VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

SLOVO PŘEDSEDY
NADAČNÍ FOND ALBERT V KONTEXTU DÁRCE
O NADAČNÍM FONDU ALBERT
NADAČNÍ FOND ALBERT V ČÍSLECH ZA ROK 2017
SOCIÁLNÍ OBLAST
5.1 BERTÍK POMÁHÁ 2017
5.2 VLASTNÍ SOCIÁLNÍ PROJEKTY
5.2.1 OBCHŮDKY S ALBERTEM
5.2.2 DO ALBERTA NA PRAXI
5.2.3 BĚH PRO NADAČNÍ FOND ALBERT
5.2.4 VÁNOCE DĚTEM
5.2.5 STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÁ 5
6.1 KUCHAŘSKÁ SOUTĚŽ COOLINAŘENÍ S ALBERTEM
6.2 VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY AKREDITOVANÝ MŠMT
6.3 TÝM ZDRAVÁ 5
MEDIÁLNÍ VÝSTUPY V ROCE 2017
FINANČNÍ PŘEHLED NADAČNÍHO FONDU ALBERT V ROCE 2017
NÁKLADOVÉ KRITÉRIUM PRO NADACE A NADAČNÍ FONDY
VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ V ROCE 2017
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
VÝROK AUDITORA

3
5
6
15
19

29

39
43
47
49
51
59
61

Ve výroční zprávě za uplynulý rok se dočtete o působení fondu a darovaných prostředcích, či
prostředcích vynaložených na vzdělávání a rozvoj dětí. Nadační fond Albert dovršil vloni osm
let existence a stále víc se daří seznamovat veřejnost s jeho aktivitami. Již léta je Fond velmi
dobře začleněn do dlouhodobých pracovních vztahů se školami, školkami, dětskými domovy
a neziskovými organizacemi, se kterými spolupracuje a kterým pomáhá. A není jich málo.
Podívejme se na malou bilanci uplynulého roku.
Nadační fond Albert podpořil v roce 2017 v sociální oblasti 191 projektů. Na pomoc jsme rozdělili
4 235 815 Kč korun prostřednictvím grantových výzev. Tou hlavní je program Bertík pomáhá,
který již druhým rokem pokračoval ve své obnovené éře a zahrnul tisíce zákazníků a našich
kolegů v obchodech do rozhodování o tom, které projekty fond podpoří.
Dozvěděli se tak o příbězích dětí, které díky fondu mohou vyzkoušet zájmové činnosti, jež jsou
pro většinu dětí běžné.
Školní rok více než 70 tisícům žáků základních škol a mateřských školek zpestřil program Zdravá
5. Seznámil hravou formou děti se zásadami zdravého stravování. Nadační fond tak měl možnost
pozitivně ovlivnit stravovací návyky a přiblížit děti ke zdravému životnímu stylu. Pokračovali
jsme také v sérii seminářů pro učitele základních škol ve všech krajích. Rok jsme skončili s velmi
pozitivní bilancí a našich čtyřicet lektorek odučilo 12 093 hodin na 344 školách.
Nezapomněli jsme ani na obchůdky, hlavního donátora fondu, společnost Albert, je přece
maloobchodníkem.
Na závěr patří poděkování všem, kteří se o chod fondu starají. Jedná se o správní a dozorčí rady
a jejich členy. Jedná se ale především o projektové manažerky a kolegyně, které představujeme
na následujících stranách, a díky nimž fond funguje. Všem patří velké poděkování. Díky patří
samozřejmě také všem, kteří v průběhu roku s fondem spolupracují.

JIŘÍ MAREČEK

Předseda Správní rady
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1.
SLOVO PŘEDSEDY

Nadační fond Albert pokračoval v uplynulém roce 2017 v naplňování svého poslání. Pomocí
projektů pomáhal začleňování sociálně ohrožených dětí do společnosti, šířil osvětu a vzdělání
v oblasti zdravé výživy mezi dětmi, pomáhal na praxi dětem z dětských domovů.
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•	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 takzvaně 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 ve svých prodejnách Albert
sbírkovou akci S Bertíkem za dětským úsměvem na pomoc
dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí a v roce 2005
zavedl v České republice svůj vlastní vzdělávací program na
podporu výchovy ke zdravému životnímu stylu a zdravému
stravování s názvem Zdravá 5.
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2.
NADAČNÍ
FOND ALBERT
V KONTEXTU
DÁRCE

STRATEGIE SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI
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•

N adační 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.

•

N adační 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
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3.
O NADAČNÍM
FONDU ALBERT

O NADAČNÍM FONDU
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SPRÁVNÍ RADA
Mgr. JIŘÍ MAREČEK
Předseda správní rady
den vzniku členství ve správní radě: 1. listopadu 2015
den vzniku funkce: 12. listopadu 2015
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 Ahold je. Jeho cílem je otevřít 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 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
MARTINA ČERNÁ
Členka správní rady
den vzniku členství ve správní radě: 1. srpna 2015

ů
bch dk

s

Alb

y

O

Odbornice na 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 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 Aholdu s nadačním fondem.
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SPRÁVNÍ RADA
Marcela Varmužová
Členka správní rady
den vzniku členství ve správní radě: 11. dubna 2017
Regionální manažer pro operativu
Marcela Varmužová pracuje v Aholdu od roku 2004, kde se pohybuje výhradně v oddělení
operativy, tedy je denně v úzkém kontaktu s prodejnami, jejich vedením i zaměstnanci. Devět
let pracovala jako oblastní manažer a nyní již 5. rokem působí na pozici regionálního manažera
pro operativu. V minulosti měla možnost řídit projekt zavedení Store Centric Modelu do našich
prodejen. Nyní se opět věnuje řízení prodejen. Jako člen nadačního fondu by ráda využila své
znalosti a zkušenosti ve vztahu se zaměstnanci i zákazníky, a pomohla tak k většímu povědomí
NFA v našich prodejnách.

SPRÁVNÍ RADA
Kateřina Harris
Členka správní rady
den vzniku členství ve správní radě: 11. dubna 2017
Ředitelka marketingu
Kateřina Harris je marketingovou ředitelkou maloobchodního řetězce Albert. Svou kariéru začala
v roce 1997 ve společnosti Opavia-LU (Danone), kde působila jako brand manažerka pro český
a slovenský trh. V roce 2000 nastoupila do společnosti Mars, kde se z počátku starala o portfolio
značek firmy, později byla zodpovědná za oblast inovací v segmentu krmiv pro domácí zvířata na
středoevropském trhu a v roce 2006 se stala marketingovou ředitelkou pro odvětví cukrovinek
a hotových jídel. Od roku 2012 vedla marketingové oddělení společnosti Stock Plzeň – Božkov.
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SPRÁVNÍ RADA
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.

DOZORČÍ RADA
SIGER GERRIT SPAANS
Předseda dozorčí rady
den vzniku členství v dozorčí radě: 29. května 2014
den vzniku funkce: 25. června 2014
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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
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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
Ing. PETRA REŽNÁ, Ph.D.
Programová manažerka
Nadačního fondu ALBERT od roku 2009
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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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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
LINDA SRNKOVÁ
Administrativní koordinátorka
Nadačního fondu Albert od roku 2017
Do Nadačního fondu Albert nastoupila v roce 2017 po skončení rodičovské dovolené, před tím při
studiu vysoké školy pracovala v jiném maloobchodním řetězci. Jako asistentka fondu nesedí jen
u počítače, ale často se dostane i do „terénu“ do dětských domovů a různých organizací, které
pomáhají dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. Největší radost jí dělá projekt Obchůdky
s Albertem, který dostala na starosti a do jejichž přípravy se v roce 2017 poprvé zapojila.
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4.
NADAČNÍ FOND
ALBERT
V ČÍSLECH
ZA ROK 2017

C haritativní práci je obvykle těžké kvantifikovat v přesně
měřitelných ukazatelích. I přesto uvádíme v následující
tabulce několik čísel, které bilancují naši práci v roce
2017 v oblasti sociálních projektů i projektu na podporu
správného stravování – Zdravá 5.

ZDRAVÁ 5

Počet podpořených sociálních projektů: 191

Počet proškolených dětí: 70 357

Darovaná částka na sociální projekty: 4 235 815Kč

Počet zapojených ZŠ/MŠ: 744

Počet realizovaných Obchůdků s Albertem: 56

Počet odučených lekcí: 3 564

Počet zapojených prodejen Albert do Obchůdků s Albertem: 52

Počet lektorů: 40

Výtěžek z Obchůdků s Albertem: 490 163 Kč

Počet odpracovaných hodin: 12 093

Počet zapojených dětí v Obchůdcích s Albertem: 257

Počet zapojených týmů v Coolinaření: 571

Počet dětí projektu Do Alberta na praxi: 12

Počet najetých kilometrů: 127 707 km
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SOCIÁLNÍ OBLAST
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Neziskové a příspěvkové organizace poslaly v rámci
vyhlášené výzvy prostřednictvím on-line systému své
žádosti o finanční pomoc. Tyto žádosti byly pak hodnoceny
členy správní rady fondu, kteří vybrali nejlepší projekty pro
hlasování zákazníků v prodejnách Albert, které pak obdržely
podle počtu vhozených žetonů „bertíků“ od zákazníků
nadační příspěvky ve výši 55 000 Kč nebo 35 000 Kč.
V roce 2017 bylo v rámci grantové výzvy BERTÍK
POMÁHÁ nakonec podpořeno 97 projektů na podporu
vzdělávání a rozvoje sociálně ohrožených dětí a výše
nadačních příspěvků činila celkem 3 584 788 Kč.
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5. SOCIÁLNÍ
OBLAST

5.1 BERTÍK POMÁHÁ 2017
Nadační fond ALBERT vyhlásil dle svého grantového
kalendáře schváleného správní radou grantovou výzvu
pro oblast podpory dětem ze sociálně znevýhodněného
prostředí (z dětských domovů, sociálně ohrožených rodin
a náhradních rodin) s názvem Bertík pomáhá.

ertem

Bertík
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TABULKA PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ
BERTÍK POMÁHÁ 2017
Armáda spásy v České Republice, z.s.
Aufori, o.p.s.
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
Beztíže – ULITA
Blízký soused
Blízký soused, z.u.
Centrum Generace, o.p.s.
Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.
Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.
Centrum pro náhradní rodinnou péči
Cestou necestou
Člověk v tísni
Člověk v tísni
DD Husita Příbram
Dětské krizové centrum
Dětský domov „Země dětí“ Česká Kamenice
Dětský domov a Školní jídelna Nové Strašecí
Dětský domov a Školní jídelna Tuchlov
Dětský domov a Školní jídelna
Budišov nad Budišovkou
Dětský domov a Školní jídelna Hranice,
Purgešova 847
Dětský domov a Školní jídelna Olomouc,
U Sportovní haly 1a
Dětský domov a školní jídelna Sedloňov 153
Dětský domov a Základní škola Vizovice,
Masarykovo nám. 420
Dětský domov Bojkovice
Dětský domov Hodonín, příspěvková organizace
Dětský domov Korkyně
Dětský domov Kroměříž
Dětský domov Loreta a ŠJ Fulnek,
příspěvková organizace
Dětský domov Mikulov, příspěvková organizace
Dětský domov Přerov

Kroužek vaření 2017
Učí (se) celá rodina 2017
Svátky nanečisto
Bezpečné dospívání v žižkovských ulicích
Čím budu?
Motivace ke studiu pro romské děti
Spolu to zvládneme
Dům na půl cesty Havlíčkův Brod 2
Úspěšnější díky terapii 2
Doučování
Psychosociální práce pro rodinu
Po škole se neflákám
V Mixéru tím zamícháme
Tréninkový byt pro mladé dospělé
Focení Elišky Lániové
Nesnesitelná těžkost dětství
Letní integrační tábory pro děti
Podpora vzdělávání a zájmových aktivit dětí
Zájmové kroužky pro děti z dětského domova

35 000 Kč
35 000 Kč
20 000 Kč
25 000 Kč
55 000 Kč
20 000 Kč
55 000 Kč
55 000 Kč
25 000 Kč
55 000 Kč
55 000 Kč
55 000 Kč
35 000 Kč
25 000 Kč
2 988 Kč
25 000 Kč
55 000 Kč
55 000 Kč
55 000 Kč

Podej mi ruku – rozvoj talentu a nadání

55 000 Kč

Aktivity pro děti s Bertíkem

55 000 Kč

Podpora vzdělávání, zájmové činnosti
a sociálních potřeb dětí z DD
Krok do (ne)známa

55 000 Kč
55 000 Kč

Doučovací kroužek anglického
jazyka pro děti z Dětského domova
a Základní školy Vizovice
Léto plné zážitků – můj letní tábor
Nejmilejší koncert 2017
Samostatně do života
Individuální podpora vzdělávání

25 000 Kč
12 500 Kč
55 000 Kč
55 000 Kč
55 000 Kč

Podpora dětí
Sportoviště
Volnočasové aktivity dětí z dětského domova

35 000 Kč
35 000 Kč
55 000 Kč

Dětský domov Uherské Hradiště
Dětský domov Uherský Ostroh
Dětský domov Valašské Meziříčí

Dětský domov Žíchovec
Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748
Dětský domov, Náměšť nad Oslavou,
Krátká 284
Dětský domov Nová Ves u Chotěboře
Dětský domov Znojmo
Diagnostický ústav Praha 2
Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům
Dobrovolniké centrum, z.s.
DROM, romské středisko
Dům tří přání
EUROTOPIA.CZ, o.p.s.
Farní charita Česká Lípa
Charita Český Těšín
Charita Valašské Meziříčí
IQ Roma servis, z.s.
Knihovna města Ostravy
KoCeRo - Komunitní centrum rovnost
Komunitní středisko Kontakt
Koníček, o.p.s.
Kostka Krásná Lípa
Květina, z.s.
Lata
Leccos, z.s.
Letní dům
Městská charita České Budějovice
Mimo domov
Nová škola o.p.s.
Občanské sdružení Smíšek
Oblastní charita Most
OPEN HOUSE
Otevřená okna, z.ú.
Petrov – občanské sdružení pro práci
s dětmi a mládeží brněnské diecéze

Smysluplné využití volného času

20 000 Kč

Zimní olympiáda dětských domovů
se školou a výchovných ústavů (44. ročník) - Tesák 2017
My se doma nenudíme
Putujeme do minulosti
Individuální podpora vzdělávacích
a rozvojových aktivit dětí
Dětského domova Valašské Meziříčí
zaměřených na práci s dětmi a mládeží
Pobyty dětí z Dětského domova
Žíchovec na letních dětských táborech
Letní dětské tábory a zájmové kroužky

35 000 Kč
55 000 Kč
15 000 Kč

35 000 Kč
55 000 Kč
35 000 Kč

Prožitkem k poznání a rozvoji
Letní tábory pro děti
Bertík pomáhá 2017
Na cestě k lepším zítřkům
NZDM Klub Malého Bobše 2017
Doučování dětí v náhradních rodinách
S Bertíkem kolem světa
Socioterapeutická skupina v Mezipatře
Alternativa - Podané ruce VII.
Farní charita Česká Lípa
Zdravě a hravě s Majákem II.
Most mezi dítětem, školou a rodiči
Cigi, cigi, cirkus
S knihovnou vím a umím!
V KoCeRu se nenudíme, leccos se tam naučíme
Prázdniny ve městě 2017
Koně v životě dětí
Už vím
Klub Magnet
Ve dvou se to táhne lépe
Sanace rodin
Spolu o krok dále
Barevný svět dětem
Víkendové workshopy v dětských domovech
Rozlety s Albertem II
Speciální pedagog pro integrační školičku
Kudy z nudy bez nehody
Co Čech, to muzikant
Podpora a pomoc – Centrum pro rodinu Okénko

55 000 Kč
35 000 Kč
55 000 Kč
25 000 Kč
25 000 Kč
20 000 Kč
15 000 Kč
35 000 Kč
35 000 Kč
10 000 Kč
35 000 Kč
55 000 Kč
25 000 Kč
25 000 Kč
20 000 Kč
35 000 Kč
25 000 Kč
25 000 Kč
35 000 Kč
25 000 Kč
25 000 Kč
55 000 Kč
35 000 Kč
35 000 Kč
25 000 Kč
35 000 Kč
15 000 Kč
35 000 Kč
54 900 Kč

Odpolední doučování v Dětském domě Zábrdovice II

35 000 Kč
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Dětský domov Rovečné
Dětský domov se školou, základní škola
a školní jídelna Bystřice pod Hostýnem
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Ponton
Ponton Plzeň
Portimo, o.p.s.
Portus Prachatice
RADKA,z.s.
Ratolest Brno, z.s.
Respondeo, z.s.
Rodina v centru
Romstar, z.s.
S.T.O.P., z.s.
Salesiánský klub mládeže, z.s.
Centrum Don Bosco
PIAFA Vyškov, z.ú.
Sdružení na pomoc dětem s handicapem, z.ú.
Salesiánsky dům dětí a mládeže
Slezská diakonie
Snílek o.p.s
Společnost Podané ruce o.p.s.
Společnost Podané ruce o.p.s.
Společnou cestou, z.s.
Temperi, o.p.
Tomáš Slavata a Atletika Tábor
Tosara
Tosara, s.r.o.
Unie Kompas
VÚ, ZŠ, SŠ a SVP Velké Meziříčí,
K Rakůvkám 1, 594 01
Vzájemné soužití o.p.s.
Základní škola, Dětský domov, Školní družina
a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem,
nám. Sv. Michala 17, p.o.
ZŠ, MŠ, DD Nymburk
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Nízkoprahový klub Bedna
Parkour pod mostem
Jak se to dělá? Aneb Devatero řemesel!
Na klubu s Albertem
Škola pro všechny
Pomoc v ulicích
Případová práce se sociálně ohroženými
rodinami v okrese Nymburk
Podpora vzdělávacích aktivit
v nízkoprahu Vafle v Novém Boru
Bojujeme jeden pro druhého
KMOTR pomáhá 2017
Na cestě do života 2 – příprava na život
a doprovázení dětí a mladých lidí z ústavní
výchovy, pěstounské péče a ohrožených rodin
PIAFA – Bertík pomáhá!
Podpora dětí a mladých z nízkoprahového klubu Pacific
Streetwork na Petrohradě
Sociální asistence Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí
Příprava na realitu
Terénní programy pro děti a mládež v Olomouci
I ty něco umíš
Nejde to, zvládnu to!
Kamarádství jako prevence
Slavata triatlon tour
Předškolní kroužky pro děti ze sociálně
ohrožených rodin ve Slaném
Víkendové jednodenní aktivity pro děti z Ralska
Už vím, co s tím!

35 000 Kč
55 000 Kč
55 000 Kč
25 000 Kč
35 000 Kč
55 000 Kč
25 000 Kč
35 000 Kč
10 000 Kč
55 000 Kč

35 000 Kč
55 000 Kč
25 000 Kč
35 000 Kč
55 000 Kč
55 000 Kč
35 000 Kč
35 000 Kč
20 000 Kč
25 000 Kč
35 000 Kč
35 000 Kč
35 000 Kč
35 000 Kč

Autoškola
Fotbalem za svým snem

34 400 Kč
35 000 Kč

Společně to zvládnem
Bertík pomáhá psychoterapií

55 000 Kč
55 000 Kč
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5.2 VLASTNÍ SOCIÁLNÍ PROJEKTY

Nadační fond ALBERT nerozděluje jenom finanční příspěvky prostřednictvím grantových výzev, ale snaží se využít synergie se svým zakladatelem, společností
Ahold Czech Republic, a.s., a zapojit do realizace sociálních projektů i velkou síť maloobchodních prodejen Albert. Daří se mu to především ve dvou projektech,
kterými jsou OBCHŮDKY S ALBERTEM a DO ALBERTA NA PRAXI.

5.2.1 OBCHŮDKY S ALBERTEM

V roce 2017 si mohly ústavní zařízení a neziskové organizace zažádat o finanční příspěvek na výrobu svých výrobků, které pak v období adventu prodávaly v 52
prodejnách Albert. Maximální příspěvek na obchůdek činil 3 000 Kč. Organizace připravily žádost a rozpočet, kde představovaly prodejní plán společně se svými
klienty. Nakonec bylo podpořeno 58 organizací, které pak prodávaly vlastnoručně vyrobené výrobky zákazníkům prodejen Albert ve vánočním čase. Nadační fond
ALBERTpřispěl celkově na výrobní materiál částkou 169 011 Kč. 257 dětí z 58 organizací si tak vydělalo téměř půl milionu korun (490 163 Kč).
Obchůdky s Albertem podporují finanční gramotnost, rukodělnou činnost a prodejní dovednosti dětí z dětských domovů a dalších neziskových organizací, které
pracují se sociálně ohroženými dětmi a mládeží.

OBCHŮDKY S ALBERTEM 2017 V ČÍSLECH
Počet zapojených organizací
Počet zapojených prodejen
Výše příspěvků na materiál
Počet zapojených dětí
Celkový výdělek organizací

58
52
169 011 Kč
257
490 163 Kč

Obchůdky s Albertem byly realizovány i v centrále společnosti Ahold a distribučních centrech v Olomouci, v Klecanech a v Březhradě.
Děti z dětských domovů Solenice, Dolní Počernice a Husita podpořil nákupem jejich vánočních dekorací i samotný ministr průmyslu a obchodu.

5.2.2 DO ALBERTA NA PRAXI
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Cílem projektu je, abychom získali zájem mladých lidí z ústavní péče o práci v našich prodejnách a umožnili jim získat dobrou brigádu. Dvanáct dětí ze sociálně
ohroženého prostředí přivítala v květnu prodejna Albert ve Štěrboholch, kde se jich ujal náš zkušený tým učňů. Ti jim vysvětlili, jak se v jednotlivých úsecích
pracuje, a děti si potom mohly vyzkoušet rovnou v praxi, jak se pečou vánočky nebo jak obsluhovat zákazníky v oddělení lahůdek. Jedním z úspěšných absolventů
programu je i Lukáš z Příbrami.
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LUKÁŠ, ÚSPĚŠNÝ ABSOLVENT PROJEKTU DO ALBERTA NA PRAXI
Středoškolák Lukáš žije v dětském domově Husita a během léta chodil na brigádu do příbramského Alberta. V prodejně si ho tak oblíbili, že by byli rádi, kdyby u nich zůstal.
Dětský domov Husita se nachází na konci rychlostní silnice R4 z Prahy do Příbrami a jeho zřizovatelem je Pražská diecéze Církve československé husitské. Jedním z obyvatel
domova je Lukáš, který se druhým rokem učí na truhláře ve Středním odborném učilišti Hluboš. Lukáš hraje závodně fotbal, a aby si něco přivydělal, neváhá o prázdninách
vyrazit na brigádu. Letos se za pomoci zástupkyně ředitele domova Ivety Železníkové přihlásil na brigádu do příbramského supermarketu Albert 645.
„V prodejně máme jenom dva muže, proto jsme další mužskou posilu přivítali. Lukáš se ujal vybalování suchého sortimentu, které je fyzicky náročnější,“ popisuje manažerka
prodejny Michaela Ulrichová. A šlo mu to velmi dobře, protože je pečlivý. „Jen občas jsem nevěděl, co kam patří, to jsem se pak musel zeptat,“ přiznává Lukáš. Na každou
připomínku od kolegů ale reagoval velmi dobře a snažil se příště chybu neopakovat. Aby poznal chod celé prodejny, vyzkoušel si už i úsek ovoce a zeleniny a měl by se také
postavit za pult lahůdek. Manažerka prodejny si také pochvaluje, že se na Lukáše mohli vždy spolehnout, že na domluvenou směnu dorazí. Chodil pouze na odpolední, a tak
naštěstí nemusel zápasit s ranním vstáváním. „Díky dobrému naplánování směn jsem si mohl užít i prázdniny a někam odjet,“ dodává Lukáš. Kromě výplaty Lukáš získal na
brigádě mnoho zkušeností, které postupem času mohl začít předávat i dalším brigádníkům. Navíc poznal, jak to chodí v obchodě a kolik práce je s chodem prodejny spojeno.
„Lukáš se do obchodu hodí. Je vstřícný k zákazníkům. Obzvláště ti starší ho milují, protože jim ochotně poradí nebo si s nimi popovídá. Oblíbili si ho ale i kolegové, protože
je to usměvavý pohodář, který má rád legraci. Luky je prostě náš,“ říká manažerka prodejny.

5.2.3 BĚH PRO NADAČNÍ FOND ALBERT

VYBRANÉ PROJEKTY
Lata, z.ú. – Ve dvou se to táhne lépe
Letní dům, z. ú. – Spolu o krok dále
Mimo domov, z.ú. – Život nanečisto

30 000 Kč
40 000 Kč
30 000 Kč

Běh Prokopským údolím se uskutečnil v srpnu 2017
v rámci měsíce zdraví společnosti AHOLD Czech Republic,
a.s. a vynesl Nadačnímu fondu Albert 100 000 korun. Běhu
se zúčastnilo 184 zaměstnanců z centrály společnosti.
Celkem se uběhlo 986 kilometrů, které byly zaokrouhleny
na 1 000, a tak vznikl dar v podobě 100 000 korun. O tom,
na který projekt peníze putovaly, rozhodli zaměstnanci
Aholdu v intranetovém on-line hlasování. K finální podpoře
vybrali zaměstnanci tyto tři projekty.

5.2.4 VÁNOCE DĚTEM

Pod záštitou Nadačního fonduALBERT realizovala společnost Ahold Czech Republic, a.s. vánoční kampaň, kde z každého prodaného spotřebiče Philips putovaly 2 Kč na
vánoční dárky a přání pro děti z dětských domovů. Zákazníci mohli kampaň podpořit i prostřednictvím QR kódů, díky kterým přispěli na dárky pro děti v libovolné výši
a vykouzlili tím úsměvy na tvářích ještě více dětí. Díky vánoční kampani bylo na dárky pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí nakonec vybráno 344 600 Kč.

5.2.5 STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Již druhým rokem mohli zaměstnanci Ahold Czech Republic, a.s. podpořit vánoční přání konkrétních dětí z dětských domovů prostřednictvím intranetu akci nazvanou
Strom splněných přání. Zájemci si na intranetu mohli vybrat konkrétní dítě s konkrétním vánočním dárkem a prostřednictvím účtu Nadačního fondu ALBERT na něj
poslat peníze. Netrvalo dlouho a dětská přání začala ze seznamu postupně mizet a brzy bylo jasné, že všechny děti, které vyslovily své přání, získají o Vánocích svůj
vysněný dárek. Zaměstnanci přispěli na dětská vánoční přání částku 34 700 Kč.
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6. VZDĚLÁVACÍ
PROGRAM
ZDRAVÁ 5

Vzdělávací program Zdravá 5 pokračoval úspěšně
v mateřských i základních školách i v roce 2017. Mateřským
školám jsme nabídli úplně nový program Hrátky Zdravé
5 a oba dva moduly programů pro základní školy byly
aktualizovány. Ještě více se věnovaly tématům, jako
jsou polotovary a správný nákup. Novinkou je výuková
pomůcka lidské tělo, na kterém dětem demonstrujeme
vliv jednotlivých skupin potravin na správné fungování
konkrétních částí těla nebo orgánů. Tato pomůcka dětem
pomáhá názorněji pochopit, proč je důležité dbát na
správnou výživu, a jaký konkrétní dopad mají na naše tělo
výživové prohřešky.

V roce 2017 jsme navštívili celkem 744 škol a zařízení ve všech regionech republiky. V mateřských
školách proběhlo 886 lekcí (pro celkem 16 324 dětí), na 1. stupni základních škol jsme realizovali
2 043 výukových lekcí (pro celkem 41 941 dětí) a na 2. stupni prošlo výukou 12 092 dětí v rámci
635 výukových bloků. Celkem prošlo Zdravou 5 v rámci 3 564 výukových programů na 70 357 dětí.
Do škol pravidelně jezdilo 40 odborně vyškolených lektorů, kteří dohromady pro Zdravou 5
odpracovali 12 093 hodin a za dětmi najeli 127 707 kilometrů.
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Lektorky Zdravé 5 prochází každoročně důkladným odborným školením. Téma výživy prezentuje
dlouholetý spolupracovník Zdravé 5 a odborník na výživu z IKEM RNDr. Pavel Suchánek.
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ZDRAVÁ 5 V ČÍSLECH
Počet zapojených škol
Počet odučených lekcí
Počet proškolených dětí
Počet odborně proškolených lektorek
Počet odpracovaných hodin
Počet najetých kilometrů

744
3564
70 357
40
12 093
127 707

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:

Hrátky Zdravé 5
•

Mateřské školy navštěvujeme s novým programem – příběhem chlapce Péti, který díky holčičce Evičce najde cestu ke zdraví. Do pásma interaktivních
praktických úkolů propojených chytlavou písničkou Jídlo je přítel se zapojují jako aktéři příběhu všechny děti. Zároveň jsme pro mateřské školy připravili
soutěž o sadu kostýmů, se kterými se v lekci setkají. K sadě náleží i scénář, manuál a další náležitosti, které dětem pomohou nacvičit hezké představení
pro rodiče s názvem Dva stolky ze školky.

Škola Zdravé 5
•

Program je určen žákům 1. stupně ZŠ. Odborný lektor seznamuje žáky formou her a soutěží s 5 základními zásadami správného stravování, jako je správné
složení svačiny, její nákup a příprava. Důležitým tématem jsou polotovary, čtení etiket, obsah cukru v jednotlivých nápojích a vliv skupin potravin na lidské tělo.

Párty se Zdravou 5
•
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Dvouhodinovku vaření, respektive přípravy studeného párty pohoštění, nabízíme žákům 2. stupně ZŠ. Dozvědí se spoustu užitečných informací o správném
složení pokrmů a několik si jich také sami připraví. Lekce je zaměřena i na pravidla hospodárnosti v kuchyni a správný nákup za rozumně vydané finanční
prostředky. 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:
MŠ Mokré Lazce
(soutěž o sadu kostýmů k představení Dva stoky ze školky)
Dobrý den, moc Vám děkujeme za balík plný krásných dárečků!!! Měli jsme z nich velkou radost. Více na fotkách. Ať se Vám daří, děkujeme a zdravíme Zdravou 5.
Katka Slivková a děti z MŠ Mokré Lazce.
ZŠ a MŠ Chraštice
Dobrý den paní Nepokojová, chtěla bych tímto poděkovat paní lektorce Lucii Balounové a celému týmu Zdravé 5 za kvalitně provedené výukové programy na naší
škole. Všechny naše žáky i děti z mateřské školy programy bavily, byly poučné a určitě si všichni nějaké znalosti a dovednosti odnesli! S pozdravem, Mgr. Jolana
Vaněčková (zástupce ředitele ZŠ a MŠ Chraštice)
ZŠ Hejnice
Dobrý den, ještě jednou bych Vám ráda poděkovala za vstřícnost při výběru termínu i pomoc a vyřešení problému s registrací naší školy. Výukový program „Zdravé
5“ byl pečlivě připravený, žáky zaujalo používání názorných pomůcek – obrázků, o problematiku se zajímali, ale nadšeni byli zejména závěrečnou fází, kdy si ze
zeleniny měli připravit špíz. Z tohoto důvodu bychom se přimlouvali u teoretické – výkladové části ubrat na stopáži nebo ji více propojit s manipulační činností
a třeba ji i obohatit o ukázku nebo možnost, jak rozlišit, které potraviny se v obchodě jen tváří jako zdravé a které skutečně zdravé jsou. Zásady zdravé výživy jsou
v dnešní době sice hodně diskutované téma, ale do všech rodin zdaleka ještě nepronikly. Tak se nám snad zadaří spojenými silami semínko zasadit.
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Děkujeme za Váš čas i výuku „Zdravé 5“ na naší škole. Za kolektiv učitelů 1. stupně L. Kučinová
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6.1 KUCHAŘSKÁ SOUTĚŽ COOLINAŘENÍ S ALBERTEM

I v roce 2017 proběhla dětská kuchařská soutěž s názvem Coolinaření s Albertem, byl to již pátý ročník soutěže. Přihlásit se mohly opět tříčlenné týmy dětí ve
věku od 5 do 15 let z mateřských i základních škol a děti z dětských domovů, případně jiných sociálních subjektů nebo volnočasových sdružení. Letos byl koncept
obohacen o sociální rozměr – děti se o pohoštění připravené do soutěže rozdělí s potřebnými lidmi v okolí a udělají (si) radost jídlem. Porotu zaujaly desítky
dojemných setkání dětí se seniory, opuštěnými lidmi ze sousedství, nemocnými spolužáky nebo členy záchranných složek z okolí.

Jako příklady vybíráme příběhy týmů, které nakonec ve svých kategoriích finále vyhrály:
MŠ Ořechov:
Vážená poroto, jsme děti z mateřské školy, která se nachází v líbezném srdci Vysočiny. Jsme obklopeni krásnou přírodou s jehličnatými lesy. Naši Mysliveckou
svačinu jsme se rozhodly připravit pro pana myslivce Romana Sklenáře. Tento nimrod se skvěle stará nejen o okolní lesy a jejich zvířátka, ale také o nás, nejmenší.
Pravidelně s ním chodíme do lesa ke krmelci i k zásypu. Sbíráme kaštany a žaludy či sušíme staré pečivo pro zvěř. Docházíme k panu myslivci i domů, protože
chová živou divokou bachyni Betynku. Tu máme moc rádi! Pan Sklenář nám ukazuje i výcvik lovecky upotřebitelného psa Dona. Myslivec navštěvuje i naši školku,
kde nám předčítá příběhy z časopisu Malá myslivost. Jsme velmi rádi, že ho máme a můžeme touto soutěží našemu velkému kamarádovi poděkovat.
Školní družina při ZŠ Studnice:
Pozdrav posíláme ze školní družiny při malotřídní škole ZŠ Studnice u Náchoda a úvodem děkujeme za možnost účasti ve Vaší soutěži. Děti ze školní družiny
(1.–3. třída) se opravdu s velkou chutí pustily do připravování této akce. Po dlouhé, kruté zimě se všichni těšíme na jaro, a tak jsme toto období chtěli zpříjemnit
i pomocí zdravé stravy především babičkám a dědečkům z naší vesnice. Děti vytvořily pozvánky nazvané „Vaječné hody“ a naše spoluobčany z vesnice osobně
pozvaly. Jsou nakoupeny potraviny a začínáme coolinařit. Vymýšlíme doprovodný program – hra jarních písní na zobcovou flétnu a krátké divadelní představení na
téma „Jak šlo vejce na vandr“. Jídlo chutná v pěkném prostředí, proto rychle ubrusy na stůl, prostírání s motivem vejce, pár papírových tulipánů, proškolit číšníky
o správné obsluze a už jsou tu první pozvaní hosté (musíme dodat, že naše družina je ve druhém patře bez výtahu). Uvítání a číšníci začínají servírovat.
ZŠ Drahotuše:
Do soutěže se zapojila většina této školy. Dívky z týmu Hledá se krab! předaly své výrobky Městské policii Hranice. Velitel Městské Policie se přijel do Drahotuš
podívat na přípravu a společně jsme převezli svačinky na stanici MP Hranice v budově MÚ Hranice, Pernštejnské náměstí 1.
Dětský domov Most:
Vyrobily jsme kytici pro tety v dětském domově a chtěli bychom jim ji darovat např. ke svátku matek nebo prostě jen tak za to, jak se o nás starají. A složili jsme
k tomu i krátkou básničku:
„Nebydlíme u maminky, ale máme tetičky.
A tak jim teď z velké lásky upečeme kytičky.
Někdy slané, jindy sladké – jak kdo to má rád.
Umíme si s jídlem hrát
a chceme ho tetám darovat.“

ů
bch dk

s

Alb

y

O

Do soutěže se v roce 2017 přihlásilo rekordních 571 týmů a v tomto ročníku vybírala postupující do finále poprvé přímo odborná porota. Finále se konalo v sobotu
3. června 2017 na Plechárně v Praze na Černém Mostě. Na dvacítku tříčlenných dětských týmů ve čtyřech kategoriích čekaly 2 disciplíny – studené pohoštění dle
vlastního výběru a pak aranžmá svačinové krabičky z do poslední chvíle tajných ingrediencí. Úkolem soutěžících bylo nejen vše hezky naaranžovat, ale také vybrat
suroviny tak, aby tvořily nutričně vyvážený pokrm.
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VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ:

Kategorie Mateřské školy: Tým Čiperky z MŠ Ořechov na Vysočině
Kategorie 1. stupeň základních škol: Tým Školní družina ze ZŠ Studnice v Královéhradeckém kraji
Kategorie 2. stupeň základních škol: Tým Hledá se krab! Ze ZŠ Drahotuše v Olomouckém kraji
Kategorie Dětské domovy a sociální zařízení: Tým Mosťandy z Dětského domova v Mostě
Vítězné týmy strávily za odměnu o týden později víkend plný zážitků v Ekocentru Orlov u Příbrami.

6.2 VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY AKREDITOVANÝ MŠMT

V roce 2017 pobíhala další série metodických seminářů Zdravá 5 – pět didaktických námětů na podporu výchovy ke správné výživě dětí a mládeže, tentokrát pro
pedagogy ze základních (školní rok 2016/2017) i mateřských (školní rok 2017/2018) škol. Čtyřhodinový seminář je akreditován Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy a je určen učitelům, 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 tématech
spojených s Výchovou ke zdraví, která jsou součástí programu Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí ZDRAVÍ 2020. Praktický workshop
s využitím didaktických pomůcek ve skupinové a individuální práci se žáky prezentuje Ing. Petra Režná, Ph.D z Nadačního fondu ALBERT.
V roce 2017 prošlo sérií 11 seminářů (3 pro ZŠ, 8 pro MŠ), které jsme organizovali v každém krajském městě, celkem 312 pedagogů ze 306 škol. Prostřednictvím
jejich další práce s dětmi za přispění balíčku interaktivních didaktických pomůcek, které od Nadačního fondu ALBERT dostávají zdarma, jsme proškolili dalších
více než 30 tisíc dětí v základních i mateřských školách. 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.
Zpětná vazba od škol nás ujistila o smysluplnosti našich seminářů:
63. MŠ Plzeň, Věra Fišerová
Výukové pomůcky obdržené na semináři Zdravá 5 využíváme v naší třídě především při práci s předškoláky, např. v tématech zabývajících se sportem, zdravím
atd. Nejvíce využíváme pevné plastové žetony s obrázky potravin. My, pedagogové, oceňujeme především kvalitu zpracování – pevnost, omyvatelnost žetonů, děti
barevnost a pěkné výtvarné zpracování (obrázky jasně vypovídající s nesporným obsahem). Velmi poutavou pomůckou je pro nás též „receptář“ nápadů na zdravé
svačinky včetně fotografií.
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ZŠ a MŠ Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, Mgr. Martina Hubková
Dobrý den,
pomůcky využívám moc ráda. Momentálně u nás probíhá další Váš program (i 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.
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6.3 TÝM ZDRAVÁ 5

Velkou pozornost a péči věnuje Zdravá 5 týmu lektorů, které pravidelně odborně zaškoluje. Jejich
činnost v terénu pravidelně monitorujeme.
Ing. IVETA ONDRÁŠKOVÁ SPOLUPRACUJE SE ZDRAVOU 5 V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI OD
ROKU 2017:
Proč vás baví práce lektorky Zdravé 5?
Často slýchávám, jak je dnešní mládež nevychovaná a jak je těžké s ní pracovat. Ano, tou
uspěchanou dobou, ve které žijeme, se děti opravdu mění a mnohem rychleji vyvíjejí. Ale pořád
jsou to děti, jejichž vývoj se dá nádherně ovlivnit a je třeba se tomuto vývoji také přizpůsobit a jít
s dobou, umět komunikovat jinak, než jsme byli zvyklí. Jsem ráda, že právě já mohu být u toho.
Každým dnem se přesvědčuji, že pokud děti dokážete zaujmout, může být škola velkou zábavou
pro všechny.
Jak se mění povědomí dětí o správné výživě?
Každý den pracuji s jiným kolektivem dětí, nikdy nevím, jak budou děti reagovat. Někdy mě učitelky
předem varují, že to nebudu mít snadné, protože děti mají problém s udržením koncentrace.
Nakonec je však situace opačná. Jakmile začnu hovořit na téma: přeslazené limonády, palmový
tuk, přesolené hranolky atd., žáci okamžitě zmlknou a celých 45 minut doslova „hltají“ každé
mé slovo. Spolupracují, ptají se na to, co je zajímá více, některá fakta jsou jim známá, ale
s některými informacemi se seznamují poprvé. Většinou ani nechtějí přestávku. Z toho jasně
vyplývá, že problematika zdravého stravování děti velmi zajímá a mají potřebu se dále vzdělávat.
Jak se mění kvalita svačin dětí?
Je velmi zajímavé sledovat, jak se složení svačin liší v závislosti na věku a lokalitě. Zatímco na
svačiny z vesnických škol je radost pohledět – polovina krabičky je zaplněná ovocem a zeleninou,
u dětí v městských školách již tomu tak není. Je u nich naprosto normální, že nosí každý den
slazené limonády, sladkosti, chipsy a přeslazené pečivo. Ještě smutnější na tom je, že děti ani
netuší, v čem spočívá chyba. Diametrální rozdíl spatřuji i mezi prvním a druhým stupněm.
Zatímco mladší děti mívají svačinu v pořádku, u starších děti je to velká bída. Zřejmě je to tím,
že rodiče už dětem svačiny nepřipravují a místo toho jim dají peníze, aby si je vybraly samy.
Jaký trend vnímáte ve výživě dětí v poslední době jako alarmující a naopak potěšitelný?
Zdravá výživa je trendem současné doby, není divu, že už i děti se o tuto problematiku začínají
zajímat. Mám však dojem, že těch informací mají tolik, že nakonec neví, čemu věřit. Děti
z vyššího stupně vyloženě čekají na to, až jim řeknu, jakým informacím věřit, a co odmítnout.
Upřímně, dětem se nedivím. Vzorem je vždy rodina a pokud se rodiče nestravují správně, děti
nemají motivaci stravovací návyky měnit. Projektem Zdravá 5 snad vychováme generaci, která
bude vědět, jakým směrem má ve stravování pokračovat.
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Mediální výstupy
Celkem 823 výstupů
Bertík pomáhá

408

Obchůdky
s Albertem

47

Zdravá 5

329

Nadační fond
ALBERT

39
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7.
MEDIÁLNÍ
VÝSTUPY
V ROCE 2017

O pomoci Nadačního fondu ALBERT informoval celostátní i regionální tisk.
Přehled mediálních výstupů dokladuje následující tabulka.
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Financování činnosti Nadačního fondu Albert bylo v roce 2017 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 2017 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, putoval na podporu organizace fungující
v daném regionu.
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 2017 tento svůj závazek řádně plnila.

PŘEHLED PŘIJATÝCH FINANČNÍCH DARŮ
Nadační fond ALBERT v roce 2017 obdržel následující finanční dary:

Prodej plastových tašek v prodejnách Albert
Prodej kávy a čaje v prodejnách Albert
Výprodej oblečení skladových zásob prodejen Albert
Vánoce dětem – vánoční kampaň Philips
Běh pro NF Albert
Příspěvky zaměstnanců a zákazníků AHOLD Czech Republic, a.s.
Nákupní poukázky
Mikuláš dětem
CELKEM

8 758 000 Kč
1 205 000 Kč
46 000 Kč
340 000 Kč
100 000 Kč
87 000 Kč
250 000 Kč
10 180 699 Kč
10 809 000 Kč
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8.
FINANČNÍ
PŘEHLED
V ROCE 2017

PŘEHLED O POSKYTNUTÝCH A PŘIJATÝCH DARECH
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PŘEHLED POSKYTNUTÝCH FINANČNÍCH DARŮ
A NÁKLADŮ V ROCE 2017
V roce 2017 poskytl Nadační fond Albert v rámci svých grantových výzev nadační příspěvky ve výši:

SOCIÁLNÍ OBLAST
Poskytnuté příspěvky v rámci jednotlivých grantových programů v roce 2017
Bertík pomáhá 2017
Obchůdky s Albertem 2017
Vánoce dětem
Běh pro NF Albert
Strom splněných přání
Do Alberta na praxi
Ostatní
CELKEM

44

3 584 788 Kč
169 011 Kč
344 600 Kč
100 000 Kč
34 700 Kč
916 Kč
1 800 Kč
4 235 815 Kč

NÁKLADY

4 811 000 Kč
956 000 Kč
5 767 000 Kč

Náklady na realizaci vlastních projektů
Náklady na činnost a správu fondu
CELKEM
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9.
NÁKLADOVÉ
KRITÉRIUM
PRO NADACE
A NADAČNÍ FONDY

Celková hodnota nákladů k 31. prosinci 2017 činila 5 767 000Kč, z toho částka 4 811 000 Kč
byla vynaložena na realizaci vlastních projektů. Náklady na činnost, včetně nákladů na správu
Nadačního fondu činily 956 000 Kč za rok 2017. Zakladatelé se v etickém Kodexu Nadačního
fondu ALBERT zavázali uhradit veškeré provozní náklady spojené s činností fondu, pokud
nejsou kryté věcným plněním nebo specifickým příspěvkem na provozní náklad od třetí strany.
Na úhradu těchto nákladů nebyly použity dary dárců fondu, a tedy bylo statutem stanovené
pravidlo omezení nákladů na správu ve výši 40 % z částky poskytnutých nadačních
příspěvků dodrženo.
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10.
VÝSLEDKY
HOSPODAŘENÍ
V ROCE 2017

Nadační fond Albert hospodařil v roce 2017 se ziskem 8 000 Kč.
Zisk vznikl prodejem výrobků dětí z dětského domova z Hranic na Moravě v rámci projektu Obchůdky
s Albertem, který byl následně v roce 2018 dětskému domovu darován.

Dětský domov

8 000 Kč
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ÚČETNÍ
UZÁVĚRKA
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12.
VÝKAZ ZISKU
A ZTRÁT
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13.
VÝROK
AUDITORA
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NADAČNÍ FOND ALBERT
RADLICKÁ 117
150 00 PRAHA 5
IČ: 28967496
WWW.NADACNIFONDALBERT.CZ
WWW.FACEBOOK.COM/NADACNIFONDALBERT

