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1.
SLOVO PŘEDSEDY

Nadační fond Albert pokračoval v uplynulém roce 2018 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.
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 devět
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 2018 v sociální oblasti 91 projektů. Na pomoc jsme rozdělili
téměř 4 miliony korun prostřednictvím grantových výzev. Tou hlavní je program Bertík pomáhá,
který již třetím 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.
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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 35 lektorek odučilo téměř 4 000 hodin na 837 školách po celé České
republice.
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

Alb

s

2

ů
bch dk

y

O

Předseda Správní rady

ertem

Bertík
pomáhá

3

2.
NADAČNÍ
FOND ALBERT
V KONTEXTU
DÁRCE

STRATEGIE SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI
•	Strategie odpovědného obchodníka patří mezi hlavní aspekty
podnikání společnosti Albert 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
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•	Již od roku 1999 realizoval Albert 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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3.
O NADAČNÍM
FONDU ALBERT

O NADAČNÍM FONDU
•

 adační fond ALBERT, se sídlem Radlická 117, 158 00 Praha 5, IČO: 289 67 496, byl
N
založen svým zakladatelem, společností Albert Česká republika, s.r.o. (dříve AHOLD
Czech Republic, a.s. a dále „Albert“), 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.

•

 adační fond ALBERT navázal v roce 2009 na dlouhodobé charitativní aktivity svého
N
zakladatele, společnosti Albert Česká republika, s.r.o., a svým posláním „Zdravý život
pro společnost a pomoc těm, kteří ji potřebují“ sjednotil jeho dobročinné aktivity.

•

 adační fond ALBERT má jediného zakladatele, kterým je společnost:
N
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

•

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

SPRÁVNÍ RADA

Mgr. JIŘÍ MAREČEK
Předseda správní rady
den vzniku členství ve správní radě: 1. listopadu 2015
den znovuzvolení: 24. srpna 2018

MARTINA ČERNÁ
Členka správní rady
den vzniku členství ve správní radě: 1. srpna 2015
datum znovuzvolení: 24. srpna 2018

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 Albert 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 Albert pracuje na pozici ředitele komunikace.

Odbornice na CSR
Martina Černá pracuje v Albertu 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 Albertu s nadačním fondem.

SPRÁVNÍ RADA

SPRÁVNÍ RADA

Prof. PhDr. PETR MACEK, CSc.
Člen správní rady
den vzniku členství ve správní radě: 9. října 2009,
den znovuzvolení: 24. srpna 2018

Marcela Varmužová
Členka správní rady
den vzniku členství ve správní radě: 11. dubna 2017
Regionální manažer pro operativu
Marcela Varmužová pracuje v Albertu 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.
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Odborník na sociální problematiku - psychologii dospívajících
Profesor Macek je uznávaným odborníkem v oblasti sociální psychologie. V současnosti
působí jako proděkan pro vědu a výzkum a doktorské studium na Fakultě sociálních studií na
Masarykově univerzitě v Brně, kde je dále vedoucím Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny
a na Katedře psychologie zastává funkci profesora. Zabývá se především výzkumem oblasti
sociální a vývojové psychologie a psychologie adolescentů.
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SPRÁVNÍ RADA

DOZORČÍ RADA

Kateřina Harris Hořínková
Členka správní rady
den vzniku členství ve správní radě: 11. dubna 2017

ING. LENKA DUŠKOVÁ
Předseda dozorčí rady
den vzniku členství v dozorčí radě: 23. srpna 2018
den vzniku funkce: 24. srpna 2018
Lenka Dušková pracuje pro společnost Ahold od roku 2015, kdy přišla ze společnosti Delhaize po
šestileté působnosti na manažerských projektových a finančních pozicích v Delhaize America a
Delhaize Bulgaria. Lenka nyní zastává funkci Director Business Controlling, kdy dohlíží na řízení
obchodních aktivit z hlediska finančního a procesního, vyhodnocování finančních i nefinančních
ukazatelů v rámci strategických cílů společnosti. Díky svým bohatým zkušenostem v oblasti
financí a controllingu je aktivním členem dozorčí rady Nadačního fondu Albert.

SPRÁVNÍ RADA

DOZORČÍ RADA

MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.
Člen správní rady
den vzniku členství ve správní radě: 9. října 2009
den znovuzvolení: 24. srpna 2018

ING. DAVID SLAVATA, PH.D.
Člen dozorčí rady
den vzniku členství v dozorčí radě: 9. října 2009
den znovuzvolení: 23. srpna 2018

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.

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.
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Ředitelka marketingu
Kateřina Harris Hořínková 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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VÝKONNÝ ORGÁN

JUDr. VLADIMÍRA JIČÍNSKÁ
Členka dozorčí rady
den znovuzvolení: 23. srpna 2018

EVA NEPOKOJOVÁ
Projektová manažerka
programu Zdravá 5 od roku 2011

Vedoucí právního oddělení společnosti Ahold Czech Republic, a.s.
Má bohaté zkušenosti v oblasti civilního a obchodního práva včetně mezinárodního práva
soukromého a současně manažerské zkušenosti, které získala vedením právních oddělení
na předchozích pozicích. Vedle právní agendy byla odpovědná i za compliance a corporate
governance. Jako člen dozorčí rady Nadačního fondu ALBERT se chce proaktivně zapojit do
programu nadačního fondu a prostřednictvím svých znalostí a zkušeností osobně přispět
k zavedení compliance rules a corporate governance do nadačního fondu, neboť tímto se zvýší
jeho známost i důvěryhodnost.

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 ve 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

VÝKONNÝ ORGÁN

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

BC. ALENA PALDUSOVÁ
Programová manažerka
Programu Zdravá 5 od listopadu 2018

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 Nadačního fondu ALBERT. Vytvářela
systém pro fungování jeho grantových programů a od roku 2011, kdy fond mohl začít realizovat
i vlastní dobročinné programy, stála u znovuobnovení projektu Zdravá 5 jako i u dalších projektů
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.

Alena Paldusová vystudovala výživové poradenství a s projektem začala spolupracovat v dubnu
roku 2018. Na konci roku převzala vedení celého projektu po Evě Nepokojové. Zkušenosti
s lektorskou činností, odborné znalosti i předchozí pracovní zkušenosti manažera v reklamní
agentuře zúročuje při vedení Zdravé 5.
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DOZORČÍ RADA
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VÝKONNÝ ORGÁN
BLANKA LIŠKOVÁ
Asistentka projektu Zdravá 5 a administrátorka
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
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 2018

Charitativní práci je obvykle těžké kvantifikovat v přesně
měřitelných ukazatelích. I přesto uvádíme v následující
tabulce několik čísel, které bilancují naši práci v roce
2018 v oblasti sociálních projektů i projektu na podporu
správného stravování – Zdravá 5.

ZDRAVÁ 5

Počet podpořených sociálních projektů: 91

Počet proškolených dětí: 73 481

Darovaná částka na sociální projekty: 3 970 481 Kč

Počet zapojených ZŠ/MŠ: 837

Počet realizovaných Obchůdků s Albertem: 70

Počet odučených lekcí: 3810

Počet zapojených prodejen Albert do Obchůdků s Albertem: 65

Počet lektorů: 35

Výtěžek z Obchůdků s Albertem: více než 610 000 Kč

Počet odpracovaných hodin: 12807

Počet zapojených dětí v Obchůdcích s Albertem: 700

Počet zapojených týmů ve Finále Zdravé 5

Počet dětí projektu Do Alberta na praxi: 31

Počet najetých kilometrů: 138 888km
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5. SOCIÁLNÍ
OBLAST

5.1 BERTÍK POMÁHÁ 2018
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.
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.
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V roce 2018 bylo v rámci grantové výzvy BERTÍK
POMÁHÁ nakonec podpořeno 80 projektů na podporu
vzdělávání a rozvoje sociálně ohrožených dětí a výše
nadačních příspěvků činila celkem 3 591 120 Kč.
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5.1. 1 BERTÍKOVA ŠTAFETA

Bertíkova štafeta je projekt, volně navazující na charitativní kampaň Bertík pomáhá, v rámci
které se snažíme splnit dětem z dětských domovů jejich přání, které souvisí s jejich zájmy nebo
studiem. V roce 2018 jsme například Veronice z domova ve Fulneku zprostředkovali setkání
s její oblíbenou herečkou Patrícií Solaříkovou, která s ní strávila den v psím útulku v Praze. Malý Lukášek
z Dětského domova ve Valašském Meziříčí si zas zahrál s prvoligovým týmem Beranů ze Zlína. Talentoovaný
student HAMU, Jarek z Vizovic, si zatančil se svým tanečním vzorem Miřenkou Čechovou.
TANEC JE PRO MĚ BRÁNA DO JINÉHO SVĚTA
Jednadvacetiletý Jarek bydlí v dětském domově ve Vizovicích již desátým rokem a ze všeho nejvíc miluje tanec.
Zdá se, že motto „Přes obtíže ke hvězdám“ si vzal skutečně k srdci, protože se své vášni i díky Nadačnímu
fondu Albert intenzivně věnuje a coby tanečník a choreograf již oslavil nejeden úspěch.
Jarek se s tancem seznámil již ve třech letech díky svojí mamince. „Moje maminka měla problémy jak finanční,
tak i psychické. Aby z toho pekla mohla na chvilku utéci, často si pro sebe tancovala s hudbou nahlas. Když
otčím nebyl doma, najednou jako by ožila, byla sama sebou a šťastná,“ vypráví Jarek. Svou maminku tehdy
s nadšením pozoroval a netrvalo dlouho, aby se i Jarek oddal rytmu hudby a rozpohyboval tělo. „Tehdy jsem
zjistil, že i pro mne je tanec bránou do jiného světa, kde se cítím bez tíže a ocitám se v ráji, kde mi nikdo
nemůže ublížit,“ doplňuje.
V současné době se věnuje moderním stylům, baletu, jazzu a zejména contemporary – výrazovému tanci.
Zatancoval si už po boku mnoha uznávaných tanečních jmen, vystoupil také v Českém centru v New Yorku
či ve Slovenské televizi jako tanečník Heleny Vondráčkové. „V neposlední řadě jsem úspěšně složil přijímací
zkoušky na prestižní univerzitě HAMU, což považuji za svůj důležitý posun v dráze profesionálního tanečního
interpreta a choreografa,“ pochvaluje si Jarek.
Kromě tance má rád focení, procházky v přírodě a svou kočičku Kate. Nejoblíbenějším předmětem Jarka
ve škole jsou dějiny, ať už všeobecné nebo umění. „Kdo nezná svojí historii, je nucen si ji zopakovat, proto
20
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tento předmět považuji za velmi důležitý,“ dodává. Svému dětskému domovu přeje, aby paní ředitelka
a vychovatelky nadále vkládaly do dětí tolik důvěry, kterou vložily do něj. „Chtěl bych, aby děti v budoucnu
nadále měly tak úžasné tetičky a paní ředitelku a aby tety měly stále elán a motivaci děti podporovat v tom,
co je baví,“ uzavírá Jarek.
LUKÁŠEK, DĚTSKÝ DOMOV VALAŠSKÉ MEZIŘÍČI
SPORT JE PRO MĚ VŠÍM
Lukášovi je teprve sedm let a vyrůstá v Dětském domově ve Valašském Meziříčí. V září nastoupí do první třídy,
ale už teď je velmi pravděpodobné, že jeho nejoblíbenějším předmětem bude tělesná výchova. Lukášovým
největším koníčkem je totiž sport všeho druhu. Nejvíce ale propadl hokeji, kterému se může věnovat i díky
podpoře Nadačního fondu Albert.
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Nejoblíbenějším Lukášovým sportem je bez pochyby lední hokej. V současné době hraje
v hokejové přípravce a jeho snem je stát se profesionálním hokejistou stejně jako jeho velké vzory,
Jaromír Jágr a Dominik Hašek. „Nadační fond mi hradí sportovní vybavení, členské příspěvky
a soustředění. Díky tomu můžu hrát hokej, který bych jinak hrát nemohl. Jsem moc rád, protože tam mám
spoustu kamarádů a super trenéry,“ říká Lukáš. „Největší radost jsem měl, když jsem dostal novou hokejku,“
doplňuje.
Pokud by si mohl vybrat, kam pojede na výlet, vzal by svou tetu Petru do kolébky ledního hokeje, Kanady. „Moc
rád bych se tam šel podívat na hokejový zápas,“ vysvětluje. Kromě hokeje si ale Lukáš se svými kamarády
s chutí zahraje i fotbal nebo další míčové hry a baví ho také plavání. „Teta říká, že jsem k neunavení. Já ale
nemám vůbec rád nudu a právě při sportu se nenudím,“ říká. Když zrovna nesportuje, má moc rád knížky.
Lukášova nejoblíbenější je kouzelnická série o Harry Potterovi a Velká kniha pohádek. A co by popřál svému
dětskému domovu? „Aby v něm byli všichni spokojení stejně jako já,“ odpovídá s úsměvem.
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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
Albert Česká republika, s.r.o., 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 2018 si mohly ústavní zařízení a neziskové organizace zažádat o finanční příspěvek na výrobu svých výrobků, které pak v období adventu prodávaly na
prodejnách Albert. Maximální příspěvek na obchůdek činil 3 000 Kč. Organizace připravily žádost a rozpočet, kde představovaly prodejní plán společně se svými
klienty. 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. V rámci projektu proběhlo přímo v dětských domovech a neziskových organizacích školení finanční gramotnosti
a obchodních dovedností. V roce 2018 se kromě Vánočních obchůdků, konaly i Obchůdky Velikonoční.

OBCHŮDKY S ALBERTEM 2018 V ČÍSLECH
VELIKONOČNÍ OBCHŮDKY S ALBERTEM

VÁNOČNÍ OBCHŮDKY S ALBERTEM

Počet Obchůdků s Albertem

16

Počet Obchůdků s Albertem

59

Počet zapojených prodejen

11

Počet zapojených prodejen

54

Nadační příspěvky

17 413 Kč

Nadační příspěvky

178 898 Kč

Celkový výdělek organizací

110 817 Kč

Celkový výdělek organizací

Téměř 600 000 Kč

Obchůdky s Albertem byly realizovány i v centrále společnosti Albert a distribučních centrech v Olomouci, v Klecanech a v Březhradě. Dětské domovy měly možnost
navštívit se svými výrobky i Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo školství, tělovýchovy a sportu.

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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5.2.3 BĚH PRO NADAČNÍ FOND ALBERT

Běh Prokopským údolím se uskutečnil v srpnu 2018 v rámci měsíce zdraví společnosti Albert Česká republika, s.r.o. a vynesl Nadačnímu fondu Albert 65 000 korun.
Běhu se zúčastnilo na 65 zaměstnanců z centrály společnosti. Celkem se uběhlo 650 kilometrů a tak vznikl dar v podobě 100 000 korun. O tom, na který projekt peníze
putovaly, rozhodli zaměstnanci Albertu v intranetovém on-line hlasování. K finální podpoře vybrali zaměstnanci tyto čtyři projekty.

Dětský domov Beroun
Dětský domov Dubá Deštná

25 000
5 000

Dětský domov Duchcov

20 000

Dětský domov Lipová u Šluknova

15 000

5.2.4 CHARITATIVNÍ SNÍDANĚ

V roce 2018 započal Nadační fond Albert se svými zaměstnanci centrály i novou aktivitu s názvem „charitativní snídaně“. Zaměstnanci napečou sladké i slané
koláče pro ostatní zaměstnance, kteří si je pak mohou zakoupit a tím podpořit konkrétní dítě ze sociálně ohroženého prostředí. Prvním podpořeným byl chlapec Daník
z Dětského domova v Semilech, který trpí celiákií a cukrovkou. Díky částce 13 000 Kč, která se na charitativní snídani vybrala, mu bylo možné zakoupit pekárnu a
bezlepkové výrobky. Všem zaměstnancům děkujeme.

5.2.5 STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Již čtvrtým rokem mohli zaměstnanci Albert Česká republika, s.r.o. 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 přáním 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 21 200 Kč.
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6. VZDĚLÁVACÍ
PROGRAM
ZDRAVÁ 5

Vzdělávací program Zdravá 5 pokračoval úspěšně
v mateřských i základních školách i v roce 2018. Zcela nový
program jménem Nakupování se Zdravou 5 byl vytvořen
pro 3. – 5. třídu základní školy. Děti se v tomto programu
dozvídají informace o vybraných skupinách potravin v pěti
základních odděleních na deskové hře, která znázorňuje
prodejnu - Obchod Zdravé 5.
Pro mateřské školy pokračoval úspěšný program Hrátky
Zdravé 5. Pro 1. a 2. třídu program Škola Zdravé 5, kde jsou
dětem předávána základní pravidla zdravé výživy převážně
formou soutěží a her. Pro druhý stupeň základních škol

Počet odučených lekcí
Počet proškolených dětí
Počet lektorů
Počet odpracovaných hodin
Počet najetých kilometrů

837
3810
73 481
35
12 708
138 888
ů
bch dk
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Počet zapojených škol
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V roce 2018 jsme navštívili celkem 837 škol a zařízení ve všech regionech republiky. V mateřských
školách proběhlo 1 182 lekcí (pro celkem 22 283 dětí), na 1. stupni základních škol jsme realizovali
1 993 výukových lekcí (pro celkem 39 956 dětí) a na 2. stupni prošlo výukou 11 242 dětí v rámci
635 výukových lekcí. Celkem prošlo Zdravou 5 v rámci 3 810 výukových lekcí 73 481 dětí.
Do škol pravidelně jezdilo 35 odborně vyškolených lektorů, kteří dohromady pro Zdravou 5 odpracovali
12 708 hodin a za dětmi najeli 138 888 kilometrů.
Lektoři Zdravé 5 prochází každoročně důkladným odborným školením. Téma výživy prezentuje
dlouholetý spolupracovník Zdravé 5 a odborník na výživu z IKEM RNDr. Pavel Suchánek.

ZDRAVÁ 5 V ČÍSLECH

O

pokračoval program Párty se Zdravou 5, opět zaměřený na vaření zdravých a zároveň finančně
nenáročných receptů, které děti zvládnou samy připravit doma a budou tak schopné využít základní
principy zdravé výživy v praxi.
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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 jsme v roce 2018 navštěvovali s programem, který provází příběh chlapce Péti a holčičky Evičky. Do pásma interaktivních praktických úkolů
propojených chytlavou písničkou “Jídlo je přítel“ se děti zapojují jako aktéři příběhu. Děti mají za úkol pomoci Péťovi najít cestu ke zdraví a vzít si příklad
z Evičky. 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 pro žáky 1. a 2. třídy ZŠ. Odborný lektor seznamuje žáky formou her a soutěží s pěti základními zásadami správného stravování, jako je
správné složení jídel dle výživového talíře, pitný režim, vliv zdravých a nezdravých potravin na lidské tělo a také pohybová aktivita. V závěru děti mohou
vytvořit veselý obrázek z různých druhů zeleniny a ovoce. .

Nakupování se Zdravou 5
•	Novinkou je výukový program Nakupování se Zdravou 5, který je určen pro žáky 3. - 5. třídy ZŠ. Žáci se seznamují zábavnou a hravou formou se zásadami
správného složení jídelníčku a správného nákupu. Celá výuka je realizována na deskové hře – Obchod Zdravé 5. Děti procházejí vybranými sekcemi obchodu
a v každé sekci plní praktické úkoly, odpovídají na otázky a pracují v rámci svého týmu. V závěru mají za úkol nakoupit potraviny na zdravou svačinu. Cílem
je zorientovat se v nabídce jednotlivých skupin výrobků a správně sestavit nákup za efektivního využití finančních prostředků.

Párty se Zdravou 5
•	Dvouhodinovka vaření je určena žákům 2. stupně ZŠ. Novinkou tohoto roku jsou recepty z teplé kuchyně a příprava kompletní menu, které obsahuje polévku,
hlavní chod i desert. Žáci si mohou vyzkoušet čočkovou polévku s kokosovým mlékem, zdravou pizzu nebo pečená jablíčka s tvarohovým dipem. Praktická
část vaření je proložena teoretickou části, ve které se žáci dozvídají důležité informace o správném složení pokrmů, správném nákupu za rozumně vydané
finanční prostředky a také o základech stolování..

MŠ Modletice
Moc děkujeme za krásně strávenou hodinku s programem “Zdravá 5”. Vše bylo poučné nejen pro děti, ale i pro paní učitelku. Člověk si rád zopakuje a připomene,
co je důležité pro malé strávníky, ale i pro dospělého člověka. Co je dobré, aby se nevytrácelo z jídelníčku a co je lepší si dopřávat méně a jak je důležité jíst 5krát
denně ovoce a zeleninu, protože má spoustu vitamínů. Děkujeme Zdravé 5, MŠ Modletice
ZŠ Krhanická
Výukový program Zdravá 5 děti velmi bavil. Děti byly nenásilnou formou seznamovány se zdravou stravou a vyváženým jídelníčkem. Jednotlivé činnosti byly pro děti
velmi zábavné a zároveň poučné. Oceňuji rozmanitost a nápaditost jednotlivých činností a skvělý přístup paní lektorky. Tento program mohu všem vřele doporučit.
L. Ketzerová, ZŠ Krhanická, Praha 12 – Kamýk
ZŠ Zárubova, Praha 12
Děti se hravou formou seznámily s 5 základními zásadami zdravého stravování - pět porcí ovoce a zeleniny, pitný režim, správné složení svačiny, správné
nakupování a pět jídel denně. Ve skupinkách plnily úkoly, za které získávaly bodíky. Například sestavovaly výživový talíř, složení polotovaru a domácího výrobku. Na
závěr si každý připravil zeleninový špíz, na kterém si pak pochutnal. Všechny děti ve skupinkách vyhrály a obdržely vysvědčení ze Školy Zdravé 5, zdravé recepty
a samolepky Zdravé 5.
MŠ Svitavy
Tento projekt je plně ve shodě s podporou zdravého životního stylu a v souladu se ŠVP. Děti se hravou formou učily rozlišovat zdravé a méně zdravé potraviny.
Poutavý, zábavný a poučný program byl složen z her, pohybu, veselých písniček a zdravého mlsání. Děkujeme lektorce Barboře Polákové. Mateřská škola Svitavy,
Větrná 11, odloučené pracoviště Úvoz
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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:
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6.1 KUCHAŘSKÁ SOUTĚŽ COOLINAŘENÍ S ALBERTEM

V roce 2018 proběhl již šestý ročník celostátní dětské kuchařské soutěže s názvem Finále Zdravé 5. 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. I v letošním roce byl
koncept obohacen o sociální rozměr – děti se o pohoštění připravené do soutěže rozdělí s lidmi ve svém 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 Na Korábě, Praha:
„Pro naše milé babičky,
máme křehké houstičky.
Na těsto si zaděláme,
od mouky pak ruce máme.
To nám ale nevadí,
když se dílo podaří.
Srdíčko do toho dáme,

lásku, štěstí přimícháme.
A už je to hotovo,
dílo se nám povedlo.
Teď jen pozvat babičky,
servírovat houstičky.
Když my s láskou vaříme,
na babičky myslíme.“

ZŠ a MŠ Velké Svatoňovice:
Svačinou potěšíme naše paní kuchařky, neboť jsou to právě ony, kdo se celé roky stará o naši zdravou stravu tak, aby nám chutnala. A daří se jim to výborně.
Proto jsme se rozhodli je obdarovat svačinkou, aby i ony od nás dostaly něco zdravého a dobrého a byly také jednou tím, o koho se někdo stará. Dostalo se nám
skvělé odezvy, paní kuchařky byly nadšené.
ZŠ Drahotuše:
Zdravé pohoštění jsme předali Městské policii Hranice.
Dětský domov Duchcov:
S naší zdravou svačinkou jsme potěšili naši členku v dětském domově Simonu. Simča trpí obezitou a má nemoc Diabetes. Každý den si musí dávat pozor na
to co jí, vážit si jídlo a nejist cukrovinky. Proto jsme ji připravili zdravou a lehkou svačinu s přírodním cukrem. Simča byla velice ráda, že na ni také myslíme
a společně jsme si ji zbaštili venku v přírodě, kde nejlépe chutná.
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Do soutěže se v roce 2018 přihlásilo 430 týmů a v tomto ročníku vybírala postupující do finále přímo odborná porota. Finále se konalo v sobotu 9. června 2018
v tzv. Plechárně v Praze na Černém Mostě. Na dvacítku tříčlenných dětských týmů ve čtyřech kategoriích čekaly 2 disciplíny – studené pohoštění dle vlastního
výběru a vědomostní kvíz. Vítězné týmy strávily za odměnu víkend plný zážitků v Ekocentru Orlov u Příbrami.
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VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ:

Kategorie Mateřské školy: Tým Medvídci z MŠ Na Korábě z Prahy
Kategorie 1. stupeň základních škol: Tým Květinky ze ZŠ Velké Svatoňovice z Královéhradeckého kraje
Kategorie 2. stupeň základních škol: Tým Veselý kovboj ze ZŠ Hranice – Drahotuše z Olomouckého kraje
Kategorie Dětské domovy a sociální zařízení: Tým Bio Crue z Dětského domova Duchcov

6.2 VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY AKREDITOVANÝ MŠMT

V roce 2018 pobíhala další série metodických seminářů Zdravá 5 – pět didaktických námětů na podporu výchovy ke správné výživě dětí a mládeže, tentokrát
pro pedagogy mateřských škol (školní rok 2017/2018). 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.
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V roce 2018 prošlo sérií 6 seminářů pro mateřské školy (8 seminářů bylo již realizováno v druhé polovině roku 2017), které jsme organizovali v krajských
městech, celkem 132 pedagogů. Prostřednictvím jejich další práce s dětmi za přispění balíčku interaktivních didaktických pomůcek, které od Nadačního fondu
Albert dostávají zdarma, jsme proškolili dalších více než čtyři tisíce dětí v mateřských školách. Obsah semináře respektuje věkové kategorie dětí a motivuje školy
a 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.
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6.3 TÝM ZDRAVÁ 5

Velkou pozornost a péči věnujeme celému týmu lektorů Zdravé 5, které pravidelně odborně zaškolujeme. Aktivních lektorů bylo v roce 2018 třicet pět. V každém kraji České
republiky vykonávali lektorskou činnost projektu Zdravá 5 minimálně 2 lektoři. Jejich činnost v terénu pravidelně monitorujeme a vyhodnocujeme. V druhé polovině roku 2018
došlo k navýšení platu u všech lektorů z původní hodinové sazby 120 Kč na 150 Kč. Na konci roku 2018 převzala vedení celého projektu Bc. Alena Paldusová.
Vybrané odpovědi lektorek na otázky o problematice stravování dětí a o projektu Zdravá 5:
JAK SE PODLE VÁS MĚNÍ ZNALOSTI DĚTÍ V OBLASTI SPRÁVNÉ VÝŽIVY V POSLEDNÍCH LETECH?
Lektorka Lucie Zaorálková, Zlínský kraj:
Znalosti dětí se převážně mění se znalostmi a stravovacími návyky jejich rodičů. Je čím dál víc rodičů, kteří se zajímají, sami žijí zdravým životním stylem a jsou
nejlepším vzorem pro své děti. Ti přebírají tento vzorec automaticky. Bohužel i v dnešní době mnoho dospělých neví o základních principech zdravého stravování
a neřeší např. nadváhu u sebe ani svých dětí. Tyto děti pak můžeme ovlivnit i my s naším programem. Pro některé to může být prvotní informace o tom jak se
správně stravovat.
Lektorka Barbora Charvátová, Středočeský kraj:
Povědomí o zdravé životosprávě se podle mě zvyšuje, na druhou stranu velmi roste i počet „pastí“ na děti i rodiče, takže edukace je stále nutná.
Lektorka Mgr. Radka Drobná, Královéhradecký kraj:
Děti mají znalosti o zelenině a ovoci, posun je v pitném režimu, ale u jiných skupin potravin velký posun nezaznamenávám. Zdravě jíst pro ně znamená pouze ovoce
a zelenina, většina z nich pořád nesnídá.
Lektorka Ing. Michaela Koníčková, Zlínský kraj:
Za 4 roky, co dělám Zdravou 5, vnímám posun například v oblasti složení potravin – děti se zlepšují ve čtení etiket, vědí, co jsou sezónní nebo regionální potraviny.
Určitě přibývá dětí s rozsáhlými znalostmi a především zkušenostmi se zdravým stravováním z rodiny.
Lektorka Monika Urbanová, Středočeský kraj:
Vnímám, že se znalosti dětí zlepšují v oblasti zdravé výživy. Před pár lety děti na 1. stupni ZŠ málokdy znaly pojmy bílkoviny nebo sacharidy. Dnes se stále častěji
stává, že skupiny na výživovém talíři pojmenují a i vědí, proč tělo bílkoviny nebo vitamíny potřebuje. V MŠ vidím také posun. V minulosti děti víc tápaly v rozdělení
„zdravé – nezdravé“ potraviny. Dnes v tom mají mnohem častěji jasno. Bohužel to ale neznamená, že se podle toho i stravují. Pořád platí, že nezdravá jídla jí,
protože jim to prostě chutnají, anebo je mají od rodičů za odměnu (cukrovinky, oběd ve fast foodu atd.)
S JAKÝMI NEDOSTATKY SE SETKÁVÁTE U DĚTSKÝCH SVAČIN?
Lektorka Barbora Charvátová, Středočeský kraj:
Především nevyváženost. Sacharidy jsou nekvalitní, bílkoviny chybí, skoro v každé svačině jsou sladkosti, zato úplně chybí zelenina. Často je i vidět, že hlavní
kritérium přípravy je čas – rodiče kupují průmyslově zpracované výrobky, protože není čas svačiny chystat.
Lektorka Mgr. Radka Drobná, Královéhradecký kraj:
Stále nadměrné množství sladkostí, sušenek především, a to i ke zdravé svačině, kde by místo sušenky mohla být zelenina/ovoce. Často mají ke svačině pečivo se
salámem. Ale procento dětí, které mají dobře poskládanou svačinku, se pomalu navyšuje.
Také se mi stává, že když přijedu do školy i další den, ukazují mi „pěkné svačiny“, které si připravily na základě informací programu Z5.
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Lektorka Ing. Michaela Koníčková, Zlínský kraj:
Často vídám jako svačinu bílé sladké pečivo (koláčky, croisanty apod.), které děti nebo jejich rodiče kupují při cestě do školy. Sendviče velmi často obsahují uzeniny.
Spousta dětských svačinek má také „sladkou tečku“, která je často stejně velká jako zdravá část svačiny.
Lektorka Lucie Zaorálková, Zlínský kraj:
Chyba je v první řadě v jednostrannosti. Jídla nebývají moc pestrá. Když zmíním svačinky, které vídávám. Rodiče dávají dětem do aktovek Brumíky, koláčky, cokoliv
co nezabere moc času. Ze své zkušenosti vím a rodičům radím, zapojit děti do přípravy! Poradit jim, co by svačinka měla obsahovat. Děti si tak sestaví svačinky
dle své chuti. Pokud jim je budeme dělat podle našich chutí, většina z nich se objeví znovu po škole netknuté doma. Nechejte je, aby si vybraly a nakrájely zeleninu
samy, např. zapekly toasty, namazaly chleba či rohlíky. Pro některé to může být prvotní informace o tom jak se správně stravovat.
Mgr. Jolana Keprtová
Děti na prvním stupni často nosí sladkost navíc a mnohdy mají svačiny zbytečně velké. Dítě pak nemá hlad na oběd a deficit z oběda s sebou nese do odpoledních
hodin, kdy je často kompenzován opět nějakou sladkostí. Žáci na druhém stupni preferují svačiny koupené cestou do školy.
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VNÍMÁTE PŘI OPAKOVANÝCH NÁVŠTĚVÁCH ŠKOL POSUN DĚTÍ V JEJICH PŘÍSTUPU KE ZDRAVÉMU STRAVOVÁNÍ?
Lektorka Mgr. Radka Drobná, Královéhradecký kraj:
Rozhodně ano. Vidím osobně posun především na školách, kam se vracím a pracuji s nimi intenzivně ve více ročnících, navazuji na znalosti.
Lektorka Lucie Zaorálková, Zlínský kraj:
Ano, vnímám. Některé děti, se kterými jsem program Zdravé 5 měla, mi hned u příchodu hlásí své zlepšení. Chlubí se, že začaly snídat, nevynechávají svačinky.
Snaží se mít opravdu ke každému jídlu nějaký kus ovoce či zeleniny. Vyměňují sladké limonády za vodu. Vždy mě to moc potěší.
Lektorka Ingrid Reková, Pardubický kraj:
Změny bývají patrné a hlavně dosahují i na rodiče a pedagogy. Několikrát jsem zažila, že si některá maminka na mne počkala a dotazovala se, na základě vyprávění
od svého dítěte, na více informací o zdravém stravování.
CO DĚTI NEJVÍCE BAVÍ V RÁMCI VÝUK ZDRAVÉ 5?

7.
MEDIÁLNÍ
VÝSTUPY
V ROCE 2018

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

Mediální výstupy
Celkem 569 výstupů
Bertík pomáhá

214

Obchůdky
s Albertem

100

Zdravá 5

213

Nadační fond
ALBERT
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Lektorka Lucie Zaorálková, Zlínský kraj:
Děti jsou přirozeně hravé a soutěživé, takže v první řadě je baví soutěžení. Jejich cíl je vyhrát. Pak aniž by si uvědomovaly, poslouchají výklad, aby jim neunikla
žádná důležitá informace a znaly všechny odpovědi. Program Zdravé 5 v nich probouzí iniciativu, soustředění, soutěživost, zapojuje je do diskuze, jejich myšlenkový
proces - mají zvídavé a zajímavé otázky.
Lektorka Barbora Charvátová, Středočeský kraj:
U dětí rozhodně. Problém vidím spíš v tom, že rodiče na to často nereflektují a dítě nepodpoří, pokud se snahou o zdravější přístup přijde.
Lektorka Lucie Balounová, Jihočeský kraj:
Malé děti velmi baví tvořit obrázky ze zeleniny, kde se dá moc hezky vysvětlit, co se děje v těle, když sním danou potravinu a co tím tělu dám nebo způsobím. Větší
děti mají rády hlavně soutěžení. Na druhém stupni děti velmi baví vaření, jelikož mnoho z nich doma nevaří a s námi si tak mohou vyzkoušet, že to hravě zvládnou
sami a také si uvědomí, že to jde zdravě a levně.
CO VÁS NA PRÁCI LEKTORKY ZDRAVÉ 5 NEJVÍCE BAVÍ A NAPLŇUJE?
Lektorka Lucie Zaorálková, Zlínský kraj:
Předávání, podle mě, velmi důležitých informací hravou formou. Děti si ani neuvědomují, že jde o „výuku“. Program je vymyšlen velmi pestře, vtáhne děti do děje,
do soutěže, a aniž by si uvědomovaly, přijímají a získávají nové poznatky, které pak můžou aplikovat. Líbí se mi, že díky programu Zdravé 5, některé děti změní
během dvou vyučovacích hodin názor na stravu, či pitný režim.
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Lektorka Lucie Balounová, Jihočeský kraj:
Moc se mi líbí, že skutečné každá výuka je jiná. Lze se přizpůsobit tématu, co děti trápí. Pokud jedu do školy opakovaně, děti za mnou často chodí a ukazují
napravené svačinky a to vždy zahřeje. V tuto chvíli jsme udělali obrovský kus práce, protože děti o tom přemýšlí a snaží se něco napravit. U větších dětí si velmi
cením jejich důvěry, protože jsou skutečně schopné mi přiznat, co dělají špatně a hledat společně řešení.
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8.
FINANČNÍ
PŘEHLED
V ROCE 2018

PŘEHLED O POSKYTNUTÝCH A PŘIJATÝCH DARECH
Financování činnosti Nadačního fondu Albert bylo v roce 2018 zajištěno dary od Alberta, která se
smluvně zavázala, že bude zasílat část výtěžku z prodeje jednorázových nákupních tašek ve svých
prodejnách Albert. V roce 2018 byly zřizovány Albertem 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 Albert zavázal i k administrativní a účetní podpoře Nadačního fondu ALBERT
formou poskytnutí místností, kancelářské techniky a práce některých svých odborných
pracovníků. Po celou dobu roku 2018 tento svůj závazek řádně plnila.

PŘEHLED PŘIJATÝCH FINANČNÍCH DARŮ
Nadační fond ALBERT v roce 2018 obdržel následující finanční dary:

Prodej plastových tašek v prodejnách Albert
Prodej kávy a čaje v prodejnách Albert
Běh pro NF Albert
Charitativní bazar obnošeného oblečení
Příspěvky zaměstnanců a zákazníku Albert
Charitativní letní kino pro zaměstnance
Dětský den
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CELKEM

8 759 612 Kč
1 213 899 Kč
65 000 Kč
13 138 Kč
37 000 Kč
8 482 Kč
99 700 Kč
10 196 831 Kč
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PŘEHLED POSKYTNUTÝCH FINANČNÍCH DARŮ
A NÁKLADŮ V ROCE 2018
V roce 2018 poskytl Nadační fond Albert v rámci svých grantových výzev nadační příspěvky ve výši:

NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY 2018
Bertík pomáhá
Obchůdky s Albertem
Běh pro NF Albert
Strom splněných přání - zážitky dětem z dětských domovů
Charitativní snídaně – Dětský domov Semily
Charitativní bazar obnošeného oblečení – sdružení Letní dům
Charitativní letní kino pro zaměstnance- Výchovný ústav Buškovice
Sociální projekty podpořené z výprodeje vzorků oblečení
Do Alberta na praxi
Bertíkova štafeta

42

3 591 120 Kč
196 311 Kč
65 000 Kč
21 200 Kč
13 000 Kč
6 384 Kč
8 482 Kč
53 138 Kč
5 377 Kč
26 584 Kč
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9.
NÁKLADOVÉ
KRITÉRIUM
PRO NADACE
A NADAČNÍ FONDY

Celková hodnota nákladů k 31. prosinci 2018 činila 5 945 tis. Kč, z toho
částka 4 595 tis. byla vynaložena na realizaci vlastních projektů. Náklady na
činnost, včetně nákladů na správu Nadačního fondu činily 1 350 tis za rok
2018. 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.

NÁKLADY

4 595 000 Kč
1 350 000 Kč

Náklady na realizaci vlastních projektů
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Náklady na činnost a správu fondu
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10.
VÝSLEDKY
HOSPODAŘENÍ
V ROCE 2018

Nadační fond Albert hospodařil v roce 2018 se ziskem 12 381 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

12 381 Kč
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Hranice na Moravě
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11.
ÚČETNÍ
UZÁVĚRKA
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11.
ÚČETNÍ
UZÁVĚRKA
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11.
ÚČETNÍ
UZÁVĚRKA
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11.
ÚČETNÍ
UZÁVĚRKA
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12.
VÝKAZ ZISKU
A ZTRÁT

ertem

Bertík
pomáhá

57

Alb

s

58

ů
bch dk

y

O

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

