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AGENDA 

uroczystego podsumowania modelu 

„Rozwijanie kompetencji  podstawowych poprzez promowanie kultury i  tożsamości 

bieszczadzkiej”

Miejsce: Przystań Caryńska (dawna Unitra; www.unitra.bieszczady.pl)

Polańczyk, ul. Równa 19, 38-610 Polańczyk

Termin: 17.02.2022 r. (czwartek)

Rejestracja uczestników, serwis kawowy

Otwarcie spotkania, przywitanie uczestników i gości

Okolicznościowe przemówienia

Uroczyste wręczenie zaświadczeń,  dyplomów  i pamiątek uczestnikom modelu

Podsumowanie modelu:

− Prezentacja multimedialna

− Występy uczestników modelu (taniec, śpiew)

Obiad

Zabawa (przy udziale kapeli muzycznej)

Zakończenie, rozmowy indywidualne



Model wsparcia pt. „Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez 
promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej”

realizowany na podstawie umowy o powierzenie grantu nr WER19SZA0023
przez STAWIL sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (Grantobiorca)

w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Zielone Bieszczady” 
z siedzibą w Orelcu (Partner),

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach projektu:
„SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020



Projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” realizowany jest 
w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 
Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014 – 2020 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji wraz z 
Instytutem Badań Edukacyjnych.



Czas trwania modelu wsparcia pt. „Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez 
promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej” : od 01.09.2020 do 28.02.2022 (zawieszenie 
modelu od 6.11.2020 do 4.02.2021)

Wartość projektu: 691 928,16 PLN

Dofinansowanie: Projekt dofinansowany jest ze środków europejskich: 94,29% oraz ze środków 
dotacji celowej: 5,71 %



Uczestnikami są osoby dorosłe powyżej 25* roku życia:

– z obszaru województwa podkarpackiego: powiat bieszczadzki, gminy: Czarna, 
Lutowiska, Ustrzyki Dolne; powiat leski, gminy: Olszanica i Solina; powiat sanocki, 
gmina: Tyrawa Wołoska, tj. obszar ujęty w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o 
rewitalizacji oraz w rządowym programie o charakterze terytorialnym – Program dla 
Bieszczad;

– z niskimi umiejętnościami podstawowymi (cyfrowymi);

* Preferowane osoby w wieku 50 lat i więcej.



Rekrutacja



Miejsce



Działania:

▪ diagnoza,

▪ wsparcie doradcze – stałe wsparcie opiekunów edukacyjnych dla
wszystkich uczestników modelu,

▪ wsparcie psychologiczne – realizowane indywidualnie, w zależności od
zgłaszanych potrzeb,

▪ wsparcie edukacyjne – zajęcia komputerowe, fotograficzne, warsztaty
artystyczne, zajęcia z zakresu bezpieczeństwa (w kontekście używania
smartfonów i komputerów),

▪ wsparcie dodatkowe – kurs tańca, wyjazdowe zajęcia edukacyjne,
dowóz na zajęcia, poczęstunek.

▪ walidacja.



Zrealizowane wsparcie:

W ramach projektu 60 Uczestników otrzymało wsparcie edukacyjne ukierunkowane na
rozwój umiejętności podstawowych takich jak: rozumowanie matematyczne, 
umiejętności cyfrowe oraz kompetencje społeczne.



Formy wsparcia edukacyjnego: 

1.zajęcia komputerowe:
– moduł podstawowy: 80 godzin,
– moduł rozszerzający: 40 godzin,
2.podstawy fotografii i edycji zdjęć:
– moduł podstawowy: 60 godzin,
– moduł rozszerzający: 20 godzin,
3.wytwarzanie wyrobów artystycznych:
– moduł podstawowy: 8 godzin,
– moduł rozszerzający: 5 godzin,
4.bezpieczeństwo w sieci:
– moduł podstawowy: 10 godzin,
– moduł rozszerzający: 5 godzin.



ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Z BARDZO CIERPLIWYM PANEM JAKUBEM 



ZAJĘCIA FOTOGRAFICZNE Z PANEM ANDRZEJEM -
RUSZAMY W TEREN…



SZLAK ARCHITEKTURY 
DREWNIANEJ W OBIEKTYWIE 



DZIEŁA RĄK





ALE WCZEŚNIEJ ILE TRZEBA SIĘ BYŁO 
NATRUDZIĆ…











Zrealizowane wsparcie cd:
Ponadto, przewidziane było udzielnie dodatkowego wsparcia dla 
Uczestników w postaci dowozu i poczęstunku.

W ramach dodatkowego wsparcia zaplanowaliśmy także cykl działań 
motywujących takich jak: kurs tańca, stałe wsparcie opiekuna edukacyjnego 
i  wyjazdowe zajęcia edukacyjne.



CZAS NA NAUKĘ TAŃCA Z PANIĄ RENATKĄ, WCALE NIE BYŁO ŁATWO



WYJAZD EDUKACYJNY W DNIACH 27.09 – 01.10.2021 – jesienne zajęcia wyjazdowe w Siedlisku
Janczar w Pstrągowej były okazją do spotkania się wszystkich uczestników projektu. Odwiedzili nas także
przedstawiciele Grantobiorcy i Grantodawcy (Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji) w ramach wizyty monitorującej
prawidłowy przebieg realizacji projektu. Wybrane miejsce, profesjonalna obsługa ośrodka i troskliwa pomoc
opiekunów edukacyjnych sprzyjały nauce i integracji. Była to także okazja do spacerów, zawierania znajomości
oraz zabawy.





PRZEMIŁA NIESPODZIANKA Z OKAZJI 

DNIA SENIORA





Celem modelu wsparcia było podniesienie przez min. 75% osób uczestniczących 
w jego testowaniu umiejętności cyfrowych o min. 1 poziom w stosunku 

do zdiagnozowanego.
47 osób przystąpiło do walidacji (78 % )



Formuła modelu wsparcia edukacyjnego miała charakter innowacyjny i
polegała na zaangażowaniu osób młodych (wnuków Uczestników Projektu, ale i
też innych wolontariuszy) w utrwalanie wiedzy, poprzez dodatkowe zadania
praktyczne. Wartość dodana w przypadku takiej formuły jest bardzo duża gdyż
pozwala na integrację międzypokoleniową, wymienianie się rolami. Osoby młode
pełnią rolę „mistrza” dla osób starszych w zakresach związanych z kompetencjami
cyfrowymi, a z kolei w zakresach związanych z kompetencjami społecznymi oraz w
tematyce kultury regionu/ rękodzieła czy zwyczajów wchodzą w rolę „ucznia”,
podnosząc równocześnie motywację Uczestników Projektu do dalszej aktywności
np. poprzez wytwarzanie i sprzedaż wyrobów artystycznych z wykorzystaniem
kanałów cyfrowych.



Efekty działań:

▪ https://youtu.be/0l-n_inzUA0

https://youtu.be/0l-n_inzUA0


W imieniu Grantobiorcy i Partnera:


