
Jaký je postup?

z důvodu finanční nouze doložíte, že pobíráte přídavek na dítě a sken vašeho občanského průkazu.



coby rodina, která má dítě svěřené do náhradní rodinné péče, doložíte rozhodnutí o svěření dítěte do péče

a sken kopie občanského průkazu. 



jako rodina, jejíž člen žijící ve společné domácnosti má zdravotní znevýhodnění, přidáte kopii průkazu ZTP/P

nebo potvrzení o pobírání příspěvku na péči či invalidního důchodu a sken občanského průkazu.

1) Vyplníte si žádost s přílohami



      Samotnou žádost najdete tady.

      Pak už musíte doložit jen následující dokumenty (vyberte jednu z variant):


2) Počkáte na naše rozhodnutí



      Za několik dní vám dáme vědět, zda byla žádost schválena. 

4) Přijdete si vybrat brýle 



     Spolu s odborníky na prodejně si pak vyberete brýle a skla.

5) Stačí podepsat darovací smlouvu a brýle jsou vaše



     V této fázi počkáte na darovací smlouvu, která vám přijde emailem z Nadace J&T. Tu vytisknete, podepíšete a pošlete 

     poštou nadaci na adresu Malostranské náměstí 3, Praha 1, 118 00. Nadace zajistí úhradu skel a dá vám o tom 

     vědět. Pak už vám nic nebrání vyzvednout si vaše nové brýle.

Časté dotazy:

Ano, dvouletá.





Je na brýle záruka?


Mohu žádat o více brýlí v jedné žádosti?

Ano, v jedné žádosti můžete žádat o brýle i pro další členy 

společné domácnosti. 


Mohu žádat opakovaně?

Ano. Pokud bude více žádostí, upřednostníme ale ty,

které jsme v programu zatím nepodpořili.

3) Domluvíte si termín návštěvy v GrandOptical



      Vybrané pobočky najdete zde.



      Abyste mohli mít správné brýle, je potřeba aktuální vyšetření zraku. 



      Dospělí si mohou předem nechat vyšetřit zrak od svého očního lékaře,

      případně si mohou nechat změřit zrak zdarma přímo v určené pobočce

      GrandOptical (trvá přibližně 30 minut). To je však možné jen v případě, kdy

      oční vada nevyžaduje vyšetření oftalmologem.



      U dětí do 15 let je vždy nutné doložit vyšetření zraku očním lékařem.



https://nadacejt.cz/nadaceWeb-cz/zadost-FO-pomahame-lepe-videt.xhtml
https://nadacejt.cz/seznam-pobocek-grandoptical.html

