PIERWSZY DZWONEK - wsparcie dla rodzin wielodzietnych 3+ Wniosek wraz z dokumentami
trzeba złożyć do 18 maja 2015r.
Podobnie jak w ubiegłym roku, wsparcie przeznaczone jest na dofinansowanie artykułów edukacyjnych oraz pomocy
dydaktycznych (takich jak np. obuwie i strój do zajęć wychowania fizycznego, plecaki, przybory szkolne, zeszyty, atlasy,
pomoce dydaktyczne nieobowiązkowe), w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły
podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Wsparcie udzielane będzie jednorazowo w minimalnej kwocie
150 zł dla ucznia. W stosunku do programu „Pierwszy Dzwonek” realizowanego w roku 2014, obecna edycja na rok
szkolny 2015/2016 różni się dwoma istotnymi szczegółami:
Po pierwsze – ze wsparcia mogą skorzystać rodziny posiadające troje lub więcej dzieci do 18. roku życia lub dzieci
pozostające na utrzymaniu, do 24. roku życia, uczące się lub studiujące;
Po drugie – przyznanie wsparcia uzależnione jest od dochodu na osobę w rodzinie to znaczy, że dochód ten nie może
przekraczać 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie ustalanego zgodnie z przepisami ustawy o pomocy
społecznej (aktualnie jest to kwota 684,00zł netto na 1 osobę w rodzinie wnioskodawcy).Wsparcie jest finansowane z
dotacji celowej, przyznawanej gminom na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w ramach realizacji
projektu „Pierwszy Dzwonek”. Warunkiem udzielenia wsparcia jest złożenie poprawnie wypełnionej deklaracji
uczestnictwa w projekcie „Pierwszy Dzwonek” w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie
Tarnowskiej, Rynek 34, pok. nr 9, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2015r. wraz z niezbędnymi dokumentami
(w szczególności pozwalającymi na ustalenie, czy miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie wnioskodawcy nie
przekracza kwoty 684zł)
Wzór deklaracji można pobrać w siedzibie MGOPS (adres jak wyżej), a także na stronie MGOPS w wersji elektronicznej.
(tutaj wzór deklaracji) Zasady realizacji projektu „Pierwszy Dzwonek” określa regulamin przyjęty Uchwały Zarządu
Województwa Małopolskiego Nr 467/15 z dnia 21 kwietnia 2015 r.
Kontakt do MGOPS w przypadku pytań: 14 642 29 15
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