
Pytania i odpowiedzi dot. konkursów ogłoszonych w ramach Działania 9.2 w 2017r.: 

 

1. Czy w przypadku realizacji usług w zakresie wsparcia rodziny w postaci pracy z 

rodziną należy mierzyć wskaźniki efektywności społecznej i zatrudnieniowej?  

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa w wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 

w odniesieniu do osób będących w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę nie ma 

obowiązku stosowania kryteriów efektywności społeczno-zatrudnieniowej. W ramach 

Działania 9.2 RPO WD nie ma obowiązku pomiaru ww. wskaźników. 

 

2. Czy uczestnikami wsparcia w projekcie mogą być osoby, które uczestniczyły w 

projekcie w ramach konkursu realizowanym przez PCPR w ramach osi priorytetowej  

9 Włączenie społeczne, działanie 9.1.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.1 Aktywna 

integracja? 

Tak. Brak formalnych przeciwwskazań, aby osoba fizyczna bezpośrednio korzystająca z 

interwencji EFS (spełniająca wymogi kwalifikowalności uczestnictwa) w ramach Poddziałania 

9.1.1, nie mogła być jednocześnie uczestnikiem/uczestniczką projektu realizowanego w 

ramach Poddziałania 9.2 i otrzymywać w ramach każdego z projektów, w których 

bierze/brała udział, wsparcie o odmiennej tematyce. Jednocześnie należy podkreślić, że 

wsparcie realizowane w różnych projektach nie powinny odbywać się jednocześnie, tj. w 

tych samych godzinach.    

 

3. W jakiej "konfiguracji" możemy przyjmować beneficjentów do projektu - czy jeśli 

dane dziecko nie jest objęte wsparciem (np. ma 6 miesięcy, bądź jest już zaopiekowane 

innymi działaniami) to jego opiekunowie zastępczy mogą korzystać ze wsparcia? Czy 

wchodzą w grę tylko "kompletne" rodziny? Czy otoczenie tzn. dzieci biologiczne rodziców 

zastępczych, współmałżonkowie lub/i partnerzy osób ustanowionych rodzicami 

zastępczymi mogą brać udział w odrębnych ścieżkach wsparcia? 

Podstawową grupę wsparcia w projekcie stanowią dzieci, natomiast jako element projektu 

może także wystąpić wsparcie dla wybranych grup kadr systemu pieczy zastępczej, w tym 

opiekunów zastępczych. Nie ma przy tym konieczności objęcia wsparciem „kompletnych” 

rodzin, możliwe jest udzielenie wsparcia np. tylko opiekunom lub tylko dzieciom z danej 

rodziny/placówki.  

Działania projektowe nie mogą natomiast służyć wsparciu rodziców naturalnych dziecka. 

Rodzice biologiczni występują tylko w ramach jednego instrumentu, tj. „Organizowanie i 

finansowanie kosztów działań związanych ze współpracą instytucji sprawujących opiekę nad 

dzieckiem z rodzinami naturalnymi poprzez inicjowanie i wspieranie form pracy z biologiczną 

rodziną dziecka oraz zintensyfikowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym (w tym 

asystentami rodziny)”.  



Wsparcie może być również skierowane do dzieci biologicznych rodziców zastępczych w 

ramach instrumentu „Prowadzenie poradnictwa (m.in. psychologicznego, pedagogicznego, 

specjalistycznego) i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz 

dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. 

 

4. Czy jako odbiorców wsparcia można określić wszystkie zainteresowane udziałem w 

projekcie, rodziny zastępcze oraz dzieci przebywające w pieczy zastępczej na terenie 

powiatu?  

Jako odbiorców należy opisać, kogo wnioskodawca obejmie wsparciem w ramach projektu 

oraz wskazać – w oparciu o ogólnodostępne dane oraz ewentualnie własne dane będące w 

posiadaniu wnioskodawcy – istotne cechy uczestników (osób lub podmiotów), którzy 

zostaną objęci wsparciem. Należy pamiętać, że określając zainteresowane uczestnictwem w 

projekcie osoby, należy opisać zgodnie z definicją uczestnika określoną w Wytycznych w 

zakresie monitorowania postępu rzeczowego programów operacyjnych na lata 2014-2020, a 

więc jedynie osoby i podmioty otrzymujące w projekcie wsparcie bezpośrednie. Natomiast 

wielkość grupy docelowej określa Wnioskodawca adekwatnie do swoich możliwości 

technicznych i administracyjnych. 

 

5. Na str. 8 minimalnego standardu usług (...) jest wskazane kto może być objęty 

wparciem w systemie pieczy zastępczej – i są to osoby umieszczone w pieczy zastępczej. 

Natomiast w katalogu konkretnych zadań wymienione są także zadania dla opiekunów 

zastępczych, kandydatów na opiekunów, prowadzących placówki oraz instytucji 

tworzących system. Proszę o wskazanie kto może być beneficjentem projektu - czy dziecko 

czy także opiekunowie? Czy pracownicy instytucji tworzących system też są 

beneficjentami? Niektórzy będą to nasi pracownicy prowadzący umowy na zasadzie 

kontraktu socjalnego bądź nowo zatrudnieni koordynatorzy. 

Zgodnie z Regulaminem konkursu grupą docelową/ostatecznymi odbiorcy wsparcia mogą 

być: 

 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne 

sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z Ustawą o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz osoby nieaktywne wymagające 

aktywizacji społeczno-zawodowej; 

 rodzina osób wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym – jedynie jako element projektu właściwego; 

 dzieci w zinstytucjonalizowanej pieczy zastępczej; Przez tę grupę uczestników 

rozumie się dzieci przebywające w: 

a) placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 8 osób; 

b) placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub 

specjalistyczno-interwencyjnego do 14 osób; 

 osoby przygotowujące się i świadczące usługi na rzecz pieczy zastępczej. 

 



W związku z powyższym, grupą docelową w projekcie mogą być również osoby 

przygotowujące się i świadczące usługi na rzecz pieczy zastępczej, których wsparcie będzie 

nakierowane na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji – wyłącznie jako element projektu (w 

zakresie określonym w Regulaminie konkursu). Należy jednak pamiętać, że podstawową 

grupę uczestników wspieranych w projekcie stanowią dzieci i młodzież przebywające w 

pieczy zastępczej oraz młodzież usamodzielniana. 

 

6. Czy w ramach konkursu można finansować wynagrodzenia koordynatorów 

rodzinnej pieczy zastępczej, którzy swoim wsparciem obejmują uczestników projektu? 

Tak. Usługi koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (jako element projektu), w tym 

wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej mogą zostać sfinansowane w 

projekcie – adekwatnie do potrzeb wynikających z założeń projektowych.  

 

7. Jeżeli tak, czy w/w pracownicy mogą dodatkowo wykonywać inne czynności 

nieprzypisane bezpośrednio do zadań koordynatora np. treningi kompetencji społecznych, 

wsparcie dla usamodzielnianych wychowanków (poradnictwo zawodowe), jeżeli posiadają 

ku temu odpowiednie kwalifikacje. Wówczas, czy można takiego pracownika wynagrodzić 

dodatkowo poprzez przyznanie dodatku specjalnego (finansowanego ze środków 

projektowych)? 

Zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zostały określone szczegółowo w Ustawie 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Niemniej jednak, 

nie ma formalnych przeciwskazań do angażowania jednocześnie osoby pełniącej funkcję 

koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej do innych zadań odpowiednich do posiadanych 

kwalifikacji/umiejętności zaplanowanych w projekcie. Należy zauważyć, że koszty związane z 

wynagrodzeniem personelu (w tym dodatki do wynagrodzeń), mogą być kwalifikowalne w 

ramach projektu, o ile wynika to ze specyfiki projektu, na warunkach określonych w 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020 oraz wytycznych programowych. 

 

8. Czy przedmiotem konkursu jest min. podnoszenie kwalifikacji kadr systemu pieczy 

zastępczej, rozumianych jako: np. koordynatorzy, psycholog, pracownicy ds. świadczeń czy 

też chodzi o kadrę rozumianą jako rodziny zastępcze, osoby prowadzące RDD, 

kandydatów, pracowników PCPR (np. takich jak psycholog, pedagog, specjalista pracy z 

rodziną, prawnik, pracownik socjalny itd.). Wyżej wskazani pracownicy udzielają 

specjalistycznego wsparcia rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka. 

Przedmiotem konkursu są m.in. usługi wsparcia pieczy zastępczej obejmujące: 

1. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadr systemu pieczy zastępczej w ramach 

szkoleń/kursów, wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb: 



a) kandydatów na rodziny zastępcze; 

b) kandydatów na osoby prowadzące rodzinne domy dziecka; 

c) kandydatów na dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu 

rodzinnego; 

d) kandydatów na koordynatorów pieczy zastępczej. 

2. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadr systemu pieczy zastępczej w ramach 

szkoleń, doradztwa (indywidualnego i grupowego), superwizji, wynikających ze 

zdiagnozowanych potrzeb: 

a) rodzin zastępczych; 

b) osób prowadzących rodzinny dom dziecka. 

c) osób pełniących funkcję opiekunów usamodzielnienia pod warunkiem, że nie są 

pracownikami systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej pełniącymi funkcję opiekuna 

usamodzielnienia w ramach obowiązków służbowych (szkolenia dotyczą zakresu zadań 

związanych z procesem usamodzielniania); 

d) rodzin pomocowych. 

Nie ma natomiast możliwości podnoszenia kompetencji i kwalifikacji innych osób 

pracujących w ramach systemu pieczy zastępczej, np. pracowników ds. świadczeń, 

psychologów, koordynatorów pieczy zastępczej już zatrudnionych do wykonywania zadań z 

zakresu koordynacji, kadr placówek opiekuńczo-wychowawczych niewymienionych powyżej 

itp. Działania nakierowane na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji mogą być realizowane 

wyłącznie jako element projektu – co oznacza, że w ramach tego samego projektu muszą być 

realizowane również takie formy wsparcia, które nie zostały opatrzone komentarzem „jako 

element projektu”. 

 

9. Czy w ramach konkursu jest możliwe zatrudnienie etatowych pracowników np. 

specjalisty ds. rekrutacji, psychologa i wyposażenie stanowiska pracy dla w/w? 

Zatrudnienie pracowników do realizacji poszczególnych form wsparcia w ramach projektu, w 

tym koszty związane z wynagrodzeniem personelu mogą być kwalifikowalne na warunkach 

określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 oraz wytycznych programowych. Wynagradzanie osoby, która 

już jest pracownikiem Wnioskodawcy, może się odbywać tylko w ramach już istniejącej 

umowy – jako całkowite bądź częściowe oddelegowanie do projektu, rozszerzenie zakresu 

zadań (wraz z ewentualnym wzrostem wynagrodzenia), dodatek z tytułu zwiększenia zakresu 

obowiązków, przyznanie premii bądź nagrody. 

 

10. Czy możliwe jest uwzględnienie wyposażenia stanowiska pracy koordynatora 

rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionego w ramach projektu - w zakresie umeblowania 

oraz sprzętu komputerowego w ramach kosztów bezpośrednich? 

Nie. W przedmiotowym konkursie możliwe jest sfinansowanie jedynie usług  koordynatora 

rodzinnej pieczy zastępczej (jako element projektu), bez możliwości finansowania 

wyposażenia stanowiska pracy.  



 

11. Czy w działaniach dot. podnoszenia kompetencji i kwalifikacji kadr systemu pieczy 

zastępczej w ramach szkoleń, doradztwa (indywidualnego i grupowego), superwizji, 

wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb: 

a. rodzin zastępczych;   

b. osób prowadzących rodzinny dom dziecka; 

możliwe będzie finansowanie szkoleń dla pracowników PCPR w celu uzyskania uprawnień 

trenerów rodzin zastępczych. 

Nie, w ramach konkursu możliwe jest podnoszenie kompetencji i kwalifikacji tylko osób 

wymienionych w ramach tej formy wsparcia w Regulaminie konkursu. 

 

12. Czy w sytuacji, gdy działania zostaną skierowane do rodzin biologicznych, konieczne 

będzie uzyskanie przez nich zatrudnienia. 

Nie. Zgodnie z Regulaminem konkursu rodziny biologiczne nie stanowią bezpośrednich 

odbiorców wsparcia w projekcie. Możliwe jest jedynie organizowanie i finansowanie kosztów 

działań związanych ze współpracą instytucji sprawujących opiekę nad dzieckiem z rodzinami 

naturalnymi poprzez inicjowanie i wspieranie form pracy z biologiczną rodziną dziecka oraz 

zintensyfikowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym (w tym asystentami rodziny) – 

członkowie rodzin biologicznych będą jedynie pośrednio korzystać ze wsparcia, poprzez 

współuczestnictwo w danych formach w związku z wspieraniem dziecka przebywającego w 

pieczy zastępczej. W związku z tym, nie ma konieczności uzyskania przez nich zatrudnienia.  

 

13. Czy możliwe będzie oddelegowanie do projektu koordynatora rodzinnej pieczy 

zastępczej w przypadku, gdy PCPR otrzyma dotacje z ministerstwa w ramach Programu 

asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. 

Zatrudnienie pracowników do projektu oraz koszty związane z wynagrodzeniem personelu 

mogą być kwalifikowalne w ramach projektu, o ile wynika to ze specyfiki projektu, na 

warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz wytycznych programowych. Na podstawie treści 

pytania IOK nie można wywnioskować, jakie konkretne wydatki miałyby zostać sfinansowane 

z Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Jeżeli np. w ramach 

ww. Programu zostanie sfinansowane wynagrodzenie koordynatora, to możliwe jest 

oddelegowanie go do zadań związanych z realizacją projektu (o ile rozwiązanie takie 

dopuszczają zasady Programu), ale za czas oddelegowania nie będzie przysługiwać 

wynagrodzenie ze środków projektowych (doszłoby do podwójnego finansowania). Wartość 

wynagrodzenia koordynatora adekwatnie do zaangażowania w projekcie może natomiast 

stanowić wkład własny publiczny. Wynagradzanie osoby, która już jest pracownikiem 

Wnioskodawcy, może się odbywać tylko w ramach już istniejącej umowy – jako całkowite 

bądź częściowe oddelegowanie do projektu, rozszerzenie zakresu zadań (wraz z 



ewentualnym wzrostem wynagrodzenia), dodatek z tytułu zwiększenia zakresu obowiązków, 

przyznanie premii bądź nagrody. Ze środków projektowych mogłyby być sfinansowane tylko 

te składowe wynagrodzenia, które nie są finansowane z innych źródeł. 

 

14. Czy będzie możliwość wykorzystania do realizacji zadań samochodu służbowego 

jednostki np. w celu dowiezienia uczestników projektu na zajęcia z psychologiem i 

finansowanie kosztów z tym związanych np. zakup paliwa – w zamian za zwrot kosztów 

dojazdu. 

Tak. Zgodnie z „Minimalnym standardem usług i katalogiem stawek dla projektów 

konkursowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na rzecz usług wsparcia pieczy zastępczej (typ B)”, 

zwrot kosztów dojazdu do równowartości najtańszego kosztu środka transportu publicznego 

na danej trasie (cena uzależniona od cenników operatorów komunikacji publicznej) jest 

wydatkiem kwalifikowalnym.  

 

15. Przedmiot konkursu opisany w Regulaminie konkursu przewiduje objęcie 

wsparciem dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej, natomiast wśród 

uczestników projektu zostały wskazane wyłącznie dzieci umieszczone w instytucjonalnej 

pieczy zastępczej. Do której grupy uczestników przyporządkować zatem dzieci z rodzinnej 

pieczy zastępczej? 

Dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej mieszczą się w kategorii osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym i mogą zostać objęte wsparciem w ramach projektu. IOK 

wyodrębniła z tej grupy osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

typu rodzinnego do 8 dzieci i placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, 

interwencyjnego lub specjalistyczno-interwencyjnego do 14 osób w celu podkreślenia, że w 

zakresie dzieci objętych instytucjonalną pieczą zastępczą wsparcie może być kierowane 

wyłącznie do ww. typów placówek. Nie ma natomiast możliwości objęcia wsparciem w 

ramach konkursu dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczej innych niż wymienione 

powyżej (osoby te mogą natomiast korzystać ze wsparcia w konkursach dedykowanych OPS i 

PCPR ogłaszanych w ramach Działania 9.1).  

 

16. Czy w ramach projektu można zastosować kontrakt socjalny w celu zmobilizowania 

jego uczestników, a co za tym idzie stawkę przypisaną na realizację jednego kontraktu 

socjalnego zawartą  w minimalnym standardzie usług i stawek np. przy konkursie 9.1.4 

Aktywna integracja? 

Zgodnie z Beneficjent może zobowiązać uczestnika projektu do podpisania i realizacji 

kontraktu socjalnego bądź innego dokumentu równoważnego. Niemniej jednak, 

przedmiotowy konkurs nie pozwala na zastosowanie uśrednionej stawki przypisanej na 

realizację jednego kontraktu socjalnego na zasadach określonych  w minimalnym standardzie 



usług i katalogu stawek w konkursach dedykowanych OPS i PCPR w działaniu 9.1 (np. przy 

konkursie 9.1.4 Aktywna integracja).  

 

17. Czy jest kwota na osobę do wyliczenia wartości projektu, której nie można 

przekroczyć - analogicznie jak w 9.1 było to 7.400 zł. Znalazłam tylko 12.000 jako koszt 

racjonalnych usprawnień. 

Nie. W przedmiotowym konkursie nie występuje kalkulowany koszt wsparcia przypadający 

na jedną osobę, takie rozwiązanie stosowane jest tylko w wybranych konkursach 

ogłaszanych przez DWUP w ramach Działania 9.1 RPO WD. Niemniej jednak należy pamiętać, 

że wysokość kosztów przypadających na jednego uczestnika projektu powinna być 

adekwatna do zakresu projektu oraz osiągniętych korzyści, a zaplanowane wydatki powinny 

być racjonalne. 

 

18. W jaki sposób można zastosować mechanizm racjonalnych usprawnień w pracy z 

dziećmi? 

Szczegółowe informacje na temat mechanizmu racjonalnych usprawnień znajdują się w 

Regulaminie konkursu (Minimalnym standardzie usług i katalogu stawek dla projektów 

konkursowych realizowanych w ramach RPO WD 2014-2020 na rzecz usług wsparcia pieczy 

zastępczej (typ B)). Brak szczegółowych zasad stosowania mechanizmu racjonalnych 

usprawnień w pracy z dziećmi – odbywa się to na zasadach identycznych jak w przypadku 

wsparcia osób dorosłych.  

 

19. Czy możliwe jest wykonanie jakiejś formy wydawnictwa - broszury itp. 

dedykowanej dla dzieci z rodzin zastępczych, pełnoletnich wychowanków, rodziców, 

opiekunów usamodzielnienia. Chodzi o zbiór uprawnień i obowiązków, wyjaśnienie 

prostym językiem zgodnie z wiekiem i możliwościami poznawczymi (np. dla dzieci w formie 

komiksu, bajki itp.). Czy tego typu działanie może być uwzględnione w ramach kosztów 

bezpośrednich? 

Zaproponowane działania mogą być zaakceptowane w ramach kosztów bezpośrednich, o ile 

spełnią łącznie następujące warunki: 

 z wniosku o dofinansowanie będzie wprost wynikać, w ramach jakiego instrumentu – 

dopuszczonego regulaminem konkursu – będą realizowane wskazane działania i jaki 

jest ich cel w projekcie; 

 wydatki na ten cel będą poniesione w racjonalnej wysokości (we wniosku znajdą się 

informacje pozwalające na dokonanie oceny racjonalności kosztów, w tym np. forma 

publikacji,  nakład, koszt jednostkowy, podstawa oszacowania ceny); 

 publikacja nie będzie stanowiła elementu działań informacyjno-promocyjnych, a 

jedynie element wsparcia uczestników projektu (np. jako szczególna forma 



poradnictwa specjalistycznego bądź materiał pomocniczy w ramach oferowanego 

wsparcia). 

Należy pamiętać, że działania informacyjno-promocyjne nie są finansowane w ramach 

kosztów bezpośrednich projektu. 

 

20. Czy w ramach konkretnego wsparcia można ujmować formy innowacyjne, 

niestandardowe np. tworzenie audiobooków dla rodzin z bajkami terapeutycznymi, 

promocję rodzicielstwa zastępczego np. w formie audiowizualnej, muzycznej? Czy tego 

typu działania mogą być uwzględnione w kosztach bezpośrednich? Chodzi nie tylko o 

uzyskanie nowych rodzin poprzez promocję ale także poprawę ich wizerunku w otoczeniu i 

obalaniu mitów na ich temat - tym samym poprawę ich funkcjonowania. 

W konkursie nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-232/17 możliwe jest wykorzystanie rozwiązań, 

instrumentów, narzędzi lub metod pracy wypracowanych w ramach projektów 

innowacyjnych współfinansowanych ze środków PO KL, które mogą mieć zastosowanie w 

realizacji zaplanowanego projektu. Szczegółowy wykaz projektów innowacyjnych znajduje 

się na stronie Krajowej Instytucji Wspomagającej: www.kiw-pokl.org.pl. 

Zaproponowane działania mogą być także zaakceptowane w ramach kosztów bezpośrednich 

projektu, nawet jeśli nie stanowią produktów innowacyjnych PO KL, o ile spełnią łącznie 

następujące warunki: 

 z wniosku o dofinansowanie będzie wprost wynikać, w ramach jakiego instrumentu – 

dopuszczonego regulaminem konkursu – będą realizowane wskazane działania i jaki 

jest ich cel w projekcie; 

 wydatki na ten cel będą poniesione w racjonalnej wysokości (we wniosku znajdą się 

informacje pozwalające na dokonanie oceny racjonalności kosztów, w tym np. 

zasadność sfinansowania alternatywnej formy przekazu, forma produktu, koszt 

jednostkowy, podstawa oszacowania ceny); 

 publikacja nie będzie stanowiła elementu działań informacyjno-promocyjnych, a 

jedynie element wsparcia uczestników projektu (np. jako szczególna forma 

poradnictwa specjalistycznego bądź materiał pomocniczy w ramach oferowanego 

wsparcia). 

Należy pamiętać, że działania informacyjno-promocyjne nie są finansowane w ramach 

kosztów bezpośrednich projektu. 

 

21. Czy można w ramach wsparcia dzieci organizować np. konkursy i turnieje, których 

głównym celem jest podniesienie kompetencji osobistych? Jeśli tak, to czy oprócz kosztów 

organizacyjnych można sfinansować nagrody dla dzieci? 

Wsparcie w projekcie skierowane dla dzieci w formie organizowania konkursów/ turniejów, 

których głównym celem będzie podniesienie kompetencji osobistych jest możliwe w sytuacji, 

gdy przedmiotowe działania wpisują się w instrumenty przedmiotu konkursu. W niniejszym 



konkursie m.in. jeden z instrumentów umożliwia realizację usług aktywnej integracji o 

charakterze społecznym (m.in.: treningi kompetencji i umiejętności społecznych, 

poradnictwo, socjoterapia), których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie 

kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej dla dzieci 

poniżej 15 roku życia będących w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zapisy 

Regulaminu konkursu pozostawiają Wnioskodawcy możliwość samodzielnego wyboru 

konkretnych narzędzi do realizacji wsparcia w ramach określonego katalogu instrumentów. 

Dlatego należy jednoznacznie wskazać we wniosku o dofinansowanie, w ramach którego z 

instrumentów wykorzystane będą wskazane w projekcie działania i jaki jest ich cel. O ile w 

kontekście celu projektu uzasadnione jest zastosowanie wsparcia w formie 

konkursu/turnieju, kwalifikowalne mogą być wszystkie koszty związane z zastosowaniem 

danego narzędzia, w tym drobne nagrody. Należy przy tym pamiętać o zachowaniu 

racjonalnego poziomu wydatków w projekcie.  

 

22. Czy jeśli w projekcie uwzględnimy szkolenie dla kandydatów na rodziców 

zastępczych wraz z diagnozą oraz ustaleniem predyspozycji i motywacji, a po zakończeniu 

szkolenia dana osoba nie uzyska rekomendacji - może brać udział w zaplanowanym dla niej 

wsparciu? Często bywa tak, że mimo nie uzyskania rekomendacji sąd utrzymuje 

postanowienie w mocy i osoby te nadal pełnią funkcję rodziny zastępczej. 

Jeżeli pomimo braku rekomendacji na mocy decyzji sądu uczestnicy będą pełnili funkcje 

rodziny zastępczej, to będą mogły skorzystać z wsparcia przewidzianego dla rodzin 

zastępczych.  

 

23. Czy formy wsparcia mogą być wyjazdowe ? Np. wyjazdy edukacyjne dla dzieci, 

treningi kompetencji "w terenie" np. nauka savoir – vivre w restauracji czy teatrze a nie w 

sali szkoleniowej ? 

Wnioskodawca przygotowując budżet projektu, w tym wydatki na poszczególne działania 

powinien uwzględnić zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020, które wskazują, że wydatkiem kwalifikowalnym jest 

wydatek spełniający m.in. łącznie następujące warunki: 

 jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją 

projektu, 

 został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad 

uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 

W związku z  powyższym, kwalifikowalność wydatków związanych z wyjazdowymi formami 

edukacyjnymi będzie oceniana indywidualnie dla każdego złożonego projektu. W związku z 

powyższym w przypadku planowania realizacji wsparcia w formie wyjazdowej niezbędne 

może okazać się uzasadnienie wyboru takiego sposobu organizacji wsparcia, w tym korzyści z 



tym związanych w kontekście potencjalnie wyższych kosztów w stosunku do formy 

stacjonarnej. 

 

24. Jakie świadczenia możemy ująć jako wkład własny - czy jeśli rodzic zastępczy jest 

objęty wsparciem a dziecko, które wychowuje już nie, to czy świadczenie na to dziecko 

wypłacane do rąk rodzica zastępczego może stanowić wkład własny? Czy dodatek 

wychowawczy tzw. 500 +, które otrzymują dzieci umieszczone w pieczy zastępczej mogą 

być traktowane jako wkład własny? 

Zgodnie z Regulaminem konkursu wsparcie pieczy zastępczej odbywa się zgodnie z ustawą z 

dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Z EFS nie są 

finansowane świadczenia wypłacane na podstawie tej ustawy, jednakże świadczenia te mogą 

stanowić wkład własny do projektu. Natomiast dodatek wychowawczy tzw. 500 + jest 

wypłacany na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci, tym samym nie jest kwalifikowalny w projekcie. 

 

25. Czy kadra zarządzająca projektem może być wynagradzana tylko w formie dodatku 

służbowego do 40% czy np. może być to umowa zlecenie wg stawki rynkowej za takie 

działania (wtedy jest to powyżej 40%).  

Koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio 

zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczanie finansowanych z EFS stanowią 

koszty administracyjne związane z obsługą projektu i powinny znajdować się w kosztach 

pośrednich. Zatrudnienie pracownika w ramach kosztów pośrednich jest możliwe w 

sposobów zgodny z wewnętrznymi uregulowaniami Wnioskodawcy i przepisami prawa 

krajowego. Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 niekwalifikowalne jest 

zatrudnienie do projektu (na podstawie odrębnej umowy) własnych pracowników 

Wnioskodawcy lub Partnera. Wynagradzanie osoby, która już jest pracownikiem 

Wnioskodawcy, może się odbywać tylko w ramach już istniejącej umowy – jako całkowite 

bądź częściowe oddelegowanie do projektu, rozszerzenie zakresu zadań (wraz z 

ewentualnym wzrostem wynagrodzenia), dodatek z tytułu zwiększenia zakresu obowiązków, 

przyznanie premii bądź nagrody. 

 

 

26.  Czy w ramach usług wsparcia pieczy zastępczej, w  ramach działania (nr 9) 

Finansowanie rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka usług 

specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej 

grupę docelową stanowić mogą dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej?  

 



Dzieci przebywające w rodzinach zastępczych mogą być objęte wsparciem w ramach 

projektu w tym również w ramach wymienionego w zapytaniu Finansowania rodzinom 

zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka usług specjalistycznej pomocy dla dzieci, 

w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej  , ponieważ, co do zasady, należą do 

podstawowej grupy odbiorców wsparcia tj.  osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

27.  Jednym z możliwych działań jest Organizowanie dla rodzin zastępczych, 

prowadzących rodzinne domy dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 

dzieci pomocy wolontariuszy. Co można zapewnić wolontariuszom oprócz ubezpieczenia i 

zapewnienia kosztów podróży (np. poprzez zakupu UrbanCard)? Czy można zorganizować i 

sfinansować drobny poczęstunek podczas spotkania integracyjnego z rodzinami? Czy 

możliwe jest zaplanowanie warsztaty np. dotyczących pracy z rodziną zastępczą? 

 

Wolontariusze zaangażowani do realizacji projektu nie są odbiorcami wsparcia w związku z 

powyższym i co do zasady wydatkami kwalifikowalnymi w projekcie mogą być tylko takie, 

które można ponieść lub zrefundować wolontariuszowi na pokrycie wydatków określonych w 

ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (link do dokumentu 

http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=E78C2FF31A6E34EF60AD630F07E0801D?id=w

du20030960873&type=3 ) np. koszty ubezpieczenia i koszty porycia wydatków związanych z 

dojazdem do miejsca świadczenia wolontariatu, natomiast do takich wydatków nie należą 

koszty poczęstunku czy też sfinansowania warsztatów itp.. 

 


