
 

                                                           
1
 Wsparcie realizowane w ramach działań prowadzących do tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek 

opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. 
2
 Wsparcie realizowane w ramach działań prowadzących do tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek 

opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. 

Regulamin konkursu w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych 
w interesie ogólnym, typ 2 
 
- REJESTR ZMIAN  
 

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie 

Str. 1 

Wersja (1.1) 

Str. 1 

Wersja (1.2) 

Str. 1 

Szczecin, dnia 17.05.2017 r. 

Str.1 

Szczecin, dnia 05.06.2017 r. 

Str. 12 

Część 2.1.2 e) 

kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, na 

prowadzących rodzinne domy dziecka i na 

dyrektorów placówek opiekuńczo-

wychowawczych typu rodzinnego (wraz z 

działaniami mającymi na celu pozyskanie nowych 

kandydatów)
1
 oraz doskonalenie osób 

sprawujących pieczę zastępczą,; 

Str. 12 

Część 2.1.2 e) 

kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, na 

prowadzących rodzinne domy dziecka i na 

dyrektorów placówek opiekuńczo-

wychowawczych typu rodzinnego (wraz z 

działaniami mającymi na celu pozyskanie nowych 

kandydatów)
2
 oraz doskonalenie osób 

sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,; 

 

Str. 12 

Część 2.1.3.  

Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do 
następującej grupy odbiorców:  
- osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem 

społecznym, w tym osoby opuszczające pieczę 

zastępczą, 

- rodziny w zakresie systemu wspierania rodziny, 

osoby sprawujące pieczę zastępczą, kandydaci 

na rodziny wspierające, zastępcze, 

- podmioty realizujące usługi wsparcia rodziny i 

pieczy zastępczej i społeczne w tym osoby 

prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy  

placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

 

Str. 12 

Część 2.1.3.  

Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do 
następującej grupy odbiorców:  
- osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem 

społecznym, w tym osoby opuszczające pieczę 

zastępczą, 

- rodziny w zakresie systemu wspierania rodziny, 

osoby sprawujące pieczę zastępczą, kandydaci 

na rodziny wspierające, zastępcze, 

- podmioty realizujące usługi wsparcia rodziny 

i pieczy zastępczej i społeczne w tym osoby 

prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy  

placówek opiekuńczo-wychowawczych 

- osoby świadczące usługi społeczne 

w społeczności lokalnej oraz kandydaci do 

pełnienia tych funkcji.  

 



 
 
 

                                                           
3
 Wsparcie realizowane w ramach działań prowadzących do tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek 

opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. 
4
 Wsparcie realizowane w ramach działań prowadzących do tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek 

opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. 

Str. 30 
 
4.2 I Faza oceny 
 
Płaszczyzna dopuszczalności - Kryteria 
dopuszczalności; 
 
9. Zgodność wsparcia, pkt. 4. 

 

Opis znaczenia kryterium: 

W ramach działań prowadzących do tworzenia 

rodzinnych form pieczy zastępczej obligatoryjne 

jest kształcenie kandydatów na rodziny 

zastępcze, na prowadzących rodzinne domy 

dziecka i na dyrektorów placówek opiekuńczo-

wychowawczych typu rodzinnego (wraz z 

działaniami mającymi na celu pozyskanie nowych 

kandydatów)
3
 oraz doskonalenie osób 

sprawujących pieczę zastępczą. 

Str. 30-31 
 
4.2 I Faza oceny 
 
Płaszczyzna dopuszczalności - Kryteria 
dopuszczalności; 
 
9. Zgodność wsparcia, pkt. 4. 

 

Opis znaczenia kryterium: 

W ramach działań prowadzących do tworzenia 

rodzinnych form pieczy zastępczej obligatoryjne 

jest kształcenie kandydatów na rodziny 

zastępcze, na prowadzących rodzinne domy 

dziecka i na dyrektorów placówek opiekuńczo-

wychowawczych typu rodzinnego (wraz z 

działaniami mającymi na celu pozyskanie nowych 

kandydatów)
4
 oraz doskonalenie osób 

sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.  

 


