Lublin, 31 października 2019 r.
CI.417-12/KWE/19
Podmioty prowadzące Instytucje Szkoleniowe
wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych wg
rozdzielnika

W związku z pismem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dotyczącym promocji projektu
„Szansa — nowe możliwości dla dorosłych” (zał. 1), Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
informuje o spotkaniu konsultacyjnym organizowanym w Lublinie.
Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca
ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez UE ze środków EFS. Głównym celem projektu jest
wsparcie osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych, tj.: pozostających bez pracy
(biernych zawodowo i/lub bezrobotnych), zamieszkujących obszary defaworyzowane, będących
pracownikami zakładów pracy (zwłaszcza MŚP), w wieku 50+, z niepełnosprawnościami, a także
obcokrajowców.
Spotkanie organizowane jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i Instytut Badań
Edukacyjnych: 15 listopada 2019 r., w godzinach 9.00 - 17.00 w Hotelu Forum,
ul. Obywatelska 8, 20-092 Lublin. Organizatorzy prowadzą rejestrację uczestników on-line
pod adresem: http://szansa-power.frse.org.pl — SPOTKANIA KONSULTACYJNE — LUBLIN.
Plan spotkania konsultacyjnego w Lublinie przekazuję w załączniku (zał. 2).
Wydarzenie adresowane jest do potencjalnych grantobiorców - przedstawicieli: centrów
kształcenia ustawicznego, instytucji edukacyjnych dla dorosłych, bibliotek i innych instytucji
kultury, instytucji działających w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, jednostek
samorządu terytorialnego, uniwersytetów ludowych/otwartych/trzeciego wieku, ośrodków
pomocy społecznej, spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń i fundacji, instytucji rynku pracy,
oreanizaćji pracodawców oraz związków zawodowych.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają zwrotów kosztów
dojazdu.

Załączników: 2

Warszawa, 28 października 2019 r.

Szanowny Pan
Andrzej Pruszkowski
Dyrektor
Wojewódzki Urząd Pracy
w Lublinie
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji organizuje cykl spotkań konsultacyjnych dla potencjalnych
grantobiorców w ramach działań projektu „Szansa — nowe możliwości dla dorosłych”. Jedno ze
spotkań planujemy zorganizować w Lublinie w dniu 15 listopada 2019 r.
Zwracam się do Pana Dyrektora z uprzejmą prośbą o pomoc w promocji — zarówno spotkania jak
również projektu „Szansa” — poprzez system STOR oraz kontakt z powiatowymi urzędami pracy
na Lubelszczyźnie.
Głównym celem projektu jest wsparcie osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych,
do których zalicza się rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne,
umiejętności cyfrowe oraz kompetencje społeczne. Realizacja tego celu będzie polegała na
wypracowaniu i przetestowaniu innowacyjnych modeli trzystopniowego (poprzez diagnozę
umiejętności, działania edukacyjne i walidację) wsparcia edukacyjnego dla osób z wybranych grup
docelowych. Kolejnym etapem projektu będzie opracowanie rekomendacji dotyczących działań
systemowych podejmowanych na poziomie całego kraju.
Spotkanie zorganizowane z Państwa pomocą przyczyni się do promocji kształcenia ustawicznego
na terenie województwa lubelskiego. Będzie również źródłem wiedzy dla potencjalnych
grantobiorców projektu „Szansa”, a także inspiracją do podjęcia w przyszłości podobnych działań
aktywizacji osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych.

Spotkanie konsultacyjne
Szansa — nowe możliwości dla dorosłych
15 listopada 2019 r.
Hotel Forum, ul. Obywatelska 8, 20-092 Lublin
9:00 - 9:30
09:30

Rejestracja uczestników, powitalna kawa
Otwarcie spotkania

9:30 - 10:00

Założenia projektu „Szansa — nowe możliwości dla dorosłych”

10:00 - 10:30

Warunki rekrutacji grantobiorców w projekcie „Szansa — nowe możliwości
dla dorosłych”

10.30 - 11.30

Struktura modelu wsparcia edukacyjnego osób dorosłych z niskimi
umiejętnościami podstawowymi
Sesja pytań i odpowiedzi

11:30 - 12:00

Przerwa kawowa

12:00 - 13:30

Innowacyjność modeli wsparcia — warsztaty

13:30 - 14:15

Przerwa obiadowa

14:15 - 14:45

Walidacja — metody i narzędzia

14:45 - 15:30

Czym jest Polska Rama Kwalifikacji?

15:30 - 17:00

Zakończenie spotkania, konsultacje indywidualne

