Urząd Gminy Jeleniewo informuje, że od dnia 1 lipca 2018 roku rozpoczyna się nabór
wniosków na świadczenie „Dobry start”, które przysługuje raz w roku na rozpoczynający się
rok szkolny.
Wnioski można składać online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl,
przez bankowość elektroniczną oraz korzystając z Profilu zaufanego.
Informujemy również, że zainteresowane osoby mogą składać wnioski od 1 sierpnia 2018r.
drogą tradycyjną czyli papierową. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami przyjmowane
będą w Urzędzie Gminy Jeleniewo (pokój nr 1).
Więcej informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Jeleniewo - nr tel. 875683022.
WNIOSKI - link - https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/
Program „Dobry Start”
„Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom.


Dla kogo wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” 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.
UWAGA 300 zł. nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz
realizujące roczne przygotowanie szkolne(tzw. Zerówka)w szkole lub przedszkolu.
Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.


Jak otrzymać świadczenie „Dobry Start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka,
opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka a w przypadku dzieci przebywających
w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy.


Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane w Urzędzie Gminy Jeleniewo ul.
Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo, pokój nr 1.


Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek będzie można składać już od 1 lipca 2018r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny
empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną oraz korzystając z Profilu
zaufanego, a od 1 sierpnia 2018r. drogą tradycyjną (papierową).
Ważne! Wniosek ,,Dobry Start’’ należy złożyć do 30 listopada, wnioski złożone po tym
terminie pozostaną bez rozpatrzenia.


Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później
niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach w ciągu
2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

