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SZANSA – NOWE MOŻLIWOŚCI DLA DOROSŁYCH 

O projekcie … 

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

Oś priorytetowa IV – Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 

Działanie – 4.1. Innowacje społeczne 

Okres realizacji projektu: 01.10.2018–31.12.2021 

Planowany budżet projektu: 30 000 000 zł 

 



SZANSA – NOWE MOŻLIWOŚCI DLA DOROSŁYCH 

  Lider projektu 

Partner projektu 



 

Odpowiedzią na ten problem jest Zalecenie Rady UE Ścieżki poprawy 

umiejętności. Nowe możliwości dla dorosłych (Upskilling pathways. New 

opportunities for Adults, z 19 grudnia 2016 r.).  

Celem inicjatywy jest poprawa umiejętności podstawowych (literacy, numeracy, 

ICT) i innych ogólnych umiejętności u tych osób dorosłych, które mają te 

umiejętności za niskie. 

1/5 dorosłych Europejczyków nie posiada 

wystarczających umiejętności czytania i pisania,  

a jeszcze więcej osób nie umie rozumować 

matematycznie i ma niskie umiejętności cyfrowe.  



Rekomendacja Rady UE 
Każdy kraj przeprowadza wsparcie dla wybranych grup docelowych. 



SZANSA – NOWE MOŻLIWOŚCI DLA DOROSŁYCH 

Cel projektu: 

 

- Wypracowanie i przetestowanie w praktyce min. 16 innowacyjnych modeli 

skutecznego wsparcia edukacyjnego dla min. 1000 osób dorosłych z niskimi 

umiejętnościami podstawowymi (wskaźnik dot. całego projektu „Szansa”). 

 

- Modele ocenione jako sukces mają szansę być włączone do polityk państwa  

w zakresie poprawy umiejętności podstawowych dorosłych Polaków. 

 

 

 



UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE 

1. Rozumienie i tworzenie informacji 

2. Liczenie i rozumowanie matematyczne 

3. Umiejętność korzystania z nowych technologii (ICT) 

4. Inne niezbędne umiejętności, np.: 

 * Komunikacja interpersonalna 

 * Dostosowanie do zmian 

 * Praca w zespole 

 * Wyznaczanie realistycznych celów życiowych 

 * Radzenie sobie w sytuacji konfliktu i rozwiązywanie konfliktów 

 * Podejmowanie decyzji 

 * Wykazywanie się inicjatywą 



GRUPY DOCELOWE – OSOBY DOROSŁE Z NISKIMI 

UMIEJĘTNOŚCIAMI PODSTAWOWYMI:  
 

 Pracownicy zakładów pracy podejmujący kształcenie z własnej inicjatywy (zwłaszcza MŚP). 

 Pozostające bez pracy (bierne zawodowo i/lub bezrobotne).  

 Z obszarów defaworyzowanych (wiejskich i/lub małych miast i/lub miejskich 
postindustrialnych, w tym z trudnym dostępem do edukacji). 

 W wieku 50+. 

 Z niepełnosprawnością intelektualną. 

 Z niepełnosprawnością sensoryczną i/lub fizyczną. 

 Dotknięte przemocą (np. fizyczną, psychiczną, ekonomiczną) i przez to nie radzące sobie  
w życiu. 

 Obcokrajowcy z prawem do legalnego zatrudnienia. 

 



• Centra kształcenia ustawicznego.    

• Instytucje edukacyjne dla dorosłych. 

• Biblioteki i inne instytucje kultury.    

• Instytucje działające w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.  

• Jednostki samorządu terytorialnego.   

• Uniwersytety ludowe/otwarte/trzeciego wieku.    

• Ośrodki pomocy społecznej.     

• Spółdzielnie socjalne.  

• Stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz osób o niskich umiejętnościach podstawowych.  

• Przedsiębiorstwa upowszechniające uczenie się w pracy.   

• Izby rzemieślnicze.  

• Instytucje rynku pracy.    

• Organizacje pracodawców.  

• Związki zawodowe.  

• Instytucje certyfikujące funkcjonujące w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.  

• Inne podmioty zaangażowane we wspieranie osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych. 

 

Podmiot składający formularz zgłoszeniowy prowadzi działalność nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem 
formularza zgłoszeniowego. 
 

 

Jakie podmioty są uprawnione do składania formularzy zgłoszeniowych? 



1) Rekrutacja - składanie formularzy zgłoszeniowych → IV kwartał 2019 

2) Ocena formalna → I kwartał 2020 

3) Ocena merytoryczna → I kwartał 2020 

4) Ogłoszenie wyników rekrutacji → I–II kwartał 2020 

5) Testowanie modelu → I-II kwartał 2020-I kwartał 2021  

(szczegółowe daty zostaną określone w umowie o powierzenie grantu) 

Jaki jest harmonogram działań? 



 

• Wykazania się doświadczeniem w realizacji działań/projektów na rzecz 

wybranej grupy docelowej w ciągu ostatnich 5 lat kalendarzowych licząc od 

dnia ogłoszenia rekrutacji. Opisywane doświadczenie w realizacji 

działań/projektów musi pokrywać się co najmniej z jednym z obszarów, tj.: 

1) diagnozowanie, 2) wsparcie edukacyjne, 3)walidacja efektów uczenia się. 

 

• Opisania modelu wsparcia dla wybranej grupy docelowej. 

  

Czego oczekujemy od potencjalnego Grantobiorcy? 



Doświadczenie podmiotu i jego potencjał  
Działania i projekty zrealizowane z wybraną grupą docelową. 

Przykład zrealizowanego wsparcia lub indywidualny plan działania dla osoby 
dorosłej ze wskazanej grupy docelowej. 

Potencjał ekspercki. 

Potencjał organizacyjny i materialny. 
 

Opis modelu 
Elementy modelu. 
 

Budżet i harmonogram wdrażania modelu 
 

 

 

Co będzie podlegało ocenie merytorycznej? 



Wsparcie 
edukacyjne 

Walidacja  

Diagnoza   

DZIAŁANIA MOTYWUJĄCE  

WSPARCIE DORADCZE   

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE 

EWALUACJA 

POTRZEBY UCZESTNIKÓW  

CHARAKTERYSKA GRUPY DOCELOWEJ  

CELE  

STANDARDY OPISU UMIEJĘTNOŚCI   

REKRUTACJA 



WSPÓŁPRACA 

 

• 10 seminariów konsultacyjnych na terenie całej Polski.  

 

• Spotkania konsultacyjne z przedstawicielami Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 

oraz Instytutu Badań Edukacyjnych na etapie opracowywania modelu.   

 

• Wsparcie merytoryczne na etapie pilotażu modeli oraz warsztaty.  



OSOBY DOROSŁE Z NISKIMI UMIEJĘTNOŚCIAMI PODSTAWOWYMI 

 

• Powyżej 25. roku życia.  

 

• Bez względu na wykształcenie  

oraz status zatrudnienia.  

 

• Posiadają umiejętności podstawowe  

odpowiadające poziomowi nie wyższemu  

niż 3. poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.  

 











CHARAKTERYSTYKA GRUPY DOCELOWEJ 

 

• Jakie są potrzeby i bariery w rozwoju edukacyjnym?  

 

• Co charakteryzuje grupę docelową? 

 

• Ile osób zostanie objętych wsparciem?  

 

• Na jakim obszarze znajdują się uczestnicy  

(np. region, gmina, wieś)?  

 



 

• W jaki sposób dotrze się do grupy docelowej? 

 

• W jaki sposób uczestniczy  
będą motywowani? 

 

• W jaki sposób zostanie zminimalizowane  
ryzyko rezygnacji uczestników  
(np. poprzez wsparcie psychologiczne,  
udział w wydarzeniach kulturalnych,  
integrację grupy)? 

 

 

 

 

REKRUTACJA I MOTYWOWANIE UCZESTNIKÓW 



UWZGLĘDNIENIE INNYCH NIŻ EDUKACYJNE POTRZEB UCZESTNIKÓW  

 

• Czy występują bariery,  

które uniemożliwiają udział?   

 

• Jak je zlikwidować (np. zapewnienie  

opieki nad dziećmi w trakcie  

trwania zajęć edukacyjnych,  

zapewnienie transportu  

lub jego sfinansowanie)? 



STANDARD WYMAGAŃ DLA UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWYCH 

 

Możliwość wyboru spośród trzech opcji:  

 

• Zestawy efektów uczenia opracowane w ramach projektu „Szansa”. 

 

• Kwalifikacje rynkowe włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji  

(od 1 do 4 poziomu PRK). 

 

• Standard wymagań opracowany przez grantobiorcę z odniesieniem do poziomu PRK. 

 



AD. 1 DZIESIĘĆ ZESTAWÓW EFEKTÓW UCZENIA SIĘ OPRACOWANYCH  

W RAMACH PROJEKTU „SZANSA” 

• Planowanie i prowadzenie  

domowego budżetu. 

 

• Prowadzenie  

kalkulacji na potrzeby  

remontowo-budowlane  

oraz przygotowanie do remontu. 

 

 

 



AD. 1 DZIESIĘĆ ZESTAWÓW EFEKTÓW UCZENIA SIĘ OPRACOWANYCH W 

RAMACH PROJEKTU „SZANSA” 

• Korzystanie ze stron internetowych  

i serwisów społecznościowych. 

 

• Korzystanie z serwisów  

i platform internetowych. 

 

• Korzystanie ze smartfonów  

i/lub tabletów. 

 

 

 



AD. 1 DZIESIĘĆ ZESTAWÓW EFEKTÓW UCZENIA SIĘ OPRACOWANYCH W 

RAMACH PROJEKTU „SZANSA” 

• Prowadzenie korespondencji mailowej służbowej i prywatnej. 

 

• Tworzenie pism urzędowych oraz wypełnianie formularzy urzędowych. 

 

• Tworzenie listu motywacyjnego i CV. 

 

• Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji użytkowej z różnych źródeł. 

 

• Pozyskiwanie i przetwarzanie treści reklamowych i promocyjnych z różnych źródeł. 

 

 





INDYWIDUALNA DIAGNOZA UMIEJĘTNOŚCI I POTRZEB UCZESTNIKÓW  

• Jakie umiejętności posiadają poszczególni uczestnicy? Jakie są ich potrzeby?  

 

• Metody i narzędzia używane do diagnozowania (autorskie lub już istniejące). 

 

• Zasoby kadrowe niezbędne do przeprowadzenia diagnozy.  

 

• Szacowaną liczbę osób objętych diagnozą.  

 

• Sposób przekazania i zakres informacji zwrotnej dla uczestników diagnozy.  



WSPARCIE EDUKACYJNE 

• Forma wsparcia edukacyjnego  

oraz jego częstotliwość (wsparcie indywidualne  

i/lub grupowe).  

• Metody i narzędzia edukacyjne. 

• Zasoby kadrowe.  

• Programy i materiały szkoleniowe  

(np. pakiet dla słuchacza, pakiet dla prowadzącego). 

• Szacowana liczba godzin przewidzianych  

na wsparcie edukacyjne na jednego uczestnika. 

 

 



WSPARCIE O CHARAKTERZE DORADCZYM I PSYCHOLOGICZNYM  

• Opiekun edukacyjny w każdym modelu. 

 

• Cele wsparcia. 

• Metody i narzędzia. 

• Zasoby kadrowe. 

• Szacowana liczba uczestników. 

• Szacowana liczba godzin  

udzielanego wsparcia. 

 

 



WALIDACJA NABYTYCH UMIEJĘTNOŚCI  

 

• Czy uczestnicy podnieśli swoje umiejętności?  

 

• Jakich metod i narzędzi użyć, żeby uwzględnić potrzeby uczestników?  

 

• Ile osób zaangażować i o jakim profilu kompetencyjnym? 

 

• Jakie warunki materialne i organizacyjne należy zapewnić?  

 

 



 

 

 

Kontakt:  
szansa@frse.org.pl 

szansa@ibe.edu.pl  

 

Strona www projektu: 
szansa-power.frse.org.pl 

 

Zapraszamy do współpracy! 
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