
Daj szansę młodym! Jeszcze Cię zaskoczą… 

Choć badania pokazują, że młodzi ludzie ze wsi oraz małych miast mają mniejsze szanse 

edukacyjne i rozwojowe niż ich rówieśnicy w dużych ośrodków miejskich, nie zapominajmy, 

że nie tylko łatwy dostęp do kultury i lepsze możliwości edukacyjne determinują osiągnięcie 

w życiu sukcesu. Liczy się przede wszystkim pasja, kreatywność i zaangażowanie, a tych 

cech nie brakuje młodym ludziom bez względu na to, gdzie mieszkają. 

W każdej wsi, w każdym niewielkim mieście mieszka młodzież ambitna i utalentowana, 

czekająca tylko na szansę, żeby pokazać co potrafi! W każdej wsi i niewielkim mieście są też 

ambitni i pełni entuzjazmu pracownicy kultury, organizacji pozarządowych czy bibliotek, 

którzy wspierają młodzież w ich rozwoju. Jednym z najlepszych do tego narzędzi jest 

program „Równać Szanse”. 

Twórcą programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a prowadzi go Polska 

Fundacja Dzieci i Młodzieży. 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. Projekty realizowane w ramach 

Regionalnego Konkursu Grantowego mogą uzyskać dotację nawet do 8 500 zł. 

Program jest szansą i dla ośrodków kultury i dla młodzieży na wspaniałą współpracę. 

Jednym z przykładów jest projekt zrealizowany w 2016 roku w Ornecie. 

W trakcie projektu „Młodzi – Orneta – Integracja” młodzież wzięła udział w cyklu warsztatów 

integracyjnych oraz przygotowujących do realizacji wybranych przez nich zadań. Młodzi 

ludzie nauczyli się m. in. pracy w zespole, organizowania wydarzeń, współpracy z partnerami 

i pozyskiwania sponsorów. Uczestnicy projektu samodzielnie przygotowali a następnie 

zrealizowali cykl czterech wydarzeń kulturalnych: „Miejska Gra Terenowa i Quiz Miejski”, 

„Parada Filmowa”, „Festiwal Kolorów i Smaków”, „Festyn Podsumowujący Projekt”. 

Wspomnienia i zdjęcia z realizacji imprez są niesamowite! Projekt realizowany był przez 

Miejski Dom Kultury im. Franciszka Chruściela w Ornecie. 

Dzięki projektowi młodzi ludzie zdobyli wiele cennych umiejętności, nauczyli się pracować w 

zespole, zdobyli umiejętności organizacyjne, a przede wszystkim zobaczyli, że sami mogą 

zmieniać świat wokół siebie na bardziej kolorowy. Nie tylko uczestnicy skorzystali z projektu 

–dzięki współpracy Domu Kultury i kreatywnej młodzieży całe miasto mogło świetnie się 

bawić. 

 



Program daje szansę na rozwój nie tylko młodzieży. Ośrodki kultury biorące udział w 

programie mogą liczyć między innymi na wsparcie, doradztwo oraz profesjonalne szkolenie 

dla koordynatorów. 

Jeśli chcesz uzyskać profesjonalną wiedzę na temat programu, Ełckie Stowarzyszenie 

Aktywnych "STOPA" – Regionalny Operator Konkursu w województwach: podlaskim, 

warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i mazowieckim oraz Polska Fundacja Dzieci i 

Młodzieży zapraszają na Spotkanie z Programem Równać Szanse, które odbędzie się 6 

czerwca 2019 roku w godz. 10:00 – 14:00 w Mediatece w Toruniu, przy ul. Raszei 1. 

Na Spotkaniu opowiemy na czym polega program Równać Szanse, jak przygotować 

poprawnie wniosek do konkursu, jak pracować z młodzieżą, kto może wspierać działania 

młodzieży w najbliższym otoczeniu oraz pokażemy przykłady zrealizowanych projektów, w 

tym także projektów modelowych. 

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, bibliotek publicznych, ośrodków 

kultury, ochotniczych Straży Pożarnych i innych instytucji pracujących z młodzieżą, mających 

siedzibę w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie zachęcamy również do kontaktu z 

naszym Stowarzyszeniem oraz do śledzenia aktualności na stronie www.stopa.org.pl. 

Informacji udzielają również Iwona Olkowicz, Kinga Buńda i Paweł Wilk, pod 

adresem: rownacszanseelk@gmail.com. 
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