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Program operacyjny wiedza edukacja Rozwój
„Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”
Projekt jest odpowiedzią na Zalecenie w sprawie ścieżek poprawy umiejętności: 
Nowe możliwości dla dorosłych przyjęte przez radę Unii Europejskiej z dnia  
19 Xii 2016 r. Zakłada wsparcie edukacyjne osób dorosłych o niskich 
umiejętnościach podstawowych, rozumianych jako: rozumienie i tworzenie 
informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe oraz kompetencje 
społeczne realizowane 3-stopniowo poprzez:

jaki jest główny cel projektu? 
Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie innowacyjnych modeli 
wsparcia edukacyjnego osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych.

www.szansa-power.frse.org.pl
Szczegółowe informacje dostępne na stronie projektu „Szansa”
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Szansa dla kogo? grupy docelowe projektu
osoby dorosłe z niskimi umiejętnościami podstawowymi:
1) będące pracownikami zakładów pracy (zwłaszcza MŚP),
2) pozostające bez pracy (bierne zawodowo i/lub bezrobotne), np. osoby chcące 

wejść lub powrócić na rynek pracy po długiej przerwie, kobiety po długim 
okresie wychowywania dzieci, osoby sprawujące opiekę nad osobami zależnymi, 

3) z obszarów defaworyzowanych (wiejskich i/lub małych miast i/lub miejskich 
postindustrialnych, także z trudnym dostępem do edukacji), w tym na obszarach 
ujętych w ustawie z dnia 9 X 2015 r. o rewitalizacji oraz w rządowych programach 
o charakterze terytorialnym (Program dla Śląska, Program dla Bieszczad),

4) w wieku 50+,
5) z niepełnosprawnością intelektualną,
6) z niepełnosprawnością sensoryczną i/lub fizyczną,
7) dotknięte przemocą (np. fizyczną, psychiczną, ekonomiczną),
8) imigranci.

kto może zostać grantobiorcą?
Grantobiorcami mogą być m.in.: • centra kształcenia ustawicznego • instytucje edukacyjne 
dla dorosłych • biblioteki i inne instytucje kultury • instytucje w zakresie doradztwa 
edukacyjno-zawodowego • jednostki samorządu terytorialnego • uniwersytety ludowe 
• uniwersytety otwarte • uniwersytety 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.

wnioskodawcy mogą ubiegać się o grant samodzielnie lub w partnerstwie z innymi 
podmiotami. 



Fundacja Rozwoju SyStemu edukacji wspiera finansowo 
i merytorycznie działania edukacyjne. Umożliwia zdobywanie nowych 
umiejętności, koordynuje programy edukacyjne, które skierowane są 
do dzieci, młodzieży i dorosłych.

PRogRam oPeRacyjny wiedza edukacja Rozwój (Po weR) 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa IV – Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie – 4.1. Innowacje społeczne
Okres realizacji projektu: 01.10.2018–31.12.2021
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