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Cele i założenia Regionalnego Konkursu Grantowego  

Programu „Równać Szanse” 

Cel Programu „Równać Szanse” 

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, 

w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone 

przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości. Ma bowiem takie samo prawo, jak jego 

rówieśnik z dużej aglomeracji, by spróbować odnieść sukces na miarę własnych możliwości oraz by jak 

najlepiej wykorzystać szanse, które przyniesie mu życie.  

 

Programem „Równać Szanse” objęliśmy młodych ludzi w wieku 13-19 lat z miejscowości, w których 

mieszka nie więcej niż 20 tys. osób. Chcemy, by na tym terenie za sprawą ciekawych projektów, młodzi 

mogli sprawdzić w czym mają szansę być skuteczni i doceniani przez innych – tu gdzie mieszkają, lub tam 

gdzie się kiedyś być może przeprowadzą – wszędzie, gdziekolwiek będą chcieli żyć. 

 

Cel Regionalnego Konkursu Grantowego 
Celem Regionalnego Konkursu Grantowego jest wsparcie finansowe oraz merytoryczne najlepszych 

projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, biblioteki gminne, domy kultury i grupy 

nieformalne. 

 

Najlepsze projekty to takie, które najlepiej realizują zakładany cel projektu – jest nim widoczny i szybki 

rozwój następujących umiejętności u młodych ludzi z małych miejscowości: 

• wykorzystania tego, co może mu sprzyjać – chodzi o nowe, inne niż dotąd spojrzenie na swoje 

środowisko: w ciekawej formie, przez pryzmat jego walorów i ograniczeń. Równolegle chodzi też 

o sprawdzenie samego siebie, czyli tego, jakie są mocne i słabe strony konkretnego młodego 

człowieka; 

• zjednywania sobie innych – chodzi o to, by młody człowiek w projekcie miał szanse sprawdzenia 

się w nowych relacjach z ludźmi i instytucjami, a także nauczenia się jak współpracować w grupie 

– m.in. jak znajdować wspólne cele z korzyścią dla wszystkich. 

 

Najlepsze projekty powinny również rozwijać wśród lokalnych organizacji, grup nieformalnych i instytucji 

pozaszkolnych następujące umiejętności: 

• docierania do problemów, potrzeb i możliwości danej społeczności; 

• zdobywania partnerów do realizacji przedsięwzięć. 

 

To dzięki tym umiejętnościom młody człowiek z małej miejscowości nauczy się samodzielnie i świadomie 

osiągać wyznaczane przez siebie cele, myśląc przy tym perspektywicznie o własnym życiu. A więc 

wzrosną jego szanse na dobry start w dorosłe życie.  

Z kolei grantobiorcy zyskają z jednej strony wiarygodność w oczach swego otoczenia, a z drugiej nowe 

możliwości realizacji swych przyszłych przedsięwzięć. 
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Program „Równać Szanse” jako odpowiedź na specyfikę małych 

miejscowości 

Adresatami (beneficjentami) projektów realizowanych w ramach Programu „Równać Szanse” jest 

młodzież w wieku od 13 do 19 lat (ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i 

miast do 20 000 mieszkańców.  

 

Dlaczego Program „Równać Szanse” skierowany jest akurat do takiej kategorii 

młodzieży? 
Polska to, poza dużymi miastami, tysiące małych miejscowości, w których silne więzy pomiędzy ludźmi, 

sąsiedzka pomoc, czy jasne reguły działania, to atuty społeczności lokalnej i jednocześnie solidna 

podstawa wychowania młodego człowieka. Zwłaszcza teraz, gdy zmiany w naszej rzeczywistości są tak 

dynamiczne, warto nauczyć się, jak czuć się równie dobrze, co we własnej, rodzimej grupie, w każdej 

nowopoznanej społeczności. Chodzi bowiem o to, by działać świadomie i kreatywnie, niezależnie od 

tego, kogo spotykamy na swojej drodze, gdzie się znaleźliśmy i z jakimi sytuacjami mamy tam do 

czynienia. To „nowe” może spotkać młodego człowieka na drugim końcu Polski, ale może się pojawić i w 

jego najbliższej okolicy. Życie wymaga od nas tego, abyśmy „z marszu” wchodzili w zupełnie nowe role. 

To przede wszystkim wspaniała okazja, by sprawdzić, co może być dla nas dobre na teraz, a potem na 

start w dorosłość. Bezpieczną, dostatnią, ale i ciekawą – taką, jak sobie wymarzyliśmy. 

W Programie „Równać Szanse” nie chodzi nam o to, by młodzież z małych miejscowości przygotować do 

życia w mieście, bo nie miasto jest tu szczególną wartością, lecz niezależność w świadomym, opartym na 

rzetelnej wiedzy, wyborze, którego dokonuje młody człowiek. Bo już wie, że tak samo pewnie jak w 

swojej okolicy, mógłby czuć się gdziekolwiek i z kimkolwiek. Bo już wie, że również w swojej okolicy 

mógłby robić coś nowego, niezwykłego, ważnego.  

Wiemy dobrze, że do każdego z nas należy ostateczna decyzja czy wykorzystamy szansę w życiu. 

Niemniej jednak, o ile w bardzo dużych społecznościach, w których aż roi się od nowych kontaktów, 

sytuacji, ról i relacji, młody człowiek całą paletę szans do wyboru ma często podaną jak na talerzu, o tyle 

w małych miejscowościach warto tworzyć mu ciekawe okazje do „sprawdzenia się” w tym, czego dotąd 

nie odnalazł, nie wybrał, nie doświadczył. O to chodzi w „równaniu szans”.  

Różnica mała-duża miejscowość polega na deficycie szans 

• Tam, gdzie mieszka stosunkowo mało osób, mamy przez to mniejsze szanse, by nauczyć się radzić 

sobie w zupełnie nowych sytuacjach.  

• W mniejszych miejscowościach po prostu nie ma aż tak wielu okazji do nowych kontaktów, które 

uczą nas, jak radzić sobie w nowych sytuacjach.  

• W mieście młody człowiek ma stosunkowo dużo łatwo dostępnych okazji, by nauczyć się radzić 

sobie nawet z bardzo zaskakującymi wyzwaniami.  
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• Jeśli tam, gdzie mieszkamy, mamy mniejsze szanse na zupełnie nowe wyzwania dla nas i naszych 

kolegów, a tym bardziej na nowe kontakty z nieznanymi nam dotąd osobami, to trudniej jest nam 

przygotować się na to, co nowego może przynieść kiedyś życie. 

• Każdy człowiek musi w pewnym momencie swego życia zmienić społeczność,  

w której przebywa. Bo idzie do szkoły, na studia czy do pracy. Tej zmianie muszą towarzyszyć 

umiejętności radzenia sobie w sytuacjach innych niż dotychczas. 

• W obecnym świecie zmiana to stan normalny. Zmiana pojawia się w naszym życiu, gdy 

przekraczamy granice miejsca zamieszkania, ale potrafi też przyjść do nas, mimo że nie ruszamy się 

z miejsca. 

• Chodzi o to, by zmiany nie zaskakiwały nas, gdziekolwiek jesteśmy.  

• Chodzi o to, abyśmy byli ich podmiotem, a nie tylko przedmiotem zmian. 

• Człowiek panuje nad własnym życiem, gdy sam, świadomie dokonuje zmian, poprawia swoje życie i 

życie innych, nie boi się tego, co nowe i nieznane. 

 

 

 

 

 

• Oczywiście sama dostępność nowych wyzwań nie gwarantuje sukcesu. Młody człowiek musi 

chcieć wykorzystać szansę. 

• Oczywiście nawet w bardzo dużym mieście młody człowiek może nie wykorzystać żadnej 

możliwości, choć całą ich paletę ma podaną jak na talerzu. Najpierw jednak trzeba dostać 

szansę, by dokonać jakiegokolwiek wyboru.  

• My pomagamy tym, którzy sami chcą sobie pomóc, widzą zmiany w otaczającym świecie i pragną 

na nich zyskać a nie stracić. 

 

Wartość małej miejscowości 

• Mieszkając w małych, zżytych ze sobą społecznościach, potrafimy nawiązywać bliskie relacje z 

innymi oraz ustalać jasne i trwałe zasady wspólnego działania. Powinniśmy mieć szanse, by ten 

kapitał wykorzystać w zupełnie dla nas nowych sytuacjach, niezależnie od miejsca, w którym 

mieszkamy lub niezależnie od ludzi, z którymi wchodzimy w relację. 

• W małych, zżytych ze sobą społecznościach, potrafimy wspaniale radzić sobie  

w dobrze znanych sytuacjach, w kontaktach z ludźmi, których również znamy dobrze i od dawna.  

• Chodzi o to, by z równym sukcesem, co w naszej okolicy, radzić sobie w różnych sytuacjach, 

niezależnie od tego, z kim akurat mamy do czynienia. 

• Silne więzi, zwarte grupy i jasne sytuacje w wielu małych społecznościach są ich największą 

wartością. 

• Siła naszego kraju jest sumą pozytywnych zmian m.in. w tysiącach takich małych miejscowości. 

„Można powiedzieć, że młodzież wiejską i miejską mniej różnią postawy i działania, 
a dużo bardziej możliwości tworzone przez otaczającą młodych infrastrukturę”. 
 

 A. Strzemińska, Młodzież na wsi. Raport z badania, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” 
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Znaczenie projektu w rozwoju młodych ludzi 

• Zależy nam na tym, aby poprzez udział w projekcie młody człowiek nauczył się wykorzystywać to, co 

może mu sprzyjać, skutecznie planować własne działania, zjednywać sobie innych oraz wierzyć we 

własne możliwości. 

• Chcemy, by młodzi ludzie poczuli i przeżyli własny sukces dzięki sobie, dzięki nam, oraz dzięki 

ludziom, których zjednają i przekonają do wspólnych celów. 

• Chodzi nam o to, by projekt w ramach programu stał się ważny w okolicy i poza nią, by był 

wydarzeniem, o którym się długo mówi, oraz by był okazją do nawiązania nowych relacji pomiędzy 

ludźmi.  

• Szeroki rozgłos i duże lokalne uznanie dla projektu świadczą o tym, że młodzi ludzie prowadzący go, 

sprawdzają się w nowych sytuacjach międzyludzkich i przekonują do swych racji osoby spoza kręgu 

bliskich znajomych.  

• Zależy nam na tym, aby w projekcie tworzyć nowe sytuacje, które są okazją  

do wejścia młodych ludzi w nowe role i do nauki radzenia sobie w nowej rzeczywistości.  

• Zależy nam na tym, aby młodzi ludzie potrafili współpracować w różnych grupach  

i zmieniających się zespołach. 

• Młody człowiek powinien potrafić wyznaczać sobie cele w pełni świadomie, racjonalnie, ale i 

ambitnie. Bo racjonalność wcale nie musi oznaczać tu ograniczania się. Może się bowiem okazać, że 

stać nas na dużo więcej niż myśleliśmy!  

• Chodzi o to, by projekt, który realizujemy, udał się, czyli osiągnął sukces. Stanie się tak, gdy włożymy 

w niego całe nasze serce, gdy wykorzystamy wszystkie nasze dotychczasowe umiejętności, gdy 

zarazimy projektem innych, oraz będziemy otwarci na to, co nowe.  

• Jeśli realizując projekt potrafimy swobodnie dogadać się z nieznanymi nam dotąd osobami, 

przekonać do swojego pomysłu wielu ludzi i mądrze oraz kreatywnie pełnić nową w naszym życiu 

rolę, to znaczy, że będziemy potrafili z sukcesem zrealizować inne ambitne projekty, które sami 

stworzymy. Teraz lub za wiele lat. 

• Pamiętajmy, że skuteczna, świadoma swych wyborów jednostka oraz skuteczna, świadoma swych 

wyborów organizacja to cel projektów, ale jednocześnie pozytywne „zapalniki” realnej zmiany 

społecznej.  

• Pozytywna zmiana społeczna ma być konsekwencją udanego projektu, w którym młody człowiek 

zdobywa szerokie kompetencje, by planować własne życie w dobrej relacji z innymi, stając się 

cennym członkiem społeczności.  

 

  

Warto przeczytać: 

1) Raport „Młodzież na wsi”, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” 

2) Raport „Młodzi 2011”, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. 
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Co młodzież może zyskać dzięki projektom „Równać Szanse”? 

Nabywanie umiejętności 

− Umiejętność analizy i oceny zasobów środowiska, oraz wiedzę o tym, kto może ich wesprzeć, 

− Umiejętność prowadzenia rozmów z przedstawicielami różnych organizacji,  

− Umiejętność zdobywania informacji,  

− Umiejętność podejmowania decyzji, 

− Umiejętność radzenia sobie ze stresem, rozładowywania napięcia, 

− Umiejętność planowania, organizowania czegoś dla innych 

− Umiejętność współpracy w grupie, 

− Umiejętność prezentacji swojej pracy i siebie samego w różnych sytuacjach i dla różnych odbiorców,  

− Umiejętność uwzględniania poglądów innych ludzi, 

− Umiejętność dzielenia się obowiązkami,  

− Umiejętność pozyskiwania innych do współpracy, 

Rozwój osobisty 

− Poprawę relacji z dorosłymi, 

− Rozwijanie osobistych zainteresowań,  

− Doświadczenie bycia członkiem grupy, 

− Odpowiedzialne wypełnianie zadań, 

− Odkrycie własnego potencjału twórczego,  

− Doświadczenie własnego sprawstwa, wpływu na otoczenie 

− Rozwój wyobraźni, 

− Odwagę w eksperymentowaniu, w podejmowaniu wyzwań, 

− Pewność siebie, poczucie własnej wartości i wyjątkowości, 

− Poczucie dumy z osiągniętych efektów, poczucie, że jestem w czymś dobry, 

− Świadomość swoich mocnych i słabych stron, 

Wzbogacenie własnego potencjału 

− Integrację i emocjonalną więź ze środowiskiem lokalnym, 

− Przygotowanie do wystąpień publicznych, 

− Energię do działań społecznych, 

− Zaangażowanie w działania środowiska, 

− Uwagę ze strony otoczenia, możliwość porozmawiania z dorosłymi o sprawach codziennych, 

− Zapoznanie i nawiązanie współpracy z lokalnymi liderami, 

Wzrost wiedzy 

− Poznanie osób sprawujących władzę i mających wpływ na lokalną społeczność, 

− Poznanie potrzeb i problemów środowiska lokalnego, różnych grup społecznych, 
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− Poznanie różnych grup społecznych najbliższego środowiska,  

− Wiedzę o historii swojej miejscowości,  

Inne 

− Zainteresowanie przeszłością najbliższej okolicy,  

− Umiejętność twórczego spędzania wolnego czasu, 

− Własne miejsce, 

− Pozyskanie potencjalnych sponsorów i partnerów do realizacji przedsięwzięć, 

− Nawiązanie współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi. 
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Diagnoza pierwszym krokiem projektu 

Projekt, aby wywołał rzeczywistą zmianę musi odpowiadać na konkretne potrzeby młodzieży, która 

bierze w nim udział. Potrzeby te często związane są ze specyfiką środowiska lokalnego, miejscowości, w 

której projekt jest realizowany.  

Aby projekt był „przycięty na miarę” trzeba dobrze poznać młodzież i jej potrzeby. Jako dorośli mamy 

wgląd w wąski wycinek rzeczywistości młodych, postrzegamy ich świat przez swoje kategorie. Aby 

poznać młodzież, zobaczyć czego potrzebują musimy spojrzeć na świat oczami młodych. Dlatego tak 

ważne przy konstruowaniu projektu jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb młodych. Jest to szansa na 

poznanie ich opinii i spostrzeżeń na temat środowiska lokalnego. Ich potrzeb, problemów i pomysłów na 

ciekawe dla nich działania. 

Jak dobrze poznać grupę i jej potrzeby? 

Przede wszystkim odradzamy metody ilościowe (ankiety, kwestionariusze, pytania zamknięte). 

Wartością diagnozy potrzeb grupy projektowej jest jej otwarty charakter, gotowość do uchwycenia 

kategorii, perspektywy, której dorośli nie byli świadomi. Narzędzia takie jak ankieta mają kształt ustalony 

z góry, gdzie młodzież musi wpasować się w pytania, kategorie ustalone przez dorosłych.  

Zachęcamy do metod, które aktywnie zaangażują samych młodych: 

a. rozmowy indywidualne, 

b. fokusy (dyskusje grupowe),  

c. spacer z aparatem fotograficznym, 

d. praca w grupach,  

e. pytania na sznurku, 

f. fotodzienniczki. 

O różnych metodach diagnozy możecie przeczytać w poradniku „Przepis na diagnozę, czyli poznaj 

młodych i środowisko lokalne”1. Znajdziecie tam gotowe scenariusze i praktyczne wskazówki jak 

zrobić diagnozę.  

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 Publikacja dostępna do bezpłatnego pobrania na stronie www.pcyf.org.pl. 

Pomysł na proste narzędzie diagnostyczne 

Możesz wykorzystać proste narzędzie do poznania tego jak wygląda dzień młodego 

człowieka. W ten sposób dowiesz się co jest dla młodych ważne, ile czasu poświęcają na 

różne aktywności, dowiesz się nowych rzeczy, poznasz w jaki sposób spędzają czas z 

rówieśnikami. 

Jak wygląda Twój dzień?  

Wymień wszystkie czynności jakie wykonujesz w typowym dniu (w rozróżnieniu na dni 

tygodnia i w weekend). Rozpisz dzień godzina po godzinie. 
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Podmiotowość młodych  

Partnerskie traktowanie młodzieży to istotny wyróżnik projektów Programu „Równać Szanse”.  Projekty 

powinny włączać do działań samą młodzież, tak aby stała się aktywnym twórcą, uczestnikiem i 

bezpośrednim realizatorem projektu. 

Drabina partycypacji wg Harta2  

Jest to narzędzie, które pozwala przyjrzeć się relacjom dorośli - młodzież w projektach społecznych. 

Pokazuje kontinuum od dominacji i kontroli ze strony dorosłych po relację współpracy. Kolejne stopnie 

drabiny odzwierciedlają również rosnące zaangażowanie młodych w podejmowanie decyzji. 

 

                                                           
2
 R.A. Hart, Children’s participation. From tokenism to citizenship, Unicef, Florence 1992. Graf na podstawie: “Pole 

do działania. Jak partycypacyjnie współpracować z młodzieżą”, Agnieszka Murawska, Fundacja Pole Dialogu, 
Warszawa 2014, s. 14. 
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Warto poznać projekty modelowe! 

W kolejnych częściach materiałów znajdują się odwołania do projektów modelowych zrealizowanych w 

ramach Programu „Równać Szanse”, które można wprowadzać w innych miejscach w Polsce. Projekty 

modelowe to takie, które wypracowały metody działania umożliwiające skuteczne zrealizowanie 

zaplanowanych celów i przygotowały kadrę do prowadzenia działań wg metodyki projektu. Projekty 

modelowe mogą być powielane i przenoszone w inne realia – zakładamy więc, że można je wprowadzać 

w różnych środowiskach, mogą być prowadzone przez różnego typu organizacje (np. placówki 

oświatowe, samorząd czy organizacje pozarządowe). Przeprowadzenie działań w nowych środowiskach 

umożliwiło organizacjom podzielenie się swoimi doświadczeniami i wypracowanymi metodami pracy. 

Książki z projektami modelowymi są do ściągnięcia na stronie www.rownacszanse.pl. 

 

Na czym polega podmiotowe włączenie młodzieży w działania?3 

W wyrównywaniu szans edukacyjnych i rozwojowych bardzo ważne jest podmiotowe traktowanie 

młodzieży. Aby tak się stało należy stosować następujące zasady:  

1. Młodzi od początku muszą dobrze zrozumieć projekt 

Aby projekt przyczynił się do wyraźnego rozwoju różnych umiejętności społecznych u młodych muszą oni 

dobrze zrozumieć w jakim procesie biorą udział. Powinni być świadomi jaki jest cel projektu, jakie będą 

działania, w jaki sposób będziecie pracować. Bardzo ważne jest porozmawianie z młodymi już na samym 

początku myślenia o projekcie o tych wszystkich zagadnieniach. Im wcześniej „oddacie” młodym projekt 

tym większe będzie ich zaangażowanie. Im większa będzie świadomość młodych nt. tego w czym 

uczestniczą tym mocniejszym doświadczeniem rozwojowym będzie cały projekt. 

2. Pracuj „z” młodzieżą, a nie na „rzecz” młodzieży 

 

Program „Równać Szanse” proponuje radykalną zmianę podejścia do młodzieży. Spróbujmy tak 

zaprojektować nasze działania byśmy pracowali „z” młodzieżą. Wówczas młodzi ludzie przestaną być 

przedmiotem naszej działalności i zostaną wciągnięci do pracy od jej początku aż do zakończenia, jako 

jeden z podmiotów. Mają swój udział w projektowaniu działań, organizują i realizują kolejne ich etapy. 

Wszystko robią wspólnie i dla siebie. Dzielą między sobą obowiązki i odpowiedzialność. Panuje wówczas 

pełna równowaga. Pozwala ona zrozumieć młodym ludziom, że są współtwórcami efektu końcowego i są 

za niego odpowiedzialni. Jest to postawa przeciwna pracy na „rzecz” młodzieży, w której to dorośli są 

autorami, organizatorami i realizatorami wszystkich działań, a młodzi są jedynie biernymi ich 

uczestnikami (wszystkiego, co im przygotowano).  

 

  

                                                           
3
Na podstawie: RTOK Wspólnota Wiejska w Kijewie: „Fabryka Lokalnych osobowości”, Kijewo, 2010. 
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3. Każdego członka grupy traktuj autonomicznie 

Każdy członek grupy bez względu na różne wpływy i uwarunkowania zewnętrzne ma prawo do 

wewnętrznej niezależności i odpowiedzialności za własne postępowania. Ma także prawo do 

samodzielnego kształtowania swego losu oraz planowania przyszłej kariery życiowej i zawodowej.  

 

4. Grupę postrzegaj jako autonomiczną jednostkę społeczną 

 

Grupa samodzielnie określa zasady i formy swojej pracy oraz wytycza drogi do osiągnięcia nakreślonego 

celu. Sama planuje i realizuje zadania, dokonuje oceny ich efektywności, formułuje wnioski, prezentuje 

rezultaty.  

Podmiotowość młodych jest niezbędnym warunkiem sukcesu projektu. Dzięki stosowaniu powyższych 

zasad realizacja projektu wiele zyskuje. Po pierwsze: projekty nabierają dynamiki dzięki energii 

młodzieży. Po drugie: działania projektu  stają się atrakcyjne dla młodzieży. Po trzecie: projekty uczą 

młodzież odpowiedzialności, pracy w grupie, samodzielności, a więc dają umiejętności niezbędne w 

dorosłym życiu czy choćby w innym środowisku.  

Podmiotowe budowanie relacji między młodymi i dorosłymi narzuca specyficzny sposób zarządzania 

całym projektem. Szczegółowo zostanie to opisane w kolejnej części materiału. 
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Sztuka zarządzania projektem w ramach Programu „Równać Szanse”   

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie „dokąd chcemy dojść?” powinno towarzyszyć projektom Równać Szanse na każdym ich etapie. 

Dlatego ważnym zadaniem koordynatora projektu jak i jego uczestników jest od początku DOBRZE 

ZROZUMIEĆ SWÓJ PROJEKT! 

Zrozum swój projekt 

Podstawą formułowania celu projektu są zdiagnozowane potrzeby młodych, które powinny być 

podstawą konstrukcji całego projektu.  

 

Cel projektu musi być: konkretny, dobrze zdefiniowany, możliwy do osiągnięcia w określonym czasie,  

odpowiadający na konkretną potrzebę młodzieży. Cel musi być dobrze znany młodym. Warto jest dobrze 

omówić z nimi cel na samym początku projektu, jak również regularnie wracać do niego, analizując 

kolejne doświadczenia projektowe. 

Oś projektu  to  temat wiodący projektu, wokół którego skupiają się wszystkie działania. 

Jakie są działania w 
projekcie? 

W jaki specyficzny 
sposób będziecie 

realizować działania?

Po czym ponasz 
osiągnięty cel?
Co się zmieni?

Co chcesz osiągnąć?
Cel 

projektu

Efekty

Jak?

Działanie 
1

Efekty

Jak?

Działanie 
2

Efekty

Jak?

Działanie 
3

O
Ś 

P
R

O
JE

K
TU

 

Alicja zapytała Kota z Cheshire: 

"Czy nie chciałbyś mi powiedzieć, którędy mogłabym się stąd wydostać?”  

„To zależy, oczywiście, od tego dokąd chciałabyś dojść”, powiedział Kot. 

„Wszystko mi jedno”, odpowiedziała Alicja. 

 "Zatem powinno ci być obojętne, którą drogą pójdziesz”, odpowiedział Kot. 

       Lewis Carroll, Alicja w Krainie Czarów 
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Działania to nie to samo co zajęcia! Projekty powinny tworzyć spójny cykl działań. Planując realizację 

projektu należy dobrze przemyśleć działania (co młodzież będzie robić w projekcie). Dopiero elementami 

działań są poszczególne formy zajęć tj. warsztaty , wyjazdy, spotkania itp. 

Każde działanie powinno być prowadzone w specyficzny sposób – odpowiadający celowi projektu.  

To cel projektu  wskazuje w jaki specyficzny sposób należy poszczególne działania realizować, na co kłaść 

akcent. Pokazuje to poniższy schemat działań projektowych, gdzie ta sama oś projektu ma inną specyfikę 

w zależności od celu projektu: 

Jedna oś projektu:  Opracowanie spektaklu teatralnego 

Różne cele: Cel 1: zwiększenie 
umiejętności pracy 
w grupie 

Cel 2: zwiększenie 
umiejętności analizy i 
oceny zasobów 
środowiska 

Cel 3: zwiększenie 
umiejętności wystąpień 
publicznych 

Na czym polega 
specyficzny dla 
celu sposób 
realizacji działań?  

− Praca metodą 
dramy 

− Poznanie 
elementów 
procesu 
grupowego 

− Warsztaty z 
komunikacji 
interpersonalnej, 

− Każde spotkanie 
grupy 
zakończone jest 
sesją informacji 
zwrotnej. 

− Analiza SWOT 
środowiska lokalnego 

− Poznawanie różnych 
instytucji w swojej 
miejscowości 

− Budowanie relacji z 
zewnętrznymi 
instytucjami 

− Szukanie sponsorów 
spektaklu 

− Poznawanie danych 
statystycznych 

− Opracowanie 
scenariusza spektaklu 
na podstawie zdobytej 
wiedzy nt. swojej 
miejscowości. 

− Warsztaty z emisji głosu 

− Praca z kamerą, analiza 
postępów 

− Stwarzanie okazji do 
wystąpień publicznych, 
np. prezentowanie 
spektaklu przez różną 
publicznością: od małych 
dzieci po wielki finał 
projektu przez całą 
społecznością. 
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Rola i znaczenie grupy projektowej  

Grupy są wszechobecną częścią życia młodzieży i stanowią postawię do wszelkiej działalności zespołowej 

młodych ludzi. Aby mogli być uznawani za grupę, muszą utrzymywać ze sobą regularne kontakty. 

Wspólne spotkania stanowią przestrzeń do wymiany doświadczeń, dzielenia się częściowymi efektami 

swojej pracy, wspólnego podejmowania decyzji, rozwiązywania trudnych sytuacji grupowych, 

wyzwalania kreatywności i kształtowania wzajemnego szacunku do siebie. 

Poznaj swoją grupę 

Zanim zaczniemy realizację projektu musimy dobrze poznać specyfikę grupy projektowej. Każdy projekt 

jest inny. Każda grupa jest inna. Jakie pytania warto sobie zadać? 

• Wiek członków grupy, rozstrzał wiekowy  (ma wpływ na relacje w grupie i stosunek do dorosłych),   

• Miejsce zamieszkania członków grupy, w tym możliwości dojazdu na wydarzenia w projekcie (ma 

wpływ na organizację działań w projekcie, kwestie dojazdu, dostępności młodych, zasad 

komunikacji, zaangażowania w projekt), 

• Relacje między młodymi – czy znali się przed projektem, czy Ty jako koordynator/ka znasz ich z 

innych działań? Co ich łączy? A może coś dzieli? (Z tego wynikają wnioski do sposobu prowadzenia 

działań w projekcie, określają potrzeby aktywności integracyjnych).  

• Doświadczenie młodych – czy brali udział w projektach, czy uczestniczyli w działaniach 

pozaszkolnych? Czy maja jakieś doświadczenia zaangażowania obywatelskiego np. w samorządzie 

szkolnym, przy parafii itp. Czy uczestniczą w zajęciach pozaszkolnych? (Będzie to miało znaczenie w 

angażowanie się w projekt. Być może muszą nauczyć się nowej „metody”, tego że to oni się 

podmiotami i decydentami, zaś rolą dorosłego jest wspieranie. Należy to uwzględnić planując 

działania w projekcie). 

Zalety realizacji projektu przez grupę 

• Jest raźniej, weselej i ciekawiej. 

• Podnosi się wydajność i efektywność pracy. Łatwiej znaleźć więcej twórczych rozwiązań. 

• Wykorzystywane są indywidualne umiejętności i wiedza członków, aby osiągnąć wspólny jeden cel 

(np. robienie ciekawych zdjęć przydaje się przy tworzeniu dokumentacji). 

• Każdy członek zespołu może wykonywać coś, co lubi, dzięki czemu rośnie zadowolenie z 

wykonywanych czynności. 

• Wzmacniają się więzy pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu, grupa staje się całością, często 

powstają więzy przyjaźni. 

• Dzięki podziałowi pracy rozkłada się natłok obowiązków i odpowiedzialności na wielu członków w 

grupie. Jedna osoba nie musi robić każdej czynności, co zaoszczędza czas i energię. Można 

realizować działania na dużą  skalę. 

• Grupa sobie wzajemnie pomaga, wspólnie rozwiązuje problemy, wymienia doświadczenia, dzięki 

czemu łatwiej jest sprostać postawionemu zadaniu. 

• W grupie łatwiej pokonuje się porażki. 
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Trudności w pracy zespołowej 

• Może prowadzić do konformizmu, czyli do podporządkowania się grupie, zwalniania się od wysiłku, 

indywidualnego myślenia, skoro cała grupa wie lepiej, to należy postępować tak, jak ona wskazuje (a 

nie zawsze tak  jest!). 

• Może pojawić się w zespole lider wywierający na pozostałych presję, przejawiający postawy 

autorytarne (zachowania, które w zbyt dużym stopniu kontrolują grupę i ją ograniczają). 

• Niekiedy poszczególni członkowie grupy muszą częściowo zrezygnować z własnych ambicji na rzecz 

osiągnięcia celu grupy. 

• Szacunkowo zespół potrzebuje więcej czasu na podjęcie decyzji lub rozwiązanie danego problemu 

niż pojedyncza osoba. 

• Najczęściej spotykanym zagrożeniem jest rozproszenie odpowiedzialności – czyli poczucie, że 

odpowiedzialność za stan rzeczy leży po stronie innych, a nie mojej. Jeżeli nie ma jasno 

wyznaczonych zadań i przydzielonych do nich osób, to może wydarzyć się tak, że każda osoba w 

grupie  pomyśli, że  tę rzecz zrobi „ktoś inny” i w rezultacie jakaś czynność nie zostanie wykonana. 

 

Rola koordynatora/ki projektu 

W rozumieniu Programu „Równać Szanse” koordynator jest osobą, która prowadzi projekt przez okres 

minimum 6 m-cy, jest odpowiedzialna za sporządzenie końcowego raportu merytorycznego, wypełnienie 

początkowej i końcowej ankiety ewaluacyjnej oraz uczestniczy w szkoleniu w ramach Programu „Równać 

Szanse”. 

Specyfika roli koordynatora projektu polega na tym, że nie jest on liderem projektu czy grupy młodzieży, 

ale moderatorem całego procesu.  Kim zatem jest koordynator? Jaka jest jego rola? Co znaczy coś 

moderować, jak włączać podmiotowo młodzież w działania? Takie i podobne pytania stają przed 

koordynatorami projektów „Równać Szanse”. Gdy przyjrzymy się tej roli bliżej okaże się, że opisuje coś, 

co wielu z Was zna i często robi w różnych etapach naszej pracy.  

Otóż koordynator to osoba, która zna mechanizmy i dynamikę pracy grupowej, rozumie i czuje jej 

przejawy, widzi zagrożenia, zna techniki pracy grupowej i potrafi je trafnie wykorzystać do osiągnięcia 

założonego przez grupę celu.  

Co robi koordynator ?  

• Uruchamia dyskusje.  

• Stawia konstruktywne pytania.  

• Dba o dobry przepływ informacji.  

• Dba o respektowanie wypracowanych przez grupę zasad.  

• Zapewnia współdziałanie poprzez ciągłe integrowanie grupy i stosowanie obrzędowości, przez co 

wzmacnia jej kreatywność.  

• Wspiera proces rozwoju grupy.  
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• Tworzy przestrzeń do wzajemnej inspiracji, poczucia wspólnoty i wzajemnego uczenia się od siebie.  

• Okazuje każdemu członkowi grupy poszanowanie, serdeczność z uwzględnieniem najbardziej 

podstawowych potrzeb.  

• Udziela niezbędnej pomocy w samodzielnej realizacji celów osobistych i grupowych.  

• Udziela pomocy grupie poprzez wizualizację problemu.  

• Monitoruje całą działalność projektową. 

• Administruje działaniami formalnymi  projektu (kompletuje dokumentację). 

Czego nie robi  koordynator? 

• Nie zarządza grupą! 

• Nie jest jej liderem! 

• Nie jest szefem! 

• Nie proponuje gotowych rozwiązań! 

• Nie wykonuje żadnych czynności bezpośrednio związanych z osiągnięciem celu grupowego!  

Zatem w naszej metodzie moderacja grupy nie jest kierowaniem grupą, a bardziej wspieraniem 

procesu jej rozwoju. Koordynator nie zarządza grupą, a kieruje procesem jej działań.  

Ważne wskazówki dla koordynatorów na początku projektu 

• Zintegrujcie grupę; 

• Wspólnie wprowadźcie zasady pracy, poziomy i sposoby komunikacji w grupie; 

• Zadbajcie o obrzędowość grupy: identyfikatory, koszulki, plakietki itp.; 

• Uświadomcie młodzieży cele projektu i spodziewane efekty (po co to robimy? dokąd dążymy?); 

• Z rozwagą dobierzcie specjalistów, instruktorów, przedstawcie cele i efekty projektu, zapoznajcie 

wszystkich zaangażowanych z  zasadą podmiotowości młodzieży; 

• Dajcie przestrzeń młodzieży taką by dawała możliwość rozwoju umiejętności społecznych poprzez 

samo działanie, a nie specjalne treningi i warsztaty; jeśli wprowadzacie specjalistów to po to, by 

podnieść efektywność samego działania w projekcie i pracujecie w oparciu o to działanie; 

• Poszukajcie wspólnie stałego miejsca spotkań grupy, dobrze by młodzi mieli swoje miejsce, swój 

„kąt“ najlepiej poza szkołą ; 

• Ogólny harmonogram całego projektu i szczegółowy harmonogram najbliższych działań powinien 

być wywieszony, tak by wszyscy uczestniczący w projekcie wiedzieli co się  dzieje teraz, co się będzie 

działo w najbliższym i dalszym czasie, 

• W całej grupie spotykajcie się nie rzadziej niż raz w miesiącu, natomiast spotkania zespołów 

zadaniowych powinny odbywać raz w tygodniu (cykliczność); 

• Warto jest wprowadzić zmienność zespołów zadaniowych. Dzięki temu młodzi doświadczą różnych 

ról, będą mieli okazję sprawdzić się w różnego rodzaju zadaniach. W ten sposób ich udział w 

projekcie będzie bogatszy.  
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Metody włączania młodzieży w realizację projektu  

Młodzież w projektach „Równać Szanse” aktywnie uczestniczy we wszystkich etapach projektu - 

planowania, realizacji i ewaluacji.  

Przykłady włączania młodzieży w projekt: 

• wspólne ustalanie programów imprez, spotkań, 

• udział w pracach przygotowawczych do działań (przygotowanie sali, dekoracji, rozprowadzanie 

zaproszeń itp.)   

• współodpowiedzialność za porządek i dyscyplinę na imprezach organizowanych w ramach projektu, 

• samodzielne przygotowywanie „produktów” projektu: stron internetowych, folderów, ulotek, 

plakatów itp. 

• w przypadku konkursów, wspólne ustalanie regulaminów, prowadzenie konkursów, decydowanie o 

charakterze nagród itp. 

Poniżej szczegółowo rozpisanych jest kilka przykładów zarządzania projektem przy aktywnym udziale 

młodzieży. Wyraźnie pokazujemy w nich rolę młodzieży i koordynatora projektu. 

Planowanie pracy 4 
Planowanie działań grupy  jest potrzebne, by w sposób prosty i skuteczny osiągnąć zamierzony cel. W 

planowaniu pracy powinni brać udział wszyscy uczestnicy grupy, gdyż ułożony plan staje się wspólnym 

planem, a przecież łatwiej i chętniej realizuje się coś, co się samemu wymyśliło. 

Grupa planuje działania konieczne do 
osiągnięcia celu grupowego. 

Co robi i o co pyta koordynator/ka?  

 
Młodzi samodzielnie:  

• Dyskutują o tym co będzie celem grupy i co 
trzeba zrobić, by go osiągnąć. 

• Opracowują zadania i dzielą je na czynności 

• Opracowują harmonogram działań 

• Ustalają kto i w jakim terminie wykonuje 
poszczególne zadania 

• Tworzą budżet potrzebny do realizacji 
zaplanowanych działań 

• Zatwierdzają do realizacji plan działań i 
harmonogram wraz z budżetem. 

 

Przykładowe pytania: 

• Co chcemy wspólnie osiągnąć? 

• Jakie działania musimy wykonać, aby 
osiągnąć zamierzony cel? 

• Czego potrzebujemy do zrealizowania 
naszego zadania? 

• Kto skorzysta z naszych działań? 

• W jakim czasie chcemy zrealizować nasze 
działanie? 

• Jakie rezultaty chcemy osiągnąć? 

• Kto i w jakim terminie wykona poszczególne 
działania? 

• Jakie zagrożenia możemy napotkać w 
trakcie realizacji zadań? 

• Kto w naszym otoczeniu sprzyja realizacji 
naszych działań? 

                                                           
4
 RTOK  Wspólnota Wiejska w Kijewie: „Fabryka Lokalnych osobowości”, Kijewo, 2010. 
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Organizowanie spotkań5 

Młodzi projektują formy charakter i 
częstotliwość  spotkań.  

Co robi i o co pyta koordynator/ka?  

 
Młodzi samodzielnie:  

• Dyskutują o tym, jak często będą 
organizować spotkania i w jakiej formie.  

• W drodze konsensusu ustalają częstotliwość 
spotkań ich porządek oraz formy i charakter.  

• Planują dłuższe formy spotkań wyjazdowych.  

• Opracowują wstępny plan wyjazdów 
związanych z przygotowaniem i realizacją 
wywiadów.  

• Opracowują zasady organizowania spotkań 
nadzwyczajnych (np. w sytuacjach 
kryzysowych). 

• Ustalają sposób przekazywania informacji o 
spotkaniach i innych ważnych wydarzeniach 
z życia grupy.  

 

Przykładowe pytania: 

• Jakie formy spotkań będziemy realizować?  

• Jak często będziemy organizować spotkania? 

• Jak długo powinno trwać spotkanie? 

• Jakie, waszym zdaniem, spotkania lepiej 
zintegrują naszą grupę? 

• Co sądzicie o spotkaniach weekendowych z 
noclegiem i dyskoteką (sobotnio-
niedzielnych)?  

• Jakie jeszcze formy spotkań znacie? 

• Jakie jeszcze macie propozycje, pomysły? 

• Jakie macie doświadczenia? 

• Jakie znacie formy przekazywania 
informacji? 

• Jakie są dla was najlepsze formy 
przekazywania informacji? 

• Jak często, waszym zdaniem, powinniśmy 
organizować spotkania? 

• W jaki sposób będziemy przekazywali 
informacje o spotkaniach? 

 
Przygotowanie eventu przez młodych6 
Poniżej propozycja listu do grupy młodych jako sposobu na przygotowanie ich do samodzielnego 

zaplanowania wydarzenia w ramach projektu. 

ORGANIZUJEMY EVENT!!! 

Nabywanie kompetencji to jedno, a ich testowanie to już zupełnie inna bajka. Najlepszym miejscem do 

tego będą eventy organizowane przez Was. Łatwo powiedzieć ale jak się do tego zabrać?  

 

 JASNO SPRECYZOWANY CEL  

Musicie sobie odpowiedzieć na pytanie po co chcecie zorganizować to wydarzenie. Czy dla celów 

promocyjnych? Czy może chcecie sprowadzić Wasze umiejętności? Od tego jaki cel sobie postawicie 

zależeć będą Wasze działania oraz ogólny charakter wydarzenia. Na wydarzenie promocyjne warto np. 

zaprosić lokalnych redaktorów, a jeśli liczycie na ocenę Waszych umiejętności to na widowni musi 

znaleźć się osoba, która udzieli Wam informacji zwrotnej.  

 

                                                           
5
 RTOK  Wspólnota Wiejska w Kijewie : „Fabryka Lokalnych osobowości”, Kijewo, 2010. 

6
 Fundacja Generator Inspiracji: "Młodzieżowe Laboratorium Nauki” , Futoma 2014. 
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 KLUCZOWE INFORMACJE  

Kiedy? Gdzie? Dla kogo? – podstawowe dane, które  pozwolą Wam zacząć planować.  

  

 KOORDYNATOR  

Wybierzcie z spośród siebie osobę, która zajmie się „ogarnięciem” całości wydarzenia, nie chodzi nam 

tu abyście zostawili cały ciężar przygotowań na jej głowie. Taka osoba tworzy harmonogram działań i 

pilnuje aby poszczególne osoby wykonywały w terminie przydzielone im zadania. Reaguje również w 

nieprzewidziane sytuacje. Każdy w Waszych eventów może mieć innego koordynatora, to dobry sposób 

na sprawdzenie się.  

 

 PROMOCJA  

Jeśli Wasze wydarzenie ma charakter otwarty, tzn. każdy może na niego wejść to musicie dobrze 

zaplanować jego promocję. Oprócz tradycyjnej drogi poprzez plakaty, ulotki i informacje w Internecie, 

spróbujcie przekazać ogłoszenie bezpośrednio do szkół, poproście księdza o odczytanie go podczas 

ogłoszeń na mszy św. Itp. Jeśli Wasz event zaplanowany jest dla konkretnej grupy, to również zadbajcie 

o jego promocję bo to nagłośni Wasze działania, pokaże Was w środowisku lokalnym.  

 

 INFRASTRUKTURA  

W trakcie planowania każda z dziedzin musi dokładnie zaplanować jakie doświadczenia, będziecie 

chcieli pokazać, a co z tego wynika jaki sprzęt będzie Wam potrzebny. Zgłoście koordynatorowi Wasze 

zapotrzebowanie np. ile stołów będzie Wam potrzebne, dostęp do bieżącej wody czy prądu.  
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Projekt w środowisku lokalnym 

Bardzo istotnym elementem zaistnienia projektu w środowisku lokalnym jest pokazywanie idei Waszej 

pracy, sposobów działania z młodzieżą, roli młodzieży. Projekt powinien zatem angażować partnerów. 

Warto otworzyć się na współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi, 

rodzicami, lokalnym biznesem, szkołami. 

Sojusznicy7 

Kiedy już wiecie, jakie macie plany, jakie działania chcecie realizować, na jakim wydarzeniu się oprzeć, 

powinniście poszukać sojuszników Waszego przedsięwzięcia. Ich wsparcie finansowe czy materialne jest 

niezbędne. Najpierw zdiagnozujcie lokalne zasoby, aby dowiedzieć się, kto i jak może Wam pomóc.  

Przykłady:  

Partner Rodzaj wsparcia  

 

Samorząd lokalny 

fundusze  

lokal 

transport 

pozwolenia 

pomoc w pisaniu projektów  

 

 

 

Szkoła 

nauczyciele, eksperci 

wsparcie merytoryczne  

lokal 

sala komputerowa  

dostęp do Internetu  

sprzęt nagłaśniający  

posiłki  

 

Stowarzyszenia  

fundusze  

eksperci  

lokal  

Fundacje  fundusze  

wsparcie merytoryczne  

 

Koło gospodyń wiejskich  

lokal 

eksperci  

 materiały  

                                                           
7
 Stowarzyszenie Centrum  Słowian i Wikingów : „Od deski do deski, czyli jak przeszłość prowadzi do przyszłości”, 

Wolin 2009. 
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Biblioteka  

lokal  

eksperci  

źródła informacji  

sala komputerowa  

dostęp do Internetu  

 

Muzeum  

eksperci  

źródła informacji  

lokal  

 

Skansen  

miejsce, lokal  

eksperci 

 

 

Dom kultury  

miejsce  

dostęp do Internetu 

eksperci  

sprzęt nagłaśniający  

materiały 

 

  



22 

 

Promujemy się!8 

Wszyscy dobrze wiedzą o tym, że jeżeli chcemy, aby o tym co robimy dowiedziało się szersze grono 

odbiorców potrzebna jest dobra promocja, a także identyfikacja grupy. Poniżej przedstawione zostaną 

formy promowania się za pomocą różnych narzędzi.  

IDENTYFIKACJA GRUPY  

Jest to bardzo ważna część nie tylko dlatego, że grupa będzie rozpoznawalna i kojarzona z danym 

działaniem. Dzięki logu, koszulkom, na których pojawi się informacja o danym zespole, osoby które 

należą do niego będą bardziej identyfikować się z nim i czuć więź. Ponieważ oni wszyscy razem tworzą 

ten projekt (działanie) dlatego, każdy z nich odpowiada w takim samym stopniu za jego realizację oraz 

może wnosić nowe pomysły i rozwiązania.  

Ważne jest, aby przy tworzeniu loga i gadżetów tj. koszulka czy kubek, został zaangażowany cały zespół, 

ponieważ taka praca wpłynie na rozwój grupy oraz jakość współpracy w grupie. 

PROMOWANIE SIĘ W SIECI  

a) Facebook  

Jednym z podstawowych, darmowych narzędzi promocyjnych w dzisiejszych czasach jest portal 

Facebook. Zapewne już nie raz przekonaliście się, że ma on większą siłę przebicia siłę przebicia do dużej 

rzeszy odbiorców niż konwencjonalne metody - radio, telewizja, gazeta. W związku z czym warto 

wykorzystać tę formę, aby prezentować nasze działania. Mamy szansę dotrzeć z informację nawet do 

ludzi z odległych zakątków świata. 

Dzięki temu narzędziu, możemy na bieżąco przedstawiać: 

• etapy naszej grupy: jej tworzenie, zajęcia integrujące, warsztaty szkoleniowe, 

• przygotowania do różnych eventów,  

• zdjęcia z działań,  

• informować o tym, gdzie nasze działanie było promowane - radio (załączenie audycji), gazeta 

(skan artukułu), strona internetowa np. gminy (z linkiem do informacji).  

Dzięki temu ludzie na bieżąco będą mieli informacje o naszym działaniu, przez co staniemy się 

rozpoznawalni i wiarygodni.  

  

                                                           
8
 Fundacja Generator  Inspiracji,  „Młodzieżowe Laboratorium Nauki”, Futoma 2014. 
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b) Strona WWW 

Ten rodzaj promocji polecamy dla osób bardziej zaawansowanych w technologiach informatycznych, 

które będą wiedziały jak daną stronę internetową stworzyć, a następnie nią administrować. Jest to 

również dobra metoda promocji pod warunkiem jednak, że będzie na bieżąco aktualizowana.  

Przy tworzeniu strony trzeba pamiętać, aby była ona przejrzysta, czytelna, a także aby jej grafika i wygląd 

współgrał z tematyką działalności Waszej grupy.  

Na stronie internetowej można również przypiąć załącznik do profilu na facebooku (jeżeli się go 

posiada), kanały Youtube i innych aplikacji.  

Przy tworzeniu materiałów i narzędzi promocyjnych pamiętajcie i och JAKOŚCI. Mają one pokazać, ze 

jesteście profesjonalistami i poważnie myślicie o swoich działaniach.  

PROMOCJA TRADYCYJNA  

a) Gazetki szkolne 

Najprostszą i najłatwiejszą drogą promocji naszych działań jest szkoła. Informacje możemy umieszczać 

na gazetkach szkolnych – tablica oraz papierowych. Dzięki informacji w szkole możecie:  

− Poinformować innych uczniów o projekcie - dzięki temu zainteresowane osoby same będą się 

zgłaszać,  

− Pokazać  poszczególnych uczestników projektów wśród uczniów i nauczycieli, a także rodziców.  

  

b) Media lokalne  

Ważne jest promowanie własnych działań przede wszystkim we własnej społeczności, dlatego warto 

porozmawiać z mediami  lokalnymi – radio, prasa, aby przygotowały informacje o Waszej działalności.  

Warto jest wysłać taką rozmowę wstępną, która ma przedstawić nasze działania i zaprosić do 

współpracy osoby z zespołu. Młodzież dzięki temu będzie uczyła się nowych rzeczy m.in. z zakresu 

wystąpień publicznych, ale również potencjonalny partner zobaczy, że jest to działanie młodych, którzy 

się z nim identyfikują i go tworzą.  

c) Media regionalne  

Współpraca z mediami regionalnymi wpłynie na promocję Waszych działań na szerszą skalę. Dzięki temu 

możecie być zapraszani na różne eventy, imprezy regionalne, na których będziecie mogli jeszcze 

wyraźniej się prezentować.  

GADŻETY, PRZYPOMINAJKI 

Możecie sami „wyprodukować” gadżety promujące Wasze laboratorium oraz rzeczy, które będą 

nawiązywały do idei Waszych działań. Rozwińcie wodze wyobraźni, zróbcie burzę mózgów wybierzcie 



24 

 

najlepsze pomysły. Następnie podzielcie się na grupy i niech każda z nich zajmie się opracowaniem 

pojedynczych pomysłów. Następnie niech każda z grup przedstawi całemu zespołowi  wyniki swojej 

pracy. Następnie jeśli będą jakiekolwiek sugestie, trzeba dopracować projekty i zacząć je realizować.  

Przykładowe pomysły:  

− Widokówki - możecie do nich wykorzystać zdjęcia z zajęć projektowych 

− Ulotki - możecie rozdawać je swoim rówieśnikom 

− Plakaty - promujące i informujące o Waszych działaniach  

− Zakładki do książki - z Waszym logo lub opisem jednego z działań  

− Przedmioty nawiązujące do tematyki projektu np. laboratoryjne ciasteczka w kształtach 

próbówek, menzurek itp. – ładnie zapakowane mogą być miłym prezentem dla osób 

istotnych z punktu widzenia projektu.   
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Jak poznać efekty projektu? Ewaluacja projektów9  

Dlaczego ewaluacja jest ważnym elementem projektu? 
• Ewaluacja może pomóc w ulepszeniu metody 

• Sprawdzić, czy młodzi byli włączani w działania 

• Sprawdzić, czy zostały osiągnięte założone efekty 

• Dopomóc w lepszym planowaniu działań w przyszłości 

• Pozwoli rozpoznać i wartościować osiągnięcia członków grupy 

• Wyniki ewaluacji mogą być interesujące dla innych grup młodzieżowych 

• Pozwoli na ocenę, czy koordynator „nie wypadł ze swojej roli” 

• Umożliwi sprawdzenie, czy został osiągnięty cel grupowy 

Plan ewaluacji należy tworzyć uwzględniając: 

• Cele ewaluacji 

• Włączanie młodych w działania 

• Efekty jakie ma osiągnąć grupa i poszczególni jej członkowie 

• Wskaźniki, które przyjmiecie jako miary badanych obszarów (dane, które pozwolą na określenie 

stopnia osiągnięcia w/w celów i efektów metody) 

• Narzędzia ewaluacji jakie zastosujemy 

• Terminy przeprowadzenia poszczególnych etapów ewaluacji 

• Sposób skonstruowania i opublikowania raportu z ewaluacji 

 

Rezultaty projektu to nie to samo co produkty! 

Produkty projektu to wszystkie przedmioty materialne i usługi powstałe w trakcie realizacji projektu z 

zasobów przeznaczonych na dany projekt (czyli środków finansowych oraz zasobów ludzkich, 

materialnych i organizacyjnych). Są mierzone w jednostkach fizycznych (np. liczba osób, które otrzymały 

wsparcie, liczba przeprowadzonych szkoleń i kursów, liczba dostarczonych usług doradczych itp.).  

Rezultaty to efekty zrealizowanego projektu. Rezultaty dostarczają informacji o zmianach, jakie nastąpiły 

w wyniku projektu u jego bezpośrednich odbiorców (np. skrócenie czasu wykonywania danej czynności 

przez młodych, zdobycie przez młodych ludzi nowych umiejętności/kwalifikacji zawodowych). Rezultaty - 

dotyczą postaw, umiejętności i innych cech: 

• wskaźniki nabytych umiejętności społecznych (np. nabycie umiejętności pracy w zespole, 

umiejętności komunikacyjnych, umiejętności rozwiązywania problemów, umiejętności 

analitycznych i organizacyjnych)  

                                                           
9
 
9
 RTOK  Wspólnota Wiejska w Kijewie : „Fabryka Lokalnych osobowości”, Kijewo, 2010 
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• wskaźniki nabytych umiejętności praktycznych (np. nabycie umiejętności sporządzania CV, 

umiejętności opracowywania raportów z badań terenowych itp.)  

• wskaźniki zdolności motywacyjnych (np. zwiększenie zaufania we własne możliwości, 

podniesienie poziomu samooceny, wyższe aspiracje edukacyjne, przełamanie poczucia 

bezradności)  

• wskaźniki osobistych predyspozycji (np. większa punktualność, poprawa samopoczucia, większa 

obowiązkowość). 

 

Przykładowe efekty projektów: 

Członkowie grupy: 

− Wzmocnili wiarę we własne możliwości 

− Posiadają większe umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej 

− Nauczyli się planować działania i je realizować 

− Potrafią ocenić efekty swoich działań 

− Nauczyli się korzystać z różnych źródeł informacji 

− Znają zasoby społeczne swojego środowiska 

− Potrafią określić czym chcieliby zajmować się w dorosłym życiu 

− Posiadają umiejętności negocjacyjne 

− Wzrosła świadomość odpowiedzialności za wspólne działania 

− Nauczyli się prezentować efekty swoich działań 

− Potrafią dzielić się doświadczeniami miedzy sobą i z innymi osobami 

− Zdobyli umiejętności w zakresie: 

 Sprawnego posługiwania się różnym sprzętem 

 Umiejętności zbierania i opracowywania danych 

 Lepszej sprawności językowej 

 Umiejętności poprawnego redagowania tekstów 

 


