
  

 
Zaproszenie do udziału w rekrutacji 
Projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”      
         Warszawa, 04.07.2022 r. 
 

Wprowadzenie:  
 

Projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” (dalej projekt „Szansa”) jest odpowiedzią na 

Zalecenie Rady UE z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ścieżek poprawy umiejętności: nowe 

możliwości dla dorosłych (Upskilling pathways: New Opportunities for Adults). W dokumencie tym 

Rada UE zaleciła państwom członkowskim zaoferowanie osobom dorosłym o niskich umiejętnościach, 

wiedzy i kompetencjach, dostęp do ścieżek poprawy umiejętności umożliwiających im, w zależności 

od ich indywidualnych potrzeb,  podniesienie poziomu rozumienia i przetwarzania informacji, 

rozumowania matematycznego,  umiejętności cyfrowych, a także kompetencji społecznych. 

 

Cel projektu: 

 

Celem projektu jest wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnych modeli wsparcia 

edukacyjnego dla osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych. 

Druga rekrutacja dotyczy wdrażania modelu, w którym grupą docelową są dorosłe osoby powyżej  

18 roku życia, korzystające w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 

2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy 

w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony. 

Projekt „Szansa” zakłada wsparcie osób, o których mowa powyżej,  w oparciu o trójstopniową ścieżkę 

poprawy umiejętności. Głównymi elementami trójstopniowego wsparcia dla wskazanej grupy 

docelowej są: 

− diagnoza umiejętności podstawowych, jak również znajomości języka polskiego, 

− podniesienie poziomu umiejętności podstawowych (rozumienia i przetwarzania informacji, 

rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych - korzystanie z nowych technologii) oraz 

kompetencji społecznych oraz zdobycie podstawowej znajomości języka polskiego umożliwiającej 

komunikację w podstawowym zakresie życia codziennego, m.in. załatwiania spraw urzędowych, 

poszukiwania pracy itd., w oparciu o wyniki diagnozy, 

− walidacja nabytych umiejętności. 

 



  

Kwalifikowalność: 
 

Grupę docelową projektu stanowią osoby dorosłe powyżej 18. roku życia, korzystające w Polsce 

z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. 

stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 

2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony. 

 

Grantobiorca powinien wymagać od uczestników wsparcia dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w projekcie w zakresie statusu pobytowego. Uczestnicy powinni legitymować się 

dokumentem potwierdzającym nadanie statusu UKR w rejestrze PESEL (lub wnioskiem o nadanie 

numeru PESEL, który później należy potwierdzić uzyskanym numerem PESEL) lub w przypadku osób, 

które nie mają możliwości uzyskania statusu UKR w rejestrze PESEL -  zaświadczeniem o objęciu 

ochroną czasową wydawanym przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.  

Weryfikacja uczestników pod kątem zgodności z definicją osoby dorosłej o niskich umiejętnościach 

podstawowych odbywać się będzie na etapie diagnozy umiejętności. 

 

Do ubiegania się o grant w ramach rekrutacji są uprawnione wyłącznie: osoby prawne i jednostki 

organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębne ustawy przyznają zdolność prawną, 

a których głównym celem działalności nie jest osiągnięcie zysku, szkoły1, placówki2, biblioteki, domy 

kultury, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne uniwersytety ludowe, 

uniwersytety otwarte, uniwersytety trzeciego wieku, uczelnie, ośrodki dla cudzoziemców.  

 

 

Termin wdrażania modeli: 

 

Wdrażanie modeli może przebiegać w okresie od września 2022 do kwietnia 2023 roku i trwać od 4 

do 6 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Grantobiorcy, wdrażanie modelu może 

zostać wydłużone o 1 miesiąc. 

Budżet wdrażania modeli: 
 

Alokacja na finansowanie wdrażania modeli wynosi 13 000 000 PLN. Kwota alokacji może ulec 

zwiększeniu.  

Poziom finansowania wdrażania modelu wynosi 100% uprawnionych wydatków. 

 

 
1 w rozumieniu art. 2  punkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz.59) 
2 w rozumieniu art. 4  punkt 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz.59) 



  

Liczba grantów objętych finansowaniem jest uzależniona od liczby złożonych formularzy 

zgłoszeniowych oraz ich wartości. 

 

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: 
 

Termin złożenia formularzy zgłoszeniowych upływa 16 sierpnia 2022 r. o godz. 16.00. 

Szczegółowe informacje: 
 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu: procedury składania i oceny formularzy zgłoszeniowych, 

zasad finansowych, wymaganych dokumentów, realizacji i monitorowania wdrażania modeli, zasad 

raportowania i rozliczania dofinansowania można znaleźć na stronie:  

https://szansa-power.frse.org.pl/rekrutacja-grantobiorcow/ w Procedurach realizacji projektu 

grantowego w Projekcie „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” oraz załącznikach do procedur 

 


