Vážení žiadatelia,
prosíme vás o zasielanie žiadostí s dostatočným časovým predstihom. Žiadosť musí byť
administratívne spracovaná a posúdená. Súčasťou posúdenia môže byť i osobná návšteva
žiadateľa. O všetkých žiadostiach rozhoduje Nadácia J&T, v prípade osobnej návštevy až po jej
vykonaní. Nie je teda v našich silách oznámiť vám konečné rozhodnutie niekoľko dní po prijatí
žiadosti.
Pri podávaní žiadosti, prosím berte túto skutočnosť na vedomie.
Nadáciou J&T sú nastavené tieto základné podmienky, aby bolo možné žiadosť podporiť:
-

rodina s nezaopatreným dieťaťom/deťmi (max. do veku 26 rokov, pokiaľ študujú),
trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, s výnimkou občanov českej národnosti.

Ďakujeme za pochopenie.
Žiadosť a prílohy posielajte iba cez online webový formulár.
Doplňujúce informácie k podaniu žiadosti:












Každá žiadosť je posudzovaná individuálne a na poskytnutie príspevku z Nadácie J&T
nie je právny nárok!
Preferujeme spolufinancovanie projektov z ďalších zdrojov.
V prípade poskytnutia príspevku na konkrétne vybavenie, Nadácia J&T neposkytuje
fyzickým osobám príspevky priamo na účet žiadateľov, prepláca faktúry priamo
dodávateľom.
Príspevok od Nadácie môže byť poskytnutý iba na neuhradené služby či tovar.
Neprispievame na úhradu dlhov, nedoplatkov a provízie realitným kanceláriám.
Súčasťou posudzovania žiadosti môže byť celková aktivita žiadateľa k riešeniu
aktuálnej nepriaznivej situácii, doloženie dlhovej situácie žiadateľa vrátane úhrad
záväzku za niekoľko mesiacov spätne. Doloženie splátok aspoň za 3 mesiace (výpis
z účtu, poštový poukaz, potvrdený splátkový kalendár, zrážky zo mzdy, atď.).
Kópie dokladov odporúčame zaslať naskenované v prílohe zabezpečeným emailom,
poprípade poštou doporučene, a to do termínu, ktorý bude špecifikovaný pri vyžiadaní
dokumentov.
Schválený príspevok je nutné vyčerpať v lehote 6 mesiacov od zaslania Oznámenia
o schválení príspevku a jeho účelu, pokiaľ ide o oblasti Pomoc v núdzi a Náhradná
rodinná starostlivosť. V oblasti Chorých a Handicapovaných je lehota pre vyčerpanie
príspevku 12 mesiacov, a to z dôvodu vysokých obstarávacích nákladov na pomôcku,







či úpravu, a z toho vyplývajúcej nutnosti viaczdrojového financovania. Podklady
k darovacej zmluve je potrebné v tomto termíne zaslať príslušnému odbornému
pracovníkovi, či na všeobecný email Nadácie J&T. Pri nesplnení stanovenej lehoty je
žiadosť automaticky uzatvorená a nárok na schválený príspevok zaniká.
Pokiaľ sa po odsúhlasení príspevku podstatne zmení situácia žiadateľa, alebo sú
prostriedky získané z iných zdrojov, je potrebné nám túto skutočnosť oznámiť. Môže
to mať vplyv na výšku prisľúbenej čiastky.
Pokiaľ bola Vaša žiadosť zamietnutá z dôvodu nedodania všetkých potrebných
dokumentov, ich zoznam nájdete na webových stránkach v časti „Ako požiadať
o príspevok,“ novú žiadosť si môžete podať až po uplynutí jedného mesiaca od
oznámenia o zamietnutí žiadosti.
Pokiaľ bola Vaša žiadosť zamietnutá z dôvodu nesplnenia podmienok pre poskytnutie
príspevku, novú žiadosť si môžete podať až po uplynutí lehoty troch mesiacov od
oznámenia o zamietnutí žiadosti.
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