
 
 
 

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu  
nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-014/17 w ramach Działania  8.4 – Poprawa 

dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej 
 
 

1. Czy dzieci biologiczne rodziców zastępczych będące na ich utrzymaniu mogą 

zostać objęte wsparciem? 

Tak, jeśli ich udział w projekcie jest niezbędny z punktu widzenia celów projektu. Istotne 

jest, żeby dzieci biologiczne rodziców zastępczych wychowywały się wspólnie z dziećmi 

umieszczonymi w pieczy zastępczej tj. zamieszkiwały wspólnie w jednym gospodarstwie 

domowym, a ich funkcjonowanie miało wpływ na sytuację dzieci umieszczonych w pieczy. 

Należy przy tym pamiętać, iż objecie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej 

wsparciem po okresie uzyskania przez niego pełnoletności możliwe jest z zachowaniem 

warunków określonych w art. 37 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej. Powyższe dotyczy również dzieci biologicznych rodzin 

zastępczych. 

 

2. Czy współmałżonek osoby, która jest rodziną zastępczą może zostać objęty 

wsparciem w ramach projektu? 

Tak, jeśli jego udział w projekcie jest niezbędny z punktu widzenia celów projektu. Istotne 

jest, żeby współmałżonek wspólnie z rodzicem zastępczym wychowywał wspólnie 

dziecko/dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. 

 

3. Czy realizując pierwszy z typów projektów w konkursie należy obowiązkowo 

zaplanować terapię i poradnictwo dla wszystkich uczestników projektu? 

Nie, nie wszyscy uczestnicy muszą zostać objęci tą formą wsparcia. Koniecznej jest 

natomiast zaplanowanie tego typu działań we wniosku o dofinansowanie, jako jedną 

z możliwych do realizacji form wsparcia zgodnie z kryterium dostępu.  

Należy pamiętać, iż podstawą do realizacji wsparcia na rzecz rodziny jest dogłębna analiza 

jej potrzeb, co oznacza, iż w każdym indywidualnym przypadku należy jej udzielić wsparcia 

odpowiadającego jej konkretnym problemom i potrzebom. 

 

4. Czy w ramach realizacji projektów można realizować działania określone w obu 

typach projektu? 

W ramach jednego projektu można zaplanować działania zarówno z 1 typu projektu 

(wspieranie pieczy zastępczej) jak również z typu 2 (wsparcie procesu deinstytucjonalizacji 

pieczy zastępczej). 

Należy również pamiętać, że zgodnie z regulaminem konkursu, Wnioskodawca może 

złożyć nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu. 

 

5. Czy w ramach typu 2 lit. b) można zaplanować szkolenie zawodowe dla 

zatrudnionych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej? 



Typy projektów założone do realizacji w ramach konkursu nie przewidują możliwości 

realizacji dokształcania koordynatorów pieczy zastępczej. 

 

6. Czy wkładem własnym może być wynagrodzenie asystentów rodziny 

i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej finansowane z budżetu państwa 

w ramach projektów ministerialnych? 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatków, które 

między innymi oznacza rozliczenie tego samego wydatku w ramach różnych projektów 

współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub FS lub/oraz dotacji 

z krajowych środków publicznych. 

 

7. Czy świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej 

i wynagrodzenie zawodowych rodzin zastępczychmogą stanowić koszt własny? 

Zgodnie z Wytycznymi  w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020  

świadczenia wypłacane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej mogą stanowić wkład własny do projektu.  

 

8. Czy na poziomie gminnym projekt może być skierowany wyłącznie do rodzin 

biologicznych, z których zostały zabrane dzieci do pieczy zastępczej? 

Zgodnie z Regulaminem konkursu możliwe do realizacji wsparcie kierowane może być do 

rodziców naturalnych dzieci, które zostały już umieszczone w pieczy zastępczej oraz 

członków rodzin zastępczych i pieczy zastępczej. 

 

9. Co oznacza miejsce świadczenia usług społecznych określone we wskaźniku 

rezultatu? Proszę o informację w jaki sposób przedstawić osiągnięcie wskaźnika po 

realizacji projektu? 

Zgodnie z Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych stanowiącą załącznik do SZOOP RPO 

WP „miejsce świadczenia usługi społecznej to: 

 miejsce wsparte ze środków EFS, na którym świadczona jest usługa społeczna lub 

miejsce gotowe do świadczenia usługi społecznej po zakończeniu projektu, są to 

miejsca m.in. w placówkach dziennego pobytu, świetlicach; 

 osoba np. asystent rodziny czy opiekun osób niesamodzielnych, który otrzymał 

wsparcie z EFS (np. szkolenie), świadcząca lub gotowa do świadczenia usługi 

społecznej po zakończeniu projektu”. 

Miejsce to zgodnie z brzmieniem wskaźnika musi być utrzymane w czasie i po zakończeniu 

realizacji projektu. Sposób pomiaru zależy od zaplanowanych w projekcie form wsparcia. 

 

10. W przypadku gdy wnioskodawcą jestPCPR, który nie posiada osobowości 

prawnej w pkt 2.1 wniosku wpisać należy powiat czy PCPR? 

W przypadku jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego 

nieposiadających osobowości prawnej w polu 2.1 wniosku o dofinansowanie projektu 

należy zarówno wpisać nazwę właściwej jednostki samorządu terytorialnego (np. powiatu) 



jak i nazwę jednostki organizacyjnej (np. PCPR) w formacie nazwa jst/nazwa jednostki 

organizacyjnej.  

Należy pamiętać, że dane w pkt 2.2 – 2.9 dotyczyć mają jednostki organizacyjnej pomocy 

społecznej. 

 

 

11. Czy kandydaci zakwalifikowani do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, którzy 

obecnie oczekują na przyjęcie dziecka w rodzinę zastępczą, mogą zaliczać się do 

grupy docelowej projektu? 

W związku z rozbieżnością zapisów w SzOOP i RPO WP 2014-2020 w ramach 

gołoszonych konkursów nie ma możliwości realizacji wsparcia na rzecz kandydatów na 

rodziny zastępcze. 

 

12. Czy w przypadku projektu rozliczanego kwotami ryczałtowymi, w których 

zaistnieje konieczność zastosowania mechanizmu racjonalnych rozwiązań jest 

możliwość zwiększenia wartości projektu? 

Mechanizm racjonalnych rozwiązań należy zastosować w każdym przypadku w którym 

uczestnicy projketu wymagają dodatkowego, niemożliwego do przewidzenia na etapie 

planowania wspracia. Również w przypadku projketu rozliczanego kwotami ryczałtowymi. 

Należy przy tym pamiętać, że każdorazowo należy przedstawić niezbędne do poniesienia 

koszty związane np. z zatrudnieniem tłumacza języka migowego czy asystenta osoby 

niepełnosprawnej. Nie należy zatem przedstawiać aklulacji kosztów mnożąc liczbę osób 

niepełnosprawnych przez kwotę 12 tys. zł (maksymalna dopuszczalna kwota mechanizmu 

racjonalnych suprawnień na jedną osobę). 

Jedocześnie nie może zasitnieć sytuacja, w której budżet projektu rozliczanego za pomocą 

urposzonych metod przekroczy wartość 100 tys. euro. 

 

 

 

 


