Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu

Świadczenia wychowawcze 500+ i dobry start
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w
tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
Świadczenie wychowawcze przysługuje:
1. matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem
art. 5 ust. 2a ustawy, albo
2. opiekunowi faktycznemu dziecka (który wystąpił o przysposobienie dziecka), jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i
pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo
3. opiekunowi prawnemu dziecka, albo
4. dyrektorowi domu pomocy społecznej.
Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.
Podstawowym aktem prawnym określającym szczegółowe warunki, na jakich przysługuje świadczenie wychowawcze,
jest ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407).
Świadczenie dobry start ma na celu wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem
roku szkolnego.
Świadczenie dobry start przysługuje:
1. rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne
domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek
opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko;
2. osobom uczącym się – raz w roku.
Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
1. przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
2. przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się
orzeczeniem o niepełnosprawności.
Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:
1. 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;
2. 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.
W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start
przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.
Warunki uzyskania świadczenia dobry start określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061), zmienione
rozporządzeniem z dnia 9 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1343).
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