ZAPROSZENIE
DO PROGRAMU

RAZEM ZADBAJMY
O DOBRY WZROK DZIECI!
Organizatorzy:

Patroni:

Współorganizatorzy:

Partner Strategiczny:

JAK ZGŁOSIĆ PODOPIECZNYCH DO PROGRAMU?
Jeżeli NIE MASZ konta użytkownika na stronie Fundacji Polki Mogą Wszystko:

1

KROK
Zobacz Lepszą Przyszłość to unikalny, ogólnopolski program profilaktyki wad
wzroku. Dzięki niemu już blisko 10 000 dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji m.in.
z domów dziecka, rodzinnej pieczy zastępczej, świetlic środowiskowych, skorzystało
z profilaktycznych badań wzroku, a 2500 z nich otrzymało BEZPŁATNE OKULARY
korekcyjne.

Jeżeli masz konto użytkownika na stronie Fundacji Polki Mogą Wszystko:
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KROK
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KROK
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KROK
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KROK
W 2020 roku, w ramach programu, planowane jest przeprowadzenie badań przesiewowych wzroku wśród kolejnych 10 000 podopiecznych i przekazanie blisko
4 000 par bezpłatnych okularów korekcyjnych dzieciom w trudnej sytuacji!
O możliwości dołączenia do programu decyduje kolejność zgłoszeń dlatego zachęcamy
do jak najszybszej rejestracji i zgłoszenia podopiecznych.

Zarejestruj konto użytkownika na stronie internetowej
www.fpmw.pl.

Zaloguj się na stronie www.fpmw.pl.

Wypełnij formularz i zgłoś placówkę / placówki na stronie
http://www.fpmw.pl/essilor/ - otrzymasz maila potwierdzającego
zgłoszenie.

W ciągu 7 dni zarejestruj dzieci z placówki / placówek.

W ciągu kolejnych 14 dni wyślij na adres okulary.essilor@gmail.com
podpisane klauzule zgody oraz klauzule informacyjne, które otrzymasz od nas wcześniej mailem.
UWAGA: JEST TO WARUNEK KONIECZNY DO ZAKWALIFIKOWANIA
TWOICH PODOPIECZNYCH DO PROGRAMU!
Klauzule zgody mogą zostać podpisane przez rodziców, opiekunów
prawnych lub osoby, które mogą decydować o leczeniu dziecka.
Poczekaj na kontakt ze strony koordynatora programu
i wspólnie ustalcie dogodny termin wizyty wolontariusza
w placówce/placówkach.

Badania przesiewowe wzroku odbędą się w Twojej placówce lub w miejscu wskazanym przez Organizatorów. Podopieczni, u których wykryte zostanie podejrzenie
wady wzroku, będą mogli wybrać oprawę okularową, która po dostarczeniu danych
z recepty posłuży do wykonania okularów.

JAK OTRZYMAĆ BEZPŁATNE OKULARY KOREKCYJNE?

1

Na podstawie przekazanych przez wolontariusza kart z wynikami
badań przesiewowych wzroku dzieci, zarejestruj się do okulisty
we własnym zakresie, na przykład w ramach NFZ.

2

Dane z otrzymanej od specjalisty recepty wprowadź przy nazwisku
dziecka w systemie.

3

Okulary korekcyjne otrzymasz od nas kurierem na adres placówki.

JUŻ DZIŚ ZGŁOŚ SWOICH PODOPIECZNYCH
DO UDZIAŁU W PROGRAMIE
ZOBACZ LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ!

ZAREJESTRUJ SIĘ »
Więcej informacji:
http://www.fpmw.pl/essilor/
okulary.essilor@gmail.com
infolinia: 603 170 929 (9:00-17:00)
Zobacz, jak pomagamy dzieciom:

ZOBACZ »

