Program „Równać Szanse 2020”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
prowadzony przez
Polską Fundację Dzieci i Młodzieży
Konkurs „Fora Lokalne”

ZASADY KONKURSU
1. Cel Programu „Równać Szanse”
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.
Konkurs „Fora Lokalne” Programu „Równać Szanse” ma służyć rozwojowi kapitału
społecznego w małych środowiskach, poprzez umożliwienie wymiany doświadczeń
osobom zainteresowanym wspieraniem rozwoju młodych ludzi. Chcemy, żeby fora stały
się miejscem dyskusji na temat możliwości, jakie daje lokalne środowisko, jak i o
wszelkich barierach leżących u podstaw mniejszych szans młodych ludzi z małych
miejscowości. Uwrażliwienie na sprawy młodych ludzi i wypracowanie skutecznych
narzędzi badania ich potrzeb i problemów, pozwoli na podjęcie inicjatyw lokalnych
działań na rzecz młodych ludzi mieszkających w danym środowisku. W ramach konkursu
wnioskujący mogą starać się o dotacje na organizację Lokalnych Forów Programu
„Równać Szanse”.
2. Cele Lokalnych Forów Programu „Równać Szanse”
Organizatorem Konkursu „Fora Lokalne” jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży,
z siedzibą w Warszawie, KRS 0000113705.
Celem konkursu jest:
 stworzenie przestrzeni do dyskusji umożliwiającej poznanie możliwości lokalnego
środowiska, jego mocnych i słabych stron, prowadzące do podjęcia efektywnych
działań na rzecz młodych osób;
 zainicjowanie dyskusji o potrzebach młodych ludzi i planach działań umożliwiających
reintegrację społeczną młodzieży po wielu miesiącach funkcjonowania w systemie
ograniczeń wprowadzonych w związku ze stanem epidemii;
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3. Warunki, na jakich będzie przyznana dotacja:
 Wnioskodawcy mogą się ubiegać o dotację w wysokości do 6 000 zł;
 dotacja może zostać przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji forum, np.
honoraria prelegentów, dojazdy, wynajęcie sali, catering, promocja forum, materiały
konferencyjne, dokumentacja forum, wykorzystanie sprzętu multimedialnego;
 ewentualne wydatki na zakup sprzętu nie mogą przekroczyć łącznie 15% dotacji;
 na koszty obsługi projektu (telefon, koszty obsługi konta bankowego, organizacja
może przeznaczyć 10% wnioskowanej kwoty;
 podatnicy podatku VAT rozliczają dotację w kwotach netto.
4. Podmioty uprawnione do udziału w konkursie:


Stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów
i fundacje, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Programie „Równać Szanse”;



domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Programie
„Równać Szanse”.

Z konkursu wykluczeni są wnioskodawcy mający w składzie swoich organów statutowych
osoby będące jednocześnie pracownikami Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności lub
Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.
5. Termin organizacji Lokalnych Forów Programu „Równać Szanse”
Od 1 czerwca 2021 r. do 15 października 2021 r.

6. Kto może być uczestnikiem Lokalnych Forów Programu „Równać Szanse”*:


przedstawiciele organizacji pozarządowych pracujących na rzecz równych szans
młodzieży;



animatorzy lokalnych przedsięwzięć;



przedstawiciele władz i instytucji samorządowych;



dyrektorzy szkół, nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy szkolni, pracownicy poradni
psychologiczno-pedagogicznej i inne osoby pracujące z młodzieżą;



rodzice;



przedstawiciele przedsiębiorców;



osoby posiadające doświadczenie w realizacji projektów realizowanych w ramach
Programu „Równać Szanse”.

7. Zadania
Wnioskodawca organizujący Lokalne Forum Programu „Równać Szanse” powinien:
 uwzględnić w programie forum następujące moduły/obszary tematyczne:
-

sytuacja młodzieży w czasie obowiązywania ograniczeń wprowadzonych

w związku ze stanem epidemii,
- młodzież: jej pasje, zainteresowania, uczestnictwo w życiu publicznym,
- działalność instytucji edukacyjnych,
- działalność instytucji kultury i organizacji pozarządowych,
- oferta spędzania czasu wolnego,
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- infrastruktura i dostępność usług edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych,
sportowych,
- współpraca lokalna na rzecz młodych ludzi;
 zaprojektować forum w taki sposób, aby umożliwiało udział w całości przedsięwzięcia
osobom reprezentującym w danej gminie lub powiecie różne środowiska, które
prowadzą działania na rzecz młodzieży;
 uwzględnić możliwość przeprowadzenia spotkania z zachowaniem ograniczeń
wprowadzonych w związku ze stanem epidemii.

 doprowadzić do konsolidacji lokalnego środowiska i powstania grupy osób, która
poprowadzi działania na rzecz młodzieży.
Konsultacji

merytorycznych

dotyczących

formuły

przeprowadzenia

forum,

dostępnych narzędzi oraz zakresu merytorycznego spotkania udziela – Iwona
Kirstein.
Z konsultacji można skorzystać (w terminach określonych w tabeli poniżej)
telefonicznie lub za pośrednictwem platformy zoom (po wcześniejszym umówieniu
spotkania).
Kontakt:
Tel. 722 022 002;
e-mail: iwonakirstein@gmail.com (preferowany kontakt telefoniczny).
Terminy konsultacji:
Data

W godz.

13.04.2021 r.

14:00-16:00

16.04.2021 r.

9:00-12:00

19.04.2021 r.

14:00-16:00

26.04.2021 r.

14:00-17:00

29.04.2021 r.

10:00-13:00

05.05.2021 r.

11:00-14:00

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży udostępni, na życzenie dotowanej organizacji,
aplikacje umożliwiające połączenie wideokonferencyjne, gdyby, ze względu na system
ograniczeń wprowadzonych w związku ze stanem epidemii, zaistniała konieczność
ograniczenia liczby osób przebywających w jednym pomieszczeniu lub przeprowadzenia
forum w formie hybrydowej1 lub zdalnej.

1

Forma hybrydowa - połączenie światów offline i online. Polega na tym, że obraz z sali, na

której odbywa się wydarzenie, streamuje/transmituje się z wykorzystaniem platformy do
telekonferencji. Dzięki temu osoby, które nie dotarły na wydarzenie lub przebywają w innych
salach, mogą brać w nim czynny udział.
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8. Sposób naboru wniosków
Wnioski należy składać korzystając z elektronicznego systemu naboru wniosków
znajdującego się na stronie www.rownacszanse.pl. Link do Panelu Wnioskodawcy:
http://www.rownacszanse.pl/system
Termin składania wniosków: do 10 maja 2021 r., wysłany do godziny 12:00.
Organizator, w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, powołuje
Komisję Ekspertów, która podejmuje decyzję o przyznaniu Wnioskodawcy dotacji.
Decyzje Komisji Ekspertów są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
21 maja 2021 r. na stronie www.rownacszanse.pl zostanie ogłoszona lista organizacji,
którym w ramach konkursu „Fora Lokalne” przyznano dotacje.
Formularz wniosku, zasady konkursu oraz kryteria oceny znajdują się na stronie
www.rownacszanse.pl
9. Informacje dodatkowe
Informacji o konkursie udziela Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży telefonicznie
(22) 826 10 16 lub za pośrednictwem poczty elektroniczną: p.walecki@pcyf.org.pl
10. Harmonogram
ogłoszenie konkursu

09.04.2021 r.

termin składania wniosków

10.05.2021 r.

ogłoszona lista dotowanych

21.05.2021 r.

realizacja od

01.06.2021 r.

realizacja do

15.10.2021 r.

termin raportów końcowych

15.11.2021 r.
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