Společné tiskové prohlášení

Řešení problematiky opuštěných dětí dostává další rozměr.

Praha, 1.2. 2009 – Představitelé Nadace Terezy Maxové, která 22. ledna 2009 oslavila 12.
narozeniny, realizovali k tomuto výročí delší dobu plánovanou změnu, jejímž cílem je ještě účinnější
pomoc opuštěným dětem. Vzhledem k narůstajícím potřebám a novým možnostem pomoci
znevýhodněným dětem vyrůstajícím v ústavní a náhradní rodinné péči a díky snaze o komplexní
přístup k řešení problematiky opuštěných děti, zahrnující mimo jiné i úsilí o změnu legislativy a vznik
profesionální náhradní rodinné péče, realizujeme od 1.2.2009 předmětnou pomoc prostřednictvím
již dvou organizací. První z nich je původní nadace s novým názvem Nadace táta a máma, druhou pak
je nová Nadace Terezy Maxové dětem.
Nadace táta a máma si z dosavadního portfolia činnosti Nadace Terezy Maxové vybrala za stěžejní
směr podpory výše zmíněnou oblast profesionální náhradní rodinné péče. Prvořadým cílem je přímá
podpora náhradních rodičů, osvěta, informovanost veřejnosti a zejména pak změna legislativy. Dle
vyjádření zakladatele pana Ing. Františka Francírka, Ph.D. doplní nadace svou dosavadní strategii
a směřování. Novými mediálními tvářemi nadace se stanou „hrdinové všedního dne“, náhradní
rodiče. Právě oni jsou totiž těmi, kteří opuštěným dětem zajišťují to nejdůležitější – mámu a tátu.
V souladu s přesvědčením, že opuštěné děti patří především do rodin, bude nadace nadále
pokračovat v konkrétní a adresné pomoci, která:
•

umožní opuštěným dětem prožít nejdůležitější část jejich života ve skutečném rodinném
prostředí.

•

umožní naplnit náhradním rodinám jejich životní touhu o pomoci těmto dětem.

•

umožní České republice a tím všem jejím občanům snížit neefektivní každoroční

náklady

rozpočtu spojené s dosavadním systémem.
•

významně zvýší šance opuštěných dětí při jejich uplatnění v dalším životě tím, že budou mít
přirozené vzory v rodinách.

Nová Nadace Terezy Maxové dětem, jejíž zakladatelkou a reprezentantkou je paní Tereza Maxová,
využije dosavadních bohatých zkušeností a bude poskytovat konkrétní pomoc znevýhodněným a
opuštěným dětem. Inovativní přístup a konkrétnost podpory bude základní esencí práce nadace,
která bude vykonávána v těchto prioritních oblastech: prevence, náhradní rodina a kompenzace
nedostatků ústavní péče.
•

V rámci priority prevence bude kladen důraz na pomoc rozpadající se rodině ve snaze, aby dítě
nekončilo v ústavní péči.

•

V rámci priority náhradní rodinné péče bude ústředním tématem náhradní rodina, její
všestranná podpora, snaha o její propagaci a rozšíření, úsilí o změnu legislativy.

•

Nedílnou součástí aktivit Nadace Terezy Maxové dětem bude i oblast kompenzace podporující
děti vyrůstající v ústavním prostředí. Hlavním posláním bude jejich příprava na samostatný život,
podpora vzdělání a rovných příležitostí.

Mezi konkrétní aktivity Nadace Terezy Maxové dětem pro nejbližší dobu bude patřit finanční
podpora projektů a činností spadajících do výše uvedených tří hlavních priorit nadace.
Jedním ze stěžejních měřitelných výsledků podpory opuštěných dětí je viditelná změna počtu těch,
které svůj život neprožívají v dětských domovech a ústavech, ale v náhradní rodinné péči. V České
republice však i po 20 letech od sametové revoluce stále žije více než 23.000 „ztracených“ dětí, které
svou náhradní rodinu stále nemají. Je tedy na čase udělat víc. Obě nadace se společně snaží
prostřednictvím již rozběhlých projektů a mediálních kampaní napravit tento neblahý stav. Děkujeme
za Vaši podporu.

Pro více informací neváhejte kontaktovat:
Za Nadaci táta a máma:

Za Nadaci Terezy Maxové dětem:

Martinu Chládovou, tiskovou mluvčí

Terezii Sverdlinovou, tiskovou mluvčí

martina.chladova@nadacetm.cz

terezie.sverdlinova@terezamaxovadetem.cz

GSM: + 420 774 275 167

GSM: +420 602 275 167

Z historie Nadace Terezy Maxové:
Nadace Terezy Maxové v lednu letošního roku oslavila 12. výročí svého založení. Za dobu své
dosavadní existence přerozdělila opuštěným dětem v rámci různorodých projektů částku 170 mil Kč a
stala se známou a důvěryhodnou neziskovou organizací. Za svou činnost obdržela řadu ocenění, mezi
nimi opakovaně např. CZECH TOP 100. Poděkování patří zejména desítkám zaměstnanců, stovkám
dobrovolníků a tisícům dárců, kteří svou prací a podporou k vydobytí tohoto prestižního místa
přispěli.
Děkujeme, že našemu snažení dáváte konkrétní smysl !!!

