Odpowiedzi na pytania zgłoszone na spotkaniu informacyjnym w ramach Działania 7.6
Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

1. Czy może zostać przekroczona stawka opieki nad dziećmi wskazana w zał. 7.14 Zestawienie
standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu
nr:

RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17

oraz

RPZP.07.06.00-IP.02-32-K28/17

w

ramach

Działania 7.6, tj. wynosząca 13 zł?
Stawka dot. opieki nad dziećmi wynosząca 13 PLN/godz.= 60 min określona jest dla Wnioskodawców
zobowiązanych do stosowania Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która to
nakłada wymóg aby koszty opieki nad dzieckiem do lat 7 nie przekraczały połowy zasiłku o którym
mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 ww. ustawy. W związku z powyższym dopuszcza się możliwość
zastosowania stawek wyższych niż wskazane w niniejszym Zestawieniu, jednakże projektodawca
każdorazowo zobowiązany jest do szczegółowego uzasadnienia zaistniałej sytuacji. Oceniający
każdorazowo zobowiązani są do dokonywania oceny kwalifikowalności, racjonalności i efektywności
wszystkich wydatków ujętych w budżetach przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych warunków
wynikających ze specyfiki przedsięwzięcia projektowego tj. m. in.: stopnia złożoności projektu,
zasadności przyjętych do realizacji w ramach projektu poszczególnych zadań, grupy docelowej i
założonych do realizacji rezultatów projektu.

2. W jaki sposób należy liczyć wskaźnik w przypadku projektu zakładającego kandydatów na
rodziny zastępcze ?
Kandydatów na rodziny zastępcze należy wskazać w ramach wskaźnika rezultatu Liczba wspartych w
programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu [szt.]
W przypadku rodzin zastępczych (zawodowych i niezawodowych) odnosi się on zarówno do rodzin, w
których faktycznie sprawowano pieczę w czasie projektu (były rodzinami zastępczymi już na wejściu
do projektu), jak i do rodzin - kandydatów na rodziny zastępcze (dzięki szkoleniu w projekcie stają się
rodziną zastępczą na wyjściu z projektu). Dla powyższego wskaźnika należy przyjąć następujący
sposób liczenia miejsc:

1. rodzina zastępcza zawodowa, która np. dostaje wsparcie psychologa w projekcie lub rodzinakandydat na rodzinę zastępczą zawodową, która dostaje korzysta ze wsparcia w postaci szkolenia i
staje się rodziną zastępczą na wyjściu z projektu – liczymy należy liczyć maksymalną możliwą liczbę
dzieci, która może przebywać w rodzinie zawodowej (zgodnie z ustawą);

2. rodzina zastępcza niezawodowa lub rodzina-kandydat na rodzinę zastępczą niezawodową liczymy jedną rodzinę jako jedno wsparte miejsce.

Nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia monitorowania wskaźnika, czy rodzina-kandydat

dostała w projekcie jedynie szkolenie, dzięki któremu jest gotowa do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej, czy też oprócz tego, po odbyciu szkolenia, zaczęła pełnić funkcję w ramach projektu,
otrzymując np. dodatkowe wsparcie. Ponieważ wskaźnik jest mierzony na wyjściu danej rodziny z
projektu, to niezależnie od tego, czy została ona jedynie przeszkolona i jest gotowa do świadczenia
usług w momencie opuszczenia projektu, czy też faktyczne sprawowała pieczę nad dziećmi w czasie
trwania projektu - zostanie wykazana we wskaźniku raz.
„W projekcie może być przeszkolonych np. 10 kandydatów, a rodzin w czasie trwania projektu
powstanie 5" - tych 10 przeszkolonych kandydatów to również są rodziny, które powstają w projekcie
(nawet jeżeli fizycznie nie sprawują pieczy nad dziećmi w czasie trwania projektu) - pod warunkiem,
że szkolenie zostało zakończone sukcesem i rodziny mogą zostać wpisane do rejestru
prowadzonego przez starostę (taki jest warunek wykazania we wskaźniku rezultatu).

3. Czy w ramach 2 typu operacji w Działaniu 7.6 dzieci objęte wsparciem muszą spełniać
warunek w zakresie definicji osoby zagrożonej lub wykluczonej społecznie (chodzi o wsparcie
w ramach placówki wsparcia dziennego). Uczestnik spotkania wskazywał, że dzieci
przebywające w placówkach nie zawsze będą spełniały tę przesłankę.

Zgodnie z Wytycznymi, usługi wsparcia rodziny (w tym pomoc w opiece i wychowaniu dzieci w formie
placówek wsparcia dziennego) realizowane są na zasadach określonych w Ustawie dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą, wsparcie rodziny
świadczone jest na rzecz rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych, za jej zgodą i przy jej aktywnym udziale. Rodziny przeżywające trudności w
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wpisują się jednocześnie w definicję osób lub rodzin
zagrożonych

ubóstwem

lub

wykluczeniem

społecznym

(Rozdz.

3

pkt

13c

Wytycznych).

Z powyższego wynika, że opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego obejmowane
mogą być dzieci wywodzące się z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych, a tym samym spełniające definicję osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym. Celem interwencji jest bowiem wsparcie rodzin, które sobie nie radzą.
Dzieci z rodzin dobrze funkcjonujących nie powinny być uczestnikami projektów z zakresu wsparcia
rodziny.
4. Czy przekształcenie placówki świadczącej usługi opiekuńcze w placówkę świadczącą
specjalistyczne usługi opiekuńcze zaliczymy do tworzenia nowej placówki czy też do
rozszerzenia oferty.

Zgodnie z Ustawą dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Art. 24
pkt 5 placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w połączonych formach, o których mowa w
ust. 1 tj. m.in. opiekuńczej (w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych) oraz
specjalistycznej. Taką sytuację należy traktować jako rozszerzenie oferty placówki.

