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

http://www.algonadace.cz/


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, MBA. Pracoval pro Nadační fond Algo bez nároku na 

finanční odměnu. 

  



3.  Nadační projekty v roce 2017 
 

Marek 

Marek byl v roce 2013 přepaden dvěma muži. Byl zákeřně bodnut do krku, ztratil 3 
litry krve, mozek se mu přestal okysličovat. Přes rychlou pomoc lékařů a okamžitou 
operaci se Marka podařilo zachránit. Bohužel však nevidí, nemluví, nechodí, musí být 
přebalován a pod 24 hod péčí. Lékaři určili  diagnosu "coma vigile".  
 

 

 

 

Nadační fond zakoupil tablet, kde je nainstalován program na podporu mluvení 

doporučený logopedkou a přispěl částkou 4 918 Kč. 

 

 



Jaroslav 

Pan Jaroslav má tumor na mozku, je po operaci, chemoterapii a radioterapii. Je na 
invalidním vozíku, má 3. stupeň invalidity a potřebuje pomoc při jídle i hygieně. 
Manželka opustila svoje zaměstnání, aby se o pana Jaroslava mohla starat. 
 
 
 
 

 
 
 

Nadační fond přispěl na doplatek mechanického inv. vozíku částkou 4 900 Kč. 

 

 

 

 



Michal Miloš a Alexandra 

Michal Miloš (3 roky) a Alexandra (5 let) jsou oběti domácího násilí (otec týral matku, 
je obžalovaný z domácího násilí, vyhrožování a pronásledování. Matku dětí napadl i 
společně se svým otcem). Matka s dětmi žije sama, po bývalém manželovi splácí 
dluhy, která nadělal. 

Alexandra trpí psychickými problémy ze stresů z otce, nočními děsy a má 
histaminovou a laktózovou intoleranci. Michal se kvůli rizikovému těhotenství narodil 
s dýchacími problémy. Používá kyslíkový koncentrátor, trpí silnými záchvaty, se 
kterými si lékaři nevědí rady. 

 

 

Nadační fond rodině přispěl na 2 měsíční školkovné pro obě děti v soukromé 

školce, kterou doporučili lékaři. Celkový příspěvek činil 26 271 Kč.  

 

 



4.  Náklady fondu v roce 2017 
 

Jméno Nadační příspěvek Výše příspěvku 

Marek tablet s programem na 
podporu mluvení 

4 918 Kč 

Jaroslav doplatek mechanického 
invalidního vozíku 

4 900 Kč 

Michal Miloš a Alexandra školkovné na 2 měsíce 16 453 Kč 

Celkem  26 271 Kč 

 

 

 

5.  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 

Účet je vedený u České spořitelny. 

O využití Vašeho příspěvku budete vždy informováni. 

 

Za jakoukoli pomoc ze srdce děkujeme! 

Petr Loužecký, Kateřina Loužecká, David Kazda a František Zeman 


