
Zasady i wartości 



„Równać Szanse” –Program Polsko - 
Amerykańskiej Fundacji Wolności  

administrowany od 2001 roku przez  
Polską Fundację Dzieci i Młodzieży 



• 5 lat działalności 

• 3 własne programy: 
» Lokalne Inicjatywy 

»Prawo dla obywateli 

»Młodzi gniewni 

–Partner Lokalny RKG (woj. podkarpackie, 
świętokrzyskie, lubelskie, małopolskie) 

• Więcej o Fundacji: www.fundacjasmk  

http://www.fundacjasmk/


Dla kogo? 



Dla kogo? 

Uczestnikami zgłaszanych projektów mają być 
młodzi ludzie w wieku od 13 do 19 lat  (uczniowie 
klas siódmych szkół podstawowych,  uczniowie 
szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z 
terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 
mieszkańców).  
 
Uwaga !!! Młodzież z klas siódmych szkół 
podstawowych może stanowić max. 50% 
uczestników projektu. 



Jaki mamy cel? 



O co nam chodzi? 

Chodzi nam o podniesienie umiejętności społecznych 
młodzieży poprzez realizację projektów, które: 
 
• Będą włączać młodych ludzi do działań już na etapie 

planowania, tak aby stali się aktywnymi twórcami, 
uczestnikami i bezpośrednimi realizatorami 
projektu; 
 
 

• Tworzyć spójną ofertę cyklicznych działań 
prowadzonych samodzielnie przez młodych ludzi; 
 

 



O co nam chodzi? 
• włączać wielu partnerów w działania młodych ludzi 

(współpraca przy realizacji projektu z różnymi 
organizacjami pozarządowymi, instytucjami 
samorządowymi, rodzicami, lokalnym biznesem, 
szkołami);  
 

• odpowiadać na potrzeby młodzieży, które zostały 
rozpoznane, dzięki przeprowadzonej diagnozie; 
 

• dać młodym ludziom przestrzeń do działania, 
realizacji ich pasji i zainteresowań; 
 

• uwzględniać ważne miejsce w projekcie dla 
każdego z jego uczestników; 

 



O co nam chodzi? 

Młodzież jest traktowana podmiotowo, 

a dzięki temu samodzielnie tworzy, 

planuje, realizuje, pokazuje publicznie  

i świętuje sukces projektu  



O co nam chodzi? 

Umiejętność wykorzystania tego, co może im sprzyjać  
 
• poznanie swojego środowiska; 

 
• poznanie swoich mocnych i słabych stron; 
 
 
Umiejętność zjednywania sobie innych  
 
• praca w grupie; 

 
• komunikacja i współpraca z innymi  ludźmi, instytucjami; 
 
 

 
 
 



Jak to robimy? 



Jak to robimy? 

Dwa otwarte Konkursy Grantowe 
 

1. ogólnopolski 
 

2. regionalny 



Regionalny Konkurs Grantowy 

O dotację mogą ubiegać się tylko podmioty ze wsi i miast do 
20 tys. mieszkańców: 
 
• organizacje pozarządowe, zarejestrowane w KRS lub 
ewidencji prowadzonych przez starostów;  
 
• miejskie i gminne domy kultury;  
 
• powiatowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne;  
 
• nieformalne grupy dorosłych, które w momencie składania 
wniosku zadeklarują chęć założenia (do końca realizacji 
projektu) Stowarzyszenie lub Fundację, która będzie 
kontynuowała działania podjęte w ramach projektu.  



Regionalny Konkurs Grantowy 

• o dotację nie mogą ubiegać się organizacje, które 
realizują projekty w ramach Ogólnopolskiego Konkursu 
Grantowego Programu „Równać Szanse” edycji 2016  
i edycji 2017;  
 
• podmioty mające siedzibę w miejscowościach powyżej 
20 000 mieszkańców nie mogą brać udziału  
w konkursie, nawet jeśli ich projekty zakładają działania 
na terenach wiejskich i w małych miastach do 20 000 
mieszkańców;  
 
• o dotacje nie mogą ubiegać się szkoły. 



Regionalny Konkurs Grantowy 

Formy wsparcia: 
 
• dotacje do 8 500 zł przyznawane na realizację  
min. 6-miesięcznych projektów;  
 
• szkolenia i doradztwo dla koordynatorów projektów; 
 
• wizyty konsultacyjno – monitoringowe w miejscu 
realizacji działań. 



Jak pisać lepiej 

Zobacz prezentację „Jak lepiej prezentować 
pomysły”  - dowiesz się jakie błędy  popełniano 
najczęściej w 2016 r. 

http://fundacjasmk.pl/mlodzi-gniewni/rownac-
szanse/dokumenty/ 

 

 



Regionalny Konkurs Grantowy 

 
Preferowane będą projekty mające dodatkowe 
finansowanie w wysokości co najmniej 20% wartości 
projektu (z innych źródeł lub w formie własnego wkładu 
finansowego)  
 
Jako wkład własny rozumiane jest pokrycie części 
kosztów projektu w postaci przeznaczenia na ten cel 
środków finansowych pozostających w dyspozycji 
dotowanego lub pozyskanych przez niego od innych 
sponsorów, jak również racjonalnie wyceniony wkład 
własny organizacji składającej wniosek w postaci pracy, 
udostępnienia lokalu, środków transportu itp. 



Regionalny Konkurs Grantowy 

Dotacje nie będą przyznawane na: 
 
• pokrycie bieżących kosztów działania organizacji 
niezwiązanych bezpośrednio z realizacją projektu; 
 
• organizację jednorazowych akcji (np. konferencje, 
wyjazdy, szkolenia);  
 
• koszty prowadzenia zajęć pozalekcyjnych 
stanowiących kontynuację realizacji standardowego 
programu nauczania w szkołach (w tym etaty);  
 
• pomoc charytatywną;  
 
 



Regionalny Konkurs Grantowy 

 
 
Dotacje nie będą przyznawane na: 
 
• organizację typowych form wypoczynku zimowego lub 
letniego młodzieży;  
 
• rozbudowane komponenty szkoleniowe i warsztatowe; 
 
• stypendia i mini-dotacje; 
 
 
 
 



Regionalny Konkurs Grantowy 

 
 
 

Projekt powinien trwać minimum 6 miesięcy  
i uwzględniać cykliczne działania realizowane 

pomiędzy 01.02.2018 r., a 31.08.2018 r. 
 
 
 
 



Regionalny Konkurs Grantowy 

Ewentualne wydatki na zakup sprzętu (w tym 
komputerów, aparatów fotograficznych, mebli, 
instrumentów muzycznych oraz oprogramowania) i 
remonty nie mogą przekroczyć łącznie 25% kwoty 
dotacji, o jaką ubiega się organizacja wnioskująca. 
 



Regionalny Konkurs Grantowy 

Podatnicy podatku VAT rozliczają dotację w kwotach 
netto.  O sposobach odzyskiwaniu VAT na stronie 
www.rownacszanse.pl/dla koordynatorów/ biblioteka 
 
 
W budżecie projektu aplikujący mogą uwzględnić 
koszty obsługi projektu w wysokości nie 
przekraczającej 10% wnioskowanej kwoty (telefon, 
poczta, koszty obsługi konta bankowego, dojazdy na 
szkolenie). 



Regionalny Konkurs Grantowy 

Kim jest Koordynator w rozumieniu Programu 
„Równać Szanse”? 
 
1. To osoba, która wspomaga młodzież  

w działaniu,  
 

2. Inspiruje,  
 

3. Pomaga w odniesieniu sukcesu, ale też daje 
prawo do porażki.  
 

4. Prowadzi projekt przez cały okres realizacji, 
 



Regionalny Konkurs Grantowy 

Kim jest Koordynator w rozumieniu Programu 
„Równać Szanse”? 
 
5. Jest odpowiedzialny za sporządzenie 

końcowego raportu merytorycznego, 
wypełnienie początkowej i końcowej ankiety 
ewaluacyjnej,  

6. Uczestniczy w obowiązkowym szkoleniu w 
ramach Programu „Równać Szanse”, 
 

7. Podejmuje formalne decyzje dotyczące 
realizacji harmonogramu i budżetu projektu. 

 



Regionalny Konkurs Grantowy 

 
Po otrzymaniu dotacji nie ma możliwości zmiany 
Koordynatora. Odstępstwa od tej zasady są 
rozpatrywane indywidualnie i obejmują jedynie 
przypadki losowe. 



Przykłady tematów 
CATWALK – Stowarzyszenie 
Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej 
(projekt modowy) 



Przykłady? 
Doświadczalnik - Pińczowskie 
Samorządowe Centrum Kultury 
(projekt nauk ścisłych) 



Przykłady? 
Urad/towani – Ośrodek Promocji 
Gminy Węgierska Górka 
(projekt ratowniczy) 



Przykłady? 

W Programie nie liczy się 
temat/pomysł na projekt, a 

sposób realizacji! 
 

Temat jest o tyle ważny aby integrował 
grupę, sposób realizacji powinien 

pozwalać i umożliwiać na osiąganie celów 
wyznaczonych przez młodzież, w aspekcie 

celów Programu RS 
 

Zobacz filmy z konferencji i dowiedz się jak projekt 
RS postrzegają uczestnicy i opiekunowie grup: 

http://fundacjasmk.pl/mlodzi-gniewni/rownac-
szanse/filmy-inspiracje/  

http://fundacjasmk.pl/mlodzi-gniewni/rownac-szanse/filmy-inspiracje/
http://fundacjasmk.pl/mlodzi-gniewni/rownac-szanse/filmy-inspiracje/
http://fundacjasmk.pl/mlodzi-gniewni/rownac-szanse/filmy-inspiracje/
http://fundacjasmk.pl/mlodzi-gniewni/rownac-szanse/filmy-inspiracje/
http://fundacjasmk.pl/mlodzi-gniewni/rownac-szanse/filmy-inspiracje/
http://fundacjasmk.pl/mlodzi-gniewni/rownac-szanse/filmy-inspiracje/
http://fundacjasmk.pl/mlodzi-gniewni/rownac-szanse/filmy-inspiracje/
http://fundacjasmk.pl/mlodzi-gniewni/rownac-szanse/filmy-inspiracje/


Regionalny Konkurs Grantowy 
Jak złożyć wniosek? 

Termin rejestracji wniosków: 25 października 2017 r.  
do godz. 12.00.  
 

Wnioski należy składać korzystając z elektronicznego 
systemu naboru wniosków znajdującego się na stronie 
www.rownacszanse.pl (prawy górny róg strony 
startowej) 
 
Formularz jest intuicyjny i oparty na najprostszych 
mechanizmach. System informuje o ewentualnych 
błędach. 
Instrukcja znajduje się na stronie www.rownacszanse.pl   
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Co daje udział w Programie? 

1. Organizacja/Instytucja, która weźmie udział w 
Programie (zrealizuje i rozliczy co najmniej jeden 
projekt w RKG) ma możliwość startu w innych 
konkursach grantowych – Fora Lokalne, Konkursy 
Specjalne, Ogólnopolski Konkurs Grantowy  
(konkurs otwarty w przypadku bibliotek i domów 
kultury, które wzięły udział w RKG), 
 

2. Organizacja/Instytucja ma możliwość delegowania 
osób na szkolenia odbywające się w ramach Programu, 
np. Szkolenia z Nowoczesnych Technologii, Szkolenie 
Młodzieżowych Liderów, Spotkania Sieci Liderów 
Programu, Konferencje organizowane przez Program, 
 



Co daje udział w Programie? 

3. Organizacja/Instytucja ma możliwość korzystania  
z oferty innych Programów finansowanych ze środków 
PAFW, do których udziału zostaną rekomendowane 
przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, 
 

4. Organizacja/Instytucja ma możliwość korzystania  
z merytorycznej pomocy Polskiej Fundacji Dzieci  
i Młodzieży w podejmowaniu innych działań 
statutowych. 
 

 
 



Jak pisać wiosek w Programie 

 
1. Z młodzieżą! 

 
2. Jasno – by ekspert nie musiał się domyślać co 

autor miał na myśli; 
 

3. Czytelnie – staramy się nie używać skrótów 
np. kt – zamiast który; wyj. – zamiast wyjazd; 
warsz. – zamiast warsztat. 
 

4. Spójnie – po skończonej pracy dajmy 
przeczytać innej osobie. 
 

 
 



Jakie mamy efekty Programu? 

ponad 2 600 dotacji 

ponad 32 500 000 zł 

145 000 uczestników 

160 szkoleń 

5 300 przeszkolonych osób 



Kontakt na Fundację: 
Fundacja Fundusz Lokalny SMK 
mail: fundacjasmk@gmail.com 

www.fundacjasmk.pl 
tel.: 607 560 016 lub 531 586 222 

  
Doradcy wojewódzcy: 

woj. lubelskie:  Łukasz Szczepańczyk, tel.: 503 028 322;  
mail: sz-l@o2.pl 
woj. podkarpackie:  Sebastian Nabrzeski, tel.: 517 370 383; mail: 
snabrzeski@wp.pl 
woj. świętokrzyskie: Jacek Piwowarski, tel.: 516 788 118; mail: 
jacekpiwowarski@onet.pl 
woj. małopolskie:  Robert Bąk, tel.: 601 168 152; mail: 
slombryk@gmail.com  

 

Dziękuję za uwagę 
Zapraszam  do zadawania pytań 
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