Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
(administrator programu)
ogłasza rozpoczęcie nowej edycji programu dotacyjnego
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
„Równać Szanse 2018 – Projekty Modelowe- Upowszechnienie”

Zasady przyznawania dotacji
Cel Programu:

Celem Programu „Równać Szanse” jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry

start w dorosłe życie. Chodzi o tworzenie warunków do nabywania i podnoszenia
kompetencji,
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Celem konkursu „Równać Szanse 2018 – Projekty Modelowe-Upowszechnienie” jest
upowszechnienie metod działań Projektów Modelowych Programu „Równać Szanse”
poprzez

przeszkolenie

przedstawicieli

organizacji

lub

instytucji,

które

zainteresowane są realizacją i wprowadzeniem działań według metodyki Projektów
Modelowych w nowych środowiskach.

Konkurs „Równać Szanse 2018 – Projekty Modelowe- Upowszechnienie” adresowany
jest do 28 organizacji, mających opracowane Projekty Modelowe Programu „Równać
Szanse:


Organizacja: Stowarzyszenie „Tratwa”, Olsztyn
Projekt: Złoty Piasek



Organizacja: Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom, Sępólno Krajeńskie
Projekt: Centrum Aktywności Gimnazjalisty



Organizacja: Stowarzyszenie Młodzieży Sejneńskiej „Borek”, Sejny
Projekt: Radio SMS



Organizacja: Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach, Dywity

Projekt: Gminne Centrum Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych - Satelity



Organizacja: Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków o/Tarnów,
Tarnów

Projekt: Prowincja Nieprowincjonalna – Fabryka Pomysłów



Organizacja: Stowarzyszenie Przyrodnicy Nadwarciańscy, Manieczki
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Projekt: MAN-em po sukces Mobilna Akademia Naukowa



Organizacja: Unisławskie Towarzystwo Historyczne, Unisław
Projekt: Z techniką w przeszłość



Organizacja: Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Wojnowie, Wojnowo
Projekt: Odkrywcy Lokalnych Skarbów



Organizacja: Stowarzyszenie Z nauką ku przyszłości, Gogolin
Projekt: Przez hydroponikę do współpracy i kreowania siebie



Organizacja: Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów Wolin Jomsborg
Wineta, Wolin

Projekt: Od deski do deski, czyli o tym, jak przeszłość prowadzi do
przyszłości



Organizacja: Regionalne Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne Wspólnota
Wiejska, Kijewo

Projekt: Fabryka Lokalnych Osobowości



Organizacja: Stowarzyszenie Miłośników Krzyżowic, Krzyżowice
Projekt: Teatr ognia



Organizacja: Włodawskie Towarzystwo Edukacyjne, Włodawa
Projekt: Gwiezdne impresje



Organizacja: Stowarzyszenie Chociszewo - Wspólna Przyszłość
Projekt: Azymut na wygraną



Organizacja: Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozowej



Organizacja: Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Przystań, Ulanów

Projekt: Młodzieżowa Firma Reklamowa

Projekt: W znane i nieznane z Klubem Włóczykija



Organizacja: Stowarzyszenie Kulturalne EURO-ART., Kępno
Projekt: Teatr w przestrzeni



Organizacja: Fundacja Generator Inspiracji, Futoma
Projekt: Młodzieżowe Laboratorium Nauki



Organizacja : Stowarzyszenie Inkubator Kreatywności Społecznej, Stoczek
Łukowski

Projekt: Lokalna Telewizja Umiejętności

Projekt: Miasto – skarbnica umiejętności



Organizacja: Stowarzyszenie Warmińska Wieś, Różnowo

Projekt: Kadr po kadrze, czyli jak nakręcić film animowany



Organizacja: Stowarzyszenie Fundus Glacensis, Kudowa Zdrój
Projekt: Skąd?-Dokąd? Młodzieżowy projekt modelowy



Organizacja: Stowarzyszenia Milenium-Brzeźnica 2007 z Brzeźnicy
Projekt: Cud miód - czyli od pomysłu do sukcesu



Organizacja: Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej, Grzegorzew
Projekt: Catwalk



Organizacja: Podkarpackie Centrum Hipoterapii, Błażowa
Projekt: Strachy na wróble
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Organizacja: Kamieńskie Towarzystwo Kulturalne, Kamień Krajeński
Projekt: Stacja Turystyczna Kamień
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Organizacja: Łochowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk CD, Łochów
Projekt: Cyfrowa Manufaktura. Zaprogramuj swoją przyszłość



Organizacja: Stowarzyszenie SZOK - Skuteczni, Zdecydowani, Operatywni,
Kreatywni, Radlin

Projekt: Kuchenne maszkiecenie- warzymy, godamy, tradycji się trzymamy.



Organizacja: Stowarzyszenie Tuczno Moje Małe Kujawy, Tuczno
Projekt: O zdrowie dbam i nie jestem sam

Organizacje mogą się ubiegać o dotacje na upowszechnienie swoich Projektów
Modelowych Programu „Równać Szanse” w nowych środowiskach (rozumiane jako

podjęcie przez zainteresowane organizacje lub instytucje działań zgodnych z
metodyką danego Projektu Modelowego).

Dotacja zostanie przyznana na projekty trwające 7 miesięcy, w terminie od 1
kwietnia do 31 października 2019 r.

W ramach projektu dotowana organizacja winna:


w kwietniu 2019 r. przeprowadzić akcję promocyjną i rekrutację 20

organizacji lub instytucji zainteresowanych podjęciem działań zgodnych z
metodologią danego Projektu Modelowego;



w kwietniu opracować metodykę szkolenia (program i narzędzia pracy
z uczestnikami) i przesłać do konsultacji ekspertom PFDiM;



w miesiącach maj-lipiec 2019 r. przeprowadzić dwa 15-godzinne szkolenia,

każde dla min. 20 osób z 10 organizacji (po min. dwie osoby z organizacji);
dotowany powinien podczas szkolenia przekazać uczestnikom wiedzę na
temat metod realizacji swojego projektu w taki sposób, który umożliwi

zainteresowanym podmiotom prowadzenie działań w swoim środowisku

zgodnie z tymi metodami. Szkolenie powinno dać uczestnikom podstawy
merytoryczne do samodzielnego przeprowadzenia działań. W programie

szkolenia winien się znaleźć komponent promujący Program Równać Szanse
(filozofia działania, zasady współpracy, informacje o konkursach dotacyjnych)
wg wzoru przekazanego przez PFDiM.



w miesiącach od lipca do października 2019 r. po przeprowadzeniu szkoleń
dotowany będzie kontynuować współpracę z minimum 2 organizacjami
(organizacje pozarządowe, biblioteki, domy kultury i grupy nieformalne) z

miejscowości do 20 tys. mieszkańców, które zadeklarują chęć prowadzenia
działań zgodnie z metodologią danego Projektu Modelowego.



dotowany będzie wspierał działania podjęte przez minimum 2 organizacje od
strony merytorycznej poprzez: wizyty studyjne (przynajmniej dwie wizyty w
każdej z organizacji), konsultacje telefoniczne i przy użyciu IT oraz

finansowo - przeznaczając w budżecie projektu kwotę 4 tys. zł na pokrycie
wydatków związanych z prowadzonymi przez nie działaniami (nie więcej niż
2 tys. złotych na organizację)
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Preferowane będą projekty, w których uczestnikami szkoleń będą osoby z różnych
środowisk.

Kwota, o którą można występować to 20 000 zł.
Wymagany jest wkład własny (lub z innych źródeł) w wysokości min. 25 % wartości
projektu.

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.

Dotacje nie będą przyznawane na: kontynuowanie dotychczasowych działań projektu,
pokrycie bieżących kosztów działania organizacji nie związanych bezpośrednio z

realizacją projektu, finansowanie podatku VAT. Ewentualne wydatki na zakup sprzętu
(w tym komputerów) nie mogą przekroczyć 20% dotacji.

Proszę zapoznać się z zapisami deklaracji dotowanego (warunków otrzymania dotacji)
Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. LINK

Harmonogram:

Termin składania wniosków

11 lutego 2019, g.12.00

Rozpoczęcie realizacji projektu

1 kwietnia 2019

Raport częściowy

1 lipca 2019

Ogłoszenie wyników konkursu

Zakończenie realizacji

Raport końcowy z realizacji projektu

19 lutego 2019

31 października 2019
2 grudnia 2019

UWAGA

Wnioski należy składać korzystając z elektronicznego systemu naboru wniosków.
Link do Panelu Wnioskodawcy:

http://rownacszanse.pl/system/
Szczegółowych informacji o programie udzielamy telefonicznie (0-22) 826 10 16 lub
pocztą elektroniczną a.lega@pcyf.org.pl
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