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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:  Algotech, 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 2016 
 

David 

David je šestiletý chlapec, který trpí od narození mozkovou obrnou, epilepsií a dalšími 

zdravotními problémy. První část života strávil v nemocnicích. Jeho rodiče ani on 

náročný boj nevzdali a začali intenzivně jezdit na hiporehabilitaci, která Dádovi pomáha. 

Dnes v šesti letech se přetočí na obě strany, sám se posadí, sedí, vyleze po schodech a 

jezdí na odrážedle. Neustále dělá malé pokroky a je tak motorem pro svou rodinu i okolí. 

 

 

Nadační fond přispěl Davidovi na permanentku na hiporehabilitaci. 

 



Karolína 

Karolínka se narodila 21.3.2014 po bezproblémovém těhotenství i porodu jako třetí 
holčička do rodiny. Hned po narození měla problémy s adaptováním, skoro neplakala, 
potřebovala kyslíkovou podporu a musela být krmena sondou. Díky vytrvalé péči rodiny 
se začal její stav pomalu zlepšovat. Bohužel ve 2,5 

měsících se objevila epilepsie a navíc Karolínka prodělala zápal plic.  

Do současnosti nebyla zjištěna příčina jejího stavu a všechny léčitelné nemoci již byly 
vyloučeny, její stav je vážný bez vývoje. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadační fond zakoupil Karolínce speciální polohovací kočárek. 

 

 

 

 

 

 

 



Matěj 

Matěj a Kuba se narodili v roce 2008. Od začátku měli problémy s krmením, později byla 

oběma dvojčatům diagnostikována dětská mozková obrna. Dnes v osmi letech se 

dokážou přetočit z bříška na záda, začínají si sedat, dokážou si vzít hračku do ruky. 

Rodiče s nimi 4x denně cvičí Vojtovu metodu, masáž obličeje před každým jídlem, 

navštěvují fyzioterapeuta a hipoterapii.  

 

 

 

 

Nadační fond rodině přispěl na měsíční osobní asistenci v domácnosti. 

 

 



Viktorka 

Viktorce je 13 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 rodině přispěl na hipoterapii. 

 

 

 



David 

David, který se narodil před devíti lety v Havířově, trpí ADHD s těžkou agresivitou. 

Kvůli své nemoci nemá téměř žádné kamarády. Jeho rodiče se ocitli v těžké životní 

situaci a žijí přechodně pouze ze sociálních dávek.  

Nadační fond se rozhodl rodinu v nelehké době podpořit a zakoupil automatickou 

pračku, která nedávno dosloužila. Díky tomu bude mít rodina více času věnovat se 

Davidovi. 

 

 

 

 

 

Nadační fond Algo zakoupil rodině automatickou pračku. 

 

 



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 2016 
 

Jméno Nadační příspěvek Výše příspěvku 

David Hiporehabilitace 5 400 Kč 

Karolínka Polohovací kočárek 47 882 Kč 

Matěj Osobní asistence v domácnosti 2 400 Kč 

Viktorka Hiporehabilitace 4 600 Kč 

David Automatická pračka 8 000 Kč 

Celkem  68 282 Kč 

 

 


