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Projekt ma na celu przeciwdziałanie i ograniczenie 
wystąpienia negatywnych skutków pandemii wśród dzieci 
i młodzieży oraz specjalistów / kadry

PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19 

FORMUŁA 
GRANTOWA 

STOP COVID-19

piecza 
instytucjonalna

piecza 
rodzinna

hospicja 
domowe dla dzieci



ZAKRES FINANSOWY 
PROJEKTU

WARTOŚĆ PROJEKTU : 20 000 000 zł

WKŁAD WŁASNY : 2 000 000 zł

KWOTA WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH 
NA GRANTY: 18 000 000 zł,

w tym 

• środki UE - 94,4444444%

• środki budżetu państwa - 5,5555556%



dodatki 
finansowe

wsparcie 
edukacyjne

środki 
ochrony 

wsparcie 
specjalistyczne

zdrowie,
usługi 
dodtakowe

/superwizje

POMORSKIE DZIECIOM



UPRAWNIONE PODMIOTY 

jednostka samorządu terytorialnego 

organizacja pozarządowa 

kościelna osoba prawna* 

* prowadzące: placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, 
realizujące zadania organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej lub prowadzące lub tworzące hospicja 
domowe dla dzieci



MAKSYMALNA KWOTA GRANTU 

5.700,00 zł / na osobę

przykład:

14 6

wysokość grantu wyniesie 20 x 5.700,00 zł

114.000,00 zł

liczba dzieci liczba specjalistów 

dla organizacji pozarządowej prowadzącej
placówkę opiekuńczo-wychowawczą:



NAJWAŻNIEJSZE ZASADY

Każdy wnioskodawca może złożyć wniosek 
na jedno lub więcej działań wskazanych w 
Regulaminie udzielania grantów. 

Wnioskodawca w ramach maksymalnej 
kwoty grantu samodzielnie planuje okres ich 
realizacji.

Kwalifikowalność wydatków od 01.01.2021 do 
31.03.2023



dodatki 
finansowe

3 miesięczne dodatki do wynagrodzeń (dopłaty w 
formie nagród, premii, dodatków specjalnych i in. 
zgodne z przepisami prawa krajowego i 
regulaminami wewnętrznymi – o ile dotyczy) w 
związku z covid-19 dla pracowników zajmujących się 
opieką i wychowaniem w placówkach pieczy 
instytucjonalnej (średnio 1450 zł / osobę)



wsparcie 
specjalistyczne

Specjalistyczne wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla 
wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, w tym 
indywidualna terapia długoterminowa dla dzieci i młodzieży (także w 
formie zdalnej), w szczególności tych które znajdują się w trudnej sytuacji 
w związku z covid-19, oraz specjalistyczne wsparcie psychologiczne dla 
dzieci przebywających pod opieką hospicjów domowych, w tym koszty 
zatrudnienia dodatkowych osób realizujących tego typu działania

Rozwój wolontariatu, będący wsparciem dla rodzin zastępczych i 
placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz hospicjów domowych 
dla dzieci – w związku z covid-19, 



środki 
ochrony 

Doposażenie placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej w środki ochrony i sprzęt 
niezbędny do walki z covid-19 (w szczególności: maseczki, rękawiczki, płyny 
dezynfekcyjne, dekomntaminatory, lampy bakteriobójcze, itp.) oraz w sprzęt niezbędny 
do nauki zdalnej (np. laptopy, zestawy słuchawkowe, zakup internetu)

Doposażenie hospicjów domowych dla dzieci w środki ochrony indywidualnej i sprzęt 
niezbędny do realizacji zadań mających na celu ratowanie życia i zdrowia pacjentów

Doposażenie pracowników organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej w sprzęt 
niezbędny do wykonywania pracy zdalnej oraz w środki ochrony indywidualnej

Realizacja usług dekontaminacji pomieszczeń przez firmy zewnętrzne

Czasowe zapewnienie miejsc kwarantanny w przypadku pojawienia się wirusa covid-19 
w placówce opiekuńczo-wychowawczej (dodatek dla opiekunów sprawujących opiekę 
24h/dobę – zgodnie z regulaminem wynagradzania obowiązującym w placówce, 
pokrycie kosztów noclegów, wyżywienia)



wsparcie 
edukacyjne

Warsztaty edukacyjne dla rodzin zastępczych zawodowych i RDD oraz 
pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w związku z 
covid-19

Bony edukacyjne dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą i 
instytucjonalną – celem wsparcia ich w funkcjonowaniu na rynku pracy w 
dobie epidemii covid-19

Zapewnienie dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej korepetycji i 
wsparcia w nauce podczas nauki zdalnej

Superwizja pracy kadry placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
hospicjów domowych dla dzieci, superwizje dla rodzin zastępczych, jak 
również superwizja pracy kadry pracującej bezpośrednio z rodzinami 
zastępczymi celem wsparcia ich oraz wzmocnienia ich motywacji do 
realizowanych działań w dobie epidemii covid-19 (także w formie zdalnej)

/superwizje



zdrowie

Zapewnienie rehabilitacji dzieciom niepełnosprawnym, które z powodu 
covid-19 nie mogą korzystać z rehabilitacji NFZ

W związku z realizacją ww. działań możliwe będzie również pokrycie 
kosztów zakupu i przeprowadzania testów na obecność COVID-19 dla 
podmiotów świadczących usługi zarówno w formach instytucjonalnych, 
jak i w społeczności lokalnej. Uwaga: ważne jest, aby była prowadzona 
baza danych osób przetestowanych, aby nie dublować testów



WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE

• świadczenia wypłacane na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

• finansowanie zwykłego funkcjonowania placówek opieki 
instytucjonalnej 

• działania przyczyniające  się do tworzenia nowych miejsc w 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych w rozumieniu ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w 
której przebywa powyżej 14 osób

• wydatki objęte cross-financingiem

• koszty obsługi grantu (np. koszt prowadzenia rachunku bankowego, 
obsługa księgowa, koszty biurowe – telefon, czynsz, prąd, transport 
sprzętu) 

Obowiązuje zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków. 



WSKAŹNIKI

Liczba osób objętych wsparciem w zakresie 
zwalczania lub przeciwdziałania skutkom 
pandemii COVID-19, 

w tym:

1) liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami społecznymi

2) liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy 
zastępczej

3) liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi
świadczonymi w społeczności lokalnej



UCZESTNICY PROJEKTU

MAKSYMALNA                                                  MOŻLIWOŚĆ

KWOTA GRANTU                                              WYKORZYSTANIA CAŁOŚCI

Koszt na 1 uczestnika nie może przekroczyć 5.700 zł

Brak osiągniecia założonych wskaźników skutkować będzie zwrotem 
proporcjonalnej części grantu.

Gdy Grantobiorcy przysługuje 114,000 zł grantu, ale planuje objąć 
wsparciem jedynie 10 uczestników, przygotowuje budżet na kwotę 

10 x max. 5.700 zł = max. 57.000 zł

i wraz ze sprawozdaniami przedstawia oświadczenia łącznie 10 
uczestników projektu



TRWAŁOŚĆ 
- instytucjonalna gotowość

• w przypadku dokonania zakupu środków trwałych w ramach 
grantów – przez okres 5 lat od dnia zatwierdzenia sprawozdania 
końcowego z rozliczenia grantu

• w przypadku pozostałych działań Grantobiorcy zobowiążą się do 
zachowania trwałości miejsc świadczenia usług społecznych po 
zakończeniu realizacji grantu co najmniej przez okres 
odpowiadający okresowi realizacji grantu

Aktualna informacja dotycząca liczby miejsc oferowanych przez 
podmiot po zakończeniu realizacji grantu w okresie trwałości musi 
być obowiązkowo opublikowana na stronie internetowej 
Grantobiorcy lub Wnioskodawcy.

Do sprawozdania końcowego z realizacji grantu Wnioskodawca 
zobligowany będzie dołączyć deklarację dotyczącą umieszczenia 
ww informacji na stronie internetowej w okresie trwałości projektu.



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Natalia Glaner, tel. 58 326 87 89, n.glaner@pomorskie.eu

Kinga Myrcik, tel. 58 326 88 09, k.myrcik@pomorskie.eu

Agnieszka Stryjecka, tel. 58 326 87 89, a.stryjecka@pomorskie.eu
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