WAŻNA INFORMACJA „DOBRY START” 300+
Szanowni Świadczeniobiorcy, Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy informuje, że
wnioski o ustalenie prawa do

świadczenia „Dobry Start” będą przyjmowane

od 1 sierpnia 2018r. Wnioski składane drogą elektroniczną można składać od

1 lipca 2018r. W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny
wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września 2018r. W przypadku wniosków
złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia
złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

WAŻNE! Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018r.
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. Co ważne, rodzina będzie mogła
liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu. 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, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki
opiekuńczo – wychowawczej.
Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci
realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub
szkole.
Zgodnie z zapisami rozporządzenia z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych
warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” przyznanie świadczenia
dobry start nie wymaga wydania decyzji.
Informacja o przyznaniu świadczenia dobry start zostanie przesłana na wskazany we
wniosku adres poczty elektronicznej. Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy będzie
przesyłał w/w informacje z adresu ops@lesnica.pl Będą one wysyłane automatycznie
i nie będzie wymagana żadna odpowiedź, a także nie będą zawierały jakichkolwiek
linków.
Powyższe ma zapobiegać próbom podszywania się pod instytucje publiczne przez
potencjalnych oszustów. W przypadku otrzymania takich informacji z innych adresów
email niż ops@lesnica.pl prosimy o bezzwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie.
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