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Poděkování 

Nadační fond Algo patří k malým nadačním fondům disponujícím omezenými finančními 

prostředky. O to více se snaží o maximální využití těchto prostředků za účelem zcela konkrétní 

pomoci. Přestože Nadační fond Algo vznikl poměrně nedávno (v roce 2012), stihl již za dobu 

svého působení pomoci řadě potřebných a získat si tolik nutnou důvěru. 

Osobně se domnívám, že důvěra dárců, spolupracujících společností, úřadů i samotných klientů 

je vybudována právě na tom, že Nadační fond Algo je schopen doložit, že každá koruna byla 

investována s rozmyslem a že všichni naši klienti, kteří nejsou žádnými anonymními příjemci, 

pomoc opravdu potřebují. Navíc s tím, že opravdu všechny prostředky jdou jen a jen 

potřebným, protože všichni, kdo pracují pro Nadační fond Algo, tak činí bez nároku na finanční 

odměnu. 

Je nám jasné, že fond naší velikosti nemůže pomoci všem, ale i kdybychom pomohli třeba jen 

jedinému člověku, má naše činnost smysl. 

Děkujeme všem, kdo pomáhají s námi. Děkujeme, že nejste lhostejní. 

 

 

 

 

Petr Loužecký     

Předseda správní rady 

Nadační fond Algo 
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1.  O nás 

Nadační fond Algo byl založen 13. dubna 2012. 

Fond se zaměřuje zejména  na: 

• pomoc dětem znevýhodněným svým zdravotním stavem nebo handicapem,  

• materiální, sociální a kulturní podporu osobám, které o tyto děti pečují a které nemají 

finanční prostředky na základní potřeby, zdravotní pomůcky a léky nebo se ocitly v 

jiné nouzi, popř. pomoc materiální, sociální a kulturní povahy institucím o tyto děti 

pečující 

• materiální, sociální a kulturní podporu seniorů, popř. institucím o tyto seniory 

pečující 

Cílem fondu je přispět zcela konkrétní pomocí těm, kdo ji opravdu potřebují.  

Za každou naší pomocí stojí zcela skutečný lidský příběh. 

2.  Základní údaje 

2.1 Název fondu, IČ, sídlo  

Název: Nadační fond Algo  

IČ:   242 91 862 

Sídlo:   Sokolovská 668/136D, Karlín, 186 00 Praha 8   

Zapsán:  N 900 vedená u Městského soudu v Praze 

Web:  www.algonadace.cz  

2.2 Zřizovatel 

Název: AB Group CZ, a.s. 

IČ:  247 75 487 

Sídlo:            Praha 8, Sokolovská 366/84, PSC 186 00 

2.3  Účel zřízení  

Nadační fond Algo byl zřízen zejména za účelem dosahování obecně prospěšných cílů, 

kterými jsou zejména: 

• materiální, sociální a kulturní podpora jednotlivců znevýhodněných svým 

zdravotním stavem nebo handicapem a organizacím zajištujícím podporu pro tyto 

osoby, 



• materiální, sociální a kulturní podpora dětem a jejich rodičům či osobám o tyto děti 

pečující, které nemají finanční prostředky na základní potřeby, zdravotní pomůcky 

a léky, nebo se ocitli v jiné nouzi, 

• materiální, sociální a kulturní podpora seniorů 

• rozvoj vzdělávání a vědy všech sociálních a věkových skupin  

2.4 Správní rada 

Petr Loužecký, předseda správní rady. Pracoval pro Nadační fond Algo bez nároku na 

finanční odměnu. 

Ing. David Kazda, člen správní rady. Pracoval pro Nadační fond Algo bez nároku na 

finanční odměnu 

Ing. Kateřina Loužecká, člen správní rady. Pracovala pro Nadační fond Algo bez 

nároku na finanční odměnu. 

2.5 Revizor 

František Zeman. Pracoval pro Nadační fond Algo bez nároku na finanční odměnu. 

  



3.  Nadační projekty v roce 2014 
 

Monika 

Monika je čtrnáctiletá dívka, která je od svých šesti let v pěstounské péči. Narodila se 
předčasně s vážnou vývojovou vadou obou čelistí. Léčba, která trvá už čtyři a půl roku, 
se chýlí ke konci. Monika potřebuje poslední rovnátka, která ale zdravotní pojišťovna 
nehradí. 

 

                                                                   

 

 Monika je velmi šikovné děvče, je v osmé třídě a má výborný prospěch. Je v pátém 
ročníku ZUŠ obor sólový zpěv, věnuje se sportovnímu aerobiku a keramice. Chce 
studovat střední pedagogickou školu a pracovat s dětmi. 
  
Nadační fond Algo zaplatil Monice poslední fázi léčby. 

  

 

 

 

 

 



Miroslav 

Pan Miroslav prodělal dětskou mozkovou obrnu s postižením pravostranných končetin 
(není schopen si ukrojit pravou rukou ani chleba). Je mu 78 let, je svobodný a o svůj 
veškerý majetek přišel při povodních v roce 2002. Od roku 2003 žije v Domě 
pečovatelské služby v Praze 5. 
  
 

 
 
V současné době se léčí s hypertenzí a má zdravotní problémy se srdcem, a proto mu 
bylo doporučeno lékařem měření tlaku několikrát denně tak, aby v případě nutnosti mohl 
okamžitě přivolat lékaře. 
  
Ze svého důchodu si zakoupení vhodného tlakoměru (aby si byl schopen měřit tlak s 
nefunkční pravou rukou sám) nemůže dovolit. Proto je potřeba zakoupit speciální 
tlakoměr. 
  
Nadační fond Algo zakoupil tlakoměr OMRON i-Q142 

 

Míša 

 
Míša je žákyní 9. ročníku praktické třídy ZŠ Opočenská v Dobrušce. Narodila se s 
kombinovaným postižením na bázi dětské mozkové obrny. Míša má omezenou 
schopnost lokomoce tj. schopnost pohybu pomocí svalové činnosti a narušenou jemnou 
motoriku. Žije pouze s maminkou a sestrou a téměř ve všech činnostech je odkázána 
právě na pomoc maminky. 

 
  
Nadační fond zakoupil pro Míšu speciální matraci do postele. 



Nicolas 

Nicolas se narodil 30. 4. 2013. Hned v prvním týdnu života musel podstoupit operaci 
mozku vlivem rozsáhlého krvácení po instrumentálním porodu. Po operaci prodělal 50 
punkcí, po měsíci musel být operován znovu, protože jinak by zemřel. Jeho diagnóza je 
hydrocefalus: vodnatelnost mozku, shunt, anemie, centrální nervová porucha, 
pravostranné ochrnuti horní i dolní končetiny, hypotonický syndrom. Maminka zůstala s 
Nicolasem sama, zemřela jí maminka i babička. Dojíždějí stále na rehabilitace a přes to 
všechno věří v lepší zítřky. 

 
  
Informace o Nicolasovi lze najít i v tisku: http://karlovarsky-kraj.5plus2.cz/ivana-ublova-z-
chebu-pecuje-o-tezce-nemocneho-syna-nicolase-pod-
/cheb.aspx?c=A140415_150756_ppd-cheb_p2ema 
  
Nadační fond zakoupil a poslal malému Nicolasovi po dohodě s jeho maminkou 
lehátko Fischer Price Deluxe 3v 1 do 18 kg BFH07. 

Pepa 

Pepovi je 9 let, ale mentálně je na úrovni dvouletého dítěte. Trpí vzácnou genetickou 
nemocí, která se nazývá Dubowitzův syndrom. Pepa začal chodit až kolem třetího roku, 
ale stále potřebuje pleny a nesmí se nechat bez dozoru. Teprve začíná mluvit, ale jde o 
první dětské žvatlání. Vyžaduje neustálou péči. 

 
  
Nadační fond Algo po dohodě s jeho maminkou zakoupil 2 ks potahu Dormeo do 
postele. 

http://karlovarsky-kraj.5plus2.cz/ivana-ublova-z-chebu-pecuje-o-tezce-nemocneho-syna-nicolase-pod-/cheb.aspx?c=A140415_150756_ppd-cheb_p2ema
http://karlovarsky-kraj.5plus2.cz/ivana-ublova-z-chebu-pecuje-o-tezce-nemocneho-syna-nicolase-pod-/cheb.aspx?c=A140415_150756_ppd-cheb_p2ema
http://karlovarsky-kraj.5plus2.cz/ivana-ublova-z-chebu-pecuje-o-tezce-nemocneho-syna-nicolase-pod-/cheb.aspx?c=A140415_150756_ppd-cheb_p2ema


Markéta 

Markétce je třináct let, potvrzenou diagnózu Rettův syndrom má od 2,5 let. Vývojově je 
nyní přibližně mezi 2. až 3. rokem, jedná se o střední až těžkou mentální retardaci. Byl jí 
diagnostikován nízko funkční autismus. Epilepsii, kterou má od kojeneckého věku, se 
nyní daří téměř kompenzovat léky. Psychomotorický vývoj je nerovnoměrný, vývoj řeči je 
opožděný. Je plně závislá na dohledu a pomoci druhé osoby. 

 
  
Markéta denně dochází do speciální školy – do Mateřské školy a základní školy speciální 
Diakonie Českobratrské církve evangelické. 
  
Nadační fond Algo zaplatil Markétce respitní pobyt pro stejně postižené děti, čímž 
pomohl nejen Markétce, ale také její mamince, která mohla načerpat tolik potřebné 
síly, které při péči o Markétku, které se maximálně věnuje, a své druhé dítě, tolik 
potřebuje. 

 

Vítej …o.p.s. 

Obecně prospěšná společnost Vítej… nabízí chráněné bydlení pro dospívající a dospělé 
osoby s autismem a dále odlehčovací služby pro rodiny autistů. Díky specifické a 
individuální péči rozvíjejí autisté v komunitním centru Vítej... své schopnosti a 
dovednosti, zapojují se do běžného života a získávají maximální možnou míru 
samostatnosti. 



 
  
Nadační fond Algo věnoval obecně prospěšné společnosti Vítej… oblečení a 
notebook pro její klienty, které získal od zaměstnanců společnosti Algotech. 

 

Julie a Adam 

Nadační fond věnoval finanční příspěvek na zajištění základních potřeb po smrti 

otce. 

Viktorka 

Viktorce je 12 let a narodila se s těžkým poškozením, má genetickou vadu 3. 
chromozomu a její vzácný syndrom se jmenuje Aicardi Goutieres syndrom. Viktorka 
nechodí, nesedí, neumí pracovat s rukama. Neumí ani dobře polykat. Ve 2 letech dostala 
těžký zápal plic, který skončil resekcí pravé plíce a zavedením tracheostomické kanyly 
(slavíka). Viktorie ani nemluví, nestačí na to mentálně a díky slavíku to ani není možné. 
Mimo jiné trpí epilepsií. Je to ale usměvavá dívka, která si i přes svůj handicap dokáže 
užít života. Přes všechny překážky miluje plavání a jízdu na koni - hipoterapii, kterou si 
se smíchem užívá. Kromě potěšení z jízdy na koni jí to uvolní i svalovou křeč nohou a 
rukou. Její maminka je samoživitelkou a kromě Viktorky je na mateřské dovolené s 
mladším synem Vítkem. 

 
  
Nadační fond zaplatil Viktorce hipoterapii na 5 měsíců 

 



Dominika 

Dominika je 8 letá slečna, které byla v 18 měsících diagnostikována nemoc 

JIA(juvielní idiopatická artritida), kterou provází revma kloubu, otoky, bolest a ztuhlost 

kloubů. Jak Dominika poroste, čeká ji vzhledem k této nemoci přerost nemocné nohy a 

zakřivení páteře. Toto onemocnění ji nejvíce trápí při chladném počasí a namáhavém 

pohybu. Nemůže sportovat, ani se věnovat činnosti, která vyžaduje fyzické úsilí. Přes to 

všechno je Dominika velmi statečná, pravidelně rehabilituje a chodí na lékařské 

prohlídky. 

 

V rámci sbírky víček z PET lahví jsme díky vaší podpoře mohli 24. 11. 2014 v 

budově Základní školy v Radotíně Dominice již předat speciální židli do školy. 

 

Markétka 

Markétka se narodila 14. 1. 2014 z důvodu zástavy srdce císařským řezem. V důsledku 

nedostatku kyslíku v krvi došlo k poškození mozku. Díky absenci reflexů, jako je reflex 

sací, polykací a kašlací, je Markétka od narození krmena sondou s nutností odsávání 

sekretu z dýchacích cest. Ve dne v noci potřebuje dohled a péči, kterou s láskou od 

rodičů dostává. I přes nepříznivou diagnózu je Markétka velká bojovnice a pomalinku se 

její stav zlepšuje. Reaguje na světlo, na zvuk, s jistotou pozná rodiče, každý den cvičí až 

4 x Vojtovu metodu s velkými pokroky. Rodina a přátelé věří v lepší zítřky.  



 

Rodina nemá peněz nazbyt, a proto Nadační fond Algo přispěl na nákup 

odsávačky a příslušenství k ní. 

 

Lenka, Martin a Evžen 

 

Rodiče těchto tří dětí (16, 13, 7) se vzhledem ke ztrátě zaměstnání a nemoci ocitli v 
hmotné nouzi. Těsně před vánocemi se na náš Nadační fond Algo obrátila s prosbou 
maminka dětí, jestli bychom dětem nemohli dát nějaký dárek pod stromeček. 
  
A tak k nim na Štědrý den doputovaly dárky, jako je oblečení, jídlo, knihy, hračky. 
Radost byla veliká a my jsme moc rádi, že jsme k ní přispěli. 

 

 

 

 



4.  Jak lze Nadační fond podpořit 
 

Nadační fond Algo je možné podpořit jakýmkoliv způsobem – finančně, konkrétní 

potřebnou věcí, zapojením se do činnosti nebo do sbírek pořádaných tímto Nadačním 

fondem. 

Pokud chcete přispět finančně, můžete využít bankovní spojení: 4999042/0800 

Česká spořitelna. 

O využití Vašeho příspěvku budete vždy informováni. 

Děkujeme. 

 

5. Náklady fondu v roce 2014 
 

Monika Rovnátka 2500 Kč 

Miroslav Tlakoměr 4499 Kč 

Míša Matrace 3000 Kč 

Nicolas Lehátko 3819 Kč 

Pepa Potah 1980 Kč 

Markéta Léčebný pobyt 3490 Kč 

Julie a Adam Finanční příspěvek v nouzi 10000 Kč 

Viktorka Hipoterapie 3400 Kč 

Dominika Rostoucí židle 5601 Kč 

Markétka Odsávačka 5000 Kč 

Lenka, Martin a Evžen Vánoční dárky 4517 Kč 

Celkem  47806 Kč 

 

Dále byly věnovány nepeněžité dary od zaměstnanců společnosti Algotech pro Vítej o.p.s. 

(notebook a oblečení) a domu s pečovatelskou službou v Radotíně (televizor). 

 


