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Dobry Start do roku szkolnego
Prawie 50 milionów zł wsparcia może trafić do ponad 165 tysięcy świętokrzyskich uczniów w ramach rządowego
programu „Dobry Start”. Konferencję inaugurującą program w naszym regionie otworzyła podsekretarz stanu w
Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska. Gospodarzem spotkania w urzędzie
wojewódzkim była wojewoda Agata Wojtyszek.

W konferencji, podczas której przedstawiono szczegółowe cele i zasady rządowej inicjatywy, wzięli udział przedstawiciele
podmiotów realizujących program w regionie oraz świętokrzyscy parlamentarzyści.

 „Dobry Start” jest kolejnym komponentem kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej prowadzonej przez rząd – jest to
300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają je bez względu na
dochód, a rządowa pomoc może trafić do 4,6 miliona uczniów w całym kraju. Program obejmuje dzieci wychowujące się
zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w
szkole aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne otrzymają świadczenie do ukończenia 24. roku
życia.

- Jest to program skierowany do polskich rodzin, związany z wydatkami na rozpoczęcie roku szkolnego. Jest on powszechny,
nie jest to program socjalny z zakresu pomocy społecznej, tylko szeroko rozumianej polityki rodzinnej. Wszelkie nakłady na
polskie rodziny traktujemy jako inwestycję, bo dobre przygotowanie, wykształcenie, dobre warunki domowe są kapitałem,
który w przyszłości procentuje. Jest to inwestycja w nasze społeczeństwo – mówiła wiceminister Elżbieta Bojanowska.

- Zachęcam do tego, by rodzice składali wnioski już od 1 lipca drogą elektroniczną. To bardzo ułatwi i usprawni działania
związane z realizacją programu. Od 1 sierpnia można składać dokumenty w wersji papierowej. Gdy rodzice lub opiekunowie
złożą wnioski w ciągu tych dwóch pierwszych miesięcy, wtedy na pewno do końca września otrzymają świadczenie. Istotną
datą jest 30 listopada, bo po tym terminie wniosek nie będzie rozpatrzony – podkreśliła wojewoda Agata Wojtyszek.

Zorganizowana w Kielcach konferencja była jednym z regionalnych spotkań – ministrowie i wiceministrowie z resortu rodziny
oraz resortu edukacji narodowej odwiedzają wszystkie województwa, by promować „Dobry Start”.

Wnioski o świadczenie można składać od 1 lipca w wersji elektronicznej, a od 1 sierpnia - drogą tradycyjną. Wniosek należy
złożyć do 30 listopada. W Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW działa infolinia – tel. 41 342 17 17 – gdzie można
dowiedzieć się o warunkach korzystania z programu „Dobry Start”.

Szczegółowe informacje dotyczące programu znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej www.mpips.gov.pl/dobrystart.

http://www.mpips.gov.pl/dobrystart
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