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Vážení příznivci Nadačního fondu Albert,

1.
SLOVO PŘEDSEDY

vítejte u čtení Výroční zprávy Nadačního fondu Albert. Uplynulý rok posunul a rozšířil aktivity
naší firemní nadace opět o mílový kus cesty dále. Navázali jsme na dvanáct let tradice, ovšem
nemohli jsme přehlížet události dějící se v komunitách kolem nás i ve světě. A tak jsme reagovali,
učili se nové věci a pomáhali. A také jsme rozšířili naše poslání. Ve stanovách nově přibyla
pomoc při živelních katastrofách, nenadálých kritických situacích, ale také pomoc dětem kolegů
v nouzi a dalším sociálně ohroženým skupinám.
Na úvod svého slova bych rád především poděkoval všem, kteří se na činnosti fondu podílejí. Je to
v první řadě tým fondu, který představujeme na následujících stránkách. Je to také správní rada
a dozorčí rada. A je to společnost Albert. Bez její podpory bychom nebyli schopni udržet podporu
na úrovni minulých let, ani ji navyšovat. A to se nám dařilo. Považte – náš běžný desetimilionový
rozpočet jsme v loňském roce rozšířili na dvacet pět milionů korun na dobrou věc, a to zejména
formou materiální a potravinové pomoci, ale samozřejmě také formou finančních grantů.
Již v prvním roce pandemie Covid-19 jsme vypisovali mimořádné granty. V tom jsme ve spolupráci
se společností Albert Česká republika pokračovali i vloni při dalších vlnách pandemie. Pomáhali
jsme ale i dary nemocnicím a sociálním organizacím a institucím. Celkově jsme jich obdarovali
220. A darovali jsme, co bylo zapotřebí, zejména dezinfekce, antibakteriální mýdlo, hygienické
rukavice, školní potřeby, knížky a hračky v hodnotě více než 10 milionů korun.
Naše grantová výzva Bertík pomáhá opět rozdělila částku čtyři miliony korun na podporu
osmdesáti regionálních projektů, které pomáhají se socializací ohroženým dětem. Obchůzky
s Albertem proběhly již druhým rokem online a zapojily se desítky organizací. Projekt Zdravá 5
pokračoval v šíření zdravého životního stylu mezi dětmi a v jejich vzdělávání v oblasti zdravé
výživy, životního stylu a nově také ve vztahu k životnímu prostředí. V 1127 výukových lekcích se
naše lektorky potkaly s 32 tisíci školáků a učili jsme také online.
Těší mě, že pro zaměstnance Alberta jsme opět připravili obdobný program, jako je Zdravá
5, a sice Roadshow Zdravé 5 po prodejnách a distribučních centrech, kde lektorky školily
zaměstnance v základech zdravého životního stylu a výživy.
Na závěr bych rád ještě jednou poděkoval celému Nadačnímu fondu a všem spolupracovnicím
a spolupracovníkům za odvedenou práci a další naplněný rok.

JIŘÍ MAREČEK
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2.
NADAČNÍ
FOND ALBERT
V KONTEXTU
DÁRCE

Strategie odpovědného maloobchodníka patří mezi hlavní aspekty podnikání společnosti Albert,
s.r.o. v České republice. V rámci této strategie chce nabízet nejenom lepší místo k nákupu, ale
i lepší místo k práci a být takzvaně dobrým a aktivním sousedem komunitám, ve kterých působí.
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.
Nadační fond Albert v roce 2009, kdy vznikl, převzal tyto dva velké projekty od své mateřské
společnosti Albert. Od roku 2011 mohou, dle upravené legislativy, i nadační fondy organizovat
své vlastní projekty. A tak i fond Albert realizuje hned několik sociálních projektů jako je Běh pro
Nadační fond Albert, Obchůdky s Albertem nebo Bertíkovu štafetu.
Realizace projektů v roce 2021 byla, tak jak v roce 2020, ovlivněna koronavirovou pandemií.
Tento rok se nesl díky věcným darům společnosti Albert (dezinfekce, antigenní testy, hygienické
potřeby apod.) ve znamení velké materiální pomoci potřebným.
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V červenci 2021 došlo k úpravě stanov, Článku IV. – Účel Nadačního fondu Albert. Vedení
fondu z důvodu živelné katastrofy, tornáda, které postihlo jižní Moravu v červnu roku 2021, si
uvědomilo, že stanovy fondu neumožňují flexibilně reagovat na vzniklé neočekávané krizové
situace. Proto rozšířilo své stanovy o poskytování podpory na sociální, zdravotnické, ekologické,
humanitární, charitativní, tělovýchovné a sportovní účely a podporu při odstraňování následků
živelné pohromy.
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3.
O NADAČNÍM
FONDU ALBERT

Nadační fond Albert, se sídlem Radlická 117, 158 00 Praha 5, IČO: 289 67 496, byl založen svým
zakladatelem, společností Albert Česká republika, s.r.o. (do 31. prosince 2018 AHOLD Czech
Republic, a.s.), IČO: 440 12 373, se sídlem Radlická 117, 158 00, Praha 5, 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 Albert Česká republika, s.r.o., a svým posláním „Zdravý život pro společnost
a pomoc těm, kteří ji potřebují“ sjednotil jeho dobročinné aktivity.
Nadační fond Albert má jediného zakladatele, kterým je společnost Albert Česká republika, s.r.o.
Výše majetkového vkladu Nadačního fondu Albert činí 1 000 000 Kč.
Nadační fond Albert se ve svých charitativních aktivitách zaměřuje na dvě oblasti pomoci:
•

Podpora vzdělávání a rozvoje dětí a rodin ze sociálně ohroženého prostředí
(grantový program Bertík pomáhá a vlastní projekty Obchůdky s Albertem, Do Alberta na
praxi, Charitativní snídaně a Běh pro Nadační fond Albert)

•

Podpora zdravého životního stylu, především správného stravování dětí a jejich
rodičů (Vzdělávací projekt Zdravá 5)

Od roku 2011, kdy mu to umožnila úprava legislativy, organizuje i své vlastní sociální projekty
jako jsou: Běhy pro Nadační fond Albert, Charitativní snídaně, Do Alberta na praxi,
Obchůdky s Albertem a Bertíkovu štafetu.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
NADAČNÍHO FONDU ALBERT
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 se širokou
sítí prodejen, kterým společnost Albert je. Jeho cílem je otevřít fond 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, od července 2021 je
odpovědná za udržitelnost v Albertu. Oblast komunit je jí velmi blízká nejen proto, že je jednou
z důležitých součástí udržitelnosti v Albertu, ale protože je také velmi spjatá s jejími osobními
hodnotami, ve svém volném čase se věnuje pomoci komunitám a jejím cílem je ještě více zvýšit
povědomí o aktivitách Alberta jak mezi zaměstnanci, tak i mezi zákazníky a budoucími uchazeči
o práci v Albertu a Nadačním fondu.

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. Pohybuje se výhradně v oddělení operativy,
takže 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
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 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 zpočátku 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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DOZORČÍ RADA

VÝKONNÝ ORGÁN

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

Mgr. KRISTÝNA BERNATOVÁ
Projektová koordinátorka

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.

Kristýna pracuje v Nadačním fondu Albert od ledna 2019, kdy měla na starost veškerou
administrativní agendu projektu Zdravá 5. Osobní zájem o sociální problematiku, vzdělávání,
zdravý životní styl a zkušenosti z oblasti neziskového sektoru, které získala během studia a práce
v jiné neziskové organizaci, pro ni byly motivací zapojovat se i do dalších aktivit nadačního fondu.
Od června 2021 tak začala pracovat na pozici projektové koordinátorky, kde má na starosti
operativu a koordinaci všech projektů NFA.

VÝKONNÝ ORGÁN

BC. ALENA PALDUSOVÁ
Projektová manažerka
Programu Zdravá 5 od roku 2018, vedení Nadačního fondu Albert od června 2021

LINDA SRNKOVÁ
Administrativní podpora a koordinace sociálních projektů
Nadačního fondu Albert od roku 2017

Alena pracuje pro Nadační fond Albert od roku 2018. Má na starosti vedení všech aktivit
Zdravé 5, náplň jednotlivých výukových programů, výběr, motivaci, kontrolu i pravidelné školení
odborných lektorů. Dále také spolupráci s odbornými institucemi, prezentaci projektu i jeho
rozvoj. Od června 2021 převzala Alena projektové vedení Nadační fondu Albert a společně
s kolegyní Kristýnou Bernatovou se podílejí na řízení a koordinaci všech projektů NFA za supervize
kolegyně Petry Režné. Převzetí sociálních projektů i zodpovědnost za celé směřování fondu bylo
pro Alenu další výzvou, kterou přijala nejen na základě zkušeností a aktivního přístupu v sociální
oblasti, ale také na základě probíhajícího studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy,
kde studuje magisterský obor řízení sociálních a zdravotnických organizací.

Linda nastoupila do Nadačního fondu Albert po skončení rodičovské dovolené, předtím při studiu
vysoké školy pracovala v jiném maloobchodním řetězci. Jako asistentka fondu má na starosti
velkou administrativní agendu fondu. Linda, ale nesedí jenom u počítače. Často se dostane
i do „terénu“; do dětských domovů a různých organizací, které pomáhají dětem ze sociálně
znevýhodněných rodin. Podílí se také na organizaci projektu Obchůdky s Albertem.
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VÝKONNÝ ORGÁN

ertem

Bertík
pomáhá

13

VÝKONNÝ ORGÁN
Bc. SILVIE ZAVŘELOVÁ
Administrativní podpora projektu Zdravá 5
Silvie Zavřelová nastoupila v roce 2020 do projektu Zdravá 5 jako lektorka a v roce 2021
se připojila do výkonného týmu Nadačního fondu Albert, kde má na starosti především
administrativní agendu projektu Zdravá 5. I nadále se však aktivně věnuje lektorování, kde
zúročuje své znalosti a zkušenosti získané při studiu programu Nutriční terapie na Lékařské
fakultě Masarykovy univerzity.

VÝKONNÝ ORGÁN
Ing. PETRA REŽNÁ, Ph.D.
Programová manažerka
Nadačního fondu ALBERT od roku 2009
Od července 2021 dočasně na mateřské dovolené
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Petra 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 přednášela
na Vysoké škole ekonomické v Praze na katedře personalistiky, kde se zaměřovala na řízení
lidských zdrojů v neziskových organizacích. Díky tomu je i spoluautorkou vysokoškolských skript
zaměřených na tuto problematiku neziskového sektoru. V červnu 2021 se stala čtyřnásobnou
maminkou a zajištuje dočasně supervizi strategických projektů NFA.
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4.
SOCIÁLNÍ
OBLAST

Pomoc v roce 2021 byla, tak jak v předchozím roce, hodně ovlivněna koronavirovou pandemií.
Některé z projektů v sociální oblasti mohly probíhat jen omezeně nebo online. Bohužel Nadační
fond Albert v roce 2021 kvůli přísným vládním nařízením nemohl organizovat ani Charitativní
snídani pro zaměstnance centrály Alberta, ani workshop pro studenty z dětských domovů Do
Alberta na praxi.
Obchůdky s Albertem se mohly uskutečnit převážně jen v online verzi. Díky prázdninovému
covidovému rozvolnění se pak podařilo zorganizovat alespoň Běhy pro Nadační fond Albert,
a to hned ve dvou městech – v Praze a Olomouci. Výtěžek z vyběhaných/vychozených
kilometrů z obou běhů byl následně rozdělen mezi dětské domovy a neziskové organizace,
které se zapojily do naší Letní sportovní výzvy.
Rok 2021 byl pro Nadační fond Albert výjimečný v oblasti materiální pomoci. Nejenom, že
rozdal materiální dary potřebným v hodnotě více než 10 milionů korun, ale podařilo se mu
zapojit na 50 dětských domovů a neziskových organizací do velké předvánoční Potravinové
sbírky Alberta, ve které nakonec zákazníci darovali 181 tun potravin pro potřebné.

SOCIÁLNÍ POMOC V ČÍSLECH
SOCIÁLNÍ PROJEKT

POČET PODPOŘENÝCH ORGANIZACÍ

HODNOTA DARU

BERTÍK POMÁHÁ

80

4 miliony korun

OBCHŮDKY S ALBERTEM

43

238 500 Kč (poskytnuté příspěvky na materiál)

BĚH PRO NADAČNÍ FOND ALBERT

6

194 200 Kč

416

více než 10 milionů korun
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MATERIÁLNÍ POMOC
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4.1 GRANTOVÁ VÝZVA BERTÍK POMÁHÁ
Nadační fond Albert vyhlásil, tak jak každý rok, grantovou výzvu pro oblast podpory vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí (z dětských domovů,
sociálně ohrožených rodin a náhradních rodin) s názvem Bertík pomáhá 2021.
Neziskové a příspěvkové organizace poslaly v rámci vyhlášené výzvy prostřednictvím on-line systému své žádosti o finanční pomoc, které pak byly hodnoceny členy
správní rady fondu Albert. Z více než 120 žádostí vybrali 80 nejlepších projektů pro regionální hlasování zákazníků na hypermarketech a vybraných supermarketech
Albert. Na prodejnách Albert dostal zákazník za svůj nákup žeton „bertík“, který mohl vhodit do hlasovacích boxů u pokladen a podpořit tak regionální charitativní
projekt.
V roce 2021 fond umožnil veřejnosti podpořit své regionální projekty i prostřednictvím on-line hlasování. Na webových stránkách www.nadacnifondalbert.cz se zřídil
hlasovací portál. Každý z osmdesáti sociálních projektů, vybraných správní radou fondu, mohl získat i „online bertíky“, které se pak přičetly k hlasům získaných na
prodejnách Albert.
Organizace, které měly po součtu vhozených žetonů (bertíků) z prodejen Albert a online bertíků vyšší počet hlasů, získaly nadační příspěvek ve výši 60 000 Kč
a organizace s nižším celkovým součtem bertíků 40 000 Kč.
V roce 2021 zákazníci věnovali na prodejnách Albert neziskovým organizacím téměř milion žetonů (bertíků) a více než 17 000 online bertíků.

4.2 VLASTNÍ SOCIÁLNÍ PROJEKTY
Nadační fond Albert nerozděluje jenom finanční příspěvky prostřednictvím grantových výzev, ale snaží se realizovat i své vlastní sociální projekty. V roce 2021
to byly především OBCHŮDKY S ALBERTEM a BĚHY PRO NADAČNÍ FOND ALBERT. Novinkou byl sportovní projekt pro dětské domovy a neziskové organizace
s názvem PRÁZDNINOVÁ SPORTOVNÍ VÝZVA.
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Již pátým rokem se fondu povedlo v rámci BERTÍKOVY ŠTAFETY splnit dětem z dětských domovů a neziskových organizacích jejich sny, které souvisí s jejich
zájmy nebo vzděláním.
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4.2.1 OBCHŮDKY S ALBERTEM
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.
I když bylo vše na Velikonoční Obchůdky s Albertem připraveno, nakonec jsme byli opět nuceni z důvodu vypuknutí koronavirové pandemie přesunout
obchůdky z prodejen Albert do online prostředí. Naší nabídky online prodeje prostřednictvím speciálně vytvořeného webového portálu Nadačního fondu Albert
nakonec využilo 16 organizací a jejich celkový výdělek činil krásných 56 524 Kč. Fond zároveň poskytl nadační příspěvek organizacím na nákup materiálu
v celkové výši 36 000 Kč.
Adventní Obchůdky s Albertem nakonec taky probíhaly většinou v online verzi, ale šest dětských domovů za přísných hygienických opatření prodávalo své
vánoční výrobky i na prodejnách a distribučních centrech Albert. Celkový výdělek dětí ve Vánočních Obchůdcích s Albertem nakonec činil krásných 126 496 Kč.
Nadační fond Albert i o adventu poskytl nadační příspěvek organizacím na nákup materiálu, a to v hodnotě 202 500 Kč.

OBCHŮDKY S ALBERTEM
POČET ORGANIZACÍ

VÝDĚLEK DĚTÍ

VELIKONOČNÍ ONLINE

16

56 524 Kč

VÁNOČNÍ ONLINE

21

86 394 Kč

VÁNOČNÍ NA PRODEJNÁCH A DC

6

40 100 Kč
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OBCHŮDKY S ALBERTEM
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4.2.2 BĚHY PRO NADAČNÍ FOND ALBERT
Na přelomu srpna a září běhali/chodili zaměstnanci Alberta v Praze a v Olomouci pro Nadační fond Albert. Za každý zdolaný kilometr přispěli svým výkonem
100 Kč. V Praze se do projektu zapojilo 150 zaměstnanců z centrály společnosti Albert Česká republika, s.r.o. Běh se konal 31. srpna na Nových Butovicích, kde
si běžci/chodci mohli zvolit 3 km nebo 6 km trasu a celkem nachodili nebo naběhali 862 km. Poprvé se Běh pro Nadační fond Albert uskutečnil i v Olomouci,
a to z velké iniciativy ředitelky Distribučního centra (DC) v Olomouci Marcely Varmužové, členky Správní rady fondu. Začátkem nového školního roku, 2. září, se
akce zúčastnilo na 200 zaměstnanců, kteří společně uběhli/nachodili 1060 km.

BĚH PRO NF ALBERT

POČET UBĚHLÝCH/NACHOZENÝCH
KILOMETRŮ

VYBĚHANÁ/VYCHOZENÁ
-ČÁSTKA

PRAHA – CENTRÁLA

862 km

86 200 Kč

DC OLOMOUC

1080 km

108 000 Kč

PODPOŘENÉ ORGANIZACE
DD Pardubice
DD Ústí nad Labem
DD Duchcov
Eurotopia, z.s.
DD Jemnice
DD Domino Plzeň

Finanční prostředky putovaly do vybraných dětských domovů (DD) a neziskových organizací (viz. tabulka).

Běhů pro Nadační fond Albert se účastnily i děti z dětských domovů a neziskových organizací, které z jejich výtěžku získaly díky svému letnímu sportování
finanční prostředky. Paní vychovatelka Radka Doležalová účast na pražském běhu zhodnotila:
AKCI JSME SI MOC UŽILI A DĚTI JI POVAŽOVALY ZA NÁDHERNÉ ZAKONČENÍ PRÁZDNIN. DĚKUJI NADAČNÍMU FONDU, KTERÝ MI UMOŽNIL UDĚLAT DĚTEM
KRÁSNÉ, I KDYŽ TROŠKU ZIMNÍ, ODPOLEDNE. CHVÁLÍM I MOC PĚKNÝ PŘÍSTUP A UŽ TEĎ SE TĚŠÍM NA DALŠÍ AKCI. NA OPLÁTKU VÁS RÁDI PŘIVÍTÁME
U NÁS V NAŠEM DOMOVĚV PARDUBICÍCH,“
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Eliška Hrabalová ze sdružení Eurotopia, z.s. ještě dodává: „KLOBOUČEK DOLŮ ZA KRÁSNÉ ZORGANIZOVÁNÍ AKCE OD PŘIVÍTÁNÍ PŘES PROGRAM PRO
DĚTI A OBČERSTVENÍ AŽ PO ZNAČENÍ TRASY A MOTIVACI ZAMĚSTNANCŮ. KDYŽ JSEM SI PO CESTĚ ŘÍKALA, CO BYCHOM MOHLI DĚTEM POŘÍDIT, VŮBEC
JSEM NEPŘEMÝŠLELA NAD TÍM, ŽE BUDU MÍT K DISPOZICI TAK VYSOKOU ČÁSTKU. VŠEM VÁM DĚKUJEME,“
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4.2.3 SPORTOVNÍ VÝZVA PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Nadační fond Albert se snažil zapojit do sportování i dětské domovy a neziskové organizace, se kterými spolupracuje. Tím, že v koronavirovém roce 2020
vytvořil pro účely Běhů Nadačního fondu Albert online aplikaci na „sbírání charitativních kilometrů“, využil ji v roce 2021 právě pro tento nový projekt. Na
začátku prázdnin vyhlásil sportovní výzvu, ve které dětské domovy a neziskové organizace svým pohybem mohly po celé léto „sbírat kilometry“. Nejlepší z nich,
s nejvyšším počtem vysportovaných kilometrů, pak získaly finanční prostředky z charitativních běhů, které pro ně na oplátku vyběhali/vychodili zaměstnanci
Alberta v Praze a v Olomouci (viz. bod 4. 2. 2).
Do sportovní výzvy se zapojilo celkem 20 organizací, které společně svým během, turistikou, jízdou na kole nebo jízdou na kolečkových bruslích během letních
prázdnin nasbíraly celkem 5020 km. Šest nejlepších si pak rozdělilo částku 194 200 Kč, kterou využijí na další sportovní a relaxační aktivity dětských domovů
a neziskové organizace.
Motivační výzvu ke sportu také ocenili vychovatelé dětí. Například Jiří Kohoutek z Dětského domova Jemnice nám napsal: „Chtěl bych Vám moc
poděkovat za prázdninovou výzvu Nadačního fondu Albert. Sportování nás velmi chytlo, běháme, jezdíme na kole, a dokonce jsme se několikrát vydali
i na turistickou vycházku, což nám v minulosti dělalo někdy problémy. :) Děti a také vychovatele velmi zaujalo měření sil s ostatními zařízeními. Vždy
po aktivitě se hned díváme na stránky, jak na tom jsme. Dokonce jde soutěžit i mezi sebou v zařízení. To je teď sice problém, protože prázdniny jsou pro
dětské domovy tzv. mrtvá sezóna. Děti jsou povětšinou na táborech nebo na dovolenkách u svých rodičů. Nebylo by špatné, kdyby taková akce probíhala
i ve školní rok, protože má opravdu veliký motivační účinek a mohly by být využity síly všech dětí. Ještě jednou děkujeme za tak super nápad a skvělou
realizaci.“

4.2.4 BERTÍKOVA ŠTAFETA
Každý rok plní Nadační fond Albert v rámci projektu Bertíkova štafeta dětská přání dětem z dětských domovů a sociálně slabých rodin, které podporuje v rámci
grantového programu Bertík pomáhá. V roce 2021 byla situace opět ztížená koronavirovou pandemií, ale nakonec se povedlo splnit alespoň několik dětských přání.

PŘÁNÍ
Den s profesionálním holičem
Setkání s chovatelem v ZOO

KDO
Petr z Dětského domova
v České Kamenici
Lucka a Maruška z Dětského
domova Litovel

Zapsání miniatury české vlajky David z Dětského domová
do knihy rekordů
Uherský Ostroh
Trénink s profesionálním
tanečníkem

22
24

Taneční skupina z Dětského
domova v Novém Strašecí

KDE A CO
Patnáctiletý Péťa by se rád stal kadeřníkem, v profesionálním Barber shopu
v Praze si mohl sám vyzkoušet, co tato práce obnáší.
Den plný zážitků v pražské ZOO, ukončený naučnou stezkou s chovatelkou.
David má netradiční koníček, sestrojil miniaturu české vlajky. V muzeu
rekordů a kuriozit v Pelhřimově byla jeho „mini“ vlajky zapsaná do knihy
rekordů.
Trénink proběhl v tanečním studiu v Praze pod vedením vítězky Stardance
Lenky Nory Návorkové.
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4.3 MATERIÁLNÍ POMOC
Nadační fond Albert v průběhu roku 2021 pomáhal díky svému zřizovateli Albert Česká republika, s.r.o. také prostřednictvím mimořádných materiálních
darů. Na jaře a na podzim daroval do neziskových organizací a nemocnic antibakteriální mýdla a dezinfekce v hodnotě 4,4 milionu korun. Ty pomohly při
dodržování preventivních opatření souvisejících s onemocněním Covid-19. Stavebnice LEGO v hodnotě 3,5 milionu korun, které byly distribuovány do více
než 200 organizací, potěšily děti z dětských domovů, azylových domů, nemocnic a neziskových organizací pomáhajících sociálně ohroženým rodinám. Vinylové
rukavice v celkové hodnotě 1,8 milionu korun v závěru roku putovaly k pracovníkům organizací sociálních služeb. Antigenní testy a respirátory za více než
290 Kč tisíc korun pomáhaly lektorkám Zdravé 5 po celé České republice při dodržování protiepidemických opatření během výuky Zdravé 5.
Celkem tak Nadační fond Albert pomohl prostřednictvím materiálních darů v hodnotě více než 10 milionů korun.

MATERIÁLNÍ POMOC V ČÍSLECH
DAR

POČET PODPOŘENÝCH ORGANIZACÍ

HODNOTA DARU

LEGO stavebnice

167 neziskových organizací, 10 nemocnic

3 497 907,61 Kč

Dezinfekce

205 neziskových organizací, 18 nemocnic

3 517 940 Kč

Antibakteriální mýdla

6 nemocnic

974 960 Kč

Vinylové rukavice

3 nemocnice, 1 domov sociálních služeb, 6 regionálních charit

1 875 466 Kč

Antigenní testy a respirátory

Lektorky Zdravé 5

294 960 Kč

IT vybavení pro dětské domovy

13 organizací

215 000 Kč

POTRAVINOVÁ POMOC
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Nadační fond Albert se v prosinci zapojil také do Albert potravinové sbírky, během které zákazníci obchodů Albert nakoupili na 181 tun potravin, což
představovalo 362 000 porcí jídla pro potřebné. Nadační fond Albert do sbírky zapojil téměř 50 dětských domovů a neziskových organizací, se kterými
pravidelně spolupracuje. Zákazníci, kteří se sbírky nemohli zúčastnit, měli možnost přispět na nákup potravin financemi prostřednictvím QR kódů umístěných
na vánočních stromcích. Celkem zákazníci darovali 175 000 Kč, které pak Nadační fond Albert rozdělil prostřednictvím dárkových karet mezi další dětské
domovy a organizace, které pomáhají sociálně ohroženým dětem.
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IT VYBAVENÍ PRO DĚTSKÉ DOMOVY

4.4 ZHODNOCENÍ SPOLUPRÁCE S FONDEM ALBERT

Začátkem roku 2021 zareagoval Nadační fond Albert na zvýšenou potřebu dětských domovů navýšit kapacity IT vybavení pro účely distanční výuky. Na nákup
notebooků a lepšího technického vybavení přispěl 13 organizacím 215 000 Kč.

ROZHOVOR S ŘEDITELEM DĚTSKÉHO DOMOVA V PŘEROVĚ

POMOC JIŽNÍ MORAVĚ VE SPOLUPRÁCI S ALBERT ČR
V červnu 2021 vyhlásil Nadační fond Albert ve spolupráci se svým zřizovatelem Albert Česká republika, s.r.o. interní zaměstnaneckou sbírku na pomoc kolegům
a kolegyním z obcí, které v červnu 2021 zasáhlo tornádo. Společnost Albert darovala na účet fondu 100 000 Kč, ke kterým pak zaměstnanci přispěli dalších
více než 160 tisíc korun. Celková vybraná částka, 269 632 Kč, pak byla prostřednictvím Nadačního fondu Albert rozdělena mezi 8 zaměstnanců zasažených
tornádem na jižní Moravě.

Význam potravinové a materiální pomoci popsali:
Ludmila Šimáčková, Fakultní nemocnice v Motole.
Lego rozdělíme na naše kliniky a oddělení, které poskytují ambulantní i lůžkovou péči dětským pacientům. Celkem jde o 14 pracovišť. Rozdávat ho
budeme jako motivaci a odměnu během léčebného pobytu a také za dobrou spolupráci při vyšetřeních.
Alena Novotná, Dětský domov Ústí nad Labem
„Velice moc děkuji společnosti Albert za dar v podobě dezinfekčních prostředků ať již úklidových či dezinfekce na ruce. Nakupovat malá balení pro každé
dítě je pro naše zařízení finančně náročné, velmi nám to pomohlo. Moc všem za takovou pomoc děkuj a velmi si toho vážím.“
Ivana Křenová, Dětský domov Zlín
Chceme Vám strašně moc poděkovat za potravinovou sbírku. Takový zájem lidí jsme vůbec nečekali. Myslím, že zásoby trvanlivých potravin máme
minimálně na rok. Tímto jste nám ušetřili spoustu peněz, které bychom museli za potraviny dát. Tyto finance teď budeme moct použít pro děti jiným
způsobem (pokud to situace dovolí, určitě jim z ušetřených peněz zaplatíme zimní lyžařský tábor, kam se všichni už moc těší). Dokonce se ve sbírce
objevily pro děti neznámé potraviny, které ochutnají díky vám úplně poprvé.
Jana Kincová Křížková, Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Jak nám v roce 2021 NFA pomohl? Co pro domov a děti tato pomoc znamenala?
NFA nám v roce 2021 velice pomohl! Především finančně podpořil letní tábory našich dětí, hlavně díky vám mohly jet všechny děti z dětského domova alespoň
na jeden letní tábor. Dále jste nás podpořili finančním darem na zakoupení notebooků pro distanční výuku dětí, kdy MŠMT dotovalo školy, ale dětské domovy ne.
Zaslali jste nám velké krabice s legem, díky kterým děti lépe trávily čas v období karantén a izolací, které nás v minulém roce v zařízení potkaly asi 4x. Někteří
byli v karanténě a izolaci i 3 týdny v kuse, což už je velice dlouhá doba pro dospělého, natož tak pro dítě. Chtěli jsme se účastnit všech vašich obchůdků, bohužel
vládní nařízení a rozšíření covidu nám to nedovolila. Každá naše aktivita byla vámi vždy velice štědře odměněna, tím myslím především obdržení nákupních
karet do obchodů značky Albert.

Co jste si díky pomoci NFA pořídili?
Vaše ochota pomoct nám, pro nás znamená mnoho. Nejvíce utratíme za dětské tábory, pořídili jsme 2 notebooky, nákupy pro děti na rodinnou skupinu, potřeby
pro výrobu výrobků na prodej ve stáncích při Obchůdcích v Albertu.

S NFA spolupracujete delší dobu, jak hodnotíte vaši spolupráci?
Spolupráce s NFA mi dělá velkou radost, perfektní je nezatěžující a jasná administrativa, přehledný systém na internetu, celoroční podpora, snaha pomoci
i v neobvyklých situacích. Máte jasná pravidla stejná pro všechny a nikoho nezvýhodňujete, jste si vědomi toho, že každý DD potřebuje pomoct, jen musí být
aktivní. Myslíte na naše děti, a to nejen vy, ale i vaši zaměstnanci. Pomoc NFA se díky vám rozšiřuje i do dalších poboček a skladů Albertu, kteří pro děti
z dětského domova pořádají vlastní akce, např. Mikulášskou nadílku.

S čím vám podpora NFA nejvíce pomáhá?
Podpora nám nejvíce pomáhá s dofinancováním prázdnin pro děti. Vše se zdražuje, ale náš rozpočet je stále stejný. Finance na zaplacení rekreací, táborů
a zážitků pro děti čerpáme ze stejného balíčku, jako když hradíme energie, opravy apod. Tedy, čím více ušetříme na rostoucích mandatorních výdajích, tím více
zážitků potom můžeme dopřát dětem.
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Moc Vám děkujeme za možnost zapojit se do sbírky. Výtěžek 1948 kg potravin je skvělý a velmi pomůže naším klientům, kteří jsou v těžké životní situaci.
Poputuje přes naši Charitní záchranou síť k rodinám, samoživitelům, lidem se zdravotním postižením, seniorům a lidem bez domova, pro které není
samozřejmostí mít dostatek potravin.

DĚTSKÝ DOMOV PŘEROV, Luděk Doležel, ředitel
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5.
VZDĚLÁVACÍ
PROJEKT
ZDRAVÁ 5

Vzdělávací program Zdravá 5 byl v roce 2021 úspěšně realizován i přes ztížené podmínky
spojené s pokračující pandemií Covid-19. Již v minulém roce se podařilo vytvořit zcela nový
online program Zdravé 5, a zajistit tak výuku i v době, kdy pandemie neumožňovala osobní
kontakt v základních a mateřských školách. Týmu Zdravé 5 se podařilo i přes ztížené podmínky
zrealizovat několik desítek online výukových programů a několik stovek osobních lekcích.
Projekt Zdravá 5 již podruhé získal členství v odborném sdružení Společnost pro výživu,
které dlouhodobě spolupracuje s odbornými lékařskými společnostmi, výzkumnými ústavy,
univerzitami a rovněž s klíčovými orgány státní správy. Společnost pro výživu se podílí na
vzdělávání lektorů Zdravé 5 a také zaštiťuje odbornou garanci všech výukových programů.
V období srpna byla již potřetí zrealizována úspěšná akce pro zaměstnance ze všech prodejen
Albert, která byla založena na poradenství a praktických workshopech v oblasti zdravé
výživy.
Na závěr roku obdržel Nadační fond Albert a projekt Zdravá 5 akreditaci Ministerstva
školství, konkrétně na vzdělávací semináře pro pedagogy, které budou realizovány v roce
2022.
V prosinci se lektoři Zdravé 5 zapojili do charitativní vánoční sbírky potravin, která byla
realizovaná ve všech obchodech Albert ČR. Zákazníci darovali 181 tun potravin, které putovaly
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do více něž 50 neziskových organizací a do všech regionálních potravinových bank.
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5.1 ZDRAVÁ 5 V ČÍSLECH
V roce 2021 lektoři Zdravé 5 zrealizovali celkem 846 osobních výukových lekcí a 281 online lekcí, celkem proškolili přibližně 28 175 dětí v téměř tisíci
základních a mateřských školách. Vzdělávací programy lektoři realizovali také v neziskových organizacích a dětských domovech, celkem věnovali této
výuce více než 150 hodin.
V rámci měsíce srpna prošlo workshopem Zdravé 5 určeným pro zaměstnance více než 7 500 lidí napříč 330 prodejnami Albert a 3 distribučními centry Albert
ČR.
V průběhu roku byla realizována také vzdělávací divadelní představení ve spolupráci s neziskovou organizací Divadelta z.s., celkem pro 18 mateřských
i základních škol, kdy představení navštívilo více než 700 dětí.
Lektoři Zdravé 5 se zapojili do charitativní vánoční potravinové sbírky realizovanou firmou Albert ČR. Lektoři pomáhali s koordinací celé akce na 43
prodejnách, kde strávili více než 250 hodin.
Lektoři Zdravé 5 odpracovali celkem 10 320 hodin a najezdili 126 798 km.

ZDRAVÁ 5 V ČÍSLECH
Počet odučených lekcí
Počet proškolených dětí (celkem ze všech projektů)
Počet lektorů
Počet divadelních představení
Počet odpracovaných hodin
Počet najetých kilometrů

Alb

s

32

ů
bch dk

y

O

Počet proškolených zaměstnanců Albert
(školení v oblasti zdravé výživy)

1 127
32 875
21
18
10 320
126 798
7 500
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5.2 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. Výukové moduly Zdravé 5 jsou rozděleny do několika kategorií dle věku dětí. V tomto roce pokračoval také online program, který umožnil vzdělávání dětí
i přes neustupující pandemickou situaci.

Zde je základní představení výukových modulů:
Lednice Zdravé 5
V programu jménem „Lednice Zdravé 5“ jsou děti hlavními aktéry pohádkového příběhu, tak se dozvídají základy o zdravých a nezdravých potravinách,
správném nákupu nebo také o skladování potravin. Příběhem provází děti chytlavé písničky a vtipný text doplňuje hravou a zábavnou atmosféru příběhu.
V závěru programu si děti mohou zkusit připravit barevný zeleninový špíz.

Škola Zdravé 5
Program je určen pro žáky 1. a 2. třídy ZŠ. Odborný lektor Zdravé 5 obeznamuje žáky formou her a soutěží v pěti základních kategoriích, jako je správné složení
jídel dle výživového talíře, pitný režim, vliv zdravých a nezdravých potravin na lidské tělo a také pohybová aktivita. V rámci tohoto programu mají děti jako jeden
z praktických úkolů tzv. „ochutnávku naslepo“, kde mají za úkol poznat, o jaký druh zeleniny, nebo ovoce jde.

Nakupování se Zdravou 5
Mezi nové programy se stále řadí 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 Párty se Zdravou 5 je určena žákům 2. stupně ZŠ. Program se skládá z teoretické a praktické části, která probíhá přímo ve školní kuchyni.
Praktická část se zaměřuje na přípravu tří druhů svačin – sendvič s mozzarellou, kuskus s oříšky a medem a tzv. smoothie bowl. V teoretické části výuky
navazují lektoři Zdravé 5 na již získané základy dětí v oblasti zdravé výživy, které jsou rozšířeny například o problematiku sportovní výživy. Děti nově dostaly
možnost využít odborně vyškoleného lektora k osobní konzultaci po skončení skupinové výuky, a řešit tak případně individuální dotazy a problémy ve stravování.

Online program Zdravé 5
Online program Zdravé 5 je určen pro první stupně základních škol. Obsah programu naplňuje vzdělávací cíle v oblasti Člověk a zdraví. Výuka probíhá s lektorem
Zdravé 5 v online prostředí. Program je postaven na interaktivní spolupráci dětí a lektora. Cílem programu je zprostředkovat dětem základy zdravého stravování
i se zohledněním na dobu spojenou s pandemií covidu-19.
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Zdravě za pár pětek
Pro dětské domovy a neziskové organizace nabízíme výukový program „Zdravě za pár pětek“. Děti a mladí lidé se dozvědí, jak vhodně a levně nakoupit potraviny
a jak z nich připravit rychlé, chutné a nutričně vyvážené pohoštění. Natrénují si také soběstačnost a zásady finanční gramotnosti v kuchyni – tedy, jak nakoupit
a uvařit levně, ale zdravě a chutně.

Vzdělávací divadelní představení „O zdravém semínku“
Divadelní představení O zdravém semínku je určeno pro mateřské školy a 1. a 2. třídy ZŠ. Vzniklo podle předlohy knížky Pohádky Zdravé 5 a velmi jemně
a zábavně prezentuje téma zdravého životního stylu. Představení je realizováno neziskovou organizací Divadelta z.s.

Vzdělávací divadelní představení „Pět rad pro Bertu“
Představení Pět rad pro Bertu je určené pro děti z druhých stupňů základních škol. Diváci se do představení sami aktivně zapojují a celé představení tak
společně s herci prožijí. Díky představení si uvědomí, jak je důležitý zdravý životní styl. Proč je dobré sportovat. Dále se zamyslí nad tím, jak řešit problémové
situace aktivně a zdravě. Proč nikam nevede patologické chování a proč jen zdravý přístup k životu a tělu nás může vést kupředu. Dále si uvědomí, že jídlo může
být dobrý přítel, ale i nepřítel, a že je potřeba přemýšlet o tom, co jíme a jak žijeme. Představení je realizováno neziskovou organizací Divadelta z.s.
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5.3 ZPĚTNÉ VAZBY OD ŠKOL A ŠKOLEK
Milou odměnou lektorům i celému týmu Zdravé 5 jsou mnohé děkovné dopisy a e-maily od škol i dětí. Nechybí obrázky, nápady na další témata i odezva rodičů.
Za všechny zpětné vazby všem mnohokrát děkujeme.

a realizován s velkou mírou profesionality. Díky reflexi prostřednictvím zadaných kvízů můžeme říci, že naši žáci mají nyní skvělé základy a jsou také velmi
pozitivně naladěni pro další aktivity v této oblasti, což je pro nás – pedagogy ¬¬– velmi důležité.
Moc děkujeme všem, kteří program Zdravá 5 podporují. Funguje opravdu skvěle! Naši žáci si odnesli spoustu nových informací týkající se zdravé výživy.
Paní lektorce velice děkujeme za milý přístup, ochotu a v neposlední řadě také za energii, kterou nám vlila do žil v této nelehké době. Děkujeme!!!

Příklady milých poděkování pravidelně zveřejňujeme na www.zdrava5.cz, zde na ukázku vybíráme:
ZŠ Libčice

Dobrý den, dnes děti mé třídy 8.A absolvovaly přednášku a praktickou přípravu zdravých jídel. Dovolte mi, abych za nás, za mne i za děti, poděkovala
a pochválila šikovnou paní lektorku Nikolu Pravdovou. Přednášela srozumitelně, jasně, tak, aby všichni pochopili, nezahlcovala zbytečnými fakty. Pod jejím
vedením děti připravily a pochutnaly si na zdravých dobrotách. Velice jsme přivítali Vaši akci, a ještě jednou za ni děkujeme.
Romana Horáková

Mgr. Ivana Šindelářová, Dis. ZŠ A MŠ LEDČICE

Dotazníky k hodnocení výuky Zdravé 5
Ve druhé polovině roku 2021 bylo spuštěno online dotazníkové šetření, které se zaměřuje na hodnocení výuky Zdravé 5 ze strany pedagogů, kteří jsou přítomni
na výuce Zdravé 5. Učitelé hodnotí obsah hodin, prezentaci lektorů, srozumitelnost sdělení, práci s dětmi i edukační materiály. Za 3 měsíce jsme obdrželi více
než 150 dotazníků. Dotazníky jsou pravidelně evaluovány. 95 % dotazníků přináší pozitivní zpětnou vazbu, kdy pedagogové oceňují především celý koncept
výukových modulů, jasné a srozumitelné sdělení, interakci s dětmi a návaznost prostřednictvím edukačních materiálů.

DD Cheb

Dobrý den, paní Paldusová. Chtěli bychom Vás touto cestou informovat o velmi podnětné přednášce – Zdravá Pětka, která proběhla u nás v dětském domově
v Chebu. Přednášející byla paní z Liberce, která byla úžasná. Hravou formou dovedla děti zaujmout, zapojit a naučit je mnoho nových věcí.
Kolektiv dětského domova
ZŠ Bystré

Ráda bych za 5. ročník ZŠ Bystré poděkovala paní Radce Drobné za vedení dvou online hodin o zdravé výživě. Děti byly seznámeny se základy toho, co by měl
obsahovat jejich jídelníček a názornou formou si vše vyzkoušely.
Pokládám tyto informace za důležité pro jejich každodenní rozhodování se o tom, co je zdravé a na co nemají zapomínat. Děkuji za čas, energii a zápal pro
dobrou věc!!!
Chadimová D. (třídní učitelka)
ZŠ Ledčice

Již v roce 2012 jsme využili služeb Zdravé 5. Tento program se nám moc líbil a byl pro nás motivací i v dalších letech, kdy jsme se pak již sami snažili
prostřednictvím projektových dnů či jiných aktivit děti seznamovat se zdravou výživou.
V letošním roce během distanční výuky jsme si všichni začali uvědomovat, jak se životní styl žáků výrazně mění. Byli nuceni více času trávit sezením u počítače.
Přicházeli denně o přirozený pohyb, nechodili do školy a ani nesměli navštěvovat žádné sportovní kroužky. Vzhledem k tomu, že nám současný stav našich žáčků
není lhostejný, zkoušeli jsme hledat možnosti, jak je prostřednictvím on-line výuky seznámit se zdravým životním stylem v oblasti zdravé stravy. Vzpomněli jsme
si na Zdravou 5 a opět po letech moc rádi využili její nabídky. Hned po registraci se s námi spojila paní lektorka Nikola Pravdová a dohodli jsme společně termín
výuky. Do cesty se nám dostalo nemálo překážek, ale přeci jen se nám společně povedlo nakonec naplánovat termín on-line setkání a také sladit technické
zázemí. Vše nakonec fungovalo bez sebemenších problémů.
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Jako nestranný pozorovatel jsem mohla sledovat nejen aktivitu žáků, jejich míru zapojení, ale také kvalitu výukového programu, který byl velmi citlivě připraven
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5.4 KUCHAŘSKÁ SOUTĚŽ FINÁLE ZDRAVÉ 5 S ALBERTEM
V roce 2021 proběhl již devátý 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. V letošním roce byla
vyhlášená také kategorie Rodiče s dětmi, kdy z důvodu částečného uzavření škol a školek nemohly děti tvořit školní týmy a zároveň bylo cílem motivovat rodiče
i děti ke společnému vaření a využití času kreativně a zároveň edukativně. Odbornou porotu zaujaly desítky originálních receptů, které týmy připravily. Celkem
se přihlásilo téměř 250 týmů a nejvíce zastoupenou kategorií byly týmy z kategorie Rodiče s dětmi.

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ:
Kategorie mateřské školy: Motýlci ze školky z Mateřské školy Lanškroun
Kategorie 1. stupeň ZŠ (1.-2. třída): Slaďouši ze ZŠ a MŠ Žďářná
Kategorie 1. stupeň ZŠ (3.-5. třída): Avokádky ze ZŠ a MŠ Racková
Kategorie 2. stupeň ZŠ: Fit Halďáci ze Základní školy U Haldy, Ostrava
Kategorie dětská zařízení: Tygři z Dětského domova Cheb
Rodiče s dětmi hlasování veřejnosti: Trešltým pod vedením Adriany Trešlové
Rodiče s dětmi hlasování poroty: Tros Véčos pod vedením Miroslava Večeři
Vítězné týmy obdržely jako hlavní cenu celodenní zážitkový kurz vaření, který proběhl v profesionální škole vaření jménem Chefparade v Praze. Děti si pod
vedením profesionálního kuchaře připravily kompletní menu, a kromě naučení různých triků, si také prohloubily dovednosti zdravého vaření. Bez odměny
nezůstala ani družstva na druhém a třetím místě. Získala hodnotné ceny jako například pomůcky na vaření nebo zážitkové výhry.

5.5 ŠKOLENÍ PRO ZAMĚSTNANCE PRODEJEN ALBERT
V srpnu roku 2021 ve spolupráci s HR oddělením společnosti Albert proběhla již potřetí celorepubliková akce pro všechny prodejny Albert.
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Akce s názvem Roadshow Zdravé 5 probíhala v měsíci srpnu, který je v rámci společnosti Albert označován jako měsíc zdraví. Proškolené lektorky Zdravé 5
během srpna navštívily více než 330 prodejen Albert po celé České republice. Cílem této akce bylo inspirovat zaměstnance ke zdravějšímu životnímu stylu, a to
za pomoci individuálního přístupu lektorek, které vysvětlovaly a názorně ukazovaly, jak jednoduché je připravit si chutné, zdravé a zároveň cenově dostupné
jídlo vhodné pro děti i dospělé. Pro zaměstnance byla také připravena ochutnávka několika druhů svačin, které sloužily jako inspirace a měly zaměstnancům
ukázat, že lze připravit svačinu zdravě, rychle a levně.
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5.6 TÝM ZDRAVÁ 5
Manažerkou projektu je již třetím rokem Alena Paldusová. Nově se do koordinačního týmu přidala Silvie Zavřelová, která se stará o administrativu celého
projektu a také je aktivní lektorkou ve Zlínském kraji. V roce 2021 byl tým Zdravé 5 tvořen 21 lektorkami z celé České republiky.

Všem lektorům Zdravé 5 děkujeme za skvěle odvedenou práci, nasazení i nadšení, které v každodenní práci odváděli.

PŘEHLED LEKTORŮ V ROCE 2021
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Bartůňková Markéta

Praha

Benešová Ivona

Královéhradecký kraj

Drobná Radka

Královéhradecký kraj

Hostonská Lucie

Liberecký kraj

Charvátová Barbora

Středočeský kraj

Keprtová Jolana

Olomoucký kraj

Kertisová Lenka

Moravskoslezský kraj

Kopřivová Veronika

Plzeňský kraj

Kukol Tereza

Jihomoravský kraj

Myšáková Šárka

Vysočina

Ondrášková Iveta

Moravskoslezský kraj

Orlíčková Hedvika

Pardubický kraj

Pavlíková Barbora

Praha

Pokorná Jitka

Středočeský kraj

Pravdová Nikola

Praha

Přidalová Magdaléna

Olomoucký kraj

Suraová Šárka

Karlovarský kraj

Štichauerová Dita

Moravskoslezský kraj

Stoklasová Kateřina

Ústecký kraj

Ulrychová Andrea

Středočeský kraj

Zavřelová Silvie

Zlínský kraj

41

O pomoci Nadačního fondu Albert informovala celostátní i regionální média.

6.
MEDIÁLNÍ
VÝSTUPY V ROCE
2021

PŘEHLED VÝSTUPŮ DOKLADUJE NÁSLEDUJÍCÍ
TABULKA
Bertík pomáhá
Zdravá 5
Obchůdky s Albertem
Pomoc v době covidu-19, Albert sbírka potravin
Nadační fond Albert – ostatní
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CELKEM

144
562
189
209
23
1127
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PŘEHLED O POSKYTNUTÝCH A PŘIJATÝCH DARECH

7. FINANČNÍ
PŘEHLED
NADAČNÍHO
FONDU ALBERT
V ROCE 2021

Financování činnosti Nadačního fondu Albert bylo v roce 2021 zajištěno dary od společnosti
Albert, s.r.o.
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 celý rok 2021 svůj závazek řádně plnil.

Nadační fond Albert v roce 2021 obdržel následující finanční dary ve výši 11 701 805 Kč z následujících hlavních sbírkových akcí a charitativních
aktivit:

PŘEHLED PŘIJATÝCH FINANČNÍCH DARŮ
NADAČNÍ PŘÍJMY V ROCE 2021

11 701 805 Kč

Pravidelné dary od Albert, s.r.o.
Běhy pro NF Albert
Příspěvky od zaměstnanců a zákazníků Albert – Vánoční online Obchůdky s Albertem
Roadshow Zdravá 5 pro zaměstnance
Obdržené dárkové karty
Výtěžek ze sbírky potravin
Pomoc jižní Moravě
Výtěžek z aplikace Zdrabert
V roce 2021 poskytl Nadační fond Albert nadační příspěvky ve výši 4 871 780 Kč v následujících hlavních oblastech pomoci:

PŘEHLED POSKYTNUTÝCH FINANČNÍCH DARŮ A NÁKLADŮ V ROCE 2021
NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY 2021

4 871 780 Kč

Bertík pomáhá
Bertík pomáhá – doplatky z minulých let
Obchůdky s Albertem (Velikonoční a Vánoční, soutěž pro děti)
Běhy pro NF Albert
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Notebooky a IT vybavení pro výuku
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8.
NÁKLADOVÉ
KRITÉRIUM
PRO NADACE
A NADAČNÍ FONDY

Celková hodnota nákladů k 31. prosinci 2021 činila 7 023 290 Kč, z toho částka 5 657 930 Kč
byla vynaložena na realizaci vlastních projektů. Náklady na činnost, včetně nákladů na správu
Nadačního fondu, činily 1 365 360 Kč za rok 2021.
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

ČÁSTKA

Náklady na realizaci vlastních projektů
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Náklady na činnost a správu fondu

5 657 930 Kč
1 365 360 Kč
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Nadační fond Albert hospodařil v roce 2021 se ziskem 0 Kč.

10.
VÝZNAMNÉ
SKUTEČNOSTI
PO ROZVAHOVÉM
DNI
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9.
VÝSLEDKY
HOSPODAŘENÍ
V ROCE 2021

I v roce 2021 byly charitativní aktivity Nadačního fondu Albert ovlivněny covidovou pandemií.
Některé projekty nemohly být zrealizovány, některé proběhly většinou online. Významnou
skutečnost v charitativní pomoci fondu sehrály materiální dary v rekordní výši více než
deseti milionů českých korun, které Nadační fond Albert dostal od svého zřizovatele.
Materiální dary z velké části pomohly v boji s nemocí covid -19, jednalo se především
o dezinfekce, respirátory, antigenní testy nebo hygienické rukavice.
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11.
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

