
„Równać Szanse” - Regionalny Konkurs Grantowy coś dla młodzieży 
 
4 sierpnia 2020 rozpoczyna nabór do Regionalnego Konkursu Grantowego programu 
Równać Szanse.  
Program grantowy jakim jest „Równać Szanse” - edycja regionalna RKG skierowany jest do 
młodych ludzi w wieku 13-19 lat. W tym roku jak zwykle rusza w sierpniu. Planowane 
rozpoczęcie naboru to 4 sierpnia. 
 
Ze względu na sytuację z epidemią jaka jest i jaka może być RKG wprowadza zmiany, które 
jeszcze łatwiej pozwolą w tym trudnym czasie skorzystać na ofercie aktywnego udziału 
młodzieży. Z kluczowych zmian to: 

1. dłuższy czas na przygotowanie wniosku, 
2. ulegnie zmianie czas realizacji projektu w 2021 r. 

Szczegółowe informacje zostaną podane na stronie www.fundacjasmk.pl.  
 
Fundacja Fundusz Lokalny SMK - lokalny Partner Programu dla województwa 
podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i lubelskiego udziela bezpłatnych 
informacji i konsultacji zarówno przy planowaniu projektu jak i tworzenia wniosku 
aplikacyjnego.  W tym roku zamierza jeszcze bardziej wspierać wnioskodawców, tak aby jak 
najwięcej grup zrealizowało młodzieżowe inicjatywy społeczne.  
 
W tym roku, poza szkoleniami i wsparciem bezpośrednim (o ile sytuacja pozwoli) planujemy: 

1. przygotować katalog działań młodzieży w czasie epidemii, 
2. poprowadzić szkolenia i spotkania on-line, 
3. udzielać wsparcia doradczego i animacyjnego ze strony aż 16 lokalnych animatorów 

(po 4 osobny na każde województwo) - tak aby lokalnie było można zaczerpnąć 
pomocy od strony osób, które na co dzień pracują z młodzieżą, 

4. na etapie przygotowania wniosku zapewnić każdemu wnioskodawcy pomoc doradczą 
i możliwość uzyskania opinii o pisanym wniosku - o tym co należy wyeliminować czy 
poprawić aby nie było uchybień formalnych oraz jak lepiej prezentować projekt aby 
pomysły młodzieży spotkały się z uznaniem komisji oceniającej. 

 
Zapraszamy i czekamy na telefony i maile.  
 
O Programie „Równać Szanse” więcej: 
 
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. Tylko w ten sposób mogą stać się ludźmi samodzielnymi i 
niezależnymi, którzy całkowicie świadomie wyznaczają sobie przemyślane cele. Najpierw te 
dotyczące edukacji, a później – dorosłości.     
 
Istotą programu „Równać Szanse” są lokalne projekty, które dla młodych ludzi mają być 
ciekawym wyzwaniem i szansą współpracy z innymi, by razem osiągnąć wspólny cel, ucząc 
się po drodze, jak radzić sobie z zupełnie nową rolą i jak wykorzystywać zupełnie nowe 
kontakty, które nawiązują. Wszechstronne umiejętności społeczne to bowiem cecha 
człowieka kompetentnego, budzącego zaufanie, pomocnego innym i zaradnego w jak 
najbardziej pozytywnym sensie. 
 
Chcemy pokazywać młodym ludziom, że umiejętności zdobyte w trakcie realizacji 
konkretnego projektu przydają się na całe życie niezależnie od tego, co robimy i z kim 
planujemy wspólne działania. To zysk w czystej postaci, który można sprowadzić do 
zrozumiałych dla wszystkich umiejętności człowieka działającego w otaczającym go świecie. 
zobacz: www.rownacszanse.pl  

http://www.rownacszanse.pl/

