
 

Dzień dobry, 

16 sierpnia 2018 roku ruszył nabór wniosków w Regionalnym Konkursie Grantowym programu 
Równać Szanse.  

Regionalny Konkurs Grantowy jest organizowany we współpracy Regionalnymi Partnerami 
Programu „Równać Szanse”, którym dla województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, 
wielkopolskiego oraz lubuskiego jest Stowarzyszenie Światowid z siedzibą w Małachowie 
Szemborowicach. 

W ramach konkursu można uzyskać dotację w wysokości do 8 500 zł.  

Nabór wniosków trwa do 25 października 2018 roku godz. 12:00. 

Realizacja projektów pomiędzy 1 lutego a 31 sierpnia 2019 roku. 
 
Celem Programu Równać Szanse 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. 
 
Celem konkursu jest wsparcie różnorodnych projektów, w których młodzież poprzez aktywne 
działania będzie rozwijać swoje umiejętności społeczne, swoje pasje i zainteresowania. Dzięki 
udziałowi w projektach, młodzi uczestnicy mają zobaczyć, że ich sukces zależy od nich samych i to 
w większym stopniu niż się im wydaje. Niech młodzi z małych miejscowości poczują się ważni i 
zauważeni, ich życie może zależeć od nich samych i do tego może być pasjonujące! 
 
Na stronie internetowej rownacszanse.pl znajdują się opisy dotychczas dotowanych projektów: 
https://rownacszanse.pl/projekty   
 
Uczestnikami projektów powinna być młodzież w wieku od 13 do 19 lat (uczniowie klas siódmych i 
ósmych szkół podstawowych,  uczniowie szkół  gimnazjalnych i średnich) z terenów wiejskich i 
małych miast (do 20 tyś. mieszkańców).  
 
O dotację mogą ubiegać się organizację z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców: 
- powiatowe, miejskie i gminne biblioteki 
- miejskie i gminne domy kultury 
- organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji w KRS lub w 
ewidencji prowadzonej przez Starostów) 
- Ochotnicze Straże Pożarne 
- nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową.  

 

 

 

Najważniejsze terminy: 
16.08.2018 r.- ogłoszenie konkursu 
Od 17.09 do 10.10.2018 – spotkania informacyjno-szkoleniowe w regionie na terenie 
województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego oraz lubuskiego (szczegóły 
www.stowarzyszenieswiatowid.pl)  
25.10.2018 r.- zakończenie naboru wniosków o godzinie 12-tej w południe 
10.12.2018 r.- ogłoszenie wyników konkursu. 

https://rownacszanse.pl/projekty
http://www.stowarzyszenieswiatowid.pl/


 

 
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej programu 
www.rownacszanse.pl oraz http://stowarzyszenieswiatowid.pl/ruszyl-regionalny-konkurs-
grantowy-rownac-szanse-2018/  
 
O Programie: 
Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse” prowadzony przez Polską 
Fundację Dzieci i Młodzieży istnieje już 16 lat – od 2001 roku. Celem Programu jest 
wyrównywanie szans młodych ludzi w wieku 13 – 19 lat na dobry start w dorosłe życie poprzez 
realizację projektów rozwijających umiejętności społeczne u młodzieży. Program kierowany jest 
do organizacji, które działają w małych miejscowościach – do 20 000 mieszkańców. Dzięki 
Programowi udało się zrealizowano już blisko 2 500 projektów o tematyce medialnej, 
ekologicznej, technicznej, artystycznej, dziedzictwa kulturowego, nauk ścisłych i wielu innych. 
Informacje o Programie i o zrealizowanych projektach znajdziecie Państwo na stronie 
www.rownacszanse.pl 
 
O PAFW: 
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności powstała  w 1999 r. a w roku 2000 otworzyła 
przedstawicielstwo i rozpoczęła swą pracę w Polsce. Fundacja działa na rzecz umacniania 
społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i gospodarki rynkowej w naszym kraju, w tym na rzecz 
wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego. Wspiera również procesy 
transformacji w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W działaniach na terenie Polski, 
Fundacja koncentruje się obecnie na inicjatywach edukacyjnych, służących przede wszystkim 
wyrównywaniu szans oraz wyzwalaniu tzw. energii obywatelskiej w miejscach wymagających 
szczególnego wsparcia. Fundacja finansuje swoją działalność z przychodów funduszu wieczystego, 
którego źródłem są środki pochodzące z Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości. 
Więcej informacji o PAFW znajdziecie Państwo na stronie www.pafw.pl. 
 
O PFDiM: 
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży powstała w 1991 r. Jej celem jest wszechstronny rozwój 
młodych oraz pomoc w formowaniu się pokolenia odpowiedzialnych, twórczych ludzi, aktywnie 
kształtujących własne życie i środowisko. Fundacji chodzi szczególnie o podniesienie szans na 
samodzielny rozwój młodych ludzi z terenów i środowisk, gdzie sytuacja jest trudna – wsi, małych 
miast i miejskich blokowisk. Fundacja zajmuje się przede wszystkim organizowaniem programów 
dotacyjnych i szkoleń. Nie prowadzi działalności gospodarczej, środki finansowe otrzymuje z 
dotacji i darowizn instytucji oraz osób prywatnych. Więcej informacji o PFDiM znajdziecie 
Państwo na stronie www.pcyf.org.pl. 
 
O Stowarzyszeniu Światowid: 
Stowarzyszenie Światowid to organizacja non-profit, posiadająca osobowość prawną, będąca 
nowatorską formą współpracy lokalnej społeczności. Powstało w czerwcu 2004 roku z inicjatywy 
przedsiębiorców i rolników. Członkami Stowarzyszenia są gminy: Witkowo, Niechanowo, 
Trzemeszno, Czerniejewo i Orchowo, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne. Na początku 
2016 roku Stowarzyszenie Światowid powołało do życia Fundusz Stypendialny "Młody Wielki" 
wspierający młodzież w działaniach na rzecz społeczności lokalnej oraz trzy Spółdzielnie Socjalne: 
"Domowe przysmaki", "Pomocnik od zaraz" oraz "Razem być". Od 2006 roku Stowarzyszenie 
Światowid uczestniczy w programie "LEADER"  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz od 

http://www.rownacszanse.pl/
http://stowarzyszenieswiatowid.pl/ruszyl-regionalny-konkurs-grantowy-rownac-szanse-2018/
http://stowarzyszenieswiatowid.pl/ruszyl-regionalny-konkurs-grantowy-rownac-szanse-2018/


 

2008 roku w programie "Działaj Lokalnie" będąc lokalnym Ośrodkiem tego programu. W 2017 
roku rozpoczęło realizację projekty „Szansa na lepsze jutro” z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
 

Zapraszam po dodatkowe informacje:  
 

 


