
 
 
 
14 czerwca w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyła się czwarta Wojewódzka Konferencja Programu “Równać Szanse”. W czasie 

spotkania zaproszeni goście dyskutowali o możliwościach rozwoju młodzieży z małych miejscowości oraz o wyzwaniach stojących przed 

organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz młodzieży.  

 

Celem Programu “Równać Szanse” jest wyrównanie szans młodych ludzi z małych miejscowości na dobry start w dorosłe życie. Program 

wspiera młodych w samodzielnym i świadomym osiąganiu wyznaczonych przez siebie celów i myśleniu perspektywicznie o własnej 

przyszłości. Młody człowiek z każdej małej miejscowości bowiem takie samo prawo jak jego rówieśnicy z miasta, by spróbować odnieść 

sukces na miarę własnych możliwości oraz by jak najlepiej wykorzystać szanse, które przyniesie mu życie.  

 

Program „Równać Szanse” obejmuje wsparciem młode osoby w wieku 13-19 lat z miejscowości, w których mieszka nie więcej niż 20 tys. 

osób. Dla realizatorów ważne jest, by na tych terenach, za sprawą ciekawych projektów, młodzi mogli sprawdzić, w czym mają szansę być 

skuteczni i doceniani przez innych. Istotą programu „Równać Szanse” są lokalne projekty, które dla młodych ludzi mają być ciekawym 

wyzwaniem i szansą współpracy z innymi, podczas której uczą się, jak radzić sobie z zupełnie nową rolą i jak wykorzystywać nowe 

kontakty. Wszechstronne umiejętności społeczne to bowiem cecha człowieka kompetentnego, budzącego zaufanie, pomocnego i zaradnego. 

W programie „Równać Szanse” organizacje pozarządowe, biblioteki gminne, gminne domy kultury oraz grupy nieformalne złożone z osób 

dorosłych otrzymują dotacje na realizację projektów mających wyposażyć młodych ludzi w niezbędne umiejętności skutecznego radzenia 

sobie w życiu. “Równać Szanse” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Polską Fundację Dzieci i 

Młodzieży.  

 

Podczas konferencji Artur Łęga, Kierownik Programu z PFDiM zaprezentował jego założenia. Uczestnicy konferencji mogli też poznać 

przystępne i ciekawe sposoby pozyskiwania wiedzy na temat potrzeb młodzieży, które przedstawił Łukasz Ostrowski z Pracowni Badań i 

Innowacji Społecznych “Stocznia”. W czasie sesji warsztatowych uczestnicy mogli nauczyć się, jak przygotować dobry wniosek i na czym 

polega metodologia “Równać Szanse”. “Chodzi o to, by młodzi nie byli biernymi odbiorcami projektu, który wymyślił za nich ktoś inny, ale 

by od samego początku brali aktywny udział w jego tworzeniu i realizacji, na każdym poziomie: koncepcyjnym, merytorycznym, 

operacyjnym” - mówi Stanisław Baska, prezes Fundacji Fundusz Lokalny SMK, Regionalnego Partnera Programu na Lubelszczyźnie.  

 

W czasie konferencji zostało zaprezentowanych 8 projektów z województwa lubelskiego, które w ostatnim roku zostały dofinansowane z 

programu „Równać Szanse”, między innymi z Bełżyc, Suśca, Garbowa i Mircza.  

 

Honorowy patronat nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego, Wojewoda Lubelski oraz Kuratorium Oświaty w 

Lublinie.  

 

Regionalny Konkurs Grantowy “Równać Szanse” rusza po raz kolejny jesienią. Wszystkich zainteresowanych  ubieganiem się o dotację 

zapraszamy na stronę www.fundacjasmk.pl . 


