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Kolik nás v Albertu pracuje a proč právě Zdravý Albert
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• snížení nemocnosti

• zdraví zaměstnanci → vyšší efektivita 
práce 

• spokojení a angažovaní zaměstnanci

• změna postoje zaměstnanců k péči o 
jejich zdraví



Přípravná fáze projektu
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Realizace projektu: roční plán aktivit
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Náročná část projektu: plošná realizace  
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Celá ČR, 3směnný provoz



Projektové pilíře Zdravého Alberta

Zdravé stravování

• v roce 2019 a 2020 jsme rozdali 
zaměstnancům více než 100 tun 
ovoce zdarma

• cílová skupina: 17 000 (nově 20 000) 
zaměstnanců

6

Prevence

• 4měsíční program “Prevence 
respiračních a chřipkových 
onemocnění“

• dny prevence součástí dnů zdraví
NOVĚ
• rozšíření programu „Prevence 

s Albertem“
• cílová skupina: 17 000 (nově 20 000) 

zaměstnanců

Fyzické a duševní zdraví

• dny zdraví na všech formátech
• pravidelné cvičení (SO PHA)
• workshopy např. digitální detox, atd.

NOVĚ
• Albert linka pomoci
• webináře na podporu zdraví 
• portál uLékaře.cz (SO)
• lekce běhu (SO PHA)

• cílová skupina: 17 000 (nově 20 000) 
zaměstnanců



Projektové pilíře Zdravého Alberta

Wellbeing

• rekonstrukce centrály a vylepšení 
pracovního prostředí

• zřízení ordinací na 2 DC
• masáže na pracovišti (SO PHA)

NOVĚ
• kafeterie (pro SO)
• pracovní rytmus - 3SO/2HO
• flexibilní pracovní hodiny
• masáže na pracovišti (SO Brno)
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Kampaně a eventy 

• běh pro Nadační fond Albert
• roadshow s lektorkami Zdravé 5 s 

konceptem zdravého stravování
NOVĚ
• Fyzicky běh i v Olomouci
• Albert sportovní aplikace

• cílová skupina: 17 000 (nově 20 000) 
zaměstnanců

Program na podporu nekouření

• proměna kuřáren na relaxační 
místnosti celkem na 35 prodejnách

• rozšíření relaxačních místností 
zrušením kuřáren na 2 DC 

• nabídka nekuřáckého programu pro 
zaměstnance centrály 

• spirometrie v rámci dnů prevence



Jak jsme se posunuli v době Covidu
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Kritická fáze realizace: zisk financí
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Zdravý 
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Hodnocení projektu

*Zdroj Perceptyx
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Hodnocení projektu
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Angažovanost zaměstnanců
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„Doporučil bych Albert jako dobré 
místo k práci“

*Zdroj Perceptyx


