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PROJEKT 

projekt UPthEM, Upskilling Pathways for Employability, jest projektem w ramach 

programu Erasmus +, który ma na celu wprowadzenie innowacji, w celu zapewnienia 

możliwości zatrudnienia i przedsiębiorczości osobom dorosłym z grup defaworyzowanych. Jest 

to zgodne z celem Komisji Europejskiej, jakim jest osiągnięcie docelowego poziomu 

zatrudnienia wynoszącego 75% dla populacji w wieku od 20 do 64 lat. Projekt UPthEM skupia 

się na osobach z grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, które stanowią 28% całej 

populacji UE, kierując ich na ścieżkę do udanej kariery zawodowej jako osoby pracujące 

na własny rachunek lub jako przedsiębiorcy. 

Projekt jest realizowany przez partnerstwo sześciu organizacji, z pięciu krajów. Jego 

czas trwania wynosi 18 miesięcy. 

DZIAŁANIA I REZULTATY PROJEKTU 

Działania w zakresie projektu: 

1. Opracowanie programu szkoleniowego UPthEM dla uczniów znajdujących się 

w niekorzystnej sytuacji. 

2. Produkcja 40 filmów w krajach partnerskich, z udanymi historiami motywacyjnymi 

osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. 

3. Szkolenie 25 (5 na kraj) edukatorów osób dorosłych, w celu realizacji programu. 

4. Zaangażowanie 50 osób dorosłych z grup defaworyzowanych w celu zbadania 

korzyści płynących z programu, poprzez działania w zakresie upowszechniania online 

oraz w ramach spotkań. 

PROGRAM SZKOLENIOWY UPthEM  

Innowacyjny program szkoleniowy będzie skierowany do osób znajdujących się 

w niekorzystnej sytuacji z czterech różnych grup: osób stojących w obliczu problemów 

społeczno-kulturowych (związanych z płcią, pochodzeniem etnicznym lub wyznaniem), 

ekonomicznych (związanych z bezrobociem i ubóstwem), o niekorzystnym położeniu 

geograficznym (mieszkających na obszarach oddalonych i wiejskich o ograniczonych 

możliwościach zatrudnienia i wyższym, w stosunku do innych regionów, wskaźniku 

długotrwałego bezrobocia) oraz do grupy osób niepełnosprawnych. Te cztery grupy są często 

wykluczone z możliwości kształcenia ustawicznego na poziomie centralnym.  



               
 

 
 

Program będzie łączył programy szkoleń w zakresie przedsiębiorczości i zdolności 

do zatrudnienia z ćwiczeniami symulacyjnymi, dotyczącymi procesu poszukiwania możliwości 

zatrudnienia lub założenia działalności gospodarczej.  

Projekt programu składa się z czterech modułów, uznanych za kluczowe dla udanej kariery 

zawodowej opartej na obecnym i przyszłym rynku pracy: 

• Zielona Przedsiębiorczość i Zrównoważony Rozwój; UE aktywnie promuje wspólną 

politykę ochrony środowiska i zatrudnienia, a tzw. ,,zielone miejsca pracy" zajmują ważną 

niszę na rynku pracy w Europie; 

• Upodmiotowienie Społeczne; uważa się, że ten moduł ma na celu przyspieszenie zmian 

w życiu uczestników i wspieranie integracji społecznej; 

• Kreatywne myślenie; zaangażowane umiejętności są kluczem do świata 

przedsiębiorczości, dlatego też moduł będzie wspierał uczestników w odkrywaniu, w jaki 

sposób mogą wykorzystać działania, które im się podobają oraz konkretne umiejętności 

i talenty, aby mogli wyróżnić się na tle innych; 

• Budowanie Poczucia Własnej Wartości; moduł będzie wspierał uczestników z grup 

defaworyzowanych w pokonywaniu trudności i osiąganiu wyznaczonych celów. 

Ogólny wpływ programu jest związany z rozszerzeniem i rozwojem kompetencji 

edukatorów osób dorosłych oraz budowaniem ducha przedsiębiorczości i uwierzenia w sukces 

wśród osób uczących się, będących w niekorzystnej sytuacji.  

INSPIRUJĄCE FILMY WIDEO 

40 krótkich filmów wideo w językach narodowych partnerów projektu oraz w języku 

angielskim pozwoli uchwycić historie osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, które 

odniosły sukces w swojej karierze zawodowej, pokonując wszystkie trudności, jakie napotkały 

na swojej drodze. Historie te, opowiedziane w pierwszej osobie, mogą być bardzo motywujące 

dla każdego uczestnika, ponieważ dowodzą, że podobna trudna sytuacja może przerodzić się 

w historię sukcesu oraz że osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji mogą prowadzić 

biznes i mieć pracę, którą lubią i cenią. 

SZKOLENIE EDUKATORÓW 

Do realizacji programu UPthEM zostanie wybranych 25 edukatorów. We wrześniu 

2020 r. przejdą czterodniowe szkolenie w Maladze (Hiszpania). Zostaną oni przeszkoleni 

w zakresie nauczania modeli UPthEM, a także będą mieli okazję do wymiany wiedzy 

i spostrzeżeń na temat świadczenia usług w zakresie kształcenia osób dorosłych w różnych 

kontekstach krajowych. 

 



               
 

 
 

WYDARZENIA UPOWSZECHNIAJĄCE 
50 osób dorosłych z grup docelowych w pięciu krajach partnerskich projektu zostanie 

wybranych, aby doświadczyć korzyści płynących z projektu, tak aby można było wykazać jego 

rezultaty. Będą oni uczestnikami wydarzeń upowszechniających, zarówno w postaci spotkań, 

jak i online. 

REZULTATY PROJEKTU 

Projekt UPthEM będzie stanowił silną bazę wiedzy dla krajowych i europejskich 

decydentów politycznych, opracowując środki polityczne mające na celu złagodzenie 

negatywnych skutków wykluczenia społecznego i znalezienie trwałych rozwiązań problemu 

bezrobocia dla osób dorosłych ze środowisk w niekorzystnej sytuacji. Rezultaty projektu 

UPthEM mogą służyć jako wytyczne polityczne i przyczynić się do rozwoju krajowych 

programów zatrudnienia oraz nadać rozmachu inicjatywom prowadzonym przez sieci 

europejskie. 

ORGANIZACJE W PROJEKCIE UPthEM 
Sześć organizacji z pięciu różnych krajów realizuje projekt UPthEM: 

SDRUDZENIE ZNAM I MOGA (Stowarzyszenie Know and Can) 

Koordynator projektu UPthEM, Stowarzyszenie Know and Can, jest organizacją 

pozarządową z Sofii (Bułgaria), założoną w 2007 roku. Stowarzyszenie posiada ogromne 

doświadczenie w realizacji krajowych, europejskich i międzykontynentalnych projektów 

dotyczących doradztwa zawodowego, rozwoju osobistego i zawodowego, szkoleń w zakresie 

umiejętności miękkich, programów, kursów i działań w sferze edukacji i szkoleń nieformalnych 

i formalnych. Stowarzyszenie koncentruje się na opracowaniu i zastosowaniu 

specjalistycznych programów mających na celu rozwój umiejętności społecznych 

oraz  obywatelskich dzieci, młodzieży i osób dorosłych; wykorzystując nowoczesne metody 

i techniki w edukacji pozaformalnej, a także na szkoleniu specjalistów w zakresie edukacji 

pozaformalnej. Ponadto działa ona na rzecz stymulowania i gwarantowania udziału ludzi 

w krajowych i międzynarodowych programach i projektach. Stowarzyszenie Know and Can 

jest częścią różnych sieci i organizacji w dziedzinie edukacji i szkoleń, takich jak IVETA 

i L.E.M.O.N. 



               
 

 
 

 

 

CWEP (Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości) 

CWEP jest pozarządową organizacją non-profit z Polski, z siedzibą w Rzeszowie. 

Wspiera młodych ludzi i osoby dorosłych w programach kształcenia i szkolenia zawodowego 

oraz współpracuje z przedsiębiorstwami, uniwersytetami, szkołami, przedsiębiorstwami 

i instytucjami edukacyjnymi w celu podniesienia jakości edukacji i promowania 

przedsiębiorczości, wspierając integrację wszystkich grup społecznych. 

 

 

 

 

 



               
 

 
 

STIMMULI FOR SOCIAL CHANGE  

STIMMULI FOR SOCIAL CHANGE to organizacja pozarządowa z Salonik (Grecja), 

specjalizująca się w dziedzinie innowacji społecznych i ich zastosowaniu w różnych sektorach, 

takich jak edukacja, migracja, integracja społeczna, itp. W szczególności organizacja wspiera 

eksperymenty prowadzone przez społeczność lokalną i organizacje świadome społecznie 

oraz zachęca obywateli do angażowania się w zmiany społeczne poprzez różnorodne działania 

edukacyjne, szkoleniowe i budowanie potencjału. 

 

 

 

GROWTH (GROWTH COOP S.COO. AND.)  

GROWTH jest spółdzielnią non-profit z siedzibą w mieście Kadyks, w Andaluzji, która 

prowadzi szkolenia w zakresie różnych kursów zarządzania. Oferuje wykwalifikowany zespół 

konsultantów szkoleniowych w różnych sektorach zawodowych. Członkowie organizacji 

świadczą również usługi doradcze.  

Organizacja promuje włączenie społeczne, pracując z ludźmi z różnych sektorów 

gospodarki i środowisk. 



               
 

 
 

 

 

ADES (Asociatia de Dezvoltare Economico-Sociala) 

ADES to rumuńska organizacja pozarządowa (z Curtea de Arges) od 1995 roku. Misją 

ADES jest wprowadzanie pozytywnych zmian społecznych i gospodarczych w społecznościach 

w całym kraju, w sposób profesjonalny, etyczny i odpowiedzialny. Ma duże doświadczenie 

w krajowych i międzynarodowych projektach dotyczących poprawy warunków społecznych 

i ekonomicznych różnych grup docelowych, w szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości, 

w tym w zakresie zrównoważonego rozwoju. 

 

 

 

 



               
 

 
 

ADRM (Stowarzyszenie Danube River Municipalities “Danube”) 

ADRM jest organizacją pozarządową z siedzibą w Ruse (północ Bułgarii) i obejmuje 

cały region Dunaju w kraju, z 35 gminami członkowskimi i 800 000 mieszkańców. Kluczowym 

celem Stowarzyszenia jest praca na rzecz wspólnej koncepcji i strategii rozwoju regionalnego 

oraz wspólnej realizacji polityk społeczno-gospodarczych, a także współpraca z wszystkimi 

zainteresowanymi stronami w podregionie, w priorytetowych obszarach infrastruktury 

transportowej, ekologicznej i energetycznej; rozwój społeczny i gospodarczy; nauka, 

technologia i edukacja; dobre zarządzanie; i bezpieczeństwo. 

 

 

 

SPOTKANIE INAUGURACYJNE 

Spotkanie inauguracyjne odbyło się 7 listopada w Sofii (Bułgaria) i zostało 

zorganizowane przez Znama I Moga. Nie wszystkie organizacje w ramach partnerstwa mogły 

uczestniczyć w spotkaniu, ale STIMMULI był obecny za pośrednictwem połączenia Skype.  

Zaczęło się od krótkich prezentacji organizacji partnerskich oraz ich działań 

i  projektów. 

Partnerzy omówili działania w ramach projektu, harmonogram, podział obowiązków 

oraz rezultaty i wyniki projektu UPthEM. Dodatkowo, w programie znalazł się Plan 

Zarządzania i Program Zapewnienia Jakości. 

Szczególny nacisk położono na program szkoleniowy UPthEM, na jego moduły. 

Ustalono, że w programie będą cztery moduły: Upodmiotowienie społeczne, Zielona 



               
 

 
 

przedsiębiorczość i zrównoważony rozwój, Kreatywne myślenie i budowanie poczucia własnej 

wartości.  

Omówiono procedurę tworzenia, projektowania, treści i struktury wideo. 

Kwestie finansowe i administracyjne - budżet, zasady i wymagania sprawozdawcze 

również znalazły się w programie. Został także uzgodniony przez Partnerów harmonogram 

następnych spotkań. 

 


