18. výročí založení Nadace J&T
Nadace byla založena 1. června 2004, symbolicky na Mezinárodní den dětí. Dnes slavíme pomyslnou
plnoletost – osmnácté výročí vzniku. Od začátku jsme zde proto, abychom pomáhali rodinám s dětmi,
které se nacházejí v náročné životní situaci, rodinám ohroženým chudobou, sociálním vyloučením,
rodinám, které se starají o nemocného člena či dítě s postižením, podporujeme hospicovou péči, naší
prioritou je také rozvoj náhradní rodinné péče. Přejeme si, aby každý člověk mohl žít v bezpečném
rodinném prostředí od svého narození až do smrti. Poskytujeme finanční a materiální pomoc,
poradenství, zasazujeme se o nastavení funkčního systému péče o ohrožené děti s důrazem na
prevenci a stali jsme se stabilním, silným a spolehlivým partnerem pro neziskový sektor a veřejnou
správu.
A to nejdůležitější, co jsme dokázali:
•
•
•
•

Finančně jsme pomohli přímo nebo přes dlouhodobou podporu právnických osob minimálně
200 000 lidem, tedy více jak 30 lidem denně.
Přečetli, prověřili a zpracovali jsme neuvěřitelných 24 253 žádostí.
Máme navázanou dlouhodobou spolupráci se 108 organizacemi, které pomáhají rodinám
s dětmi v náročných životních situacích.
1 235 dětem ze sociálně slabých a náhradních rodin, dětem nemocným nebo s hendikepem
jsme splnili vánoční přání v rámci projektu Kouzelné Vánoce.

Společně v Čechách i na Slovensku jsme od našeho vzniku pomohli částkou 709 579 976 Kč.
V roce 2010 jsme spustili kampaň Odsouzeni.cz, která měla upozornit veřejnost na stávající
nedostatky péče o ohrožené děti v naší zemi a podpořit proces nezbytných legislativních reforem.
Společně s jinými organizace jsme docílili schválení novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí, jejíž
účinnost je datována od 1. 1. 2013. Novela byla jedním z důležitých kroků v transformaci systému
péče o ohrožené děti.
Od roku 2013 díky kampani a následně naší obecně prospěšné společnosti Hledáme rodiče jsme
oslovili tisíce zájemců o to stát se náhradními rodiči.
V roce 2020 jsme spustili iniciativu 8000důvodů, která cílí na podporu krajů v procesu
deinstitucionalizace a na systémové změny v oblasti péče o ohrožené děti.
Velkým úspěchem v roce 2021, který se podařil také díky spolupráci řady důležitých aktérů a
organizací, bylo přijetí novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která kromě jiného vnesla do
naší legislativy dlouho očekávané zásadní omezení umisťování nejmenších dětí do ústavní péče.
Jsme členy Asociace veřejně prospěšných organizací, Asociace Dítě a Rodina, Jednoty pro
deinstitucionalizaci, Platformy pro sociální bydlení.
Takto dlouho fungujeme díky týmu, lidem, kteří nadaci tvoří, tvořili. A všem patří velké díky.
Naší plnoletostí to nekončí, za 18 let jsme nabrali zkušenosti, které budeme i nadále využívat ve
prospěch ohrožených rodin s dětmi.

