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Informacja o wynikach oceny jakościowej 
w projekcie „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” 

realizowanym w ramach PO WER współfinansowanym ze środków EFS 
 

Lp. 
Nr Formularza 

zgłoszeniowego 
Nazwa Podmiotu Miejscowość Tytuł projektu Wynik oceny jakościowej 

1. WER19SZA0050 
Fundacja na rzecz Poprawy 

jakości życia Od-Nowa 
Szczytno 

 
Okno na świat 

 
pozytywna  

- Formularz skierowany do negocjacji 

2. WER19SZA0010 Collegium Civitas  
Warszawa 

 

AKADEMIA DOBREGO ŻYCIA - 
model podnoszenia 

podstawowych umiejętności 
cyfrowych i kompetencji 

społecznych Seniorek 
i Seniorów 60+ 

 

pozytywna  
- Formularz skierowany do negocjacji 

3. WER19SZA0063 
Fundacja Pomocy Wzajemnej 

Barka 
Poznań 

 
Szkoła Animacji Społecznej 

 
pozytywna  

- Formularz skierowany do negocjacji 
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4. WER19SZA0006 
CASE – Centrum Analiz 

Społeczno-Ekonomicznych - 
Fundacja Naukowa 

Warszawa 
 

Moja Szansa w Polsce 
 

pozytywna  
- Formularz skierowany do negocjacji 

5. WER19SZA0013 PROGRA Sp. z o.o. 
Gdańsk 

 
Ze smartfonem do pracy 

pozytywna  
- Formularz skierowany do negocjacji 

6. WER19SZA0033 
Centrum Innowacyjnej 

Edukacji 
Warszawa 

 
Siła Bieszczad 

 
pozytywna  

- Formularz skierowany do negocjacji 

7. WER19SZA0008 
Stowarzyszenie Instytut 

Nowych Technologii 
Łódź 

 

 
Świat nowych technologii - 

nowych możliwości 
 

pozytywna  
- Formularz skierowany do negocjacji 

8. WER19SZA0017 
Centrum Doradztwa 

Gospodarczego Sp. z o.o. 
Świlcza 

 

Umiejętności cyfrowe 
i kompetencje społeczne 

w pracy zawodowej - 
stworzenie i przetestowanie 

nowych metod nauczania 
dorosłych osób pracujących 

 

pozytywna  
- Formularz skierowany do negocjacji 
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9. WER19SZA0039 
Stowarzyszenie Ekologiczno-

Kulturalne ZIARNO 
Słubice 

 

Eko-szansa w uniwersytetach 
ludowych 

 

pozytywna  
- Formularz skierowany do negocjacji 

10. WER19SZA0046 Fundacja Imago 
Wrocław 

 

CyberSiłacze - rozwój 
umiejętności cyfrowo-

społecznych osób 
z niepełnosprawnością 

fizyczną 
 

pozytywna  
- Formularz skierowany do negocjacji 

11. WER19SZA0076 Fundacja NOVA 
Gdańsk 

 

eduNOVA - model edukacji 
społecznościowej 

 

pozytywna  
- Formularz skierowany do negocjacji 

12. WER19SZA0014 
Stowarzyszenie Europartner 
Akademicki Klub Integracji 

Europejskiej 

Białystok 
 

Chwytaj szansę! - rozwój 
kompetencji cyfrowych 

i umiejętności społecznych 
osób 50+ z województwa 
podlaskiego i warmińsko-

mazurskiego 
 

pozytywna  
- Formularz skierowany do negocjacji 

13. WER19SZA0038 
Stowarzyszenie "CRAS" - 

Centrum Rozwoju Aktywności 
Społecznej 

Rzeszów 
 

Bieszczadzkie umiejętności 
 

pozytywna  
- Formularz skierowany do negocjacji 
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14. WER19SZA0002 
Wojewódzki Urząd Pracy 

w Opolu 
Opole 

 
SMART Senior 

 
pozytywna  

- Formularz skierowany do negocjacji 

15. WER19SZA0073 
Izba Gospodarcza KRĄG 

TURYSTYKI ZDROWOTNEJ 
Dąbrowa 

 

Komunikujesz - zyskujesz 
szanse na pracę w turystyce 

 

pozytywna  
- Formularz skierowany do negocjacji 

16. WER19SZA0011 
Instytut Turystyki w Krakowie 

Sp. z o.o. 
Kraków 

 
Szansa na sukces 

 
pozytywna  

- Formularz skierowany do negocjacji 

17. WER19SZA0019 
Centrum Doradztwa 

Gospodarczego Sp. z o.o. 
Świlcza 

 

Doskonalenie umiejętności 
cyfrowych i kompetencji 

społecznych osób powyżej 50 
roku życia 

 

pozytywna  
- Formularz skierowany do negocjacji 

18. WER19SZA0023 STAWIL Sp. z o.o. 
Rzeszów 

 

Rozwijanie kompetencji 
podstawowych poprzez 

promowanie kultury 
i tożsamości bieszczadzkiej 

 

pozytywna  
- Formularz skierowany do negocjacji 

19. WER19SZA0069 
Federacja Organizacji 

Socjalnych Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego FOSa 

Olsztyn 
 

ŻYROSKOP - wielopoziomowy 
model wsparcia osób 
dorosłych o niskich 

umiejętnościach 
podstawowych 

pozytywna  
- Formularz skierowany do negocjacji 
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20. WER19SZA0048 
Towarzystwo Inicjatyw 
Społecznych "GAMA" 

Łąka 
 

DAWID. Model wsparcia 
edukacyjnego dla osób 
zagrożonych chorobą 

Alzheimera 
 

pozytywna  
- Formularz skierowany do negocjacji 

21. WER19SZA0026 
Miejska Biblioteka Publiczna 

w Żorach 
Żory 

 
Twoja Szansa – Twój Sukces 

 
pozytywna  

- Formularz skierowany do negocjacji 

22. WER19SZA0051 
Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Białymstoku 
Białystok 

 
(O)tworzyć świat 

 
pozytywna  

- Formularz skierowany do negocjacji 

23. WER19SZA0059 Stowarzyszenie Terapeutów 
Warszawa 

 

Model uczenia się 
podstawowych umiejętności 

dla osób ze spektrum 
autyzmu SZANSA-ASD 

 

pozytywna  
- Formularz skierowany do negocjacji 

24. WER19SZA0040 Spółdzielnia Socjalna Dalba 
Puck 

 

Pojąć głębię - innowacyjny 
model wsparcia edukacyjnego 
dla osób niepełnosprawnych 
intelektualnie i chorujących 

psychicznie o niskich 
umiejętnościach 
podstawowych 

 

pozytywna 
 - Formularz skierowany do negocjacji 
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25. WER19SZA0036 
Podlaski Uniwersytet Trzeciego 

Wieku  
Białystok 

 

Aktywni po pięćdziesiątce - 
rozwój umiejętności 

cyfrowych i kompetencji 
społecznych 

 

pozytywna  
- Formularz zostanie skierowany do 

negocjacji, pod warunkiem 
uwolnienia się środków finansowych, 

np. jeśli nie zostanie podpisana 
umowa o powierzenie grantu z innym 

Podmiotem, który został 
zakwalifikowany do finansowania 

26. WER19SZA0058 
Akademia Ignatianum 

w Krakowie 
Kraków 

 

Wsparcie Integracyjno-
Edukacyjne Migrantów 

(WIEM) 
 

pozytywna  
- Formularz zostanie skierowany do 

negocjacji, pod warunkiem 
uwolnienia się środków finansowych, 

np. jeśli nie zostanie podpisana 
umowa o powierzenie grantu z innym 

Podmiotem, który został 
zakwalifikowany do finansowania 

27. WER19SZA0037 Fundacja Innowacja i Wiedza 
Warszawa 

 
Pełny portfel 

 

pozytywna  
- Formularz zostanie skierowany do 

negocjacji, pod warunkiem 
uwolnienia się środków finansowych, 

np. jeśli nie zostanie podpisana 
umowa o powierzenie grantu z innym 

Podmiotem, który został 
zakwalifikowany do finansowania 
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28. WER19SZA0005 
Stowarzyszenie Wspierania 

Inicjatyw Lokalnych "Wspólna 
Szansa" 

Klementowice 
 

Wspólna Szansa 50+ 
 

pozytywna  
- Formularz zostanie skierowany do 

negocjacji, pod warunkiem 
uwolnienia się środków finansowych, 

np. jeśli nie zostanie podpisana 
umowa o powierzenie grantu z innym 

Podmiotem, który został 
zakwalifikowany do finansowania 

29. WER19SZA0053 
Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Białymstoku 
Białystok 

 
Sąsiedzi 

 

pozytywna  
- Formularz zostanie skierowany do 

negocjacji, pod warunkiem 
uwolnienia się środków finansowych, 

np. jeśli nie zostanie podpisana 
umowa o powierzenie grantu z innym 

Podmiotem, który został 
zakwalifikowany do finansowania 

30. WER19SZA0003 

Fundacja ”Instytut Badań nad 
Demokracją 

i Przedsiębiorstwem 
Prywatnym” 

Warszawa 
 

Akademia wolontariatu 
 

pozytywna  
- Formularz zostanie skierowany do 

negocjacji, pod warunkiem 
uwolnienia się środków finansowych, 

np. jeśli nie zostanie podpisana 
umowa o powierzenie grantu z innym 

Podmiotem, który został 
zakwalifikowany do finansowania 
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31. WER19SZA0020 PROGRA S. z o.o. 
Gdańsk 

 
Smartfonowa super-edukacja 

 

pozytywna  
- Formularz zostanie skierowany do 

negocjacji, pod warunkiem 
uwolnienia się środków finansowych, 

np. jeśli nie zostanie podpisana 
umowa o powierzenie grantu z innym 

Podmiotem, który został 
zakwalifikowany do finansowania 

32. WER19SZA0032 
Centrum Innowacyjnej 

Edukacji 
Warszawa 

 
Moc Warmii 

 

pozytywna  
- Formularz zostanie skierowany do 

negocjacji, pod warunkiem 
uwolnienia się środków finansowych, 

np. jeśli nie zostanie podpisana 
umowa o powierzenie grantu z innym 

Podmiotem, który został 
zakwalifikowany do finansowania 

33. WER19SZA0044 
Fundacja "Instytut Edukacji 

Pozytywnej" 
Warszawa 

 

Bliżej Was - model wsparcia 
edukacyjno-edukacyjnego 

osób z niepełnosprawnością 
intelektualną 

 

pozytywna  
- Formularz zostanie skierowany do 

negocjacji, pod warunkiem 
uwolnienia się środków finansowych, 

np. jeśli nie zostanie podpisana 
umowa o powierzenie grantu z innym 

Podmiotem, który został 
zakwalifikowany do finansowania 
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34. WER19SZA0031 
Związek Harcerstwa Polskiego 

Chorągiew Kielecka 
Kielce 

 

Skuteczni społecznie 
i cyfrowo - harcerski tutoring 

 

pozytywna  
- Formularz zostanie skierowany do 

negocjacji, pod warunkiem 
uwolnienia się środków finansowych, 

np. jeśli nie zostanie podpisana 
umowa o powierzenie grantu z innym 

Podmiotem, który został 
zakwalifikowany do finansowania 

35. WER19SZA0056 
Fundacja Rozwoju Społeczno- 
Gospodarczego „INWENCJA” 

Rzeszów 
 

AKCJA ADAPTACJA - oferta 
edukacyjna dla dorosłych 

obcokrajowców 
zamieszkujących teren RP 

 

pozytywna  
- Formularz zostanie skierowany do 

negocjacji, pod warunkiem 
uwolnienia się środków finansowych, 

np. jeśli nie zostanie podpisana 
umowa o powierzenie grantu z innym 

Podmiotem, który został 
zakwalifikowany do finansowania 

36. WER19SZA0064 Gmina Piaseczno 
Piaseczno 

 

Nowe otwarcie dla dorosłych 
z Zalesia Górnego 

 

pozytywna  
- Formularz zostanie skierowany do 

negocjacji, pod warunkiem 
uwolnienia się środków finansowych, 

np. jeśli nie zostanie podpisana 
umowa o powierzenie grantu z innym 

Podmiotem, który został 
zakwalifikowany do finansowania 
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37. WER19SZA0072 Stowarzyszenie PROREW 
Kielce 

 
M-A-C 50+ 

 

pozytywna  
- Formularz zostanie skierowany do 

negocjacji, pod warunkiem 
uwolnienia się środków finansowych, 

np. jeśli nie zostanie podpisana 
umowa o powierzenie grantu z innym 

Podmiotem, który został 
zakwalifikowany do finansowania 

38. WER19SZA0054 
Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Białymstoku 
Białystok 

 
W drodze po radość życia 

 

pozytywna  
- Formularz zostanie skierowany do 

negocjacji, pod warunkiem 
uwolnienia się środków finansowych, 

np. jeśli nie zostanie podpisana 
umowa o powierzenie grantu z innym 

Podmiotem, który został 
zakwalifikowany do finansowania 

39. WER19SZA0061 
Fundacja Wspierania Kultury 

i Języka Polskiego im. Mikołaja 
Reja 

Kraków 
 

Od wsparcia do pełnej 
autonomii zawodowej. 
SZANSA dla asystentów 

międzykulturowych 
zatrudnionych w polskim 

systemie edukacji. 
 

pozytywna  
- Formularz zostanie skierowany do 

negocjacji, pod warunkiem 
uwolnienia się środków finansowych, 

np. jeśli nie zostanie podpisana 
umowa o powierzenie grantu z innym 

Podmiotem, który został 
zakwalifikowany do finansowania 



 

 

 

 

St
ro

n
a1

1 

40. WER19SZA0025 "APIK" Agnieszka Krawińska 
Nowy Sącz 

 

Cyfrowy świat - nigdy nie jest 
za późno 

 

pozytywna 
 - Formularz zostanie skierowany do 

negocjacji, pod warunkiem 
uwolnienia się środków finansowych, 

np. jeśli nie zostanie podpisana 
umowa o powierzenie grantu z innym 

Podmiotem, który został 
zakwalifikowany do finansowania 

41. WER19SZA0001 
Wojewódzki Urząd Pracy 

w Opolu 
Opole 

 
Internet twoją sz@nsą 

 
negatywna 

42. WER19SZA0034 Fundacja Biznes i Prawo 
Białystok 

 
Ty też masz szansę 

 
negatywna 

43. WER19SZA0042 
Zachodniopomorski 

Uniwersytet Ludowy - 
Fundacja  

Mierzyn 
 

Szansa na lepsze jutro 
 

negatywna 

44. WER19SZA0016 
Ośrodek Promowania 

i Wspierania Przedsiębiorczości 
Rolnej 

Sandomierz 
 

Kierunek edukacja - model 
wsparcia osób o niskich 

umiejętnościach 
podstawowych 

 

negatywna 
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45. WER19SZA0027 
Powiat mławski/Powiatowy 

Urząd Pracy w Mławie 
Mława 

 

Wsparcie dorosłych 
mieszkańców powiatu 

mławskiego w rozwoju ich 
umiejętności cyfrowych 

i kompetencji społecznych 
 

negatywna 

46. WER19SZA0057 
CERTYFIKAT Firma 

Wielobranżowa Ewa Stefaniak-
Piasek 

Łódź 
 

Komputer i smartfon kluczem 
do elektronicznego labiryntu 

 
negatywna 

47. WER19SZA0068 

Polska Fundacja Ośrodków 
Wspomagania Rozwoju 

Gospodarczego "OIC Poland" 
z siedzibą w Lublinie 

Lublin 
 

INTEGOR. Model wsparcia 
edukacyjnego dla osób 

dorosłych o niskich 
umiejętnościach 

podstawowych pozostających 
bez pracy – z zaburzeniami 

psychicznymi 

negatywna 

48. WER19SZA0015 
Powiatowy Urząd Pracy 

w Nysie 
Nysa 

 

Innowacyjny model wsparcia 
osób pozostających bez pracy 

w powiecie nyskim 
 

negatywna 

49. WER19SZA0041 

Gmina Miasto Włocławek - 
Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego 
we Włocławku 

Włocławek 
 

Zdrowy i piękny Senior 
 

negatywna 
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50. WER19SZA0075 Mazowiecki Instytut Kultury 
Warszawa 

 

Szpularnia - edukacja 
dorosłych osób pracujących 

poprzez aktywne 
uczestnictwo w kulturalno-

edukacyjnym procesie 
kreowania wydarzenia 

performatywnego 
 

negatywna 

51. WER19SZA0004 
Cech Rzemiosł 

Motoryzacyjnych w Warszawie 
Warszawa 

 

Rozwój innowacyjnych 
kompetencji cyfrowych 

pracowników MŚP 
 

negatywna 

52. WER19SZA0045 Heuresis Sp. z o.o. 
Kraków 

 

Zrozumieć piktogramy i ludzi - 
model wsparcia dla 
pracowników MŚP 

 

negatywna 

53. WER19SZA0022 PROGRA Sp. z o.o. 
Gdańsk 

 
Smartfon: mam i korzystam! 

 
negatywna 

54. WER19SZA0030 
Małopolska Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A. 
Kraków 

 
Szansa na Twój rozwój! 

 
negatywna 
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55. WER19SZA0021 
Międzyzakładowy Związek 
Zawodowy Pracowników 

Ukraińskich w Polsce 

Warszawa 
 

Model - Indywidualnego 
Programu Aktywizacji 
Migrantów w Polsce 

 

negatywna 

56. WER19SZA0049 Fundacja Family Center 
Bytom 

 
Liczy się w życiu 

 
negatywna 

57. WER19SZA0009 
Fundacja im. Pauliny 

Dreżewskiej 
Warszawa 

 

Akademia Rozwoju 
Finansowego 

 
negatywna 

58. WER19SZA0012 
Podlaska Federacja Organizacji 

Pozarządowych 
Białystok 

 
Każdy ma szansę 

 
negatywna 

59. WER19SZA0029 Towarzystwo Amicus 
Białystok 

 

Model wsparcia dorosłych 
dotkniętych przemocą 
z zakresu kompetencji 

cyfrowych i społecznych 
 

negatywna 

60. WER19SZA0024 "APIK" Agnieszka Krawińska 
Nowy Sącz 

 

Cyfrowy świat - to takie 
proste 

 
negatywna 
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61. WER19SZA0060 

Polska Fundacja Ośrodków 
Wspomagania Rozwoju 

Gospodarczego ”OIC Poland” 
z siedzibą w Lublinie 

Lublin 
 

PROFAWOR. Model wsparcia 
edukacyjnego dla osób 
dorosłych z obszarów 

defaworyzowanych o niskich 
umiejętnościach 
podstawowych 

 

negatywna 

62. WER19SZA0070 
Stowarzyszenie Youth Human 

Impact 
Łomża 

 

Powrót do pracy - otwórz się 
na nowe możliwości! 

 
negatywna 

63. WER19SZA0065 
Krajowe Stowarzyszenie 

Wspierania Przedsiębiorczości 
Końskie 

 
Z nami do celu 

 
negatywna 

64. WER19SZA0055 Fundacja Pracy Narodów 
Płońsk 

 
Tele EDU 

 
negatywna 

65. WER19SZA0071 
Stowarzyszenie Młodych 

Lubuszan 
Sulęcin 

 

Twoje szanse na rozwój – 
aktywizujący model wsparcia 

SZANSA 
 

negatywna 
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66. WER19SZA0043 
Stowarzyszenie Przestrzeń 

Inicjatyw Społeczno-
Kulturalnych PISK 

Sudół 
 

Mentoring zmiany 
 

negatywna 

67. WER19SZA0007 Ari Ari (fundacja) 
Bydgoszcz 

 

Model aktywizacji zawodowej 
i społecznej: audiodeskryptor 

i transkryptor 
 

negatywna 

68. WER19SZA0047 Fundacja Obiektywna 
Kampinos 

 
Obiektywna szansa 

 
negatywna 

69. WER19SZA0035 Fundacja Stałego Rozwoju 
Nowy Sącz 

 
Cyfrowa Ak@demia 

 
negatywna 

70. WER19SZA0074 
Fundacja Rozwoju i Innowacji 

WIR 
Rajec Poduchowny 

 

Model "PRZEPIS NA ZDROWE 
ŻYCIE" 

 
negatywna 
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71. WER19SZA0067 PMB Jerzy Koziarz 
Łąka 

 

Portfolio sukcesu. Model 
wsparcia edukacyjnego dla 

osób młodych zatrudnionych 
w mikro i małych 

przedsiębiorstwach 
 

negatywna 

72. WER19SZA0028 
Kujawska Szkoła Wyższa we 

Włocławku 
Włocławek 

 

Kujawska Szkoła Wyższa dla 
Seniorów=Studentów 

 
negatywna 

73. WER19SZA0018 

Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Rozwoju 

Społeczeństwa 
Obywatelskiego Citizen 

Warszawa 
 

Spójność społeczeństwa 
obywatelskiego dla rozwoju 

szkolnictwa zawodowego 
w globalizacji społecznej 

 

negatywna 

 


