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Albert děkuje zaměstnancům Českého červeného kříže za jejich
práci. Daruje organizaci přes čtyři stovky dárkových karet na
nákup
Aktuální koronavirová situace dopadá i na práci zaměstnanců zařízení Českého červeného
kříže, kteří pečují a poskytují služby tisícům klientů. V těchto náročných časech podávají
maximální výkony. Albert si jejich práce moc váží a rozhodl se jim poděkovat.
Podpora od něj tak putuje k více než čtyřem stovkám zaměstnanců oblastních spolků ČČK, kteří
pracují v sociálních zařízeních a sociálních a zdravotních službách. Albert tak děkuje zdravotním
sestrám, pečovatelům, sociálním a dalším pracovníkům organizace, kteří v těchto těžkých časech
zajišťují sociální služby například v domovech seniorů či azylových domech. „Je to naše veliké
poděkování všem zaměstnancům Českého červeného kříže, kteří zejména v téhle době odvádí
nezastupitelnou práci pro společnost v boji s koronavirem. Doufáme, že jim dodáme alespoň kapku
potřebné energie do jejich každodenní práce,“ říká Jiří Mareček, ředitel komunikace obchodů Albert.
Dárková karta bude pro zaměstnance milým překvapením v náročných časech. „Toto období na ně
klade daleko větší nároky z hlediska času i psychiky. Dostávají se do situací, které jsou i pro ně
nové. Nicméně ani v této době jim nechybí profesionální a pozitivní přístup, za což jim velmi
děkujeme. Jsme moc rádi, že si Albert váží naší práce a rozhodl se podpořit jednu z našich hlavních
programových aktivit, a to sociální oblast. Pro naše kolegyně a kolegy, kteří se této oblasti věnují,
bude dárková karta milým předvánočním překvapením. Ráda bych tedy touto cestou vyjádřila
Albertu naše poděkování,“ komentuje dar Miroslava Jirůtková, vedoucí Programového oddělení
Českého červeného kříže.
Kromě zaměstnanců Českého červeného kříže Albert také doplňuje energii lékařům, sestřičkám a
dalším zdravotníkům v devíti nemocnicích. Každý týden od poloviny října jim dodává čerstvé i
trvanlivé potraviny, jako jsou bagely, wrapy či saláty nebo ovoce, tyčinky nebo kávu. Do konce
listopadu Albert zaveze nemocnicím celkem 10 000 porcí jídla.
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Obchody Albert působí na českém trhu více než 29 let. První obchod, supermarket v Česku pod
názvem Mana 6. června 1991 v Jihlavě.
Síť prodejen Albert má více než 300 obchodů po celé České republice, hypermarkety a supermarkety
Albert najdou zákazníci v každém kraji.
Albert patří mezi největší soukromé zaměstnavatele v Česku, o zákazníky se denně stará téměř 17 000
zaměstnanců.
Činnost obchodů Albert oceňují i odborníci. V roce 2019 získala společnost Albert cenu Odpovědný
zahraniční investor, kterou uděluje vláda za aktivitu v oblasti společenské odpovědnosti, zlepšování
životního prostředí a podporu regionů a dobrovolnictví.
Prodejna Albert z olomouckého NC Olympia se stala vítězem mezi hypermarkety v prestižní soutěži
Diamantová liga kvality 2019, která vybírá nejkvalitnější prodejny v České republice. Tato výhra
navazuje na prvenství v roce 2018, které získal hypermarket v nákupním centru na Chodově.
Albert získal již čtyřikrát Národní cenu kvality ČR a jako první tuzemská firma se v roce 2016 dostal do
finále evropské úrovně soutěže.
Albert neustále pracuje na modernizaci prodejen a zkvalitňování služeb. Od roku 2017 prošla
rekonstrukcí a modernizací již polovina prodejen Albert v Česku.
V roce 2009 byl založen Nadační fond Albert za účelem podpory zdravého životního stylu dětí i jejich
rodičů a podpory vzdělávání, integrace a rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněných skupin.
V obchodech Albert mohou zákazníci využít program 100% garance kvality, který se vztahuje na
téměř celý sortiment potravin, kosmetiku, drogerii i například na krmivo pro zvířata.
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Společnost Český červený kříž (ČČK) je humanitární společností působící na celém území České
republiky a je součástí Mezinárodního červeného kříže.
Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné.
ČČK ze zákona plní zejména tyto úkoly: poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární
služby; působí v oblasti zdravotně-výchovné a spolupracuje s poskytovateli zdravotní péče, působí v
oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případech katastrof a jiných
mimořádných událostí; působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby;
šíří znalost Ženevských úmluv.

Více o společnosti na www.cervenykriz.eu.

