Nadační fond J&T se po rozdělení více než čtvrt miliardy korun mění v Nadaci J&T
Praha, 21. června 2017
Po třinácti letech svého působení, přerozdělení více než čtvrt miliardy korun, najezděných 400 tisíc kilometrů
a po pomoci téměř 100 tisícům lidí, se Nadační fond J&T mění na Nadaci J&T.

„Pomáhat má smysl, snažíme se nebýt lhostejní a věci kolem nás měnit a posouvat tím správným
směrem. U nadačního fondu je běžné, že po vyčerpání finančních prostředků či při splnění účelu
zanikne. Nepočítá se s jeho dlouhodobou existencí. To však není náš případ. Drobná vítězství, kterých
jsme za dobu své existence dosáhli, jsou toho důkazem a zároveň další motivací pro naše působení. Je
stále mnoho lidí, kteří potřebují pomoci a my chceme pomáhat dlouhodobě,“ říká ke změně právní
formy Gabriela Lachoutová, zakladatelka a předsedkyně správní rady Nadace J&T.
Náplň Nadace J&T a její práce zůstává beze změn. I nadále se bude nadace věnovat především pomoci
dětem a rodině. „Právě rodina je středobodem našeho života, je to, co nás formuje a nejvíce ovlivňuje.
Ne každý má ale to štěstí a může v rodině vyrůstat. Proto budeme převážnou část pomoci směřovat
ohroženým dětem a sociálně slabým rodinám či náhradní rodinné péči, aby co nejméně dětí bylo
nuceno vyrůstat v ústavech,“ dodává Marie Oktábcová, ředitelka Nadace J&T.

Oblasti pomoci a finanční přehled (Nadační fond J&T 2004-2016)
Oblast podpory
Náhradní rodinná péče
Pomoc v nouzi
Handicapovaní a nemocní
Projekt Blesk Srdce pro vás
Hospicová péče
Projekty ve světě
Pomoc zvířecím útulkům
Osvěta a vzdělávání
Katastrofy ve světě, krizová pomoc
Modernizace nemocnic
Projekt Kouzelné Vánoce
CELKEM

2016
2 222 200 Kč
8 696 637 Kč
3 582 558 Kč
220 603 Kč
1 433 689 Kč
2 230 303 Kč
0 Kč
1 797 601 Kč
0 Kč
0 Kč
196 771 Kč
20 380 362 Kč

Celkem v dané oblasti od roku 2004
72 550 452 Kč
45 144 412 Kč
69 046 232 Kč
291 202 Kč
22 518 766 Kč
15 563 392 Kč
327 231 Kč
9 269 601 Kč
2 563 000 Kč
13 279 216 Kč
3 219 979 Kč
253 773 483 Kč

O Nadaci J&T
Posláním Nadace J&T je podpora aktivit právnických a fyzických osob sledujících obecně prospěšné
cíle, zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit sociálního charakteru. Dále podpora
dospělých a dětí s onemocněním, s fyzickým a mentálním postižením, sociálně slabých rodin s dětmi a
ohrožených dětí za účelem prohloubení všestranné péče o ně.
Více informací na www.nadacnifondjt.cz
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