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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 – 30.09.2023



SZANSA – NOWE MOŻLIWOŚCI DLA DOROSŁYCH

Projekt realizowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w partnerstwie 

z Instytutem Badań Edukacyjnych



Odpowiedzią na ten problem jest Zalecenie Rady z dnia 19 grudnia 2016 r. w 

sprawie ścieżek poprawy umiejętności: nowe możliwości dla dorosłych

(Upskilling pathways. New opportunities for Adults). 

Celem inicjatywy jest poprawa umiejętności podstawowych, w tym kompetencji 

społecznych wśród osób dorosłych.

1/5 dorosłych Europejczyków nie posiada 

wystarczających umiejętności rozumienia i tworzenia 

informacji, a jeszcze więcej osób ma trudności z 

rozumowaniem matematycznym i posiada niskie 

umiejętności cyfrowe (badanie PIAAC).



ZALECA SIĘ, BY PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE:

1. Określiły priorytetowe grupy docelowe

2. Zaoferowały osobom dorosłym o niskich umiejętnościach, wiedzy i 

kompetencjach dostęp do ścieżek poprawy umiejętności umożliwiających 

im, w zależności od indywidualnych potrzeb:

a. osiągnięcie minimalnego poziomu umiejętności podstawowych lub

b. szerszego zestawu umiejętności, wiedzy i kompetencji odpowiednich dla 

rynku pracy i aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie

3. W odpowiednich przypadkach kształtowały ścieżki w trzech etapach:

a. ocena umiejętności, 

b. dostosowana do potrzeb, elastyczna i wysokiej jakości oferta edukacyjna, 

c. walidacja i uznawanie nabytych umiejętności.



Umiejętności podstawowe

1. Rozumienie i tworzenie informacji

2. Liczenie i rozumowanie matematyczne

3. Umiejętność korzystania z 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



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. 



GRUPY DOCELOWE W PROJEKCIE „SZANSA”

Osoby dorosłe z niskimi umiejętnościami podstawowymi:

1. będące pracownikami zakładów pracy gotowi uczyć się z własnej inicjatywy 

(zwłaszcza MŚP)

2. pozostające bez pracy (bierne zawodowo i/lub bezrobotne)

3. z obszarów defaworyzowanych

4. w wieku 50+

5. z niepełnosprawnością intelektualną

6. z niepełnosprawnością sensoryczną i/lub fizyczną

7. obcokrajowcy z prawem do legalnego zatrudnienia w Polsce

www.szansa-power.frse.org.pl



SZANSA – NOWE MOŻLIWOŚCI DLA DOROSŁYCH

Cele projektu:

• wypracowanie i przetestowanie innowacyjnych modeli wsparcia edukacyjnego 

dla osób dorosłych z niskimi umiejętnościami podstawowymi według 

schematu trzech kroków

• opracowanie wniosków i rekomendacji dotyczących wsparcia edukacyjnego 

dorosłych w zakresie umiejętności podstawowych



•Analiza istniejących rozwiązań dotyczących edukacji dorosłych 

•Wybór grup docelowych (min.3)

•Opracowanie założeń konkursu na opisanie modeli wspierających 
rozwój osób dorosłych z niskimi umiejętnościami

Faza I
1.10.2018 – 31.07.2019

•Ogłoszenie konkursu na opracowanie modeli

•Wybór Grantobiorców

•Pilotaż wybranych modeli

Faza II
1.08.2019 – 31.08.2022

•Przygotowanie rekomendacji dotyczących włączenia wybranych 
modeli do polityk oraz strategii poprawy umiejętności dorosłych 
Polaków

Faza III
1.08.2022 – 31.08.2022

•Wdrożenie modelu dla obywateli Ukrainy objętych ochroną 
czasową w związku z konfliktem zbrojnym w UkrainieFaza IV

1.09.2022 – 30.09.2023



PODSUMOWANIE  I. FAZY PROJEKTU

• Opracowano raport z przeprowadzonych badań jakościowych

• Opracowano Raport z mappingu sytuacji w Polsce w zakresie podnoszenia umiejętności podstawowych 

u osób dorosłych z niskimi umiejętnościami podstawowymi

• Opracowano Raport z desk research literatury i dokumentów strategicznych krajowych i zagranicznych

• Przygotowano 10 zestawów efektów uczenia się w obszarze umiejętności podstawowych

• Określono 8 grup docelowych w projekcie

• Przygotowano założenia i warunki rekrutacji Grantobiorców, definicje i pojęcia oraz wskazówki 

dotyczące sposobów diagnozowania potrzeb

• Opracowano Wskazówki dotyczące walidacji 



PODSUMOWANIE II. FAZY PROJEKTU

• Przetestowano 31 modeli (planowano 16 modeli) wsparcia dla osób dorosłych o niskich 
umiejętnościach podstawowych

• 1907 osób (planowano 1000 osób) podniosło swoje umiejętności podstawowe

• Zróżnicowanie podmiotów testujących modele: organizacje pozarządowe, centra 
kształcenia ustawicznego, urzędy pracy, biblioteki, spółdzielnie, itp.

• Okres testowania modeli – średnio 13 miesięcy

• Rezultaty z testowanych modeli stworzyły podstawę do opracowania wniosków i 
rekomendacji nt. modeli wsparcia edukacyjnego osób dorosłych w zakresie rozwijania 
umiejętności podstawowych



FAZA III: PRZYGOTOWANIE REKOMENDACJI 

• Opracowanie raportu z pilotaży modeli wraz z rekomendacjami

dotyczącymi wsparcia edukacyjnego osób dorosłych w zakresie

podnoszenia umiejętności podstawowych.

• Planowane włączenie rekomendacji w Strategię Rozwoju 

Umiejętności lub jej dokumenty implementacyjne.



Zadania w ramach realizacji III. Fazy projektu

Spotkania konsultacyjne  

• Dwa spotkania z interesariuszami – ekspertami z administracji publicznej, ze środowiska 
akademickiego, z organizacji pozarządowych i z innymi osobami posiadającymi wiedzę 
z zakresu edukacji dorosłych, uczenia się przez całe życie, umiejętności podstawowych 
oraz Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Cel - przedyskutowanie wniosków z testowanych modeli oraz wstępnej wersji rekomendacji

• Konferencja – prezentacja dobrych praktyk i wstępnych rekomendacji



II. nabór formularzy zgłoszeniowych 

7 lipca – 16 sierpnia 2022 r.



II nabór formularzy zgłoszeniowych – przedmiot rekrutacji

Przedmiotem rekrutacji był wybór podmiotów, które wdrożą modele

wsparcia osób dorosłych powyżej 18 roku życia, korzystających 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, w procesie podnoszenia

umiejętności podstawowych.



Elementy modelu
Obligatoryjne elementy realizowanych modeli obejmują:

1. Trójstopniową ścieżkę poprawy umiejętności

− diagnozę umiejętności i potrzeb uczestników

− wsparcie edukacyjne uczestników w zakresie rozwoju umiejętności podstawowych i kompetencji 

społecznych (minimum 50 godzin) oraz wsparcie uczestników w nauce języka polskiego (minimum 20 

godzin)

− walidację nabytych przez uczestników umiejętności

2. Zapewnienie uczestnikom dostępu do poradnictwa prawnego

3. Zapewnienie możliwości korzystania ze wsparcia psychologicznego

4. Zapewnienie możliwości wsparcia tłumacza/opiekuna wsparcia/asystenta międzykulturowego



DRUGA REKRUTACJA GRANTOBIORCÓW

• Złożono 64 formularze zgłoszeniowe 

• Dofinansowanie otrzymało 39 instytucji

• Planowana liczba uczestników wsparcia - 2 835

• Wdrażanie modeli w terminach 1.11.2022  – 30.04.2023

Budżet dostępny na granty - 14 mln zł 



REALIZACJA PROJEKTU W 2023 ROKU

Organizacja i przeprowadzenie spotkań upowszechniających dla regionów

• Spotkania upowszechniające dla regionów będą dotyczyły przygotowania 

do wdrożenia rekomendacji na poziomie regionalnym

• Zaplanowano 16 spotkań upowszechniających dla przedstawicieli urzędów 

marszałkowskich, samorządów lokalnych oraz potencjalnych podmiotów, 

które będą wdrażały modele podnoszenia umiejętności podstawowych osób 

dorosłych



Dziękuję za uwagę

szansa@frse.org.pl

www.szansa-power.frse.org.pl

mailto:szansa@frse.org.pl

