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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA  
W MODELU WSPARCIA  „PEŁNY PORTFEL” 

 

Model wsparcia  „Pełny portfel” realizowany jest przez Fundację Innowacja i Wiedza 
w ramach powierzonego grantu dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe 
możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

• Zapisy Regulaminu spełniają zasady równości dostępu i równości szans osób 
ubiegających się o udział w modelu wsparcia w określonych regulaminem 
formach.  

• Regulamin jest dostępny w biurze Grantobiorcy oraz na stronach  
internetowych: www.fiiw.pl; www.pelnyportfel.fiiw.pl  

• Każdy z Uczestników/czek modelu wsparcia zobowiązany jest do zapoznania 
się i akceptacji treści Regulaminu.  

§ 1  
INFORMACJE OGÓLNE 

1. Grantobiorca: Fundacja Innowacja i Wiedza, Al. Komisji Edukacji Narodowej 
18/5b; 02-797 Warszawa 

2. Tytuł modelu wsparcia: „Pełny portfel” 
3. Okres testowania modelu wsparcia: od 01.01.2021 r. do 31.01.2022 r. 
4. Model wsparcia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 
5. Niniejszy Regulamin określa kryteria i zasady procesu rekrutacji Uczestników/ 

czek modelu wsparcia oraz warunki uczestnictwa w testowaniu modelu wsparcia 
pt. „Pełny portfel”. 

6. Celem modelu wsparcia jest zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania 
finansami osobistymi u 60 dorosłych mieszkańców Mazowsza, z niskimi 
umiejętnościami podstawowymi, pozostających bez zatrudnienia, poprzez 
uczestnictwo w kursie on-line „Pełny portfel” oraz konsultacjach z ekspertami.  

§ 2  
DEFINICJE 

Definicje używane w ramach niniejszego Regulaminu każdorazowo oznaczają: 
1. Model/ model wsparcia – przedsięwzięcie pt. „Pełny portfel” realizowane przez 

Fundację Innowacja i Wiedza na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 
WER19SZA0037 

2. Grantodawca – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. 
3. Kandydat/ka – osoba fizyczna (starająca się o udział w modelu wsparcia), która 

złożył/a formularz rekrutacyjny. 
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4. Uczestnik/czka modelu wsparcia – osoba, która zostanie zakwalifikowana do 
modelu wsparcia, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 

5. Osoby dorosłe o niskich umiejętnościach podstawowych – osoby powyżej 25. 
roku życia, które bez względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia, 
posiadają umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, 
rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe oraz kompetencje społeczne), 
odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3. poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji 
(PRK). 

6. Umiejętności podstawowe – w projekcie „Szansa” umiejętności podstawowe 
obejmują rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, 
umiejętności cyfrowe (korzystania z nowych technologii) oraz kompetencje 
społeczne (np. komunikacja interpersonalna, dostosowanie do zmian, praca w 
zespole, wyznaczanie realistycznych celów życiowych, radzenia sobie w sytuacji 
konfliktu i rozwiązywanie konfliktów, podejmowanie decyzji, wykazywanie się 
inicjatywą). 

7. Testowanie modelu – realizacja modelu wsparcia z Uczestnikami/czkami 
(osobami o niskich umiejętnościach podstawowych) opisana w formularzu modelu 
wsparcia pt. „Pełny portfel”. 

§ 3 
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW 

1. Uczestnikiem/czką modelu wsparcia może być osoba, która spełnia łącznie 
następujące warunki: 
a) osoba dorosła pozostająca bez pracy (bierna zawodowo i/lub bezrobotna),np. 

osoba chcąca wejść na rynek pracy po długiej przerwie, kobiety po długim 
okresie wychowywania dzieci, osoba sprawująca opiekę nad osobą zależną, 

b) osoba powyżej 25. roku życia, 
c) osoba z o niskich umiejętnościach podstawowych (rozumienie i tworzenie 

informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe, kompetencje 
społeczne) odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3. poziom Polskiej 
Ramy Kwalifikacji. 

2. Rekrutacja będzie prowadzona w trybie ciągłym, aż do wyczerpania wolnych 
miejsc. 

3. Chęć udziału w modelu wsparcia można zgłosić poprzez: 
a) złożenie uzupełnionego formularza rekrutacyjnego w formie on-line wraz z 

załącznikami, którego wzór znajduje się na stronie: www.pelnyportfel.fiiw.pl  
b) złożenie uzupełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz z 

załącznikami w formie papierowej, dostępnej na stronie 
www.pelnyportfel.fiiw.pl   oraz w biurze Fundacji Innowacja i Wiedza, al. KEN 
18 lok. 4b w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00  
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c) w przypadku braku dostępu do obu wersji formularza, uzupełnienie w formie 
rozmowy telefonicznej z ekspertem ds. rekrutacji pod nr telefonów: 730-210-
159, 730-210-161 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.  
Warunkiem zatwierdzenia formularza rekrutacyjnego jest złożenie podpisów 
na komplecie dokumentacji (formularz, oświadczenie) w biurze Fundacji 
Innowacja i Wiedza w najszybszym możliwym terminie, ustalonym podczas 
rozmowy z ekspertem ds. rekrutacji.  

4. Diagnozą w ramach testowania modelu wsparcia zostanie objętych 80 osób.  
5. Rekrutacja Uczestników/czek zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą 

równości szans kobiet i mężczyzn, niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami. 

6. Proces rekrutacji polega na przeprowadzeniu diagnozy umiejętności i potrzeb 
edukacyjnych Kandydatów/ek w dwóch etapach: 

a) Etap 1:  
- złożenie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami 
- ocena formularza przez eksperta ds. rekrutacji 
- kwalifikacja Kandydata/ki do drugiego etapu rekrutacji 

b) Etap 2:  
- wywiad (diagnoza pogłębiona) z ekspertem ds. diagnozy i analizy 
pogłębionej w formie bezpośredniego spotkania (ok. 2 godziny). W 
uzasadnionych przypadkach (bariery z dotarciem do miejsca spotkania, 
opieka nad osobą zależną) dopuszcza się również  inne formy spotkania: 
telefoniczna lub przez komunikatory (Skype, Whatsup, inne - forma 
wideorozmowy). 
- ewaluacja diagnozy przez eksperta ds. diagnozy i analizy pogłębionej 
- kwalifikacja Kandydata/ki do modelu wsparcia 
- przygotowanie indywidualnej ścieżki rozwoju dla Uczestnika/czki modelu  
- rozmowa w formie informacji zwrotnej z Uczestnikiem/czką modelu 
- podpisanie umowy i deklaracji uczestnictwa w modelu wsparcia 

7. Ocenie będzie podlegał Formularz rekrutacyjny (ekspert ds. rekrutacji - Etap 1) 
oraz diagnoza pogłębiona w formie wywiadu (ekspert ds. diagnozy i analizy 
pogłębionej Etap 2)  

8. W Formularzu rekrutacyjnym ocenie podlegać będą kryteria formalne:  
– poprawnie wypełniony formularz,  
- wiek Uczestnika/czki (powyżej 25 roku życia),  
- miejsce zamieszkania 
- pozostawanie bez zatrudnienia 
oraz merytoryczne dotyczące oceny poziomu wiedzy i kompetencji społecznych 
(nie wyższy niż 3 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji):  
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- część dotycząca wiedzy finansowej, zawierająca 6 pytań zamkniętych i 
otwartych – maksymalna liczba punktów do osiągnięcia: 8  
- część dotycząca kompetencji społecznych zawierająca 10 pytań zamkniętych i 
otwartych – maksymalna liczba punktów do osiągnięcia: 14 
 

9. Punkty dodatkowe zostaną przyznane: 
• osobom zamieszkująca obszary wiejskie -1 pkt 
• osobom niepełnosprawnym (pod warunkiem dostarczenia orzeczenia) -1 

pkt 
• osobom, których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę w rodzinie -

1 pkt 
• osobom posiadającym 3 dzieci i więcej poniżej 18 r.ż -1 pkt. 

10. Do projektu zostaną przyjęte osoby, które uzyskały nie więcej niż 80 % punktów w 
kategorii wiedza finansowa i/lub kompetencje społeczne, co oznacza, że spełniają 
one warunek formalny – poziom umiejętności podstawowych i kompetencji 
społecznych nie wyższy niż 3 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.  

11. Wywiad pogłębiony będzie podlegał pogłębionej analizie dotyczącej poziomu 
umiejętności podstawowych i kompetencji społecznych poprzez weryfikację: 

a) wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie finansów: 
• czytanie ze zrozumieniem dokumentów oraz samodzielne tworzenie pism 

dotyczących finansów osobistych 
• wykonywanie kalkulacji w zakresie finansów osobistych 
• korzystanie z programów komputerowych, narzędzi i aplikacji 

internetowych 
b) kompetencji społecznych w praktyce w zakresie: 
• komunikacji interpersonalnej 
• asertywności 
• motywowania innych 
• wyznaczania realistycznych celów 
• podejmowania decyzji 

 
Ocena eksperta będzie miała formę opisową wraz z uzasadnieniem decyzji o 
kwalifikacji lub odrzuceniu Kandydata/ki.  

12. Kandydaci/tki, które nie zostaną zakwalifikowani/e z powodu wyczerpania 
wolnych miejsc zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. Kolejność będzie 
wyznaczana poprzez liczbę uzyskanych punktów podczas rekrutacji.  

13. W przypadku braku kwalifikacji do udziału w modelu wsparcia z powodu nie 
spełnienia kryteriów formalnych i/lub merytorycznych, Kandydaci zostaną o tym 
fakcie poinformowani pisemnie lub ustnie (wiadomość e-mail/rozmowa 
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telefoniczna) i zostanie im przedstawiony wynik diagnozy wraz z uzasadnieniem 
oraz wskazaniem innych form rozwoju w danym obszarze tematycznym. 

14. Do modelu wsparcia zostanie zakwalifikowanych min. 60 Uczestników/czek. 
15. Każdy/a z Uczestników/czek może brać udział wyłącznie w testowaniu jednego 

modelu finansowanego w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla 
dorosłych”.  
 
 

§ 4  
ZAKRES I ORGANIZACJA WSPARCIA 

1. Projekt zakłada realizację następujących działań: 
a) wsparcie edukacyjne  
b) wsparcie psychologiczne, 
c) wsparcie doradcze specjalistów: doradca zawodowy, coach, doradca 

walidacyjny i innych specjalistów w zależności od zindywidualizowanych 
potrzeb. 

d) walidację efektów uczenia się.   
2. Wsparcie edukacyjne ukierunkowane jest na rozwój umiejętności podstawowych  

oraz kompetencji społecznych w zakresie edukacji finansowej, realizowanych w 
formie indywidualnej i grupowej. 

3. Wsparcie edukacyjne zakłada realizację: 
a) Kursu on-line składającego się z modułów tematycznych: 

- Budżet domowy 
- Rozsądne pożyczanie 
- Oszczędzanie praktycznie 
- Bezpieczeństwo finansów w sieci 
- Prawa konsumenta 
- Cele finansowe, formy wsparcia i motywacja 

b) Warsztatu obsługi platformy e-learningowej (5 grup x 16 godzin 
szkoleniowych) – dla Uczestników/czek, którzy/re zgłoszą taką potrzebę 

c) Wsparcia e-nauczyciela w procesie kształcenia on-line (średnio 6 
godz./osobę) 

d) Warsztatu kompetencji społecznych (5 grup x 16 godzin szkoleniowych) 
Wsparcie edukacyjne zostanie dostosowane do indywidualnych potrzeb 
Uczestników/czek testowania modelu na podstawie przeprowadzonej diagnozy.  
4. Wsparcie psychologiczne (średnio 2 godz./osobę) realizowane będzie w 

przypadku uzasadnionej potrzeby Uczestników/czek. 
5. Wsparcie doradcze specjalistów realizowane będzie w zależności od 

zdiagnozowanych potrzeb Uczestników/czek modelu wsparcia:  
- doradca zawodowy (średnio 4 godziny/osoba) 
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- coach ( średnio 2 godzin/osoba) 
- inni specjaliści (prawnik, pracownik socjalny, pedagog, itp.), w zależności od 
zdiagnozowanych potrzeb  

6. Walidacja efektów uczenia się: 
a) Każdy uczestnik, który weźmie udział w pełnym procesie edukacyjnym, będzie 

mógł przystąpić do procesu walidacji, czyli weryfikacji efektów uczenia się w 
ramach modelu wsparcia pt. „Pełny portfel”. 

b) Udział w procesie walidacji  jest dobrowolny. 
c) Walidacja będzie odbywała się w formie indywidualnego spotkania w sali, 

wyposażonej w niezbędny sprzęt (komputer z dostępem do Internetu i 
narzędzi np. arkusz kalkulacyjny) oraz inne materiały niezbędne do wykonania 
zadań (np. wzory umów kredytowych, oferty produktów finansowych), co 
pozwoli na zachowanie pełnego komfortu spotkania. 

d) Walidacja będzie przeprowadzona przez 2 asesorów walidacyjnych, którzy 
podpiszą deklaracje poufności i bezstronności wobec Uczestnika/czki modelu. 

e) Uczestnikom/czkom zostanie zagwarantowana poufność informacji na ich 
temat (dostęp do tych informacji będą miały tylko osoby uprawnione i ściśle 
związane z procesem walidacji), a także przeprowadzenie procesu z 
poszanowaniem indywidualnych predyspozycji i cech każdego/każdej 
Uczestnika/czki. 

f) Walidacja będzie odbywała się w formie . wywiadu swobodnego (rozmowa 
indywidualna z Uczestnikiem/czką) podczas którego asesorzy będą 
weryfikować efekty uczenia się danej osoby, zadając w tym celu  pytania , a 
także prosząc o wykonanie różnych zadań praktycznych. 

g) Każdy/a Uczestnik/czka będzie mógł/mogła (przed przystąpieniem do 
walidacji) skorzystać z wsparcia doradcy walidacyjnego (średnio 2 
godziny/osoba), który przekaże wszystkie szczegółowe informacje na temat 
tego procesu i warunków udziału oraz na każdym etapie będzie wspierał 
Uczestników/czki w tym procesie. 

h) Przebieg całego procesu walidacji będzie dokumentowany na każdym jego 
etapie a następnie zostanie zarchiwizowany, 

i) Każdy/a Uczestnik/czka bez względu na wynik walidacji zostanie szczegółowo 
poinformowany o wynikach wraz z ich uzasadnieniem. 

j) Ze względu na nieformalny charakter edukacji, Grantobiorca będzie wystawiał 
zaświadczenia o pozytywnym zakończeniu kursu z edukacji finansowej, wraz 
ze wskazaniem poszczególnych zagadnień tematycznych, poziomu wiedzy i  ́ 
umiejętności osiągniętych przez Uczestnika/czkę. 

k) Każdy/a z Uczestników/czek otrzyma informację zwrotną w zakresie 
możliwości rozwoju dalszych umiejętności, obszarów wymagających 
doskonalenia oraz mocny stron. 
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l) W przypadku negatywnego wyniku walidacji i po przedstawieniu uzasadnienia, 
Uczestnik/czka będzie miał/a prawo do odwołania się od tej oceny. 

§ 5 
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

1. Uczestnik/-czka ma obowiązek skutecznego poinformowania Grantobiorcy o: 
a) dłuższej niemożności skorzystania ze wsparcia, na które został/a 

zakwalifikowany/a, 
b) rezygnacji z uczestnictwa w modelu, niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny 

uniemożliwiającej dalsze uczestnictwo z zachowaniem formy pisemnej. 
2. Inne obowiązki Uczestnika/-czki modelu: 

a) udział we wszystkich formach zajęć i wsparciu przewidzianym w modelu, 
zgodnie z preferencjami i potrzebami, 

b) uczestniczenie w działaniach realizowanych przez Grantobiorcę niezbędnych 
do osiągnięcia rezultatów modelu, 

c) wypełnianie i przekazywanie Grantobiorcy dokumentów związanych z 
realizacją modelu, o których wypełnienie wystąpi Grantobiorca, 

d) przestrzeganie postanowień Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w modelu, 
e) dostosowywania się do wskazań i zaleceń Grantobiorcy w zakresie 

uczestnictwa w modelu. 

§ 6  
REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 

1. Grantobiorca zastrzega sobie prawo do zakończenia udziału Uczestnika/-czki 
modelu w następujących przypadkach: 
a) naruszenia przez Uczestnika/-czkę modelu postanowień niniejszego 

Regulaminu, w szczególności poprzez podanie nieprawdziwych danych, 
b) rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas realizacji wsparcia. 

2. Rezygnacja z udziału w modelu w trakcie jego trwania możliwa jest tylko w 
uzasadnionych przypadkach, które mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej, 
działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane Uczestnikowi/-czce modelu 
w momencie rozpoczęcia udziału w modelu. Rezygnacja wymaga pisemnego 
uzasadnienia. Na powstałe w ten sposób wolne miejsce zostanie 
zakwalifikowany/a Kandydat/ka z listy rezerwowej. 

§ 7  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zapisy niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. 
2. W przypadku wątpliwości związanych z interpretacją Regulaminu, interpretacji 

wiążącej dokonuje Grantobiorca. 
3. Kwestie sporne nieuregulowane w Regulaminie rozstrzygane będą przez 

Grantobiorcę, a w przypadku braku porozumienia, właściwym dla ich 
rozstrzygnięcia będzie Sąd właściwy siedzibie Grantobiorcy. 



 

   
 
 

Fundacja	 Innowacja	 i	 Wiedza	 testuje	 model	 wsparcia	 „Pełny	 portfel”	 w	 ramach	
powierzonego	 grantu	 dofinansowanego	 z	 projektu	 „Szansa	 –	 nowe	 możliwości	 dla	
dorosłych”,	 realizowanego	w	ramach	Programu	Operacyjnego	Wiedza	Edukacja	Rozwój	
2014	 –	 2020,	 współfinansowanego	 przez	 Unię	 Europejską	 ze	 środków	 Europejskiego	
Funduszu	Społecznego	

	
 

4. Grantobiorca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym 
Regulaminie. 

5. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia publikacji zmienionego Regulaminu na 
stronie: www.fiiw.pl www.pelnyportfel.fiiw.pl  z informacją o zaistniałej zmianie. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2021 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w modelu wsparcia: 
1. Formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1 
2. Oświadczenie – załącznik nr 2 
 
 
 


