ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE

CZYM JEST PROGRAM „ZOBACZ LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ”?
To akcja, której celem jest poprawianie widzenia dzieci i młodzieży z domów dziecka w wieku od 5 do 26 lat. Tylko
w 2017 r. bezpłatnie przebadaliśmy wzrok ponad 4.000 dzieci, a 1.000 z nich otrzymało darmowe okulary (szkła +
oprawy):

W jesiennej edycji 2018 przebadamy łącznie 2.000 dzieci i młodzieży, decyduje kolejność zgłoszeń – zgłoś swoich
podopiecznych jak najszybciej!

JAK ZGŁOSIĆ PODOPIECZNYCH DO PROGRAMU?
KROK 1  Zarejestruj konto użytkownika na stronie internetowej Fundacji Przyjaciółka
KROK 2  Zaloguj się na stronie
KROK 3  Wypełnij formularz i zgłoś placówkę / placówki na stronie http://www.fundacja.przyjaciolka.pl/essilor/
- otrzymasz maila potwierdzającego zgłoszenie
KROK 4  W ciągu 14 dni zarejestruj dzieci z placówki / placówek (jest to warunek konieczny, abyśmy
przeprowadzili badania w Twojej placówce)
KROK 5  Poczekaj na kontakt od koordynatora programu i wspólnie ustalcie najlepszy termin wizyty
wolontariusza w placówce / placówkach
Aby ułatwić przeprowadzanie badań przesiewowych wzroku, badający odwiedzą placówkę i zbadają wszystkich
zgłoszonych przez Państwa podopiecznych.
UWAGA: Badamy tylko tych podopiecznych, którzy zostali zarejestrowani w systemie tj. których rodzice /opiekunowie
prawni, Dyrekcja placówki lub zgłaszający dzieci do badania (w przypadku utrudnionego kontaktu z rodzicem) wyrazili zgodę
na badanie.

JAK OTRZYMAĆ BEZPŁATNE OKULARY DLA PODOPIECZNYCH Z WADĄ WZROKU?
1. Na podstawie przekazanych przez wolontariusza kart z wynikami badań przesiewowych wzroku dzieci,
zarejestruj je do okulisty we własnym zakresie, w ramach NFZ
2. Skan recepty na okulary wraz ze skanem karty badania wyślij do nas na adres: okulary.essilor@gmail.com
3. W ciągu 30 dni na adres placówki otrzymasz bezpłatną przesyłką kurierską gotowe, indywidualnie
dopasowane okulary korekcyjne w oprawach wybranych przez podopiecznego podczas naszych badań

ZGŁOŚ SWOICH PODOPIECZNYCH DO UDZIAŁU W PROGRAMIE
„ZOBACZ LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ”
Więcej informacji uzyskasz:
Na stronie http://www.fundacja.przyjaciolka.pl/essilor/
Pod adresem mailowym: okulary.essilor@gmail.com
Zobacz, jak pomagamy dzieciom: https://www.youtube.com/watch?v=WhSrsO5I1EI

Program realizowany jest przez Grupę Essilor oraz fundację Vision for Life od stycznia 2017 r. Partnerami programu są:
Fundacja Przyjaciółka oraz firmy produkujące szkła okularowe: Essilor Polonia Sp. z o.o., JZO S.A., JAI KUDO Polska Sp. z o.o.,
Essilor Optical Laboratory Polska Sp. z o.o.

