Vážení žadatelé,
prosíme Vás o zasílání žádostí s dostatečným časovým předstihem. Žádost musí být administrativně
zpracována a posouzena. Součástí posouzení může být i osobní návštěva u žadatele. O všech žádostech
rozhoduje Nadace J&T teprve po dodání kompletních podkladů k žádosti, v případě osobní návštěvy až
po jejím vykonání. Není tedy v našich silách oznámit Vám konečné rozhodnutí již několik dnů po přijetí
žádosti.
Při podávání žádostí berte tedy tuto skutečnost, prosím, na vědomí.
Nadací J&T jsou nastaveny tyto základní podmínky, aby bylo možné žádost podpořit:
rodina s nezaopatřeným dítětem/dětmi (max. do věku 26 let, pokud studují)
trvalý pobyt na území ČR, vyjma občanů Slovenské národnosti
Děkujeme za pochopení.
Žádost i přílohy posílejte pouze přes online formulář.
Doplňující informace k podání žádosti:














Každá žádost je posuzována individuálně a na poskytnutí příspěvku z Nadace J&T není právní
nárok!
Příspěvky fyzickým osobám poskytujeme pouze na území České republiky.
Preferujeme spolufinancování z dalších zdrojů.
Příspěvky fyzickým osobám neposkytujeme na účty žadatelů, faktury proplácíme přímo
dodavatelům.
Příspěvek od nadace může být poskytnut pouze na neuhrazené služby či zboží.
Nepřispíváme na úhradu dluhů, nedoplatků a provize realitním kancelářím.
Součástí posuzování žádosti může být celková aktivita žadatele k řešení aktuální nepříznivé
situace, doložení dluhové situace žadatele vč. úhrad závazků za alespoň 3 měsíce zpětně, a to
např. výpisem z účtu, složenkou, potvrzeným splátkovým kalendářem, potvrzením srážkách
ze mzdy apod.
Kopie dalších vyžádaných dokladů doporučujeme zaslat naskenované v příloze zabezpečeným
e-mailem, popř. poštou doporučeně, a to do termínu, který bude specifikován při vyžádání
dokumentů.
Schválený příspěvek je třeba vyčerpat ve lhůtě 6 měsíců od zaslání Oznámení o schválení
příspěvku a jeho účelu pokud jde o oblasti Pomoc v nouzi a Náhradní rodinná péče. U oblasti
Hendikepovaní a nemocní je lhůta pro vyčerpání příspěvku 12 měsíců, a to z důvodu
vysokých pořizovacích nákladů na pomůcku či úpravu a z toho vyplývající nutnosti
vícezdrojového financování. Podklady k darovací smlouvě je třeba v tomto termínu zaslat
příslušnému odbornému pracovníkovi či na obecný email Nadace J&T. Při nesplnění
stanovené lhůty je žádost automaticky uzavřena a nárok na schválený příspěvek zaniká.
Jestliže se po odsouhlasení příspěvku podstatně změní situace žadatele nebo jsou prostředky
získány z jiných zdrojů, je třeba nám tuto skutečnost oznámit. Může to mít vliv na výši
přislíbené částky.





Pokud byla Vaše žádost zamítnuta z důvodu nedodání všech potřebných dokumentů, jejichž
seznam naleznete na webových stránkách v části „Jak požádat o příspěvek“, novou žádost lze
podat až po uplynutí lhůty jednoho měsíce od oznámení o zamítnutí žádosti.
Pokud byla Vaše žádost zamítnuta z důvodu nesplnění podmínek pro poskytnutí příspěvku,
novou žádost lze podat až po uplynutí lhůty tří měsíců od oznámení o zamítnutí žádosti.

