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Děti z dětského domova v Melči se zúčastní
Obchůdků s Albertem
Do projektu Obchůdky s Albertem, který probíhá po celé republice, se zapojil i dětský
domov v Melči. Cílem celé akce je připravit děti na vstup do reálného života
a představit jim základy podnikání formou výroby a prodeje vánočních dárků
a dekorací. Ty lze zakoupit ve vybrané dny na vybraných prodejnách Albert ve všech
krajích České republiky. Výtěžek z prodeje pak děti mohou použít podle svého
uvážení. O šikovnosti dětí z Dětského domova Melč se můžete přesvědčit v sobotu
3. prosince v prodejně Albert v Opavě.
Děti se na akci pilně připravovaly
V sobotu 3. 12. 2016 v Opavě v prodejně Albert na Olomoucké ulici se na své zákazníky
budou od devíti hodin těšit děti z dětského domova Melč, které se na tuto příležitost
připravovaly několik měsíců. Děti navíc dostaly tipy a zajímavé informace o základech
obchodování, které mají následně možnost uplatnit v praxi při prodeji svých výrobků.
„ Naše děti stejně jako v loňském roce se účastní prodejní akce Obchůdky s Albertem a pilně
se na něj připravují, vyrábí se svými vychovateli zajímavé výrobky, které se hodí jako
vánoční dárek nebo jako vánoční dekorace. Stejně jako loni byli mladí obchodníci proškoleni
jak prodávat, jak nabízet a co vše je třeba připravit v zákulisí před prodejem výrobků. Díky
těmto dovednostem a znalostem pochopili, jak funguje obchod a že musí přiložit ruku k dílu,
aby uspěli.“ říká Jiřina Bejdáková, ředitelka dětského domova v Melči.
Děti tak budou v opavské prodejně Albert prodávat například vánoční ozdoby, vánoční
dekorace, ručně vyráběné šperky a mýdla i výrobky z keramiky.
Obchůdky s Albertem probíhají po celé republice
Projektu, který organizuje a podporuje Nadační fond Albert, se celkově účastní 68 dětských
domovů a neziskových organizací ze všech regionů České republiky. Probíhá během
adventu od 25. listopadu až do 20. prosince. Díky Obchůdkům s Albertem mají děti ze
sociálně znevýhodněného prostředí možnost získat zábavnou formou dovednosti ze světa
obchodu, které poté mohou využít v samostatném životě.
V rámci projektu děti absolvovaly školení, kde se dozvěděly více o volbě sortimentu, chování
k zákazníkům, marketingu či týmové spolupráci. Po dokončení školení obdržely malé dětské
týmy finanční příspěvek na zakoupení surovin pro výrobu svých vánočních produktů.
Veškerý výtěžek, který utrží, navíc poputuje ke konkrétnímu dítěti, které výrobek vytvořilo.
Seznam všech prodejen, v nichž bude možné produkty dětí zakoupit, naleznete na webu
Nadačního fondu Albert.
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