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Informacje ogólne

Niniejszy formularz raportu został wygenerowany przy użyciu narzędzia Mobility Tool+ i składa się z następujących części:

Informacje ogólne
Informacje o projekcie: Ta sekcja zawiera streszczenie ogólnych informacji o projekcie
Streszczenie projektu
Zestawienie uczestniczących organizacji
Realizacja projektu
Zarządzanie projektem
Działania
Efekty uczenia się i wpływ
Upowszechnianie rezultatów projektu
Budżet
Uwagi końcowe
Załączniki: dodatkowe dokumenty, które są obowiązkowe przy wypełnianiu raportu;

W celu ułatwienia Państwu pracy, niektóre części raportu zostały wstępnie wypełnione informacjami importowanymi z
narzędzia Mobility Tool+
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1. Informacje o projekcie
Ta sekcja zawiera streszczenie ogólnych informacji o projekcie

Program Erasmus+

Akcja kluczowa Mobilność edukacyjna

Akcja Mobilność osób uczących się i pracowników

Typ akcji Mobilność kadry edukacji dorosłych

Konkurs 2018

Typ raportu KOŃCOWY

Język, w jakim zostanie wypełniony wniosek PL

1.1. Dane identyfikacyjne projektu

Numer umowy finansowej 2018-1-PL01-KA104-049628

Tytuł projektu Lepsze jutro - metody i narzędzia aktywnego włączenia grup
defaworyzowanych i wykluczonych.

Akronim

Data rozpoczęcia projektu (dd-mm-rrrr) 01/09/2018

Data zakończenia projektu (dd-mm-rrrr) 31/10/2019

Całkowity czas trwania projektu (miesiące) 14 

Pełna nazwa organizacji będącej beneficjentem
(alfabet łaciński) Fundacja Gospodarcza Pro Europa

1.2. Narodowa Agencja właściwa dla beneficjenta

Identyfikator Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Więcej szczegółowych informacji o Narodowych Agencjach Programu Erasmus+ można znaleźć pod adresem:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_en
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2. Streszczenie projektu

Prosimy przedstawić krótkie streszczenie zakończonego projektu. Główne elementy, które należy uwzględnić to:
informacje o projekcie, cele, liczba i profil uczestników, opis działań; osiągnięte rezultaty i oddziaływanie i, jeśli dotyczy,
korzyści długoterminowe.

Prosimy pamiętać, że ta sekcja [lub jej część] może być wykorzystana przez Komisję Europejską, Agencję Wykonawczą
lub Narodowe Agencje w ich publikacjach lub przy okazji informowania o zrealizowanych projektach. Informacje zostaną
również umieszczone na platformie upowszechniającej programu Erasmus+.

Opis powinien być zwięzły i jasny. 

Projekt zatytułowany "Lepsze jutro - metody i narzędzia aktywnego zaangażowania grup defaworyzowanych i
marginalizowanych" był realizowany w okresie 01.09.2018 r. do 31.10.2019 r. łącznie 14 miesięcy. W trakcie projektu
nastąpiło jego wydłużenie w stosunku do pierwotnego harmonogramu. Wniosek o wydłużenie czasu trwania projektu z
terminu 31.08.2019 do 31.10.2019 został złożony prawidłowo z uzasadnieniem. W projekcie przewidywaliśmy
organizację upowszechniania m.in. przez przeprowadzenie konferencji , w której maja brać udział pracownicy ośrodków
pomocy społecznej, samorządowcy, pracownicy powiatowych urzędów pracy, reprezentanci organizacji
pozarządowych zajmujący się osobami wykluczonymi, zagrożonymi wykluczeniem i migrantami. Koniec sierpnia 2019 r.
nie sprzyjał frekwencji na spotkaniu gdyż był to okres wakacyjny i wiele osób z grona interesariuszy przebywa na
urlopach. Chcieliśmy także zaprosić na konferencję osoby z Hiszpanii reprezentujące Partnera Przyjmującego, którym
bardziej odpowiadał termin po sierpniu. Te dwie kluczowe przyczyny zmotywowały nas do wydłużenia terminu. Zmiana
została zaakceptowana. W projekcie osiągnęliśmy następujące cele:
- zapewniliśmy uczestnikom podwyższenie kwalifikacji i kompetencji związanych z aktywizacją społeczną i zawodową
oraz metod włączenia społecznego zmarginalizowanych grup, w tym migrantów, w życie społeczne i zawodowe kraju, 
- umożliwiliśmy poznanie i nabycie praktycznych umiejętności dotyczących wykorzystania i informacji i metod pracy z
imigrantami oraz osobami w niekorzystnej sytuacji społecznej i materialnej, 
- zapewniliśmy warunki podwyższenia i doskonalenia umiejętności językowych, 
- pozwoliliśmy na podniesienie kompetencji personelu Fundacji na poziomie ponadnarodowym poprzez rozwijanie sieci
kontaktów z różnymi organizacjami zajmującymi się aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych
wykluczeniem i wykluczonych,
- umożliwiliśmy zdobywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej podczas szkolenia realizowanego przez kompetentnych
trenerów i mentorów,
Formy pracy edukacyjnej obejmowały wykład, warsztaty, dyskusję i pracę własną w grupie. 
W projekcie uczestniczyło 5 osób (zmniejszenie w stosunku do początkowej propozycji) i obejmował on następujące
etapy: utworzenie szczegółowego programu i harmonogramu szkolenia, przeprowadzenie rekrutacji i akcji
informacyjnej w mediach społecznościowych, opracowania papierowych narzędzi promocji projektu, opracowania
harmonogramu i przeprowadzeniu przygotowania kulturowego i językowego dla uczestników, właściwa mobilność,
ewaluacja w projekcie opracowanie i upowszechnienie wyników przez wydrukowanie informatora, konferencja i
spotkania branżowe.
Dokonując ewaluacji projektu i weryfikacji nabytych w jego trakcie kompetencji przygotowaliśmy ankiety „pre” i „post” ,
testy wiedzy i kompetencji językowych, uczestnicy napisali artykuły do podręcznika, uczestniczyli w spotkaniach na
uczelni w środowisku osób zagrożonych wykluczeniem ze względu na wiek i stan zdrowia, odbyła się konferencja dla
pracowników instytucji zajmujących się osobami zagrożonymi wykluczeniem lub wykluczonymi, reprezentantami
samorządu i instytucji rynku pracy. Nakład podręcznika wyniósł 110 egzemplarzy. W konferencji uczestniczyło ponad
50 osób. Do osób, którzy nie przybyli z różnych względów na konferencję wysłaliśmy prezentacje i informacje o jej
przebiegu oraz podręcznik. Zamieściliśmy podręcznik na platformie EPAL. 
Uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w mobilności oraz Europass Mobilność (oczekujemy na
zatwierdzenie). Właściwa mobilność trwała 14 dni (2 dni podróż, 10 dni szkolenia, 2 dni zajęcia kulturalne i praca w
grupie roboczej). Podsumowując należy stwierdzić , że cele stawiane w projekcie zostały zrealizowane. Uczestnicy
podwyższyli swoją wiedzę (m.in.: na temat migrantów i problemów adaptacyjnych, na temat grup wykluczonych lub
zagrożonych wykluczeniem w Hiszpanii) nabyli umiejętności ( m.in.: pracy z grupami defaworyzowanymi, w tym z
migrantami, posługiwania się językiem angielskim zawodowym z obszaru reintegracji społeczno-zawodowej), zmienili
postawy (m.in.: otworzyli się na kontakty międzykulturowe i budowanie relacji z osobami wykluczonymi, w tym
migrantami, zwiększyli motywację do samokształcenia i doskonalenia swoich umiejętności zawodowych).

Prosimy o podanie tłumaczenia streszczenia na język angielski. 

The project entitled "Better tomorrow - methods and tools for active involvement of disadvantaged and marginalized
groups" was implemented in the period from 01/09/2018 to 31/10/2019 for a total of 14 months. During the project, it
was extended compared to the original schedule. The application for extending the duration of the project from
31/08/2019 to 31/10/2019 was correctly submitted with justification. In the project, we was the organization of
dissemination, including by conducting a conference in which employees of social assistance centers, local government

 Fromularz szkicu raportu 

Mobilność edukacyjna: 2018 
KA1 

PL 4 / 24



officials, employees of poviat labor offices, representatives of non-governmental organizations dealing with excluded
persons. The end of August 2019 was not conducive to attendance at the meeting because it was a holiday period.
We also wanted to invite to the conference people from Spain representing the Partner who were more satisfied with
the date after August. These two key reasons motivated us to extend the deadline. The change has been accepted.We
have achieved the following goals in the project:
- we provided participants with the improvement of qualifications and competences related to social and professional
activation and methods of social inclusion of marginalized groups, including migrants, in the social and professional life
of the country,
- we made it possible to learn and acquire practical skills regarding the use and information and methods of working
with immigrants and people in a social and material disadvantage,
- we provided conditions for increasing and improving language skills,
- we allowed to raise the competences of the Foundation's staff at a supranational level by developing a network of
contacts with various organizations dealing with social and professional activation of people at risk of exclusion and
excluded,
- we enabled the acquisition of theoretical and practical knowledge during training carried out by competent trainers and
mentors.
Forms of educational work included lecture, workshops, discussion and group work.
The project involved 5 people (reduction compared to the initial proposal) and included the following stages: creation of
a detailed training program and schedule, recruitment and information campaign in social media, development of paper
tools for project promotion, development of the schedule and carrying out cultural and language preparation for
participants, mobility, evaluation in the project, development and dissemination of results by printing a guide,
conference and industry meetings.
When evaluating the project and verification of competences acquired during it, we prepared "pre" and "post" surveys,
tests of knowledge and language competences, participants wrote articles for the textbook, participated in meetings at
the university in the environment of people at risk of exclusion due to age and health, a conference was held for
employees of institutions dealing with people at risk of exclusion or excluded, representatives of local government and
labor market institutions. The circulation of the textbook was 110 copies. Over 50 people attended the conference. We
sent presentations and information about the course of the conference, as well as a textbook to people who did not
come to the conference for various reasons. We have published the manual on the EPAL platform.
Participants received certificates confirming participation in mobility and Europass Mobility (we are awaiting approval).
Proper mobility lasted 14 days (2 days travel, 10 days training, 2 days cultural activities and work in a working group).
To sum up, it should be stated that the goals set in the project have been achieved. Participants increased their
knowledge (e.g. on migrants and adaptation problems, about groups excluded or at risk of exclusion in Spain) acquired
skills (including working with disadvantaged groups, including migrants, and using English as a professional language)
in the area of social and vocational reintegration), they changed attitudes (among others: they opened up to intercultural
contacts and building relationships with excluded people, including migrants, they increased the motivation to self-study
and improve their professional skills).
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3. Zestawienie uczestniczących organizacji

Rola organizacji PIC organizacji Nazwa organizacji Kraj organizacji Typ organizacji

Beneficjent 949169930 Fundacja Gospodarcza Pro
Europa Polska Fundacja

Instytucja partnerska 917400781 EUROPROYECTOS
ERASMUS PLUS SL Hiszpania Małe i średnie

przedsiębiorstwo

Zestawienie uczestniczących organizacji: 2
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4. Realizacja projektu

W jakim stopniu osiągnięte zostały cele Europejskiego Planu Rozwoju? Jak je osiągnięto? Prosimy również napisać o
wszelkich celach, które nie zostały osiągnięte a także o osiągnięciach, które przeszły oczekiwania 

EPR Fundacji da się skonkretyzować do m.in.:
- podniesienie kwalifikacji i motywacji pracowników organizujących proces edukacji i aktywizacji społeczno-zawodowej
dorosłych,
- wzrost znaczenia aspektu ponadnarodowego organizacji przez podwyższanie kwalifikacji kadry trenerskiej, ekspertów
i podwykonawców ( ponad 100 trenerów, terapeutów i animatorów, psychologów, coachów, doradców zawodowych) z
uwzględnieniem elementu aktywizacji społecznej,
- nastawienie na (…) wzrost znaczenia aspektu ponadnarodowego organizacji oraz zwiększenia znaczenia aktywizacji
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych i defaworyzowanych,
Potrzeby organizacji motywujące do realizacji niniejszego projektu to m.in.:
- braki w stosowaniu nowoczesnych rozwiązań org. z zakresu zarządzania projektami aktywizacji z uwzględnieniem
grup interkulturowych, 
- potrzeba nabycia umiejętności aktywiz. w pracy z grupami wykluczonymi w tym defaworyzowanymi, pochodzącymi z
innych kręgów kulturowych, 
- potrzeby rozwinięcia ponad krajowe doświadczenia potencjału technik aktywizacji społ-zaw. grup wykluczonych
społecznie, 
- potrzeba podwyższania poziomu motywacji do zmian wśród personelu org. Reasumując trzeba stwierdzić, iż
konieczne było wzbogacenia bazy Fundacji o narzędzia i metody (o charakterze europejskim) stosowane w procesach
aktywizacji grup defaworyzowanych, w tym migrantów, w różnych krajach.
Szkolenie i udział w projekcie pozwolił uczestnikom na podwyższenie kwalifikacji lub uzyskanie dodatkowych
kompetencji będących odpowiedzią na mankamenty opisane w EPR i wynikające z badania potrzeb edukacyjnych.
Oczywiście był to dopiero pierwszy etap działań edukacyjnych i dobrze wiemy, że szkolenie (wykłady, warsztaty,
dyskusje w organizacjach z mentorami) trwające 10 dni oraz praca własna w grupie przebiegająca na przestrzenni
mobilności i po niej nie są wystarczające do uznania za pełny i zakończony proces edukacji, niwelujący mankamenty
edukacyjne. Jednak projekt dał podstawy do stwierdzenia, że w trakcie jego realizacji podwyższone zostały kwalifikacje
i kompetencje uczestników. 
Uczestnicy poznali sposoby aktyw. i działania w różnych org. skierowane na włączenie społeczne. Dzięki szkoleniu
poznaliśmy również strukturę organizacyjna , sposoby i źródła finansowania oraz występujące w Andaluzji problemy
społeczne. Udział w mobilności zajęciach warsztatowych i dyskusjach pozwolił na poznanie różnych projektów
finansowanych z funduszy unijnych oraz sposobu zarzadzania nimi w Andaluzji . Zrozumieliśmy jak skomplikowany to
problem - aktywizacja z uwzględnieniem grup interkulturowych. Okazało się, że imigranci stanowią grupę, wobec której
należy zastosować wieloelementowe metody aktywizacji i włączenia społecznego (wsparcie psychologiczne i
motywacyjne, wyrównywanie poziomów kompetencji podstawowych i językowych , kształcenia zawodowe dorosłych).
Takie działania wymagają zwiększonej ilości pracy i środków finansowych. Jednak sama Andaluzja nie jest w stanie
podołać takiemu wyzwaniu gdyż zwiększa się również liczba i różnorodność problemów wśród społeczności
miejscowej. Zrozumieliśmy, że działania aktywizacji i włączenia społecznego (nawet najdoskonalsze) powinny być
łączone z materialnymi narzędziami poprawy bytu osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych. 
Różne pomysły i technik aktywizacji społeczno-zawodowej grup wykluczonych społecznie wymagają ciągłego
podwyższania kwalifikacji kadry organizacyjnej i merytorycznej (doradców, terapeutów, coachów). Wzmocniła się i
częściowo została zaspokojona motywacja do zmian w grupie uczestników. Uznaliśmy, że aktualna sytuacja Polski nie
powinna uspokajać, a wręcz przeciwnie, zachęcać do międzynarodowej wymiany doświadczeń edukacyjnych i
aktywizacji społeczno-zawodowej, do nawiązywania kontaktów z organizacjami w Europie nastawionymi na działania
włączenia społecznego, zwłaszcza na terenach gdzie problemy są obecnie największe (Andaluzja, południowe Włochy,
Grecja). Należy zwiększyć nacisk na realizacje projektów włączenia społecznego różnych grup (imigranci, osoby
starsze i samotne, osoby bezdomne, długotrwale bezrobotni, wykluczenia ze względu na niepełnosprawność, młodzież
nie pracująca i nie ucząca się) 
Podsumowując należy stwierdzić, że cele zostały osiągnięte na obecnym etapie ale należy taktować rezultaty projektu
jako pierwszy etap długiego procesu nabywania kompetencji. Kolejnym winny być działania w kraju nakierowane na
lokalna społeczność i w dalszej kolejności ponowne doświadczenie mobilności dla zbliżonej grupy personelu w innym
kraju i u innych organizacji dla poznania całego spektrum metod, narzędzi i doświadczeń w pracy z mieszkańców
naszego kontynentu borykającymi się z socjalnymi problemami i przybywających coraz liczniejszą rzesza uchodźców z
różnych obszarów kulturowych. Zaproponowana w ramach projektu metoda pracy edukacyjnej (wykład, warsztaty,
dyskusje z mentorami w organizacjach) zdała egzamin i efektywnie wykorzystaliśmy czas pobytu.

Jeśli to dotyczy Państwa projektu: czy używali Państwo internetowych platform Erasmusa+ (np. EPALE, School Education
Gateway, e-Twinning) do przygotowania lub wdrażania projektu albo kontynuacji działań po jego zakończeniu? 

Na platformie EPAL umieściliśmy Podręcznik po projekcie, opracowany w wyniku mobilności.
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Prosimy opisać zaangażowanie organizacji uczestniczących w projekcie oraz doświadczenia i kompetencje, jakie wniosły
one do projektu. 

Organizacjami uczestniczącymi był Fundacja i Partner z Hiszpanii. Firma Europroyectos Erasmus Plus S.L. jest
hiszpańskim Partnerem z dużym doświadczeniem w pracy z projektami mobilności europejskiej. Europroyectos
przyjmuje stażystów i członków prywatnych i publicznych jednostek z bardzo różnorodnym zakresem działalności w
całej Europie do realizacji ich projektów w Andaluzji na południu Hiszpanii, a dokładniej w Granadzie, Kordobie,
Maladze i Martos (Jaén), Europroyectos Erasmus Plus była pierwszą agencją pośredniczącą w Hiszpanii mogącą
pochwalić się europejskimi certyfikatami ISO9001 i ISO14001 w zarządzaniu europejskimi projektami mobilności.
Europroyectos zorganizowała nam najważniejsze aspekty pobytu: szkolenia, warsztaty i spotkania szkoleniowe z
mentorami w organizacjach zajmujących się aktywizacją społeczną i zawodową osób wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem. Zapewniła nam również organizację czasu wolnego, walidację kompetencji nabytych przez każdego
uczestnika projektu. Wydała certyfikaty po szkoleniu. Dzięki wieloletniej współpracy pomiędzy Firmą a osobami z
Zarządu Fundacji możliwe było zorganizowanie kształcenia na najwyższym poziomie , jednocześnie zawierającego
elementy pracy warsztatowej , spotkań i dyskusji z mentorami różnych organizacji zajmujących się problematyką
aktywizacji społecznej , zawodowej , włączenia grup defaworyzowanych w życie Regionu. Fundacja, jako organizacja
wysyłająca przygotowała odpowiednio uczestników przez spotkania informacyjne, szkolenie kulturowe, szkolenie
językowe, ustalenie z nimi zasad pracy i jasne określenie celów mobilności, zapewniła im warunki organizacyjne pobytu
i umożliwiła skupienie się na zdobywaniu kompetencji i kwalifikacji. Członkowie Zarządu Fundacji są osobami
doświadczonymi w realizacji działań związanych z wymiana ponadnarodową. Prezes Zarządu był m.in. koordynatorem
wymiany ponadnarodowej w projekcie EQUAL. Dla zapewnienia kontroli działań organizacyjnych i edukacyjnych obu
organizacji doszło do wizyty monitorującej Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej pełniącej również rolę
monitorującej zarządzaniem projektem i weryfikację rezultatów. Kontrola przebiegła pomyślnie, potwierdzając dobra
organizację i zaangażowanie Partnera przyjmującego. Nie wszystkie tematy warsztatów i spotkania z mentorami mogły
dojść do skutku (spotkanie z osobami zajmującymi się aktywizacja młodych bezrobotnych i warsztaty z nimi) jednak
Europroyectos Erasmus Plus przeprowadziła w tym czasie moduł szkoleniowy na powyższy temat. To w sposób
wystarczający pozwoliło zrealizować cele edukacyjne. Reasumując należny stwierdzić że dzięki doświadczeniu i
kompetencjom organizacyjnym obu Firm możliwe było zrealizowanie celów projektu w części dotyczącej mobilności.
Nadzór ze strony Komisji Rekrutacyjnej zapewnił rozwiązanie powstałego problemu i prawidłowa reakcje na powstałe
zagrożenie. Fundacja Gospodarcza Pro Europa była odpowiedzialna całościowo za realizację projektu, m.in.:
- przygotowanie językowe i kulturowe w Polsce (zorganizowanie szkolenia wewnętrznego)
- prowadzenie weryfikacji nabytych kompetencji (testy i inne formy ewaluacji)
- kontakt z Partnerem 
-nadzór nad procesem certyfikowania i oceny kompetencji, (przygotowanie dokumentów)
-wykorzystanie rezultatów mobilności w procesie upowszechniania (organizacja działań upowszechniających)
Partner będzie odpowiedzialny był m.in. za:
- przeprowadzenie atrakcyjnego szkolenia (wykłady, warsztaty , dyskusje z mentorami , pokazy , praca własna w
grupie) 
- organizację programu kulturalnego w weekend, 
- wydanie certyfikatów i potwierdzeń zdobytych kwalifikacji

W jaki sposób uczestniczące organizacje komunikują się i koordynują działania? 

Po opracowaniu przez Fundację celów do osiągnięcia w ramach realizacji projektu konieczne było rozeznanie w bazie
współpracy posiadanej przez Fundację, w bazie projektów Erasmus plus , na platformie EPAL potencjalnych Partnerów
projektu. Po nawiązaniu kontaktu z kilkoma potencjalnymi partnerami (mail), przeprowadziliśmy uzgodnienie tematyki
kursu z wybranym, odpowiadającym nam kandydatem. Z dyskusji przeprowadzonej za pomocą e-maili, telefonów,
Messenger`a, WhatsApp`a i Skype ustaliliśmy porozumienie co do szkolenia szytego na miarę naszych potrzeb. Po
akceptacji projektu do dofinansowania nastąpił proces ustalenia szczegółowego programu i harmonogramu szkolenia.
Częstość wykorzystania i narzędzia kontaktów zależały od fazy projektu. Jednak najczęściej używany był mailing oraz
rozmowy telefoniczne. 
Natomiast między Fundacją a uczestnikami mobilności stosowane były narzędzia komunikacji takie jak: mail, telefon,
rozmowy i spotkania informacyjne. Intensywność ich zależała od okresu trwania projektu.
W trakcie mobilności komunikacja prowadzona będzie werbalnie w trakcie spotkań grupowych i rozmów indywidualnych.
Narzędzia i metody współpracy i komunikacji:
1. Narzędzia; e - mail, Messenger, WhatsApp i Skype, telefon, rozmowa indywidualna , konferencja 
2. Metody: struktura płaska w komunikowaniu się głownie przez reprezentanta Partnera przyjmującego
(EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS SL) a Koordynatorem projektów Teresa Rożankowska ( Fundacja).
Reasumując można podkreślić , że nowoczesne narzędzia komunikacji ułatwiły proces doboru partnera, opracowania
metod i treści szkolenia, organizacji mobilności, przebiegu ewaluacji jego rezultatów. Proces komunikacji w projekcie
nie różnił się zasadniczo od normalnych działań Fundacji w realizacji bieżącej pracy projektowej. 
Z interesariuszami projektu w procesie upowszechniania metody komunikacji zostaną zredukowane do komunikacji
werbalnej (warsztaty i konferencje upowszechniające).
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Jak wybrali Państwo organizację przyjmującą? 

Organizację przyjmującą Fundacja Pro Europa wybrała uwzględniając swoje dotychczasowe kontakty i doświadczenie
oraz obszar gdzie występują największe problemy dotyczące włączenia społecznego w Hiszpanii. Dobór partnera
musiał uwzględniać doświadczenie i działanie na określonym terytorium adekwatnym do sytuacji którą projekt się
zajmował. Wybór oparty był o kryteria dodatkowe i nastąpił po zbadaniu: 
1. Zasobów tematycznych i doświadczeniu realizacji projektów mobilności. Czy zasoby te są zgodne z potrzebami
szkoleniowymi Fundacji. 
2. Doświadczenia z dotychczasowej współpracy z organizacją przy realizacji projektów Leonardo da Vinci.
3. Opinii o trenerach przewidzianych do prowadzenia szkolenia. Czy mają doświadczenie i są kompetentni w danym
obszarze.
4. Możliwości organizacyjnych zwłaszcza gdy chodzi o zorganizowanie szkolenia na miarę 
W tym wypadku konieczne było zapewnienie jednocześnie szkolenia teoretycznego, na wysokim merytorycznym
poziomie, warsztatów praktycznych i dyskusji z mentorem z organizacji zajmujących się osobami wykluczonymi oraz
udzielenie pomocy w zapewnieniu godziwych warunków pobytu grupy przez okres łącznie prawie 2 tygodni. 
Samo tylko szkolenia, nie spełniało naszych wymagań w zakresie realizacji celu głównego i celów szczegółowych
(winno być: szkolenie, warsztaty, dyskusje i pokazy mentorskie na miejscu, praca własna grupy) dlatego dokonaliśmy
wyboru w sposób kompleksowy i z zachowaniem należytej staranności co do uzyskania wysokiego poziomu efektów
przy określonym nakładzie środków.
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5. Zarządzanie projektem

W jaki sposób organizacje uczestniczące w projekcie rozwiązały kwestie praktyczne i logistyczne (np. podróż,
zakwaterowanie, ubezpieczenie, zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikow, wizy, pozwolenia na pracę, ubezpieczenie
społeczne, mentoring i wsparcie, spotkania przygotowawcze z udziałem partnerów etc)? 

Wsparcie organizacyjne:
Fundacja Gospodarcza Pro Europa była odpowiedzialna całościowo za realizację projektu, m.in.:
- przygotowanie językowe i kulturowe w Polsce (zorganizowanie szkolenia wewnętrznego)
- animacja czasu wolnego i prowadzenie weryfikacji nabytych kompetencji (testy i inne formy ewaluacji)
- kontakt z partnerem 
- podpisywanie umowy partnerskiej i innych dokumentów mobilności
- zapewnienie procesu rekrutacji zakończonego podpisaniem umów uczestnictwa (opracowanie umów)
- organizacji podróży, tj. rezerwacji i zakup biletów lotniczych, dojazdu do /z lotniska.(opłacenie określonych działań)
- zakupu ubezpieczeń, pokrywające koszty leczenia i innych działań paramedycznych, (rozeznanie rynku i opłacenie
określonych ryzyk ubezieczeniowych)
-nadzór nad procesem certyfikowania i oceny kompetencji, (przygotowanie dokumentów)
- wydanie uczestnikom przewidzianych w projekcie certyfikatów
-wykorzystanie rezultatów mobilności w procesie upowszechniania (organizacja działań upowszechniających)
Partner był odpowiedzialny za:
- organizację i odbiór z lotniska, poradę w zapewnieniu noclegów w hotelu, poradę w sprawie wyżywienia, organizację i
opłacenie transportu lokalnego
- przeprowadzenie opracowanego wspólnie programu szkolenia przez kompetentnych trenerów i mentorów 
- organizację programu kulturalnego w weekend, 
- nadzór i obsługę edukacji dualnej - warsztatów i spotkań z mentorami w organizacjach
- wydanie certyfikatów i potwierdzeń zdobytych kwalifikacji - Europass - Mobilność (wspólnie z Fundacją)

Kto i w jaki sposób zajmował się kwestiami związanymi z jakością i zarządzaniem projektem (np. porozumienia pomiędzy
organizacjami partneskimi, umowy z uczestnikami projektu)? 

Porozumienie podpisane było i wynegocjowane przez Fundację i Partnera przyjmującego. 
Umowa z uczestnikami podpisana była przez Fundację i Uczestnika 
Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji dorosłych i Karta jakości mobilności podpisana była pomiędzy
uczestnikiem, Fundacją i Partnerem.
Komisja Rekrutacyjna odpowiedzialna była za rekrutację, monitorowanie zarządzaniem projektem, weryfikację
rezultatów projektu. 
Bezpośrednie zarządzanie Projektem, odpowiedzialność prawna i finansowa leżała po stronie Zarządu Fundacji jako
jednej ze stron umowy partnerskiej oraz umowy na dofinansowanie projektu z instytucją krajową. Do realizacji
poszczególnych działań zostali oddelegowani pracownicy Fundacji, którzy byli odpowiedzialni za:
1. Zarząd Fundacji - ogólny nadzór nad zadaniami, kontrolowanie etapów realizacji poszczególnych działań (z udziałem
Komisji Rekrutacyjnej)
2. Pracownik Fundacji odpowiedzialny za kontakty w ramach partnerstwa (Kierownik szkoleń - V-ce Prezes Zarzadu)
3. Pracownik Fundacji odpowiedzialny za sprawy księgowo-finansowe,
4. Pracownik Fundacji odpowiedzialny za organizację przygotowania językowo-kulturowego Prezes Zarządu Fundacji 
5. Pracownik Partnera odpowiedzialny za kontakty w ramach partnerstwa oraz za sprawy
organizacyjno-administracyjne,
6. Pracownik Partnera - opiekun grupy, wyznaczony na okres przygotowawczy oraz mobilności -szkolenia

How did you assess the extent to which your project has produced the anticipated results and reached its objectives? 

The Recruitment Committee dealt with the examination of progress in the education process and the assessment of
newly acquired qualifications.
After the recruitment process, the RCo performed a monitoring and control role.
The ex-ante pre-departure survey was conducted and prepared by the CoR.
Monitoring was carried out during the mobility by means of attendance lists and monitoring visits.
The ex post survey after return was conducted and prepared by the CoR.
The survey, knowledge and competence test was carried out and prepared by the CoR.
The test concerned various topics raised during lectures, workshops, discussions and demonstrations with mentors, as
well as the work of our own group. The survey was conducted as a test of knowledge after returning to the country.
Another tool for assessing learning outcomes was the preparation of the informator by the participants.
Participating observation, attendance list analysis, implementation by the CoR
Observation of work and implementation of competences - implementation of the Foundation Board.
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Result indicators are:
Number of people who participated in the training / 5 people / measurement method: attendance list, ex ante and ex
post surveys.
Number of people who acquired new competences / 5 people / measurement method: Europass Mobility, course
organizer certificate, knowledge and competence test
Number of people who were involved in the implementation of projects focused on thematic activities related to mobility
/ 4 people / list of project staff and distribution of tasks,
Number of people who got involved in organizing the dissemination conference / 5 people / work at the conference,
speeches.
Number of people participating in the preparation of the guide / 5 people / articles.
Number of people who can use tool in working with excluded groups including migrants / 2 people / the Foundation
Board.

Prosimy opisać ewentualne problemy lub trudności, jakie napotkali Pańtwo w trakcie realizacji projektu oraz zastosowane
rozwiązania. 

Nie odbyliśmy spotkania i warsztatów w urzędzie pracy . Partner przyjmujący jednak zapewnił nam informacje i wykład
z interesującego nas tematu przez przygotowanego trenera.

Prosimy opisać, w jaki sposób prowadzony był monitoring i/lub wsparcie udzielane uczestnikom w trakcie projektu. 

Problemów organizacyjnych związanych z pobytem nie było. Dlatego nie było potrzeby zapewniania specjalnego
wsparcia uczestnikom. Działania realizowano planowo i kompetentnie. Monitoring, jak opisałem wyżej, prowadzony był
przez Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej. Badane były listy obecności, hospitacja na zajęciach, obserwacja
uczestnicząca w warsztatach i pracy grupy.

Prosimy opisać najistotniejsze tematy, jakie poruszał projekt.(Możliwy wielokrotny wybór) 
Edukacja międzykulturowa i międzypokoleniowa oraz uczenie się przez całe życie
Zagadnienia dotyczące migrantów
Włączenie społeczne - równość

Jeśli wybrane zostały inne tematy niż we wniosku o dofinansowanie, prosimy o wyjaśnienie tego wyboru. 

nie dotyczy

5.1. Przygotowanie uczestników

Jakiego rodzaju przygotowanie zapewniono uczestnikom (np. dotyczące zadań, kulturowe, dotyczące ryzyka itd.)? Kto
prowadził te zajęcia przygotowawcze? Jak była oceniona przydatność tych zajęć? (Uwaga: przygotowanie językowe
należy opisać w następnej sekcji). 

Przygotowanie do wyjazdu zostało zapewnione przez Fundację Gospodarczą Pro Europa.
Osobą odpowiedzialną był pracownik Fundacji Dyrektor Placówki Kształcenia ustawicznego prowadzonej przez
Fundację, Prezes Zarządu Fundacji), do której zadań należał nadzór nad m. in.: 
Przygotowaniem szkolenia dwu - modułowego:
1. Moduł kulturalno-oświatowy a w nim: 8 godzin zajęć gdzie przedstawiono podstawowe informacje o kraju mobilności
ze szczególnym uwzględnieniem danych na temat problemów wykluczenia i migrantów, życia
społeczno-gospodarczego, kultury, historii z wykorzystaniem: prezentacji multimedialnych, materiałów audio-video,
publikacji, materiały powielane, itp
Realizacja została powierzona na zasadzie umowy zlecenia trenerowi wyłonionemu w wyniku upublicznionego
zapytania ofertowego.
2. Moduł językowy - języka angielskiego - przed wyjazdem, min. 80 godzin zajęć obejmowało: język angielski -
słownictwo specjalistyczne oraz praktyczne ćwiczenie konwersacji (zadawanie pytań, argumentacja) o średnim
poziomie złożoności przy użyciu przyswojonego słownictwa specjalistycznego w celu przygotowania się do aktywnego
udziału w szkoleniu. Realizacja została powierzona na zasadzie zlecenia szkole językowej wyłonionej w wyniku
upublicznionego zapytania ofertowego.
3. Nauka własna uczestników w celu przyswojenia nauczonych zwrotów. Zapoczątkowana w okresie przygotowania do
wyjazdu a zakończona po zakończeniu mobilności. 
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4. Zakupione zostały słowniki dla uczestników wyjazdu zawierające specjalistyczne zwroty związane z tematyką
mobilności.Z ankiet (pre testy ) wynika ze organizacja przygotowania oceniona została przez uczestników na wysokim
poziomie.

5.2. Przygotowanie językowe

Czy wykorzystali Państwo część dofinansowania przyznanego w ramach wsparcia organizacyjnego na przygotowanie
językowe uczestników projektu? 
Tak 
Jakiego rodzaju przygotowanie językowe zaoferowali Państwo uczestnikom w ramach dofinansowania "wsparcia
organizacyjnego"? 

Kurs językowy (język angielski) w postaci zajęć konwersacyjnych.
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6. Działania

6.1. Podsumowanie zrealizowanych działań

Typ działania Liczba uczestników* Liczba osób towarzyszacych Łączna liczba uczestników i osób towarzyszących

Udział w kursach/szkoleniach 5 0 5

Łącznie 5 0 5

* Uwaga: Osoby towarzyszące nie są uważane za uczestników działań i są liczone osobno.

Jeśli dotyczy, prosimy opisać i wyjaśnić wszelkie zmiany w zrealizowanych działaniach w stosunku do planów na etapie wnioskowania. 

Zmiany:
1. Zmniejszenie , decyzją eksperta, ilości uczestników z 10 osobowej grupy na 5 osób
2. Wydłużenie o 2 m. czasu trwania projektu.

6.2. Podsumowanie mobilności

Typ działania L.p. Kraj
wysyłający

Kraj
przyjmujący

Obliczony
czas

trwania
(dni)

Czas
trwania
przerwy

(liczba dni)

Czas
trwania
okresu

mobilności
(dni)

Liczba
dni

podróży

Niefinansowany
czas trwania

mobilności (liczba
dni)

Finansowany
czas trwania

(liczba dni)

Przedział
odległości w
kilometrach

Łączna
liczba

uczestników*

Z całości
Osoby

towarzyszące
Uczestnicy ze

specjalnymi
potrzebami

Pracownik
niedydaktyczny

Udział w
kursach/szkoleniach 1 Polska Hiszpania 12 0 12 2 0 14 2000 - 2999

km 5 0 4 0

Łącznie 12 0 12 2 0 14 5 0 4 0

* Uwaga: Osoby towarzyszące nie są uważane za uczestników działań i są liczone osobno.

6.3. Podsumowanie uczestników

Typ działania Łączna liczba uczestników*
Z całości

Uczestnicy ze specjalnymi potrzebami Pracownik niedydaktyczny

Udział w kursach/szkoleniach 5 0 4

Łącznie 5 0 4
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* Uwaga: Osoby towarzyszące nie są uważane za uczestników działań i są wykluczone z liczenia.

6.4. Opis uczestników

Prosimy podać informacje o uczestnikach projektu (wiek, płeć, zawód, kierunek studiów itd.) i napisać, w jaki sposób byli weń zaangażowani i jak zostali wybrani. 

Uczestnicy projektu to doświadczeni trenerzy osób dorosłych, którzy zajmują się bezpośrednio działaniami na rzecz aktywizacji społeczno -zawodowej i włączenia społecznego grup defaworyzowanych (doradztwo
zawodowe, coaching) oraz osoby, które realizują i organizują projekty, warsztaty i inne formy aktywizacji zlecone Fundacji przez instytucje publiczne, dofinansowane z funduszy unijnych lub realizowane ze środków
statutowych organizacji. Potrzeby Uczestników wybranych do udziału w projekcie zostały zdefiniowane w trakcie współpracy z nimi, w wyniku rozmów i monitorowania ich pracy, co ma swoje odzwierciedlenie w EPR
organizacji i jej kadry. Zgłaszane potrzeby zniwelowania braków edukacyjnych w stosowaniu nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych z zakresu włączenia społecznego i skutecznej aktywizacji społecznej osób
wykluczonych, niewystarczającego poziomu kontaktów zagranicznych z zakresu wymiany doświadczeń dotyczących aktywizacji społeczno-zawodowej, oraz konieczność uzyskania doświadczenia w pisaniu projektów
polegających na prowadzeniu kształcenia i aktywizacji społeczno-zawodowej w grupach międzynarodowych i interkulturowych. 
Przeprowadzono otwarty proces rekrutacji oparty na poniższych zasadach:
1. Dotychczasowe doświadczenie i praca z osobami wykluczonymi, defaworyzowanymi w tym migrantami (opisane w CV) - 1 punkt
2. Poziom motywacji do uczenia się i pomysły na wykorzystanie zdobytych umiejętności (deklaracja motywacji)- 1 punkt
3. Znajomość, co najmniej jednego języka obcego, w tym angielskiego, pozwalającego na udział w angielskojęzycznym szkoleniu (rozmowa w języku angielskim przed egzaminatorem)- 1 punkt
4. Dotychczasowa współpraca na umowę cywilno-prawną lub zatrudnienie na etat w Fundacji - 1 punkt 
W celu dokonania zobiektywizowanej selekcji kandydatów zorganizowana została Komisja Rekrutacyjna składająca się z osób, członków Organu Kontrolno-Nadzorczego Fundacji - Rady Fundacji. Rekrutacja została
ogłoszona za pomocą mediów społecznościowych i strony Fundacji. Trwała ponad miesiąc. Dobór osób dokonany został zgodnie z zasadą równości płci. Każdy, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, miał taką
samą możliwość udziału w projekcie. 
W przypadku uzyskania równej ilości punktów pierwszeństwo udziału w mobilności uzyskały osoby z mniejszym stażem zawodowym. W ten sposób wyrównane zostaną szanse zawodowe personelu i współpracowników
Fundacji.
Teresa Rożankowska, wiek 55 lat, K, wykształcenie wyższe, prawnik
Katarzyna Trendewicz, wiek 34 lata, K, wykształcenie wyższe, hotelarz
Marlena Galus, wiek 32 lata, K, wykształcenie wyższe, socjolog
Mariusz Wrzecionkowski, wiek 71 lat, M, wykształcenie wyższe, doradca zawodowy
Roman Chamier-Ciemiński, wiek 61 lat, K, wykształcenie wyższe, coach, doradca zawodowy, ekonomista. 
Uczestnicy przez cały projekt byli zaangażowani w jego przebieg i osiąganie rezultatów. Przed mobilnością, jeszcze w trakcie rekrutacji, dokonaliśmy oceny naszych indywidualnych potrzeb i motywacji. W spotkaniach
organizacyjnych uczestnicy zapoznali się z programem i harmonogramem mobilności oraz wynikającymi z projektu zadaniami. Opracowaliśmy program kształcenia w zakresie przygotowania kulturowo-językowego.
Wszyscy uczestniczyli w szkoleniu. W związku z mobilnością:
- przygotowany został transport uczestników (2 osoby brały udział w działaniu),
- wybrany hotel i wynegocjowany koszt noclegów w porozumieniu z Partnerem przyjmującym (2 osoby brały udział w działaniu),
- dokonano rozeznania ceny i warunków ubezpieczenia uczestników (1 osoba brała udział w działaniu).
W trakcie mobilności wszyscy uczestnicy zbierali informacje, dane i materiały ze szczególnym uwzględnieniem przyszłych treści do podręcznika. Każda z osób już wtedy wiedziała , że będzie pisać artykuł do wspólnego
wydania materiałów w ramach działań upowszechniających oraz , że będzie występować na konferencji, spotkaniach osób zainteresowanych oraz współpracowników w celu przekazania zdobytych informacji i
umiejętności. 
Po mobilności cały zespół włączył się w organizacje konferencji i spotkań oraz pisanie informatora. 
Wybrano drukarnie, korektora, skład i przystąpiono do opracowania materiałów pomobilnościowych. 
Wszyscy również uczestniczyli w Konferencji oraz w badaniu ankietowym dotyczącym: przebiegu mobilności (ankieta post test), wiedzy i kompetencji (ankieta wiedzy) rozmowach z Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej
(kompetencje językowe).

6.5. Płeć

Typ działania Kobieta Mężczyzna Nieokreślona

Udział w kursach/szkoleniach 3 2 0

Łącznie 3 2 0
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* Uwaga: Osoby towarzyszące nie są uważane za uczestników działań i są wykluczone z liczenia.

6.6. Liczba uczestników przypadające na kraj organizacji goszczącej

Typ działania Kraj organizacji goszczącej Liczba uczestników*

Udział w kursach/szkoleniach Hiszpania 5

Łącznie 5

* Uwaga: Osoby towarzyszące nie są uważane za uczestników działań i są wykluczone z liczenia.

6.7. Informacje zwrotne od uczestników

Prosimy streścić komentarze uczestników, wskazać obszary wymagające udoskonalenia i wymienić napotkane problemy 

Przez komentarze uczestników przewijała się informacja o poprawnym przebiegu mobilności i realizacji programu w należyty sposób. Uczestnicy najczęściej zauważają , że projekt pozwolił im na podwyższenia kwalifikacji,
poznanie problemów związanych a aktywizacja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem , w tym migrantów w Andaluzji. Uzyskanie wiedzy o sposobach pracy coachingowej i doradczej z osobami wykluczonymi w
celu włączenia społecznego, poznanie zasad działania organizacji nastawionych na wsparcie dla tej grupy składającej się z różnych środowisk rozszerzyło nasze możliwości działania i praccy zawodowej. Brak
negatywnych doświadczeń możliwy był także dzięki temu, ze Partner przyjmujący potrafił elastyczni8e reagować na zgłaszane przez nas potrzeby rozmów z mentorami z organizacji wspierających oraz na nieoczekiwane
sytuacje w procesie kształcenia. Z powodu braku możliwości rozmowy w urzędzie pracy i dowiedzenia się o sytuacji młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem (NEET i inni) konieczne było przedstawienie tego tematów w
formie wykładu. Partner stanął na wysokości zadania zapewniając nam wymagany zasób wiedzy i informacji. Dla lepszego jeszcze przećwiczenia umiejętności ciekawym pomysłem, który zrodził się już w trakcie działań
upowszechniających, było aby szkolenie takie zakończyć w przyszłych projektach job shadowingiem dla uczestników mobilności w relacjach jeden do jednego , obserwacji pracy w odpowiednich komórkach różnych
organizacji i instytucji zajmujących się zagrożonymi wykluczeniem lub wykluczonymi. Pozytywnie oceniono w komentarzach możliwość bezpośrednich kontaktów z mentorami i trenerami na bazie warsztatów i dyskusji oraz
pracy w grupie.

6.7.1. Współczynnik złożonych raportów uczestników

Pracownicy

Współczynnik złożonych raportów uczestników 100.00%

6.7.2. Satysfakcja uczestników - pracownicy

Wskaźnik Poziom satysfakcji uczestników: pracownicy

Prosimy określić poziom ogólnej satyfakcji z mobilności w ramach programu Erasmus+ 100,00 %

Uwaga: stopień zadowolenia oznacza procent uczestników, którzy zadeklarowali poziom zadowolenia jako "bardzo zadowolony" lub "raczej zadowolony".
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7. Efekty uczenia się i wpływ

7.1. Efekty uczenia się

Prosimy opisać, jakie kompetencje (wiedza, umiejętności, postawy) zdobyli / rozwinęli uczestnicy projektu w odniesieniu do
każdego zrealizowanego. Czy udało się zrealizować założenia projektu w tym zakresie? Jeśli nie, prosimy o wyjaśnienie.

Jako podstawę opisu można wykorzystać informacje z raportów uczestników projektu. 

Uczestnicy projektu nabyli lub podnieśli w wyniku mobilności i udziału w projekcie wiedzę:
-na temat migrantów i problemów adaptacyjnych tych grup, których nie da się rozwiązać w sposób prosty i
jednoznaczny,
-na temat grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem w Hiszpanii,
-na temat metod i narzędzi edukacji dorosłych w zakresie aktywizacji społecznej jako pierwszego etapu (ale nie
jedynego) wychodzenia z zagrożenia i procesu włączenia społecznego, 
-na temat sposobów pracy z osobami defaworyzowanymi, jakie stosuje się w Hiszpanii,
-na temat działań organizacji i instytucji hiszpańskich zajmujących się reintegracją zawodową i społeczną,
-na temat aktywizacji społecznej różnych grup kulturowych (przez współpracę i współangażowanie), 
-na temat pisania i zarządzania projektami wspierającymi osoby wykluczone - aktywne włączenie (badanie wskaźników
efektywności).
Ponadto uzyskali umiejętności opisane poniżej: 
- stosowania metod i narzędzi pracy z grupami defaworyzowanymi, w tym z migrantami,
- samodzielnego prowadzenia działań organizacji i instytucji z obszaru reintegracji społeczno-zawodowej,
- doboru i wykorzystania różnych metod aktywizacji i motywacji osób z grup defaworyzowanych i wykluczonych,
- włączenia w projekty Fundacji metod pracy z osobami z różnych kultur i grup wykluczonych,
- posługiwania się językiem angielskim zawodowym z obszaru reintegracji społeczno-zawodowej,
- nawiązywania kontaktów i budowania sieci wymiany doświadczeń dotyczących aktywizacji społeczno-zawodowej,
- monitorowania wskaźników efektów aktywizacji społecznej i włączenia w życie społeczne grup defaworyzowanych i
zagrożonych wykluczeniem, 
- uwzględniania kontekstu kulturowego w aktywizacji społecznej osób z grup wykluczonych,
- wykorzystania narzędzi coachingowych i pracy na zasobach z grupami zagrożonymi wykluczeniem i
defaworyzowanymi.
Zmienili również swoje dotychczasowe postawy na bardziej kreatywne, otwarte i twórcze, takie jak:
- zwiększenie motywacji do samokształcenia i doskonalenia swoich umiejętności zawodowych
- podwyższenie pewności swoich działań aktywizujących stosowanych w pracy z grupami wykluczonymi lub
defaworyzowanymi
- otwarcie się i zrozumienie problemów związanych z kontaktami międzykulturowymi, warunków budowanie relacji z
osobami wykluczonymi, w tym migrantami 
- zwiększenie swojej kreatywność w tworzeniu i realizacji projektów nastawionych na aktywne włączenie z
wykorzystaniem doświadczeń międzynarodowych
- zwiększenie motywacji do rozwoju zawodowego i językowego oraz wzmocnienie chęci do pracy w grupie

7.1.1. Samoocena uczestników: pracownicy

Wskaźnik % uczestników odpowiadających
pozytywnie

moje możliwości kariery i zatrudnialność poprawiły się 100,00 %

Zdobyłem/łam praktyczne umiejętności istotne dla mojej obecnej pracy i rozwoju zawodowego 100,00 %

poszerzyłem wiedzę na temat przedmiotu którego uczę i/lub mojej dziedziny zawodowej 100,00 %

Polepszyła się moja znajomość metod oceny i przyznawania punktów w przypadku
kompetencji nabytych w wyniku formalnego i niefomalnego uczenia się 20,00 %

7.2. Potwierdzenie okresu mobilności uzyskane przez uczestników

Typ działania Typ zaświadczenia/certyfikatu Liczba uczestników
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Udział w kursach/szkoleniach Certyfikat konkretnego kursu 5

Udział w kursach/szkoleniach dokument Europass - Mobilność 5

Łącznie 10

Czy wszyscy uczestnicy otrzymali dokument stanowiący formalne potwierdzenie udziału w działaniach projektowych? 
Tak 
Prosimy opisać metody użyte do ewaluacji efektów uczenia się dla każdego zrealizowanego działania (np. poprzez
refleksję, spotkania, monitorowanie rezultatów uczenia się). 

W celu przeprowadzenia oceny osiągnięcia zakładanych celów i rezultatów w pierwszej kolejności zostały poddane
analizie założone wskaźniki. Następnie zapewniony został podział na części: obszar ewaluacji / kryterium oceny i
narzędzia oceny / osoby dokonujące oceny /wyniki i ich wykorzystanie. 
Zestawienie jest następujące:
1.Podwyższenie poziomu kompetencji / sprawdzenie czy uczestnicy mobilności podwyższyli swoje kwalifikacje przez
opis umiejętności i sprawdzian wiedzy/ Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej (K R) w oparciu o przygotowany przez
organizatora szkolenia test/wyniki wykorzysta się w procesie certyfikacji mobilności
2. Zapoznanie się i wdrożenie innowacyjnych metod pracy z osobami defaworyzowanymi , wykluczonymi i imigrantami
/ sprawdzenie czy uczestnicy mobilności uzyskali wdrożyli nowe metody w pracy zawodowej i sprawdzenie użycia
przykładowego narzędzia / Prezes Zarządu Fundacja w oparciu o pokaz pracy i opracowanie pisemne/wykorzysta się w
działalności Fundacji
3. Podwyższenie kompetencji personelu Fundacji w aspekcie ponadnarodowym / sprawdzenie czy uczestnicy
mobilności uzyskali, nawiązali kontakty międzynarodowe w celu wymiany doświadczeń / analiza sieci kontaktów i ich
wykorzystania / Prezes Zarządu Fundacji w oparciu o ewaluacyjną /wykorzysta się przy kolejnych projektach włączenia
społecznego
4. Podwyższenie umiejętności językowych w zakresie języka zawodowego/ test umiejętności językowych /
Przewodniczący K R w oparciu o wyniki testu/ wykorzysta się w pracy Fundacji
5. Trwałość rezultatów / obserwacja procesu utrwalania rezultatów u indywidualnych uczestników mobilności oceny
wyników konferencji i zmian oferty organizacji / Przewodniczący K R w oparciu o wyniki ankiety na koniec konferencji
/wykorzysta w realizacji przyszłych projektów
W celu oceny przebiegu procesu rekrutacji, przygotowania do wymiany , właściwej mobilności i upowszechnienia
zastosowane zostały następujące narzędzia ewaluacji:
1. Na etapie rekrutacji dokonano weryfikacji faktycznych działań z opracowanym regulaminem rekrutacji na zasadzie
badania dokumentów i krytycznej analizy zawartych w nich treści. W związku z faktem, iż to reprezentanci K R
realizowali proces rekrutacji ze wsparciem administracyjno- organizacyjnym pracowników Fundacji ewaluacji podlegało
zachowanie procedur. 
Osobą realizującą ewaluację był Przewodniczący Rady Fundacji
2. Na etapie przygotowania do wymiany gdy większość zadań wykonywali pracownicy i podwykonawcy Fundacji,
proces terminowości i zakresu prac ewaluowany był przez Prezesa Zarządu Fundacji za pomocą ankietowania
uczestników. 
3. Na etapie właściwej mobilności osobą do jej przeprowadzenia był Przewodniczący Rady Fundacji, który za pomocą
rozmów indywidualnych, badania zgodności faktycznych działań z harmonogramem, badania list obecności , ankiety
ewaluacyjnej na zakończenie mobilności, obserwacji uczestniczącej (wizyta monitorująca) dokona sprawdzenia
zgodności procesów z zapisami projektu. 
4. Na etapie upowszechniania, gdzie znowu ważne znaczenie miała aktywność samych uczestników mobilności i
wsparcie ze strony pracowników Fundacji , odpowiedzialnym za proces ewaluacji był Prezes Zarządu Fundacji. To on
przygotował ankietę końcową (post test i ankietę z wiedzy i kompetencji) , przeprowadził proces ankietowania.
Przewodniczący Rady przeprowadził test umiejętności językowych.

7.3. Wpływ

Prosimy opisać wpływ na uczestników, organizacje uczestniczące, grupy docelowe i innych istotnych interesariuszy (na
poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim i międzynarodowym). W szczególności prosimy opisać sposób, w
jaki projekt polepszył jakość regularnych działań prowadzonych przez organizacje uczestniczące. 

Z obserwacji środowiska podopiecznych i pracowników instytucji wynika, że istnieją problemy z motywowaniem, do
aktywizacji, tworzeniem atmosfery aktywizacji, zachęcaniem do zmiany swojej sytuacji w środowisku i na rynku pracy. Z
kolei ze strony pracowników instytucji i organizacji zajmujących się aktywizacją społeczną i zawodową, prowadzeniem
działań aktywizacji zawodowej i włączenia społecznego różnych grup defaworyzowanych i wykluczonych napotyka na
barierę wiedzy i umiejętności. Wnioski po szkoleniu mogą zostać wykorzystane w budowaniu innowacyjnych metod
aktywizacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych i defaworyzowanych w tym migrantów w środowisku lokalnym.
Ponadto informacje i wiedza zawarta w podręczniku – informatorze pozytywnie wpłynie na ogólny poziom pracowników
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i interesariuszy. Wpływ projektu będzie widoczny na kilku płaszczyznach: 
1. Pracownicy Fundacji
2. Organizacja - Fundacja
3. Beneficjenci aktywizacji społecznej i zawodowej osoby wykluczone / defaworyzowane / migranci
4. Partner zagraniczny
5. Interesariusze projektu, organizacje i instytucje zajmujące się problemem włączenia społecznego 
Aktywność uczestników mobilności w nabywaniu kompetencji (wiedzy, umiejętności i zmiany przekonań) umożliwiły
rozmowy, spotkania i prezentacje wewnątrz Fundacji, co pozwoliło na bezpośrednią implementację teoretycznych
informacji, metod i narzędzi w postaci dobrych praktyk, zmiany nastawienia na bardziej otwarte wobec zmian
zachodzących w grupach zagrożonych wykluczeniem i defaworyzowanych. Uczestnicy mobilności uzyskując formalne
potwierdzenia swoich podwyższonych kwalifikacji są w stanie wykazać się, wobec instytucji i organizacji wspierających
osoby wykluczone, wyższym poziom swoich umiejętności. Podwyższenie poziomu umiejętności i wiedzy dotyczących
aktywizacji grup zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych zapewni zniwelowanie braków i pozwoli na wdrożenie do
projektów nowych metod pracy z osobami defaworyzowanymi, wykluczonymi i imigrantami, wykorzystanie wiedzy z
mobilności. 
W aspekcie ponadnarodowym, podwyższenie umiejętności językowych w zakresie języka zawodowego i nawiązanie
kontaktów zawodowych z osobami zajmującymi się zawodowo aktywnym włączeniem społeczno-zawodowym grup
defaworyzowanych. 
Fundacja, jako organizacja wzbogaci swoją ofertę aktywizacji w ramach realizowanych różnych projektów,
finansowanych z Unii i innych działań statutowych nastawionych prospołecznie, na włączenie społeczne osób
wykluczonych i defaworyzowanych. Zwiększenie poziomu kompetencji pracowników pozwoli na uzyskanie wartości
dodanej zwiększającej poziom kompetencji organizacji, jako całości. W ten sposób zyskamy szansę na kolejne projekty,
a już realizowane zakończą się sukcesem. 
Natomiast beneficjenci aktywizacji społecznej i zawodowej osoby wykluczone /defaworyzowane / migranci będą
skutecznie wspierani i aktywizowani społecznie i zawodowo w oparciu o większy zasób metod i narzędzi pracy z grupą
i indywidualnych działań coachingowych z wykorzystywaniem ich osobistych motywacji do zmian. Osoby z grup
defaworyzowanych będą przy tym mieli pewność akceptacji i otwartości personelu projektów na problemy wynikające w
różnic kulturowych i społecznych dotyczących tych osób. 
Partner zagraniczny uzyska kolejne doświadczanie w organizacji kształcenia. Nabyte doświadczenie spożytkuje w
kolejnych projektach mobilności i kursów dla innych grup uczestników. 
Głównymi interesariuszami mobilności będą inni pracownicy i współpracownicy Fundacji, pracownicy pomocy
społecznej i instytucji rynku pracy oraz członkowie innych organizacji zajmujących się podobnymi działaniami. Wszyscy
oni zyskają informację i skorzystają na procesie multiplikowania osiągnięć mobilności także w trakcie konferencji i
innych działań upowszechniających. Baza doświadczeń organizacji będzie twórczo wykorzystana w kształceniu
pracowników pomocy społecznej w formie szkoleń komercyjnych. Zorganizowanie konferencji przyczyni się do
utrwalenia jej rezultatów a tym samym wpłynie na większe oddziaływanie samej mobilności.
Fundacja otrzymała grant na szkolenie z Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna i będzie realizować od 2.01.2020
r. szkolenia na terenie trzech województw dla 380 kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej.
Będzie zatem miała możliwość przekazania informacji o aktywizacji społeczno - zawodowej osób wykluczonych i
zagrożonych wykluczeniem, realizowanych w Hiszpanii. Napisanie projektu i inne działania Fundacji dają platformę do
efektywnego wykorzystania nabytych kompetencji organizacyjnych i pracowniczych. Jednak będzie to miała głownie
znaczenie regionalne a nie międzynarodowe. Fundacja rozważa możliwość wystąpienia z projektami ponadnarodowymi
dotyczącymi włączenia społecznego w różnych krajach i instytucjach.

Prosimy opisać, w jakim stopniu organizacje uczestniczące w projekcie zwiększyły swoje możliwości współpracy na
poziomie europejskim/międzynarodowym. 
3 - W dużym stopniu

7.3.1. Opinia uczestnika na temat wpływu na instytucję

Opinia uczestników mobilności pracowników: jak mobilność wpłynęła na instytucję wysyłającą?

Wskaźnik % uczestników
odpowiadających pozytywnie

Możliwość dzielenia się wiedzą zdobytą podczas mobilności z kolegami 100,00 %

Wykorzystywanie nowych metod nauczania/szkolenia oraz dobrych praktyk w mojej organizacji
macierzystej (wysyłającej) 80,00 %

Wzmocnienie pozytywnego nastawienia mojej organizacji wobec wysyłania większej liczby
pracowników za granicę w celu nauczania, podejmowania job shadowing lub udziału w szkoleniach 100,00 %

Wzmocnienie współpracy z organizacjami partnerskimi w tym projekcie 100,00 %
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8. Upowszechnianie rezultatów projektu

Którymi z rezultatów projektu chcieliby się Państwo podzielić? Prosimy o podanie konkretnych przykładów. 

Podzielić się chcemy wiedzą i informacjami zawartymi w podręczniku-Informatorze.
Ponadto metodami coachingu dla osób zagrożonych wykluczeniem. 
Kolejny przykład to praca doradcza z wykluczonymi w zakresie znalezienia się na rynku pracy, także w pewnym sensie
opierająca się na wykorzystaniu zasobów. 
Jeszcze ważnym elementem jest proces aktywizacji i włączenia społecznego osób z innych obszarów kulturowych ,
migrantów. Przekonaliśmy się i o tym chcemy mówić i pisać artykuł, ze praca z migrantami musi opierać się na 3
filarach włączenia społecznego. Pierwszy to motywowanie, wzmacnianie psychologiczne, analiza potrzeb i
coachingowe ustalanie celów oraz motywowanie do określania celów. Drugi to praca nad kompetencjami kluczowymi
osób ( w tym językowymi). Trzeci to aktywizacja zawodowa, doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe i badanie
mankamentów w zakresie umiejętności zawodowych migrantów. Bez jednoczesnego, opartego na tych filarach
działania na rzecz migrantów stworzymy sobie w Europie kolejna grupę wykluczona , będąca na marginesie życia
społecznego i sfrustrowana swoja sytuacją życiową.

Prosimy opisać działania, jakie zostały podjęte w celu podzielenia się rezultatami projektu w obrębie organizacji
uczestniczących i poza nimi. Jakich grup docelowych dotyczyły działania upowszechniające rezultaty? 

Żeby skutecznie podzielić się rezultatami projektu i ich upowszechniania podjęliśmy różnego rodzaju działania.
Opracowaliśmy prezentacje multimedialne zawierające informacje uzyskane w trakcie mobilności w celu podzielenia się
wiedzą i doświadczeniem oraz przybliżenia swoich doświadczeń innym instytucjom w trakcie spotkań z różnymi
grupami, zajmującymi się zawodowo pokrewną tematyką. Reprezentanci zespołu uczestniczącego w mobilności
spotkali się z różnymi grupami interesariuszy, indywidualnie lub zespołowo. Postanowiliśmy , że głównym punktem
działań promocyjnych i upowszechniających będzie zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt, która była
szansą na przedyskutowanie przez fachowców różnych sposobów i narzędzi pracy z grupami wykluczonymi i
defaworyzowanymi, w tym migrantami. Na Konferencji dokonaliśmy analizy porównawczej informacji zawartych w
podręczniku-informatorze, a uzyskanych w trakcie mobilności, z problemami występującymi w zakresie aktywizacji
społecznej i problemów z włączeniem społecznym w Polsce. Baza do przygotowania i dyskusji na Konferencji był
Informator, którego napisanie powierzyliśmy uczestnikom mobilności. Dodatkowo jeden artykuł, rozdział wykluczeniu
społecznym i zawodowym młodych Hiszpanów przez trenera z Malagi. Napisanie i wydanie informatora stworzyło
szansę podzielenia się rezultatami projektu. Jesteśmy w trakcie pisania artykułu, w oparciu o zgromadzony materiał, nt.
doświadczeń wynikających z mobilności i opublikujemy go w branżowych czasopismach i na stronach internetowych
skierowanych do pracowników pomocy społecznej i osób zajmujących się aktywnym włączeniem oraz organizacji
wspierających osoby wykluczone i defaworyzowane np. Doradca w Pomocy Społecznej czy strony stowarzyszeń i
fundacji zajmujących się wykluczeniem społeczno-zawodowym. (Kreatywni)
Natomiast na „upowszechniania przez działanie”. Bierzemy udział w projektach krajowych i międzynarodowych
skierowanych na poprawę sytuacji grup defaworyzowanych, wykluczonych w tym migrantów, a także wykluczonych ze
względu na wiek i stan zdrowia (od 1.01.2020 rozpoczynamy projekt „Wigor” mającym rozszerzyć kompetencje osób,
które pracują z tą grupą zagrożonych.

Prosimy wyjaśnić, jak uczestnicy dzielili się doświadczeniem ze swoimi kolegami w Państwa organizacji i poza nią. 

Dzielenie się doświadczeniami miało charakter indywidualny, rozmowy i raportowanie w środowisku najbliższych
współpracowników. 
Ponadto zrobiliśmy spotkanie załogi (tej części która zajmuje się projektami) rozmawialiśmy z pracownikami ośrodków
pomocy społecznej, z którymi chcemy realizować projekty na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych.
.Owocem tych spotkań po mobilności były kolejne projekty współpracy, z którymi występowaliśmy o dofinansowanie
unijne. Mobilność i doświadczenia z niej wynikające pozwoliły na zwiększenie zaangażowania pracowników co stało się
przykładem dla pozostałych członków zespołu i partnerów we współpracy do pogłębiania swoich umiejętności i
realizacji samodzielni8e zasady LLL na potrzeby zawodowe i osobiste.
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9. Budżet

9.1. Podsumowanie budżetu

Typ działania
Podróż

Koszty nadzwyczajne
związane z wysokimi kosztami

podróży
Wsparcie indywidualne Opłata za udział w kursie Wsparcie osób ze specjalnymi

potrzebami Koszty nadzwyczajne
Łączna
kwota

zgodnie z
umową

finansową

Łączna
sprawozdana

kwotaKwota
dofinansowania

Kwota
sprawozdana

Kwota
dofinansowania

Kwota
sprawozdana

Kwota
dofinansowania

Kwota
sprawozdana

Kwota
dofinansowania

Kwota
sprawozdana

Kwota
dofinansowania

Kwota
sprawozdana

Kwota
dofinansowania

Kwota
sprawozdana

Udział w kursach/szkoleniach 1,800.00 1,800.00 0 0.00 7,280.00 7,280.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,580.00 12,580.00

Łącznie 1,800.00 1,800.00 0 0.00 7,280.00 7,280.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,580.00 12,580.00

Wypłacone wsparcie organizacyjne
Wsparcie organizacyjne - sprawozdane

Liczba uczestników* Całkowita kwota dofinansowania (obliczona) Całkowita kwota (skorygowana)

Wsparcie organizacyjne: 1,750.00 5 1,750.00 1,750.00

* Uwaga: Osoby towarzyszące nie są uważane za uczestników działań związanych z mobilnością i nie są brane pod uwagę przy obliczaniu wsparcia organizacyjnego.

Koszty nadzwyczajne - gwarancja: 0.00

9.1.1. Całkowita kwota na realizację projektu

Całkowita sprawozdana kwota na realizację projektu 14,330.00

Prosimy przedstawić ewentualne uwagi odnośnie wprowadzonego powyżej budżetu. 

brak uwag

9.2. Podróż

Typ działania L.p. Kraj wyjazdu Kraj przyjazdu Przedział odległości w kilometrach Dofinansowanie na uczestnika Łączna liczba uczestników i osób towarzyszących Koszty nadzwyczajne - Wysokie koszty podróży uczestników Całkowita kwota

Udział w kursach/szkoleniach 1 Polska Hiszpania 2000 - 2999 km 1,800.00 5 0 1,800.00

Łącznie 0.00 1,800.00

9.3. Koszty nadzwyczajne - Wysokie koszty podróży uczestników

Ta sekcja nie ma zastosowania dla tego projektu 
9.4. Wsparcie indywidualne

Typ działania L.p. Kraj
przyjazdu

Uczestnicy Osoby towarzyszące Całkowita
kwota

Czas trwania - uczestnik
(liczba dni)

Liczba uczestników (bez osób
towarzyszących)

Dofinansowanie na
uczestnika

Czas trwania - osoba towarzysząca
(liczba dni)

Liczba osób
towarzyszących

Kwota na osobę
towarzyszącą

Udział w
kursach/szkoleniach 1 Hiszpania 14 5 1,456.00 0 0 0.00 7,280.00

Łącznie 7,280.00
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9.5. Opłata za udział w kursie

Typ działania Finansowany czas trwania (liczba dni) Liczba uczestników Kwota na uczestnika na dzień Całkowita kwota

Udział w kursach/szkoleniach 50 5 70.00 3,500.00

Łącznie 5 Łącznie 3,500.00

9.6. Wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami

Ta sekcja nie ma zastosowania dla tego projektu 
9.7. Koszty nadzwyczajne

Ta sekcja nie ma zastosowania dla tego projektu 
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10. Uwagi końcowe

Prosimy o wszelkie dalsze komentarze, jakie chcieliby Państwo przekazać Narodowej Agencji lub Komiscji Europejskiej na
temat zarządzania i wdrażania programu Erasmus+ w ramach Akcji 1 "Mobilność edukacyjna". 

brak uwag
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11. Załączniki
dodatkowe dokumenty, które są obowiązkowe przy wypełnianiu raportu;

Uwaga: Prosimy pamiętać, że wszystkie dokumenty wymienione w sekcji 'Lista kontrolna' muszą być dołączone w tym
miejscu przed złożeniem formularza online.
Przed złożeniem raportu do Narodowej Agencji, prosimy sprawdzić, czy:

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące projektu zostały wpisane do systemu Mobility Tool+;
formularz raportu został wypełniony w jednym z wymaganych języków określonych w umowie o dofinansowanie;
zostały załączone wszystkie stosowne dokumenty:
Oświadczenie podpisane przez prawnego przedstawiciela organizacji beneficjenta.
wszystkie niezbędne dokumenty, zgodnie z wymogami umowy finansowej.
wypełniony formularz został zapisany na komputerze lub wydrukowany w celu archiwizacji;
na Platformę rezultatów projektów Erasmus+ http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ zostały
wgrane właściwe rezultaty.

Lista załadowanych plików
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