WSPARCIE DLA RODZIN Z DZIEĆMI – PROGRAM 500 PLUS

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin, które otrzymają rodzice oraz
opiekunowie dzieci do 18. roku życia.
Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na
drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę
wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem
niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.
Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze.
Świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem
zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice
pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma
ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice po równo dzielą się opieką
nad dzieckiem, oboje mają prawo złożyć wniosek i otrzymają wsparcie z uwzględnieniem okresu,
w którym sprawują opiekę.
Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać raz do roku. Będzie można to zrobić przez
Internet lub osobiście w gminie.
Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie
konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej. Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko
uzależnione będzie od kryterium dochodowego i w takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt
nieprzekroczenia tego progu. We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie,
dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami
jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne. Jednocześnie gmina sama będzie pozyskiwała
podstawowe dane o dochodach, więc nie trzeba będzie już dołączać tych informacji.
Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane w sposób
dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto lub w gotówce.
Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu programu. Jeśli
wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz
od 1 kwietnia – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. Od 2 lipca 2016 roku
świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.
Co do zasady, dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie trwał
od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Pierwszy okres na jaki będzie
przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać
będzie do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków
w 2016 roku, kiedy program wejdzie w życie.
Wnioski na kolejne okresy będą przyjmowane już od 1 sierpnia danego roku.
Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa
do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy
społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych,
stypendiów dla uczniów i studentów.
Realizatorem świadczenia wychowawczego w Gminie Łyse będzie Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej.
Osoby zainteresowane już w marcu mogą zgłaszać się po wnioski w sprawie ustalania
prawa do świadczenia wychowawczego – parter budynku Urzędu Gminy Łyse, pokój nr 14.

