Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie

Świadczenie "Dobry start"

Świadczenie „Dobry Start” w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do
ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku
życia. Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku: ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę
uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia oraz ukończenia 24. roku życia
przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub
osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o
niepełnosprawności.
Zgodnie z § 6 pkt 2 rozporządzenia, świadczenie dobry start nie przysługuje:
– jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich,
zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te
zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
– na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.
Świadczenie to przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym dziecka, a w przypadku dzieci
przebywających w pieczy zastępczej – rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka lub
dyrektorom placówki opiekuńczo-wychowawczej. Świadczenie dobry start przysługuje także osobie uczącej się którą
jest pełnoletnia osoba ucząca się
w szkole, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem
sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osoba usamodzielniana,
o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 140).
Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie w budynku
Świadczeń Wychowawczych (500+).
Wnioski będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl
oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).
Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada. W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu,
rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych
miesiącach organ właściwy będzie miał maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego
rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
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