Program wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR
Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło program wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników
PGR, z którego skorzystać mogą gminy, na terenie których działały Państwowe
Gospodarstwa Rolne.
W programie „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju
cyfrowym” będą mogli również wziąć udział mieszkańcy gminy Brodnica. Dofinansowanie
w ramach konkursu grantowego ma zostać przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego,
akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do Internetu, które przekazane będą dzieciom
z rodzin byłych pracowników PGR.

Do kogo skierowany jest program?
Program skierowany jest do dzieci uczących się oraz uczniów szkół średnich, którzy osiągnęli
pełnoletność i którzy zamieszkują na terenach, w których funkcjonowały PGR-y.

Co zrobić, aby wziąć udział w programie?
Warunkiem udziału w programie jest:
1. Złożenie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu w miejscowości
lub gminie, której funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa
gospodarki rolnej (PGR), w której pracowali członkowie rodzin (krewni w linii
prostej) tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni lub oświadczenia
ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność.
2. Złożenie kserokopii dokumentu potwierdzającego zatrudnienie członka rodziny w
PGR.
3. Okazanie do wglądu dokumentów potwierdzających związek rodzinny z osobą
zatrudnioną w PGR tj. np. akt urodzenia dziecka, akt ślubu rodzica.
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Gdzie i do kiedy należy złożyć wymagane dokumenty?
Oświadczenia przyjmowane są od dnia 18 października 2021 r.
Wszystkie niezbędne oświadczenia należy złożyć niezwłocznie do dnia 27 października
2021r. do godz. 14.00, w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Parkowa 2, 63-112
Brodnica, pokój nr 13 (I piętro budynku Urzędu Gminy Brodnica). Wszelkie dokumenty
składane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenia można pobrać:
1) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy lub
2) na stronie internetowej www.opsbrodnica.pl w zakładce Aktualności lub
3) bezpośrednio ze strony projektu pod adresem https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcieppgr w zakładce Regulamin konkursu (załącznik nr 7 oraz załącznik nr 8).

Czy zakupiony sprzęt będzie własnością dzieci/uczniów pełnoletnich?

Zakupione komputery zostaną przekazane na własność uczniom, którzy wezmą udział w
projekcie. Laptopy będą wydawane rodzicom lub pełnoletnim uczniom na podstawie umowy
pod warunkiem złożenia przez rodzica bądź pełnoletniego ucznia zobowiązania do
corocznego okazania przekazanego na własność sprzętu i/lub oprogramowania zakupionego
w ramach projektu, pracownikowi Urzędu Gminy Brodnica w siedzibie urzędu lub w miejscu
zamieszkania rodzica lub pełnoletniego ucznia.
Wszelkie informacje dotyczące przyjmowania oświadczeń dostępne są w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Brodnicy, ul. Parkowa 2 lub pod nr telefonu 61 28-42-506
osoba do kontaktu: pracownik socjalny Joanna Porada.

Załączniki:
1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
2. Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego
3. Oświadczenie dotyczące zakupu sprzętu

