporu výchovy 
ke správné výživě dětí a mládeže 15 vzdělávacích seminářů pro celkem 432 pedagogů. 
Na semináře jsme získali akreditaci MŠMT. 

Semináře proběhly v těchto městech:

• 2× v Praze (pro Prahu a Středočeský kraj) za účasti celkem 53 pedagogů
• 2× v Liberci (pro Liberecký kraj) za účasti celkem 51 pedagogů
• v Plzni (pro Plzeňský kraj) za účasti 39 pedagogů
• v Českých Budějovicích (pro Jihočeský kraj) za účasti 38 pedagogů
• v Hradci Králové (pro Královéhradecký kraj) za účasti 38 pedagogů
• v Pardubicích (pro Pardubický kraj) za účasti 21 pedagogů
• v Karlových Varech (pro Karlovarský kraj) za účasti 18 pedagogů
• v Ústí nad Labem (pro Ústecký kraj) za účasti 35 pedagogů
• v Jihlavě (pro Kraj Vysočina) za účasti 30 pedagogů

S pomůckami Zdravé 5 se nám s dětmi pracovalo dobře. V 7. třídě 
jsme letos výtvarně ztvárnili pyramidu zdravé výživy a  nákupní 
košík, sepsali racionální jídelníček a  ochutnali žitný chléb, 
knäckebrot, burizony a  některé druhy ovoce a  zeleniny formou 
salátů. Více času mi tematický plán věnovat zdravé výživě nedovolí. 
V 6. třídě jsme realizovali též pyramidu zdravé výživy, třídili žetonky 
a  napodobeniny potravin na  zdravé a  nezdravé, jednu hodinu 
jsme věnovali přípravě a ochutnávce česnekové pomazánky. 

M. Chmelařová
ZŠ Krucemburk

“

“
Semináře pro ZŠFinále Coolinaření 2016
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PŘÍBĚH LEKTORKY ZDRAVÉ 5      

Jmenuji se Jitka Pokorná, je mi 38 let a jsem maminka dvou krásných synů. Po ukončení střední 
zdravotnické školy jsem se rozhodla pokračovat v dalším studiu, a protože mě vždycky zajímalo 
lidské tělo a mám ráda přírodu, zvolila jsem obor biologie – rodinná výchova na Pedagogické 
fakultě UK v Praze. Kombinace profesí zdravotní sestry a učitelky mi velmi pomohla v hledání 
budoucí práce. Od začátku jsem totiž věděla, že chci pracovat s dětmi a šířit osvětu v něčem, co 
je z pohledu zdraví nutné. Zdravá výživa je pro děti poutavým tématem a pro mě studnicí nových 
poznatků a praktických receptů, které velmi ráda zkouším na vlastní rodině.

Jak jsem se dostala k práci ve Zdravé 5?
K práci u Zdravé 5 jsem se dostala vlastně náhodou. Hledala jsem v nabídkách práce brigádu 
pro svého švagra, když na mě vyskočil inzerát Nadačního fondu ALBERT. Nabídka mě natolik 
zaujala, že jsem neváhala a přihlásila se na pohovor. Je to už čtvrtý rok, co pro Nadační fond 
ALBERT pracuji.

Co mě na práci baví?
Baví mě práce s dětmi, které mě naplňují, obohacují, inspirují. Baví mě téma zdravé výživy 
a projekt Zdravé 5 jako takový, protože velmi hravou formou umíme dětem předávat ucelené 
informace, což mnohdy u dětí postrádáme. Děti vědí, co je a není zdravé, ale už nevědí, jak by 
mělo vypadat správné jídlo na talíři (např. oběd), aby bylo pro tělo ve složkách vyvážený.

Co je naopak na mé práci nejtěžší?
 Není úplně jednoduché denně se postavit před cizí třídu či jiný kolektiv dětí, když je ani neznáte     
jmény. Velmi mě těší, že je program pro školy a školky tak poutavý, že se tato „rozpačitost“ 
během několika minut odbourá. Dále mě mrzí, že mnohdy vidím ve školách nevhodné svačiny 
na 1. stupni, na 2. stupni mnohdy nevidím svačiny žádné s tím, že si žáci nosí peníze a svačinu 
si kupují sami v kiosku vedle školy. Bohužel to pramení z pohodlnosti rodičů či samotných dětí 
chystat si svačinu doma. Důsledky jsou tristní. Děti nesnídají, následně nesvačí, prvním jídlem 
je oběd, který jim nechutná, tak se nají až odpoledne doma vším, co jim přijde pod ruku. Je těžké 
s tímto bojovat.

Jestli má Zdravá 5 smysl?
Jednoznačně smysl má a já jsem ráda, že mohu být součástí týmu. Od dětí máme okamžitou 
zpětnou vazbu a díky tomu, že jsou děti upřímné a čisté duše, jejich pozitivní reakce považuji 
za výsledek svojí práce. Musím říct, že i pedagogové si program pochvalují a opakovaně si ho 
objednávají, což také na mnohé ukazuje. Pro mě osobně má smysl dělat něco, co ostatní baví, 
a že je má práce zároveň i koníčkem, je bonus.

KRÁTCE 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 žákům 1. stupně základních škol. Program seznamuje žáky 
s pěti základními zásadami zdravého stravování – správným složením jídelníčku formou 
výživového talíře, s  ovocem a  zeleninou, pitným režimem, zásadami správného složení 
a nákupu svačinky a důležitostí pohybu. 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 párty 
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 snědí. 
Více na: www.zdrava5.cz

• ZPÍVÁNKY ZDRAVÉ 5 je program určený mateřským školám 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. Vtipné 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. 

Pomůcku využívám ve  výuce přírodopisu v  8. ročníku. 
Velice dobře se mi hodila pro nácvik třídění potravin podle 
zastoupení živin, k  vyvození pojmů zdravá a  nezdravá 
potravina, při sestavování zdravého jídelníčku, nácviku 
sestavování zdravého talíře. Největší využití v mých hodinách 
mají žetony s ukázkami potravin a základ zdravého talíře. 
S  potravinovou pyramidou a  nákupním košíkem jsme 
zatím ještě nepracovali. Pomůcku však shledáváme jako 
mimořádně zdařilou a  na  trhu pomůcek ojedinělou, čímž 
vám za její poskytnutí velice děkujeme. 

Svatošová
ZŠ Ústí nad Orlicí

“

“

Pomůcky využívám moc ráda. Momentálně u  nás 
probíhá další váš program (také tam se moc inspirujeme). 
Některé materiály využíváme i  v  jiných hodinách – 
chemie, matematika, výchova ke  zdraví a  výchova 
k občanství. Pomůcky jsme si i rozšířili a upravili. Nápady 
jsou zajímavé, odlišné od našich zaběhlých. 

Mgr. Martina Hubková
ZŠ a MŠ Ludvíka Očenáška v Dolní Bělé

“

“Výukové pomůcky Zdravé 5 využíváme zejména při výuce 
přírodopisu v  8. třídě (téma trávicí soustava), v  předmětu 
Vedení domácnosti (sestavování jídelníčku) a při projektových 
dnech (Den Země – stanoviště Zdrav 5. S  pomůckami 
samozřejmě pracovaly lektorky, které v  loňském školním 
roce proškolily žáky naší školy. Pomůcky jsou názorné, dají 
se s nimi vymýšlet ještě další aktivity, určitě u nás nezůstávají 
zavřené v krabici.

I. Řípová
ZŠ V. Vaňka v Bezně

“

“
Jitka Pokorná, lektorka
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Nejúspěšnější Obchůdek byl v prodejně na Chodově, kde prodávaly děti z domova v Dolních 
Počernicích. Obchůdky s  Albertem byly realizovány i  v  centrále společnosti Ahold a  jejich 
distribučních centrech v Olomouci a Klecanech. 

Ministerstvo průmyslu a  obchodu požádalo Nadační fond ALBERT o  obchůdek i  na  půdě 
ministerstva. Dětské domovy ze Solenic, Dolních Počernic a Senožat utržily více než 20 000 Kč. 
Akce ze zúčastnily i děti ze ZŠ Drtinova na Praze 5, které prodávaly svoje keramické výrobky. 
Výtěžek z prodeje věnovaly dětem z dětských domovů. 
.

OBCHŮDKY S ALBERTEM       
Obchůdky s  Albertem jsou nejenom grantovou výzvou, ale díky své praktické realizaci 
v  prodejnách Albert i  projektem Nadačního fondu Albert. Tento projekt podporuje finanční 
gramotnost, rukodělnou činnost a  prodejní dovednosti dětí z  dětských domovů a  dalších 
neziskových organizací, které pracují se sociálně ohroženými dětmi a mládeží. 

V  adventním období roku 2016 se uskutečnilo v  70 prodejnách Albert po  celé republice  
69 Obchůdků s Albertem. Více než 200 dětí z dětských domovů a dalších neziskových organizací 
prodávalo 112 dnů a utržilo od laskavých zákazníků prodejen Albert více než 450 000 Kč. 

Obchůdky s Albertem
v číslech    

Počet zapojených 
organizací 

Počet zapojených 
prodejen

Počet prodejních 
dnů 

Počet zapojených 
dětí 

Celkový výdělek 
organizací 

69

70

112

< 200

< 450 000
Kč

Předvánoční akce Obchůdků dětí z  dětských domovů, která proběhla 
v  prostorách Ministerstva průmyslu a  obchodu v  budově Na  Františku, 
byla jednou z  akcí, na  kterou zaměstnanci dlouho vzpomínají a  poslali 
poděkování a  žádosti na  pokračování v  dalším roce dokonce v  dřívějším 
termínu. Jsem rád, že možnost popovídat si s organizátory – opatrovnicemi 
dětí a také s dětmi, která byla spojená s nákupem ručních výrobků, potěšila 
právě malé obchodníky, kteří svou pílí dokázali chytit za  srdce nejednoho 
úředníka a úřednici. Velice vám děkuji za organizaci a těším se na konec roku. 

Mgr. František Nestával
vrchní ministerský rada

“
“

Anička a Otík, Domov Dolní Počernice 
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SESTRY KRISTÝNA A NATÁLIA DOKAZUJÍ, ŽE DĚTSKÝ 
DOMOV NENÍ PŘEKÁŽKOU PRO STUDIUM VYSOKÉ 
ŠKOLY
Kristýna a Natália jsou sestry z Kroměříže, které vyrůstaly v tamním dětském domově. I přes nelehké 
dětství obě nyní studují na vysokých školách v Praze, a to také díky pomoci Nadačního fondu Albert. 

Kristýna se věnuje globálnímu podnikání a managementu se specializací na cestovní ruch, Natália 
zase studuje marketingovou komunikaci. „Na střední škole jsem se rozhodla, že udělám všechno pro 
to, abych mohla studovat vysokou školu. Proto jsem velmi vděčná, že mi to bylo umožněno. Na škole 
mám příležitost poznat skrze zajímavé přednášky spoustu odborníků a významných osobností, zároveň 
máme mnoho skvělých vzdělávacích kurzů,“ říká Kristýna. I Natália je se studiem a výběrem oboru 
spokojená. „Je skvělé, že si můžu rozšiřovat obzory v oboru, který mě baví a zároveň naplňuje,“ říká. 

Obě dívky se v Praze rychle zabydlely. Přestože studují, chodí také do práce, která souvisí s jejich 
studiem a připravuje je tak na budoucí zaměstnání. Kristýna pracuje jako asistentka ve vzdělávacím 
centru Erasmus+, kde si pochvaluje příjemnou atmosféru a skvělý kolektiv. „Práce mi umožňuje 
zdokonalovat si navíc anglický jazyk, který při komunikaci se zahraničními studenty často používám,“ 
říká. Natália zase sbírá zkušenosti na brigádě v marketingu. 

Kristýna a Natália spolu mají blízký vztah, žijí spolu celý život. „Díky tomu se dobře známe a víme, 
co od sebe očekávat. Pomáhá nám to překonávat těžké chvíle a životní překážky, které posilují naše 
vzájemné pouto,“ shodují se sestry. V rodině mají ještě mladšího bratra Matěje, který podobně jako ony 
vyrůstá v dětském domově. Zároveň se profesionálně věnuje tanci, se kterým slaví nemalé úspěchy. 
„Bráchu podporujeme, jak jen je to možné. Je skvělé vidět, že dělá něco, co ho baví a posunuje dál,“ 
říkají sestry. 

Ve volném čase si obě rády zasportují. Natália ráda běhá a  jezdí na kole. Kristýna vedle běhu či 
fit boxu sáhne také s oblibou po zajímavé knížce. „Vybírám si především knihy, které jsou pro mě 
inspirací a mohu se z nich učit a pracovat na sobě. Mimo to se snažím co nejvíce času trávit se 
svou rodinou. Při studiu v Praze je to totiž mnohem obtížnější, než když jsem bydlela v Kroměříži,“ 
vysvětluje Kristýna.

A jaké jsou jejich plány do budoucna? Kristýna by se ráda podívala do zahraničí. Láká ji celá jižní Evropa, 
v nejbližší době by chtěla navštívit Portugalsko nebo Řecko. Po ukončení bakalářského studia plánuje 
navázat na magisterském stupni. Podobně i Natália by chtěla pokračovat ve studiu. „Po dokončení 
školy bych si především chtěla najít práci, která mně bude bavit a bude mi dávat smysl,“ uzavírá.  

6.
PŘÍBĚHY POMOCI         

Kristýna, Dětský domov Kroměříž
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DÍKY FOTBALU NĚKAM PATŘÍM, 
ŘÍKÁ JANKO 

Janko neměl jednoduché dětství. Neustálé stěhování a složitá rodinná situace ho nakonec 
převedly do centra Klokánek. I přes všechny problémy, které se na něj nakupily, se snaží 
najít si své místo na světě. V jeho cestě za lepším životem mu pomohl i Nadační fond 
Albert, díky kterému se může věnovat svému oblíbenému sportu – fotbalu. 

Janko přišel do  Klokánku ze špatného sociálního zázemí, navíc si kvůli častému stěhování 
nenašel partu stálých kamarádů. Nelehké dětství se také podepsalo na jeho důvěře v okolí. Janko 
se ale nevzdává. V jeho úsilí mu pomáhá sport. Začal hrát fotbal, díky kterému se začlenil mezi 
vrstevníky. „Fotbal mi dává pocit, že někam patřím. Navíc mě to ohromně baví. Máme s kluky 
skvělou partu a dokážeme se v týmu výborně sehrát, je to pro nás o fair play. S fotbalem jsem 
toho opravdu zažil hodně dobrého,“ vysvětluje Janko. Chlapec už získal několik pohárů a dokonce 
vyhrál cenu za nejlepšího střelce. Z fotbalistů má nejraději Cristiana Ronalda, kterého obdivuje 
za to, co v životě dokázal. 

Volný čas Janko rád tráví s  kamarády venku, baví ho skákat parkur a  salta. Vzpomíná také 
na to, jak rád chytal ryby. Ve škole ho nejvíce baví tělocvik, protože se může věnovat svému 
oblíbenému sportu. A jaké jsou Janka plány do budoucna? „Chtěl bych pracovat jako kadeřník 
a najít si hodnou a pracovitou přítelkyni, se kterou bych si rozuměl,“ říká, „ze všeho nejvíce bych 
si ale přál vrátit se zpět domů,“ uzavírá. 

DŽUDISTA BOBO CHCE BÝT JEDNOU JAKO  
LUKÁŠ KRPÁLEK
Bohuslav vyrůstá již čtvrtým rokem v dětském domově v Hranici na Moravě. Už od malička je 
ale velkým sportovcem tělem i duší. Kromě plavání a florbalu slaví úspěchy především v judu. 
Na kontě má 15 medailí z nejrůznějších závodů a jeho snem je být jednou tak úspěšný jako Lukáš 
Krpálek. I díky Nadačnímu fondu Albert navštěvuje Bohuslav kroužek juda a jezdí na závody.

Bohuslavovi nikdo neřekne jinak než Bobo. K judu se dostal náhodou. „Ve škole jsme dostali letáček 
s nabídkou juda. Tak jsme to šli s kluky vyzkoušet a mě to zkrátka hned chytlo,“ popisuje Bobo své 
začátky. Postupem času se začal zlepšovat a s tím se začaly i hromadit úspěchy. „Závodění mě moc 
baví. Nejvíce si cením prvního místa na turnaji ve Frýdku-Místku, kde byla opravdu velká konkurence,“ 
říká Bobo. Přestože je teprve ve čtvrté třídě o svých budoucích plánech už má jasno. „Mým velkým 
vzorem je olympionik Lukáš Krpálek, třeba jednou budu mít šanci se s ním setkat,“ říká. 

Pokud Bobo zrovna netrénuje či nezávodí v  judu, rád se ve volném čase věnuje dalším sportům. 
Chodí běhat, hraje fotbal a také skáče do písku. Se svojí třídou se účastní charitativních běhů Run 
and Help a pomáhá tak těm, kteří kvůli zdravotnímu postižení běhat nemohou. Ve škole má nejraději 
tělocvik, baví ho ale i matematika a čeština. A  jaké má Bobo plány do budoucna? „Rád bych se 
podíval do Japonska, protože je to země těch nejlepších judistů“, říká, „po škole bych se chtěl stát 
profesionálním vojákem, protože chci mít zaměstnání v pohybu.  Já totiž nevydržím v klidu ani chvilku,“ 
uzavírá s úsměvem. 
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PAVLA UŽ PŘES DVACET LET UKAZUJE DĚTEM 
SPRÁVNOU CESTU 
Pavla Fáberová je zakladatelkou plzeňské organizace Blízký soused, která pomáhá dětem 
z problematických rodin důstojně se zařadit do společnosti. Díky pomoci Nadačního fondu 
Albert mohou děti například zažít zajímavé tábory nebo podpořit své vzdělání i koníčky.

Pavla se dětem převážně s romským původem věnuje už přes dvacet let. Proto pro ni bylo postupem 
času logickým vyústěním založení vlastní organizace. „Snažíme se dětem pomoci vyrovnat se s jejich 
handicapy a  v  mnohých případech jsme pro ně takovou rozšířenou rodinou, která jim poskytuje 
emocionální zázemí, učí je správné vzorce chování a  rozšiřuje jim všeobecný rozhled,“ říká o své 
činnosti Pavla, podle které je neplánovanou přidanou hodnotou její práce také setkání se spoustou 
zajímavých lidí.

Pavla by se ráda posunula z lokální úrovně a ovlivnila i celkové vztahy mezi Romy a většinovou populací. 
„Mým cílem je upozornit na nedostatky školského zákona, který podle mě nepočítá s osobními limity 
každého dítěte a snaží se je vtěsnat do jedné malé kategorie,“ vysvětluje. Pavla má širokou rodinu, 
sama vychovala pět dětí, které jí v jejím úsilí také pomáhají. V rámci organizace vedou kroužky, chodí 
s dětmi do zoo či bazénu, připravují pro ně program na letních táborech. „Pro mé děti je pomoc 
v organizaci přirozená součást života. Většině práce přirostla k srdci, některé se na ni dívají spíše jako 
na součást rodinné kultury,“ říká. 

Podle Pavli je práce s  dětmi velmi různorodá a  o  mnoho zážitků není nouze. Děti jsou všímavé 
a  nápadité, přestože často pocházejí z  komplikovaného rodinného zázemí. „V  poslední době mě 
potěšilo, když jedno z dětí usedlo do malého autíčka a řeklo mi, že se cítí jako ti dospělí, když jedou 
do práce. Přitom rodina, ze které pochází, je závislá na dávkách hmotné nouze, takže rodiče do práce 
nechodí,“ říká Pavla, která se v rámci nejrůznějších her a setkání snaží dětem vštípit základní normy 
chování a také důležitost vzdělání a následného výkonu zaměstnání. 

„Nejhezčí ale na mé práci je, když vidím posun k  lepšímu v životě dítěte nebo celé rodiny,“ říká. 
„Na mysli mi vždy vytane příběh chlapce Kuliho, který s námi ušel kus cesty. Oba jeho rodiče byli závislí 
na drogách a kvůli špatné finanční situaci se stále stěhovali. Kuli se často zúčastňoval našich setkání 
i výletů, měli jsme spolu řadu osobních rozhovorů. Proto mě moc těší vidět, že má v současnosti se 
svou partnerkou tříletého syna a stálou práci. Jsem na něj velice pyšná,“ popisuje.
Když zrovna Pavla není s dětmi, ráda chodí po horách, jezdí na kole, plave nebo si přečte zajímavou 
knížku. K tomu ji baví práce na zahrádce a ráda také cestuje. V životě má mnoho vzorů – obdivuje 
Matku Terezu za její výdrž, či Nelsona Mandelu, protože dokázal odpustit tolik let nespravedlivého 
věznění. „Největší obdiv mám ale ke své rodině za to, že to se mnou vydrží,“ uzavírá s úsměvem. 

DOUČOVÁNÍ SIMONU MOTIVOVALO
ÚSPĚŠNĚ ODMATUROVALA A STUDOVAT CHCE DÁL
Simona je devatenáctiletá slečna, která žije v Dětském domově Vizovice. Ještě nedávno 
pro ni byla největší překážkou maturita – především zkouška z anglického jazyka. I díky 
pomoci Nadačního fondu Albert mohla před zkouškou dospělosti navštěvovat kurzy 
angličtiny. Simona nedávno úspěšně odmaturovala a ve studiu angličtiny chce pokračovat 
i nadále – jejím snem je navštívit Austrálii.

Angličtina dělala Simoně problémy už od základní školy. Sama byla proto překvapená, jak jí doučování 
pomohlo. Nebylo to ale zadarmo. Maturita je zkouška dospělosti, a proto Simona nechtěla nic ponechat 
náhodě. Připravovala se tedy svědomitě a pečlivě. Díky vlastní píli a intenzivnímu doučování angličtiny 
Simona nakonec u maturitní zkoušky uspěla, a co víc – bez obav a s pocitem sebejistoty.

„Před pár měsíci jsem neřekla v angličtině jedinou větu. Teď mám za sebou úspěšně složenou ústní 
maturitní zkoušku z angličtiny. Konečně jsem se přestala bát mluvit anglicky. Dělá mi velkou radost, 
že jsem dokázala něco, z čeho jsem měla dlouho strach,“ říká Simona a dodává, že i když pro ni bylo 
učení někdy vyčerpávající, neustálé zlepšování ji motivovalo, nebála se a šla za svým cílem.

Teď už má maturitní zkoušku za sebou. A co dál? Simonin studijní život tím rozhodně nekončí. Naopak. 
Simona už má další plány. Ráda by studovala na vysoké škole a našla si pak dobrou práci. „Nejvíce 
mě baví studium lidského těla, tomu bych se chtěla věnovat i nadále, “ říká. Své znalosti by také 
ráda uplatnila v reálném životě. Ze všeho nejvíce by chtěla cestovat. „Láká mne především Austrálie, 
mohla bych tak pracovat na své výslovnosti a zároveň procestovat celou zemi,“ dodává.
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7.
MEDIÁLNÍ 
VÝSTUPY  
V ROCE 2016            

O pomoci Nadačního fondu ALBERT informoval celostátní i regionální tisk. 
Přehled mediálních výstupů dokladuje následující tabulka.

Mediální výstupy 
Celkem 168 výstupů 

Bertíci 
+ grant

Zdravá 5

76

59

Obchůdky  
s Albertem 

další

8

25
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PŘEHLED O POSKYTNUTÝCH A PŘIJATÝCH DARECH 
Financování činnosti Nadačního fondu ALBERT bylo v roce 2016 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 2016 byly zřizovány společností AHOLD Czech 
Republic 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, putovala na podporu organizace působící 
v daném regionu. 

Nadační fond ALBERT získal v roce 2016 i dar ve výši 100 000 Kč od společnosti Henkel a 30 900 Kč 
jakožto drobné dary od zaměstnanců Aholdu.

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 celý rok 2016 tento svůj závazek řádně plnila.

8.
FINANČNÍ 
PŘEHLED  
V ROCE 2016

PŘEHLED PŘIJATÝCH FINANČNÍCH DARŮ

Prodej plastových tašek v prodejnách Albert

Prodej kávy a čaje v prodejnách Albert

Výprodej oblečení a zásob prodejen Albert 

Společnost Henkel 

Drobné dary zaměstnanců

Další drobné dary

Prodej vánočních perníčků

CELKEM

8 426 172 Kč  

1 159 637 Kč  

54 050 Kč  
100 000 Kč

30 900 Kč 
12 000 Kč 
397 940 Kč

10 180 699 Kč

Nadační fond ALBERT v roce 2016 obdržel následující finanční dary:

Martin, Kontakt Liberec
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SOCIÁLNÍ OBLAST

PRO ZDRAVÍ – ZDRAVÁ 5

PROVOZNÍ NÁKLADY

Bertík pomáhá 2016 

Kávomaty pomáhají 2016

Obchůdky s Albertem 2016

Henkel Vánoční dárky  

CELKEM

Zdravá 5

Coolinaření s Albertem

Obchůdky s Albertem

CELKEM

Personální náklady

Příspěvek Fóra firemních dárců

Ostatní náklady

CELKEM3 279 581 Kč  

882 168 Kč  

244 051 Kč  
238 432 Kč

4 644 232 Kč 

3 697 461 Kč  

281 488 Kč  

37 663 Kč  
4 016 612 Kč 

864 045 Kč  

10 000 Kč  

8 813 Kč  
882 858 Kč 

Poskytnuté příspěvky v rámci jednotlivých grantových programů v roce 2016

Vynaložené náklady na realizaci vlastních projektů v roce 2016

Vynaložené náklady na provoz nadačního fondu v roce 2016

PŘEHLED POSKYTNUTÝCH FINANČNÍCH DARŮ  
A NÁKLADŮ V ROCE 2016
V roce 2016 poskytl Nadační fond ALBERT v rámci svých grantových výzev nadační příspěvky ve výši:

Člověk v tísni, o.p.s.  
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Celkové roční náklady nadace nesmí převýšit 40 % hodnoty ročně poskytnutých nadačních 
příspěvků. Protože provozní náklady souvisící se správou nadačního fondu činily v roce 2016 celkem  
882 858 Kč a celkové nadační příspěvky, včetně nákladů na realizaci vlastních projektů, které nadační 
fond rozdělil, činí 4 644 232 Kč (nadační příspěvky) a 4 016 612 Kč (náklady na vlastní projekty),  
tj. celkem 8 660 844 Kč, což je 10,19% 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. 

9.
NÁKLADOVÉ 
KRITÉRIUM  
PRO NADACE  
A NADAČNÍ FONDY

Eliška, Dětský domov Husita, Dubenec

Bertík
pomáhá

Obchůdky

s Albertem



51

Nadační fond ALBERT hospodařil v roce 2016 se ziskem 25 295 Kč.

Zisk vznikl prodejem výrobků dětí z dětských domovů z Hranic na Moravě, Frýdku-Místku 
a Mladé Boleslavi v rámci projektu Obchůdky s Albertem, který byl následně v roce 2017 
těmto třem dětským domovům darován.

MAJETEK A ZÁVAZKY K 31. 12. 2016
Informace o majetku a závazcích jsou obsaženy v rozvaze k 31. 12. 2016, která je součástí účetní 
závěrky v části této výroční zprávy.

INFORMACE O VÝDAJÍCH NA ČINNOST V OBLASTI VÝZKUMU 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 pracovněprávními 
předpisy. 

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

10.
VÝSLEDKY 
HOSPODAŘENÍ 
V ROCE 2016 

ROZDĚLENÍ DARU DĚTSKÝM DOMOVŮM

Frýdek-Místek 

Hranice na Moravě

Mladá Boleslav 

13 375 Kč  

7 150  Kč  

4 770  Kč 

Matěj, Dětský domov Kroměříž 
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ÚČETNÍ 
UZÁVĚRKA

Zdravá 5, vzdělávací program
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ÚČETNÍ 
UZÁVĚRKA
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ÚČETNÍ 
UZÁVĚRKA
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ÚČETNÍ 
UZÁVĚRKA
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VÝKAZ ZISKU 
A ZTRÁT 2016
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VÝROK 
AUDITORA
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