Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach
Programu "Równać Szanse 2012" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu
jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych
miast (do 20 000 mieszkańców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności
społecznych.
W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym o dotacje do 40 000 zł na projekty trwające 15
miesięcy (pomiędzy 1 czerwca 2012 r. a 30 listopada 2013 r.) mogą ubiegać się organizacje
pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z terenów wiejskich i miast do
20 000 mieszkańców.
Termin składania wniosków upływa 22 lutego 2012 roku.
Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego znajdują się na stronie
internetowej: www.rownacszanse.pl

Informacja dla prasy
PROGRAM „RÓWNAĆ SZANSE 2012 – OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRANTOWY”
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

(administrator programu)

ogłosiła rozpoczęcie

Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego realizowanego w ramach Programu „Równać Szanse
2012” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem Programu „Równać Szanse” jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie
młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców) poprzez podnoszenie
ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych. Dobry start rozumiany jest jako
realizowanie przez młodych ludzi celów życiowych (w tym także celów edukacyjnych)
określonych samodzielnie i realistycznie.

O dofinansowanie projektów w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego mogą
aplikować organizacje pozarządowe, zarejestrowane w formie stowarzyszeń lub fundacji, z
terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

W konkursie można ubiegać się o dotację do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy
pomiędzy 1 czerwca 2012 r. a 30 listopada 2013 r.
Zasady konkursu i kryteria oceny oraz dostęp do elektronicznego formularza wniosku
znajdują się na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszym jest przygotowanie diagnozy środowiska
lokalnego W drugim etapie zakwalifikowane organizacje przygotują projekty. Termin
składania wniosków w pierwszym etapie konkursu upływa 22 lutego 2012 roku.

Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse” administrowany przez
Polską Fundację Dzieci i Młodzieży istnieje już od 2001 r. Misją Programu jest wyrównywanie
szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000
mieszkańców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.
Dzięki Programowi udało się we wsiach i małych miejscowościach zrealizować już około 1
700 projektów o tematyce medialnej, ekologicznej, technicznej, artystycznej, dziedzictwa
kulturowego, nauk ścisłych i wielu innych. Informacje o Programie i o zrealizowanych
projektach znajdują się na stronie www.rownacszanse.pl
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży powstała w 1991 r. Celem działań Fundacji jest
wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży oraz pomoc w formowaniu się pokolenia
odpowiedzialnych, twórczych ludzi, aktywnie kształtujących własne życie i środowisko. Misją
Fundacji jest wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z terenów i środowisk, gdzie sytuacja
jest trudna – wsi, małych miast i miejskich blokowisk.
Podstawą działalności Fundacji jest organizowanie programów dotacyjnych i szkoleń.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, środki finansowe uzyskuje z dotacji i
darowizn instytucji oraz osób prywatnych.
Polsko Amerykańska Fundacja Wolności została utworzona w 1999 r. przez PolskoAmerykański Fundusz Przedsiębiorczości, a w roku 2000 otworzyła przedstawicielstwo w
Polsce i rozpoczęła działalność programową.
Fundacja

działa

na

rzecz

umacniania

społeczeństwa

obywatelskiego,

demokracji

i

gospodarki rynkowej w Polsce, w tym wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i
społecznego, a jednocześnie wspiera 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 na wyzwalaniu 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.

Kontakt:
Artur Łęga – koordynator Programu „Równać Szanse”
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

(22) 826 10 16
(+48) 609 458 344
e-mail:a.lega@pcyf.org.pl
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Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza do
wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie
Grantowym ogłoszonym w ramach Programu „Równać
Szanse 2012” Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności.
O dotacje do 40 000 zł na działania trwające
15 miesięcy mogą ubiegać się organizacje
zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji,
mające siedzibę w miejscowościach do 20 tysięcy
mieszkańców.

Celem Programu jest

wyrównywanie szans na dobry

start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i
małych miast (do 20 000 mieszkańców) poprzez
podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności
społecznych.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch
etapów. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym
etapie mija 22 lutego 2012 roku!
Na stronie www.rownacszanse.pl znajdują się
szczegółowe informacje o konkursie wraz z zasadami
i kryteriami oceny oraz dostęp do elektronicznego
formularza wniosku.

