
Nadační fond Albert dětem 

Zástupci neziskových organizací z Prahy a Středočeského kraje převzali dnes v hypermarketu 

Albert v Galerii Butovice v Praze šeky s výtěžkem z grantového programu Nadační fond 

Albert dětem. Zákazníci všech prodejen Albert v kraji přispěli v loňském roce svým nákupem 

na projekty podporující děti ze sociálně ohroženého prostředí v Moravskoslezském kraji 

částkou 1 542 180 korun.  

„V Praze a Středočeském kraji jsme finančně podpořili projekty celkem 19 organizací 

zaměřených na vzdělávání a pomoc dětem ze sociálně slabšího prostředí. Zároveň je dětem a 

mládeži určen celorepublikový amatérský triatlonový závod Albert Triatlon Tour, který jsme 

ze sbírky již potřetí také financovali, a který proběhl v Praze,“ říká Judita Urbánková, 

ředitelka komunikace společnosti Ahold a členka správní rady Nadačního fondu Albert.  

  

Výtěžek sbírek Nadační fond Albert dětem podpoří tyto projekty: 

Cestou necestou Centrum pro rodinu 50 000 Kč 

NATAMA Moderní náhradní rodinná péče 100 000 Kč 

o.s. divadelta Divadlo Fórum 70 000 Kč 

Palaestra 

Individuální plán integrace dětí ze sociálně 

znevýhodněného prostředí 50 000 Kč 

InBáze Berkat 

Individuální práce a rozvoj dětí a rodin ze 

sociálně problematického prostředí 50 000 Kč 

Múzy dětem Život nanečisto 100 000 Kč 

Múzy dětem Múzování s Albertem 250 000 Kč 

Múzy dětem Albertí bazárky 50 000 Kč 

Spolu dětem Postav se na vlastní nohy 213 380 Kč 

Leccos Najdi si, co tě baví 60 000 Kč 

DD Lety 

Individuální psychoterapeutická podpora 

studentů 70 000 Kč 

Dům tří přání o.s. Učíme se učit 40 000 Kč 

Diagnostický ústav pro 

mládež, Praha 2 Volný čas 40 000 Kč 

Múzy dětem, o.s. Život nanečisto 100 000 Kč 

Sdružení na pomoc 

dětem s handicapy, o.s. 

Podpora dětí a mladých dospělých z klubu 

Pacific 50 000 Kč 

Acorus, o.s. Práce s dětmi - svědky domácího násilí 40 000 Kč 

Lata, o.s. Ve dvou se to lépe táhne 40 000 Kč 

Remedium Praha, o.s. 

Posilování kompetencí pracovníků s dětmi a 

mládeží v oblasti dluhové prevence 40 000 Kč 

DD a ŠJ, Solenice 42 Podpora individuálních potřeb dětí z DD 18 000 Kč 

ZŠ, MŠS, DD, ŠD a ŠJ 

Nymburk 

Získání kvalifikačních kurzů pro dva klienty 

DD Nymburk 10 000 Kč 

Dětský domov, Základní 

škola a Školní jídelna, 

Žíchovec 17 Pobyt na LDT pro děti z dětského domova 50 000 Kč 

Rozum a cit, o.s. Pevný most - jistíme Vás v přechodném období 50 000 Kč 



  

  

Výše uvedené projekty jsou podpořeny z výtěžku sbírkové akce s názvem Nadační fond 

Albert dětem, která proběhla na prodejnách Albert v červnu 2012 a přinesla dětem téměř 2 

miliony korun. Správní rada Nadačního fondu Albert vyčlenila na pomoc sociálně ohroženým 

dětem v roce 2013 další tři miliony korun z prodeje plastových tašek k nákupům v prodejnách 

Albert. Nadační fond Albert rozdělil tyto prostředky mezi více než 100 dětských domovů a 

neziskových organizací pomáhajících dětem a mladým lidem ze sociálně znevýhodněného 

prostředí ze všech krajů České republiky. 

  

Podrobné informace o grantovém programu Nadační fond Albert dětem najdete na webových 

stránkách www.nadacnifondalbert.cz. Program S Bertíkem za dětským úsměvem, na nějž 

tento charitativní projekt navazuje, podpořil za uplynulých dvanáct let částkou více než 80 

milionů korun stovky institucí, jako jsou dětské domovy, domovy na půl cesty a ústavy 

sociální péče. 
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