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Abstrakt  
Cechy populacji uczestniczek i uczestników projektów OKG edycji 2014 Programu „Równać Szanse” 

 Liczba pośrednich beneficjentów i beneficjentek OKG była w edycji 2014 rekordowo wysoka 

(ponad 15 tys. osób), trzykrotnie przekroczyła wynik edycji 2013. 

 Pomimo dużej różnorodności działań w większości projektów, wśród młodzieży 

uczestniczącej w projektach wciąż zdecydowanie przeważa odsetek dziewcząt (65% 

dziewcząt, 35% chłopców).  

 Średnia wieku młodzieży uczestniczącej w projektach OKG obniżyła się nieznacznie w 

stosunku do poprzedniej edycji (wyniosła 14,8 lat), jednak wciąż zdecydowanie dominującymi 

grupami są osoby w wieku 14 lat i osoby uczęszczające do gimnazjów. Prawie połowa 

projektów była zróżnicowana wiekowo (zakres wieku uczestniczek i uczestników 

poszczególnych projektów wykraczał poza zakres wiekowy jednego etapu edukacji, czyli 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych).  

 Podobnie jak w poprzednich edycjach, dominują osoby mieszkające na wsi. W edycji 2014 ich 

odsetek znacząco wzrósł i wynosił 85% w stosunku do 62,7% w edycji 2013. 

 Uczestnictwo młodzieży w edycji 2014 OKG było niezależne od wyników w nauce. W 

projektach uczestniczyły osoby o bardzo zróżnicowanych ocenach.  

 Zdecydowana większość uczestników i uczestniczek (76%) nie miała wcześniejszych 

doświadczeń związanych z uczestnictwem w projektach społecznych. Wzrósł jednak także 

odsetek młodzieży posiadającej doświadczenia wyniesione z kilku wcześniejszych projektów 

(9,6% w porównaniu do 6,3% w edycji 2013).  

Skuteczność projektów w rozwijaniu umiejętności młodzieży 

 Ze wszystkich założonych w Programie celów dla młodzieży największy rozwój 

zaobserwowano w zakresie planowania własnej przyszłości (wzrost u 90% młodzieży). Wśród 

umiejętności szczegółowych, które składają się na planowanie własnej przyszłości, młodzież 

najsilniej rozwinęła umiejętności związane z inicjowaniem kontaktów społecznych i 

skutecznym zachowaniem w trudnych sytuacjach interpersonalnych. 

 Jeszcze przed rozpoczęciem projektów młodzież wyrażała bardzo silną motywację do 

podejmowania inicjatywy (89% osób) oraz w przeważającej większości deklarowała, że wie 

czym chce zajmować się w przyszłości (80% osób). Obydwa te wskaźniki uległy niewielkim 

zmianom w trakcie trwania projektów.  

 Program skutecznie zwiększył umiejętność młodzieży do pozyskiwania wsparcia społecznego 

w zakresie kontaktów indywidualnych z osobami w społeczności lokalnej. Sieci kontaktów 

uczestników i uczestniczek powiększyły się i stały się bardziej różnorodne. 

 Projekty kładły znacznie większy nacisk na budowanie więzów w lokalnej społeczności, a 

znacznie mniejszy na umiejętności pozyskiwania wsparcia instytucji i organizacji. W 

projektach młodzież poszerzyła swoją sieć kontaktów z osobami dorosłymi oraz wzmocniła 

możliwości wykorzystywania swoich kontaktów z członkami i członkiniami społeczności 

lokalnej do realizacji własnych projektów.  

 Młodzież bardzo wysoko oceniała własne umiejętności jeszcze przed przystąpieniem do 

Programu, miała też dużą wiedzę o zasobach w środowisku lokalnym. 
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 Młodzież miała wysoką wiarę we własne możliwości jeszcze przed przystąpieniem do 

projektów. Jednak po Programie zwiększył się zarówno odsetek młodzieży wierzącej we 

własne umiejętności, jak i stopień pewności, z jaką uczestnicy i uczestniczki wyrażali się o 

nich. 

 Młodzież była włączana w zadania związane z przygotowaniem i koordynowaniem projektów, 

co korzystnie wpłynęło na jej wiarę w siebie.  

 Program realizuje założenia dotyczące przekazywania decyzyjności w ręce młodzieży i dzięki 

temu dostarcza im cennych doświadczeń. Korzyści z uczestnictwa są przede wszystkim 

„wewnętrzne”, polegają na wzbogaceniu się i rozwoju młodzieży. Znacznie mniej zaś skutkuje 

on nagrodami „zewnętrznymi” w postaci np. wzrostu prestiżu w środowisku szkolnym.  

 Prawie wszyscy beneficjenci i beneficjentki (97% osób), którzy z powodzeniem zakończyli 

swój udział w projektach są usatysfakcjonowani swoimi doświadczeniami w Programie. 

Skuteczność Programu w rozwijaniu organizacji otrzymujących dotacje 

 W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym dotację otrzymało 26 organizacji (aplikowało 140), 

w Regionalnym Konkursie Grantowym 110 (zrealizowano 101 projektów, o dotację 

aplikowało 420 podmiotów). 

 Przystępując do Programu organizacje uczestniczące w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym 

mają większe doświadczenie w realizacji projektów (aż 39% podmiotów RKG nie prowadziła 

wcześniej projektów, w porównaniu do 27% OKG). 

 Program skutecznie wspiera umiejętność pozyskiwania wsparcia społecznego przez 

organizacje i ich sieć kontaktów społecznych. Przed Programem podmioty RKG deklarowały 

znacznie wyższy poziom wsparcia społecznego niż organizacje OKG. W konsekwencji Program 

przyczynił się do znacznie większego rozwoju podmiotów OKG w tym zakresie. Organizacje 

OKG dodatkowo zwiększyły w trakcie udziału różnorodność posiadanego wsparcia 

społecznego. 

 Organizacje skutecznie nawiązują kontakty nie tylko w lokalnym środowisku, lecz także z 

innymi podmiotami uczestniczącymi w Programie. Organizacje RKG częściej niż organizacje 

OKG nawiązywały kontakty między sobą, a ich relacje okazały się trwalsze. Organizacje OKG 

częściej z kolei niż podmioty RKG nawiązywały kontakty w celu wspólnego działania. 

 Program skutecznie przyczynia się do wzrostu aktywności organizacji. Realizują one więcej 

projektów (tendencja ta jest silniejsza w przypadku OKG), składają więcej wniosków o 

dotacje (tendencja silniejsza wśród RKG)  oraz więcej dotacji są w stanie skutecznie pozyskać 

(na podobnym poziomie w obydwu konkursach). 

 Udział w Programie skutecznie zakorzenia działania organizacji w potrzebach lokalnej 

społeczności. Efekt ten był silniejszy wśród organizacji OKG. Wszystkie organizacje OKG i 

zdecydowana większość RKG (91%) przeprowadziły diagnozę lokalną przed przystąpieniem 

do Programu, pozyskując informacje przede wszystkim w rozmowach z dorosłymi członkami 

społeczności lokalnej. Zdecydowana większość podmiotów wykorzystywała diagnozę do 

planowania kolejnych działań i projektów. Znaczna część organizacji OKG przeprowadziła po 

Programie nową diagnozę, wiele z nich też udostępniało swoje wnioski innym podmiotom w 

otoczeniu. Prawie połowa organizacji aktualizowała diagnozę o nowe informacje, przy czym 

podmioty RKG korzystały przy tym z większej liczby  źródeł. 
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 Organizacje umożliwiały młodzieży partycypację w tworzeniu projektów. Przed rozpoczęciem 

udziału w Programie włączanie młodzieży w zadania dotyczyło przede wszystkim etapu 

twórczego, czyli wymyślania projektów. Po Programie podmioty częściej włączały młodzież 

również w te zadania, które umożliwiały im nie tyko wpływ na kształt projektu, ale też 

nabycie umiejętności projektowych. 

 Większość organizacji podtrzymało współpracę z uczestnikami i uczestniczkami po 

zakończeniu edycji 2014, organizując dla nich działania i współpracując z nimi na zasadzie 

wolontariatu. Organizacje RKG zacieśniły współpracę bardziej – wszystkie przyjęły 

przynajmniej jedną uczestniczkę lub uczestnika do grona swoich członków, w większości z 

nich byli beneficjenci i beneficjentki podjęli pracę i koordynują kolejne projekty. Organizacje 

OKG częściej dbały o dalszy rozwój młodzieży w ramach Programu, rekomendując osoby do 

Konkursu Młodzieżowych Liderów. 

 Większość organizacji planuje brać udział w Programie „Równać Szanse” w przyszłości. 

Podmioty rozważają przede wszystkim udział w tym samym konkursie w którym realizowały 

już projekt. Nieco więcej niż 1/3 organizacji planuje udział również w konkursach specjalnych 

(odsetek ten jest podobny wśród organizacji OKG i RKG). 

 Do ponownego udziału zachęcają organizacje przede wszystkim: Podejście do młodzieży i 

stawianie rozwoju młodzieży na pierwszym miejscu, jasność i przejrzystość zasad i procedur 

Programu, otrzymywane w trakcie projektów wsparcie oraz możliwości rozwoju organizacji w 

trakcie trwania Programu. Zniechęcające są natomiast dla organizacji duża pracochłonność i 

czasochłonność projektów, trudności w zaangażowaniu młodzieży przez stosunkowo długi 

czas trwania projektu oraz (w przypadku OKG) dodatkowo obciążający czasowo obowiązek 

uczestnictwa w szkoleniach (realizowanych w odległych miastach).  

Projekty Modelowe – Replikacje 

 W edycji 2014 Programu „Równać Szanse” w konkursie Projekty Modelowe – Replikacje 

startowało sześć organizacji, z czego trzy podmioty uzyskały dotację. 

 Dla organizacji zaproszonych do przeprowadzenia Replikacji jest to przede wszystkim 

wyróżnienie, dowód na to, że ich działanie jest pozytywnie oceniane. Jest to także bodziec do 

rozwoju organizacji i przekłada się na  wzrost prestiżu organizacji. Konkurs prowadzi do 

zwiększenia siły oddziaływania replikowanego projektu.  

 Replikowane jest przede wszystkim samo działanie, które było przedmiotem Projektu 

Modelowego – chociaż w elastyczny sposób. Replikowany projekt jest dopasowywany do 

lokalnych potrzeb i możliwości. Znacznie bardziej precyzyjnie replikowane są dwa inne 

elementy:  

Filozofia pracy z młodzieżą. Dla organizacji koordynujących wdrażanie Replikacji, objętych 

badaniem ewaluacyjnym, przekazanie podejścia do młodzieży, sposobu pracy z nią jest 

oczywistą koniecznością. Jest on istotą działań, która nie podlega zmianom. 

 Relacja między organizacjami – organizacją replikującą swój projekt (Koordynatora 

Replikacji) oraz organizacją wdrażającą zaadaptowany projekt (Uczestnika Replikacji). 

Koordynator Replikacji jest w stałym kontakcie z uczestnikiem Replikacji, prowadzony jest 

nawet monitoring – wizyty o charakterze wspierającym, a nie kontrolującym i zachowana 

jest zasada konsultacji, podpowiadania, ale nie wyręczania. 

W wyniku Projektu Modelowego – Replikacje przekazywana jest zatem dalej i skutecznie 

upowszechniana filozofia Programu „Równać Szanse”. 
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Konkurs Młodzieżowi Liderzy „Równać Szanse” 

 W szkoleniu dla Młodzieżowych Liderów „Równać Szanse” wzięły udział 24 osoby z 17 

organizacji (zgłoszenia przesłało 68 osób). W konkursie dotacyjnym dla Młodzieżowych 

Liderów złożono 12 wniosków, z czego 6 uzyskało dofinansowanie.  

 Konkurs Młodzieżowych Liderów nie tyle zaszczepia młodym ludziom chęć do działania na 

rzecz społeczności, co w olbrzymim stopniu rozwija ją – wzmacnia motywację, daje pewność 

siebie i umiejętności do działania na większą skalę i realizowania własnych działań. 

 Bardzo istotną wartością szkolenia w ramach Konkursu dla Młodzieżowych Liderów jest 

umożliwienie młodym osobom wspólnego spędzenia czasu, któremu nadana jest wyraźna 

struktura. Uczestnicy i uczestniczki doceniali przede wszystkim połączenie wspólnej pracy z 

nawiązywaniem relacji, a zatem właśnie z wymiarem społecznym. 

 Było to wzmacniające i budujące poczucie pewności doświadczenie zarówno dla osób, które 

czuły się liderami już przed przystąpieniem do Konkursu, jak i dla tych, które dopiero w jego 

trakcie odkrywały swój liderski potencjał. 

 Osoby uczestniczące w szkoleniu są nową grupa odniesienia dla uczestników i uczestniczek 

Konkursu Młodzieżowych Liderów. Panują tam inne standardy, poprzeczka jest podniesiona 

wyżej – składnia do równania w górę. Młodzieżowi Liderzy to grupa wyraźnie inna niż 

pozostali znajomi uczestników i uczestniczek Konkursu. Jest to także istotna grupa wsparcia. 

Tworzą się relacje, które są znacznie głębsze niż te, nawiązywane w szkole. Alumni Konkursu  

wiedzą, że mogą liczyć na swoje wsparcie, pomoc, korzystają z tego w przypadku różnego 

rodzaju trudności.  

 Najbardziej podkreślany przez uczestników Konkursu jest wzrost pewności siebie – 

wzmocnienie, które otrzymują nie musi zrobić z nich lidera – wychodzą z programu z większą 

wiarą w siebie i swoje możliwości. Pozytywne doświadczenie, jakiego dostarczyło im 

uczestnictwo w programie wzmaga ich apetyt na kolejne działania. 

 Projekt prowadzony przez Młodzieżowych Liderów prowadzi do powstania lokalnych grup 

osób chętnych do działania, aktywnych, angażujących się. To lokalna grupa odniesienia i 

wsparcia dla alumnów Programu wracających do swoich miejscowości. Można nawet 

powiedzieć, że do pewnego stopnia jest jej replikacją.  

 Alumni Konkursu planując swoją przyszłość podkreślają chęć zachowania związku z miejscem 

swojego pochodzenia, chcą zrobić coś dla mieszkańców swoich miejscowości w  życiu 

zawodowym albo pozazawodowym. Mają poczucie, że zdobyli umiejętności i chętnie się nimi 

podzielą. Dodatkowo w procesie uczestnictwa w różnych projektach spotkali w swoich 

miejscowościach wiele aktywnych osób – wiedzą, że są tam ludzie , dla których i z którymi 

mogą pracować. To może stanowić motywację do podjęcia kolejnych działań. 
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Wstęp 
 

Niniejszy raport stanowi podsumowanie badania ewaluacyjnego edycji 2014 Programu „Równać 

Szanse”, powstałego z inicjatywy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i administrowanego przez 

Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Celem nadrzędnym Programu jest wyrównywanie szans 

młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Narzędziem realizacji celów Programu są fundusze 

przekazywane za pośrednictwem dwóch głównych programów grantowych – Ogólnopolskiego 

Konkursu Grantowego i Regionalnego Konkursu Grantowego – oraz programów dodatkowych, 

przeznaczonych dla podmiotów, które już skorzystały z któregoś z programów głównych. Programy 

dodatkowe, realizowane w czasie trwania ewaluacji to: Projekty Modelowe, Projekty Modelowe – 

Replikacje, Lokalne Fora oraz szkolenie dla Młodzieżowych Liderów „Równać Szanse”. Programy 

grantowe są przeznaczone dla organizacji pozarządowych, instytucji kulturalno-oświatowych 

(bibliotek publicznych, domów kultury) oraz grup nieformalnych. Grupę docelową dotowanych 

działań stanowi młodzież w wieku od 13 do 19 lat z miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców.  

Program „Równać Szanse” jest realizowany od 2001 roku. Raport stanowi ewaluację czternastej 

edycji Programu, siódmej realizowanej po zmianach polegających na przeformułowaniu jego celu 

głównego. Przedmiotem badania ewaluacyjnego była przede wszystkim ocena skuteczności 

projektów realizowanych w ramach dwóch głównych programów grantowych, w odniesieniu celów 

Programu (opisanych poniżej). Ewaluacją w tej edycji został także objęty konkurs Projekty Modelowe 

Replikacje oraz Konkurs dla Młodzieżowych Liderów Programu „Równać Szanse”.  

Głównym celem Programu „Równać Szanse” jest pozyskanie i rozwój umiejętności wśród młodzieży z 

miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców, dzięki którym będzie ona mogła samodzielnie realizować 

własne cele. Jako doprecyzowanie celu głównego sformułowano cele szczegółowe, opisujące 

konkretne umiejętności i cechy, które powinny być rozwijane u beneficjentów i beneficjentek w 

trakcie uczestnictwa w projektach dofinansowanych w ramach programów grantowych. Poniżej 

przedstawione zostało drzewo celów Programu w odniesieniu do uczestniczącej młodzieży, wraz z 

podstawowymi metodami realizacji celów (najniższy, trzeci wiersz wykresu). 
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Rysunek 1. Drzewo celów i metod Programu „Równać Szanse” w odniesieniu do młodzieży uczestniczącej 

w projektach Programu. 

 

Oprócz wywołania zmiany w uczestnikach i uczestniczkach projektów, Program ma za zadanie 

wzmocnić również grantobiorców, a zatem organizacje, które prowadzą projekty w ramach „Równać 

Szanse”. Wsparcie udzielone organizacjom ma bowiem charakter zarówno finansowy (w postaci 

dofinansowania podejmowanych działań) jak i merytoryczny – w postaci szkoleń dla koordynatorów i 

indywidualnego doradztwa w trakcie prowadzenia projektów. Głównym zadaniem Programu w 

obszarze rozwoju organizacji jest wspieranie rozwoju ich lokalnego kapitału społecznego, co umożliwi 

im skuteczniejsze działania i ułatwi wspieranie młodzieży w przyszłości. Poniżej przedstawione 

zostało drzewo celów Programu względem rozwoju organizacji pozarządowych, instytucji i grup 

biorących udział w Programie jako grantobiorcy, uwzględniające (w ostatnim, trzecim wersie) 

działania w ramach Programu, dzięki którym cele te są osiągane. 

  

Umiejętność realizacji samodzielnie 
postawionych celów 

jako szansa na dobry start w dorosłe 
życie 

A. Właściwe określanie 
zasobów swoich  

i otoczenia 

Analiza swoich mocnych 
 i słabych stron 

Udział w opracowywaniu 
diagnozy lokalnej 

społeczności 

B. Zwiększenie  
umiejętności planowania 

własnej przyszłości 

Udział w opracowywaniu 
harmonogramu, celów 

projektu i w jego 
ewaluacji 

Nauka praktycznych 
umiejętności  

i planowanie ich 
wykorzystania 

C. Zwiększenie 
umiejętności 

pozyskiwania wsparcia 
społecznego 

Nawiązywanie nowych 
relacji społecznych, w 

tym z lokalnymi 
instytucjami 

Umiejętność pracy w 
zespole 

D. Zwiększenie wiary  
we własne możliwości 

Udział w opracowywaniu 
i rozpowszechnianiu 

informacji o projekcie 

Widoczność publiczna  
i uznanie otoczenia 

związane z realizacją 
projektu (osobisty 

sukces) 
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Rysunek 1. Drzewo celów Programu „Równać Szanse” w odniesieniu do grantobiorców prowadzących 

projekty w Programie wraz z metodami realizacji. 

 

 

Niniejszy raport stanowi analizę edycji 2014-2015 Programu „Równać Szanse” pod kątem tego, na ile 

skutecznie zrealizowane zostały w niej cele Programu w odniesieniu do młodzieży i organizacji. Część 

pierwsza (str. 11) opisuje metodologię badań ewaluacyjnych edycji 2014. W części drugiej 

przedstawione zostały pozyskane dane dotyczące młodzieży uczestniczącej w projektach Programu 

(str. 18), wraz z analizą realizacji celów dotyczących młodzieży (str. 26). Część trzecia, analogicznie, 

zawiera dane i ewaluację realizacji zamierzeń Programu w odniesieniu do grantobiorców dwóch 

głównych konkursów grantowych Programu (str. 40). Części czwarta i piąta zawierają wnioski 

dotyczące dodatkowych konkursów Programu badanych w ewaluacji, a więc odpowiednio: konkursu 

Projekty Modelowe Replikacje (w części czwartej, str. 68) oraz Konkursu dla Młodzieżowych Liderów 

(w części piątej, str. 75). Raport zamykają rekomendacje ewaluacyjne (str. 89).  

Słownik pojęć i akronimów używanych w raporcie 

Administrator Programu / 

Fundacja 

– Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży 

Beneficjenci / beneficjentki 

Uczestniczki / uczestnicy 
– 

Młodzież uczestnicząca w projektach dotowanych w 

ramach Programu „Równać Szanse” 

Grantobiorcy – Podmioty otrzymujące wsparcie w ramach Regionalnego 

Konkursu Grantowego i Ogólnopolskiego Konkursu 

Grantowego 

RKG – Regionalny Konkurs Grantowy 

OKG – Ogólnopolski Konkurs Grantowy 

Organizacja – Podmiot działający w społeczności. W niniejszym raporcie 

określenie „organizacja” używane jest w szerszym 

znaczeniu i obejmuje zarówno organizacje pozarządowe, 

Budowa lokalnego kapitału 
społecznego 

A. Wzmocnienie 
kompetencji 

diagnozowania potrzeb 
i zasobów społecznych 

Samodzielne 
sporządzenie diagnozy 

Rozmowy z 
potencjalnymi 

beneficjentami na 
temat ich potrzeb  

i marzeń 

B. Zwiększenie  
umiejętności inicjowania 

wymiany społecznej 

Pozyskanie sojuszników 
do realizacji projektów 

Promocja projektu oraz 
rozpowszechnianie 

informacji o projekcie 

C. Zwiększenie 
nastawienia na rozwijanie 

podmiotowości 
uczestników i uczestniczek 

Ustalenie reguł pracy w 
projekcie 

Ustalenie 
indywidualnego zakresu 

odpowiedzialności 
uczestników i 
uczestniczek 

D.Wzmocnienie 
wrażliwości na 

praktyczne przełożenie 
projektów 

Wyznaczenie 
planowanych 

„wskaźników" sukcesu  
i autoewaluacja 

Zaplanowanie 
weryfikacji umiejętności 

nabywanych przez 
uczestników  
i uczestniczki 
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jak i grupy nieformalne, czy domy kultury. 

Program – Program „Równać Szanse” 

Alumni Konkursu Młodzieżowych 

Liderów  
– 

Osoby, które wzięły udział w jednej z edycji Konkursu 

Młodzieżowych Liderów „Równać Szanse”, czyli 

uczestniczyły przynajmniej w szkoleniu odbywającym się w 

ramach Konkursu.  

Szkolenie Młodzieżowych 

Liderów, szkoła letnia – 

Kilkudniowe szkolenie, w którym biorą udział osoby 

uczestniczące w Konkursie dla Młodzieżowych Liderów 

„Równać Szanse”. 

Autor Replikacji, koordynator 

Replikacji – 

Organizacja, które otrzymała grant na przekazanie 

metodologii swojego projektu w konkursie Projekty 

Modelowe – Replikacje.  

Organizacja replikująca 
– 

Organizacja, która uczestniczy w szkoleniach 

organizowanych przez autorów Replikacji. 

Uczestnik Replikacji  
– 

Osoba lub przedstawiciel/ka organizacji, która otrzymała 

minigrant od koordynatora Replikacji. 

   

Metodologia badania ewaluacyjnego edycji 2014 Programu „Równać Szanse” 
Podobnie jak w poprzednich latach, w edycji 2014 ewaluacja dotyczyła przede wszystkim dwóch 

głównych konkursów, a więc Ogólnopolskiego i Regionalnego Konkursu Grantowego. Badano 

populację młodzieży biorącej udział w projektach (OKG), oraz grantobiorców obydwu konkursów. W 

edycji 2014 dodatkowo ewaluacją objęto konkurs Projekty Modelowe – Replikacje oraz Konkurs 

Młodzieżowych Liderów.  

Metodologia badań ewaluacyjnych Ogólnopolskiego i Regionalnego Konkursu Grantowego 
W procesie ewaluacji, oceniając skutki realizacji projektów, uwzględniono opinie i perspektywy 

różnych podmiotów zaangażowanych w Program  

 Zespołu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży administrującej Programem „Równać Szanse”, 

 Beneficjentów – młodzieży uczestniczącej w projektach realizowanych w ramach 

Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego,  

 Podmiotów realizujących projekty w ramach dwóch konkursów (Ogólnopolskiego i 

Regionalnego Konkursu Grantowego).  

Podejście przyjęte w procesie ewaluacji odpowiadało zasadzie triangulacji metod, źródeł danych i 

perspektyw osób oraz instytucji zaangażowanych w realizację projektów. Różny sposób zbierania 

danych oraz różnorodne źródła informacji pozwoliły na wzajemną weryfikacje otrzymanych 

rezultatów opisujących zmianę, jaka zaszła w beneficjentach i organizacjach w trakcie uczestnictwa w 

Programie. 

Źródła danych w ewaluacji konkursów OKG i RKG 

Zastosowano następujące metody badawcze w poszczególnych częściach ewaluacji: 

Na I etapie procesu ewaluacji: 
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 analizowano dane pochodzące z badania pre-post organizacji - czyli ankiet internetowych 

wypełnianych przez koordynatorów OKG I RKG przed rozpoczęciem i tuż po zakończeniu 

realizacji projektów w ramach Programu „Równać Szanse” (opisujące skalę zmian, jakie 

zaszły w trakcie uczestnictwa w Programie w organizacjach), 

 analizowano dane zebrane w badaniu pre-post młodzieży uczestniczącej w projektach OKG  

– czyli ankiet internetowych wypełnianych przez uczestników i uczestniczki przed 

rozpoczęciem i tuż po zakończeniu udziału w Programie, by poznać poziom zmian, jakie 

zaszły w beneficjentkach i beneficjentach Programu oraz 

 dokonano analizy danych zastanych pochodzących z wniosków projektowych składanych 

przez organizacje przed przystąpieniem do Programu (OKG i RKG) i ich diagnoz lokalnych 

(OKG). Posłużyła ona do stworzenia charakterystyki podmiotów biorących udział w 

Programie oraz analizy tematyki projektów przez nie realizowanych.  

W II etapie procesu ewaluacji: 

 przeprowadzono wywiady indywidualne z członkami zespołu koordynującego Program z 

ramienia Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, aby dokładniej scharakteryzować specyfikę 

obydwu konkursów, założenia Programu względem tych konkursów i ich sposób realizację 

celów Programu w OKG i RKG.  

 przeanalizowano dane pochodzące z internetowego sondażu odroczonego, 

przeprowadzanego po upływie kilku miesięcy od zakończenia programu (12 miesięcy w 

przypadku RKG i 6 miesięcy w przypadku OKG), co pozwoliło na ocenę skutków 

uczestnictwa w Programie dla organizacji w dłuższej perspektywie czasowej. 

Rysunek 3. Schemat ewaluacji edycji 2014 Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego i Regionalnego Konkursu 

Grantowego Programu „Równać Szanse” z uwzględnieniem źródeł danych.  

 

 

Badanie pre-post organizacji 

Ankieta wypełniana przez 
koordynatorów projektów 
przed rozpoczęciem i na 
zakończenie udziału w 

Programie.  
(OKG i RKG) 

  

Badanie pre-post młodzieży 

Ankieta wypełniana przez 
młodzież uczestniczącą w 

OKG przed rozpoczęciem i na 
zakończenie udziału w 

Programie 
(OKG) 

  

Analiza danych zastanych 

Analiza wniosków 
projektowych składanych 

przez podmioty.  
(OKG i RKG) 

ET
A

P
 1

 

  

Wywiady indywidualne 

Dane jakościowe pozyskane w trakcie 

wywiadów z członkami zespołu 

koordynującego Program z ramienia 

Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. 

ET
A

P
 2

 

  

Sondaż odroczony 

Ankieta internetowa koordynatorów 

projektów przeprowadzana po upływie 

sześciu (OKG) i dwunastu (RKG) miesięcy  

od zakończenia udziału w Programie.  
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Wykorzystane metody badawcze 

Badanie pre-post organizacji obejmowało dwie ankiety internetowe wypełniane przed i na 

zakończenie udziału w Programie. W badaniu przed rozpoczęciem realizacji projektów udział wzięło 

26 koordynatorów i koordynatorek OKG i 104 koordynatorki i koordynatorzy RKG, zaś w badaniu na 

zakończenie udziału w Programie uczestniczyło 25 osób koordynujących projekty OKG i 100 osób 

koordynujących RKG. Ankieta zawierała pytania pozwalające ocenić stopień realizacji celów 

programu względem organizacji (uszczegółowionych za pomocą wskaźników opisanych poniżej), 

odnoszących się do działań organizacji w trakcie projektu i poza nim, jak również formalnych 

aspektów funkcjonowania organizacji oraz planów i oceny możliwości organizacji. Porównanie 

odpowiedzi udzielanych w obydwu ankietach pozwoliło na oszacowanie skali zmian, jaka zaszła w 

organizacjach podczas uczestnictwa w Programie. 

Badanie pre-post młodzieży było analogiczne do badania organizacji. Obejmowało dwie ankiety 

internetowe wypełniane przez uczestniczki i uczestników projektów OKG, wypełniane na początku 

udziału w projekcie i po jego zakończeniu. W ankiecie początkowej udział wzięły 602 osoby, zaś w 

ankiecie końcowej 550 osób. Pytania zaprojektowane były tak, by odpowiadały wskaźnikom celów 

Programu odnośnie młodzieży – obejmowały pytania o aktywność i działania uczestników, jak 

również samoocenę własnych możliwości, umiejętności i cech. Ponadto ankieta przeprowadzana na 

zakończenie udziału w Programie zawierała dodatkowe pytania o doświadczenia związane z 

projektem i satysfakcję z udziału. Porównanie odpowiedzi udzielanych w obydwu ankietach 

pozwoliło na oszacowanie skali zmian, jaka zaszła w młodzieży podczas uczestnictwa w Programie. 

Sondaż odroczony polegał na przeprowadzeniu ankiety internetowej, wypełnianej przez osoby 

koordynujące projekty OKG i RKG po upływie dłuższego czasu od zakończenia uczestnictwa w 

Programie – 12 miesięcy w przypadku organizacji uczestniczących w RKG i 6 miesięcy w przypadku 

OKG (różnica wynikała z różnego czasu trwania obydwu konkursów i w konsekwencji z różnych 

momentów ich zakończenia). W ankiecie udział wzięło 26 osób koordynujących projekty OKG i 86 

osób koordynujących projekty RKG. Pytania zawarte w kwestionariuszu dotyczyły działań organizacji 

po zakończeniu projektu konkursu „Równać Szanse”, jak również planów organizacji i dalszych losów 

współpracy organizacji z beneficjentami i beneficjentkami, jak również innymi podmiotami Programu. 

Pozwoliły one na oszacowanie długofalowych konsekwencji udziału organizacji w Programie. Ponadto 

ankieta zawierała również pytania dotyczące oceny różnych aspektów Programu i doświadczenia 

koordynatorów i koordynatorek związane z uczestnictwem w nim, co pozwoliło na włączenie ich 

perspektywy do ewaluacji funkcjonowania Programu. Osoby koordynujące projekty OKG otrzymały 

dodatkowo zestaw pytań dotyczących szkoleń, w których brały udział w trakcie Programu. 

Analiza danych zastanych polegała na zbadaniu treści wniosków projektowych, składanych przez 

wszystkie organizacje uczestniczące w konkursach OKG i RKG. Dokumenty te zostały zanalizowane 

pod kątem diagnozy projektów realizowanych w ramach programu, młodzieży uczestniczącej w 

projektach o różnej charakterystyce oraz zakorzenienia organizacji w lokalnej społeczności. 

Wywiady indywidualne obejmowały pogłębione rozmowy z dwoma członkami zespołu Fundacji 

administrującej Program „Równać Szanse”. Stałym elementem administrowania Programem jest 

szeroko zakrojony monitoring projektów. W oparciu o wiedzę wyniesioną z wizyt monitorujących, 

rozmówcy przedstawili kontekst oraz sposób realizacji wszystkich projektów realizowanych w ramach 

OKG 2012, ze szczególnym uwzględnieniem takich kwestii jak: 

 założenia dotyczące konkursów OKG i RKG 

 charakterystyka organizacji realizujących projekt i ich otoczenia społecznego, 
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 charakterystyka uczestników projektów, 

 charakterystyka działań podjętych w ramach projektu, 

 stopień partycypacji i upodmiotowienie młodzieży w ramach projektów 

Harmonogram badania konkursów RKG i OKG 

Badanie OKG i RKG przeprowadzone zostało w okresie od czerwca do września 2016 roku, tj. pół roku 

po zakończeniu projektów realizowanych w ramach edycji 2014 Ogólnopolskiego Konkursu 

Grantowego i w rok od zakończenia projektów dotowanych w Regionalnym Konkursie Grantowym. 

Należy przy tym zaznaczyć, że niektóre z działań badawczych zrealizowane zostały wcześniej – na 

początku trwania projektów lub bezpośrednio po ich zakończeniu. Dotyczy to przede wszystkim 

badania ankietowego, które pozwoliło na określenie zmian jakie zaszły w młodzieży i organizacjach, 

które otrzymały dotacje w ramach Programu. 

Badanie OKG i RKG zostało przeprowadzone trzykrotnie: na początku trwania projektu oraz na końcu 

jego realizacji, a następnie dodatkowo kilka miesięcy po zakończeniu udziału w Programie. Dzięki 

temu zmierzone zostały zmiany, jakie zaszły u beneficjentów (w przypadku OKG) i organizacji w 

trakcie ich uczestnictwa w Programie „Równać Szanse” (w przypadku OKG i RKG), jak również 

długofalowe konsekwencje Programu dla organizacji. Głównym narzędziem stosowanym do analizy 

danych pozyskanych w badaniach pre-post i określenia skuteczności interwencji dokonanej w ramach 

Programu „Równać Szanse” są wskaźniki, których wartości pozwalają na poznanie skali zmian, jakie 

zaszły w uczestnikach realizowanych projektów oraz organizacjach. Wskaźniki te są miarami 

opisanych wcześniej celów Programu. Podobnie jak cele, wskaźniki stosowane w tej ewaluacji są 

takie same jak wskaźniki wcześniejszych edycji Programu. 

Wskaźniki mierzące efekty uczestnictwa w Programie dla młodzieży 

Drzewo celów Programu względem uczestniczek i uczestników projektów zoperacjonalizowano, 

tworząc wskaźniki przedstawione w Tabeli 1. Na nadrzędny cel Programu dla młodzieży składają się 

cztery cele szczegółowe, których realizacja mierzona jest za pomocą wyszczególnionych wskaźników.  

Tabela 1. Operacjonalizacja celów Programu I. Cele i wskaźniki realizacji celów Programu w odniesieniu do 

młodzieży uczestniczącej w projektach grantobiorców. 

CEL GŁÓWNY CELE POŚREDNIE WSKAŹNIKI 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Umiejętność  

realizacji 

samodzielnie 

Właściwe określanie 

zasobów swoich i 

otoczenia  

SAMOOCENA 

Zmiany samooceny na różnych wymiarach   

POZNAWANIE OTOCZENIA 

Liczba nowych informacji (wiedzy) uzyskanej o lokalnej 

społeczności w ramach programu  

Udział w opracowaniu diagnozy  

Ogólna ocena zasobów najbliższego otoczenia  

Zwiększenie umiejętności 

pozyskiwania wsparcia 

społecznego  

SIEĆ WSPARCIA SPOŁECZNEGO 

Liczba relacji społecznych 

Różnorodność relacji społecznych 

Subiektywna ocena szans na pozyskanie wsparcia dla 

realizacji celów 

Liczba celów, dla których jednostka może pozyskać 

wsparcie 

Różnorodność i profil sieci społecznego wsparcia   
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postawionych 

celów   

AKTYWNOŚĆ I PLANOWANIE DZIAŁAŃ 

Liczba wszystkich działań zespołowych, w które 

beneficjent się zaangażował   

Liczba działań zespołowych, w które beneficjent 

planuje się zaangażować w najbliższym czasie  

Zwiększenie umiejętności 

planowania własnej 

przyszłości  

PLANOWANIE WŁASNEJ PRZYSZŁOŚCI 

Doświadczenia w realizacji projektu (liczba aktywności,  

podejmowanych decyzji, spotkań, w których 

beneficjent brał udział)  

Nastawienie na planowanie przyszłości  

Umiejętność planowania przyszłości  

DOŚWIADCZENIA PARTYCYPACJI 

Satysfakcja z różnych wymiarów uczestnictwa w 

projekcie (ocena nabytych umiejętności)  

Zwiększenie wiary we 

własne możliwości  

EKSPOZYCJA 

Udział w przygotowaniu informacji o projekcie  

Udział w publicznym informowaniu/prezentacji 

projektu  

POCZUCIE SPRAWSTWA 

Skala psychologiczna Locus of Control 

PEWNOŚĆ SIEBIE 

Gotowość zainicjowania, poprowadzenia i/lub udziału 

w analogicznym projekcie w przyszłości  

 

Większość wskaźników ma charakter porównawczy, tj. jest specjalnie zaprojektowana z myślą o 

porównaniu wyników uzyskanych z ankiet wypełnianych przez młodzież przed rozpoczęciem i na 

zakończenie udziału w projekcie (na przykład, liczba relacji społecznych po udziale w Programie 

będzie porównywana z liczbą relacji, które beneficjent miał przez udziałem). Oprócz pytań należących 

do wskaźników porównawczych, w ankiecie przeprowadzanej na koniec projektu znalazła się również 

bateria pytań, która bezpośrednio odnosiła się do doświadczeń związanych z realizacją projektu i 

samooceny zmian, jakimi zaowocował udział w Programie. 

Wskaźniki mierzące efekty uczestnictwa w Programie dla organizacji 

Cele Programu w odniesieniu do podmiotów uczestniczących w konkursach mierzono wykorzystując 

wskaźniki zawarte w Tabeli 2. Podobnie jak w przypadku młodzieży, znaczna część wskaźników miała 

charakter porównawczy, a więc badana była poprzez porównanie deklaracji koordynatorów 

projektów na temat organizacji i jej działania w ankietach przed rozpoczęciem projektów i na 

zakończenie udziału w Programie. Ponadto zastosowanie wskaźników i pytań niezmiennych w trakcie 

kolejnych edycji pozwoliło również na porównania edycji 2014 z wynikami z poprzednich lat. 

  



16 

 

Tabela 2. Operacjonalizacja celów Programu II. Cele i wskaźniki realizacji celów Programu w odniesieniu do 

grantobiorców – organizacji realizujących projekty w ramach OKG i RKG. 

CEL 

GŁÓWNY 

CELE POŚREDNIE WSKAŹNIKI 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Budowa 

lokalnego 

kapitału 

społecznego   

Wzmocnienie kompetencji 

diagnozowania potrzeb i 

zasobów społecznych  

ZAKORZENIENIE DZIAŁAŃ ORGANIZACJI W POTRZEBACH 

ŚRODOWISKA LOKALNEGO 

Liczba źródeł pozyskiwania informacji w diagnozie lokalnej, 

Kryteria oceny diagnozy 

Jakość źródeł informacji/inspiracji 

Nastawienie na uczenie się: liczba nowych rzeczy, których 

organizacja dowiedziała się (nauczyła) dzięki realizacji 

projektu 

Zwiększenie umiejętności 

inicjowania wymiany 

społecznej  

BUDOWANIE LOKALNEGO KAPITAŁU SPOŁECZNEGO: 

Gęstość i jakość sieci społecznej: liczba relacji społecznych, 

różnorodność relacji społecznych, różnorodność i profil sieci 

społecznego wsparcia   

„Moc” sieci społecznej: Liczba celów, dla których organizacja 

może pozyskać wsparcie, ocena szans na pozyskanie różnego 

typu wsparcia dla realizacji celów organizacji   

„Siła przyciągania” organizacji: liczba osób zaangażowanych 

w działanie organizacji, liczba kanałów wykorzystanych do 

promocji, zasięg promocji, zaangażowanie beneficjentów w 

promocję projektu  

Zwiększenie nastawienia na 

rozwijanie podmiotowości 

uczestników  

 „PARTYCYPACYJNOŚĆ” I OTWARCIE NA PARTNERÓW 

Konsultacje z partnerami: liczba partnerów, z którymi 

organizacja rozmawia (konsultuje się, naradza) 

przygotowując kolejne projekty, 

 Zaangażowanie młodzieży (beneficjentów) przy 

realizacji projektu: ustalenie reguł pracy grupy, 

przestrzeń samodzielnego działania dla młodzieży, 

jasne rozdzielenie ról i zakresu odpowiedzialności  

 Wzmocnienie wrażliwości 

na praktyczne przełożenie 

realizowanych projektów  

WSKAŹNIKI „KRZEPKOŚCI” ORGANIZACJI 

Aktywność organizacji: liczba realizowanych projektów oraz 

składanych aplikacji  

Liczba osób objętych działaniem organizacji, 

Umocowanie prawne aktywności organizacji 

Wyznaczenie konkretnych mierników sukcesu 

Podsumowanie projektu (z beneficjentami) 

Ustalenie, jakie umiejętności przede wszystkim będą 

nabywać uczestnicy i mierników 
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Metodologia dodatkowych badań ewaluacyjnych 
W edycji 2014 badaniem ewaluacyjnym objęto dodatkowo dwa konkursy Programu „Równać 

Szanse”: Konkurs dla Młodzieżowych Liderów „Równać Szanse” oraz Projekty Modelowe – Replikacje. 

Ewaluacja Projektów Modelowych – Replikacji  

Celem ewaluacji było przede wszystkim sprawdzenie, co podlega replikacji – czy tylko samo działanie 

realizowane w ramach replikowanego projektu, jego metody, warsztat, czy także sposób pracy z 

młodzieżą, filozofia programu „Równać Szanse”, rodzaj nawiązywanej z uczestnikami projektów 

relacji. 

W ramach ewaluacji przebadane zostały dwa celowo dobrane przykłady replikowanych projektów: 

 Replikacja 1, przeprowadzona przez młode stowarzyszenie (dalej Stowarzyszenie), które 

powstawało niewiele wcześniej, w trakcie  uczestnictwa w konkursie OKG (wywiad z  

koordynatorem Replikacji i dwoma uczestnikami) 

 Replikacja 2, przeprowadzona przez doświadczoną  w pracy z młodzieżą fundację (dalej 

Fundacja) z ugruntowaną pozycją (wywiad z koordynatorką Replikacji i jedną uczestniczką)  

 

Ewaluacja Konkursu Młodzieżowych Liderów 

Ewaluacja Konkursu Młodzieżowych Liderów miała na celu zbadanie oddziaływania tego Konkursu na 

uczestniczącą w nim młodzież. W analizach skupiano się zarówno na zmianach zachodzących w 

uczestniczkach i uczestnikach podczas udziału w Konkursie, jak również długofalowych 

konsekwencjach tego doświadczenia.  

Badanie Konkursu Młodzieżowych Liderów obejmowało trzy elementy: studia przypadków dwóch 

projektów młodych liderek dotowanych w ramach Konkursu edycji 2014, badanie ilościowe alumnów 

Konkursu, wywiad grupowy (grupa fokusowa) z uczestnictwem alumnów Konkursu, wywiad 

indywidualny z trenerką prowadzącą szkolenie dla Młodzieżowych Liderów. 

Studia przypadków – w ramach dwóch studiów przypadków projektów, realizowanych przez 

Młodzieżowych Liderów, przeprowadzono wywiad z Młodzieżową Liderką, opiekunką i uczestnikiem 

projektu Młodzieżowej Liderki. 

Wywiad grupowy został przeprowadzony podczas zjazdu alumnów Konkursu, zorganizowanego w 

sierpniu 2016 r. Wzięło w nim udział 7 osób z każdej z trzech edycji Konkursu.  

Badanie ilościowe przeprowadzano podczas zjazdu alumnów Konkursu organizowanego w sierpniu 

2016 r. Wzięło w nim udział 21 osób (wszystkie obecne w momencie badania) z trzech zakończonych 

edycji Konkursu. Badanie polegało na samodzielnym wypełnieniu kwestionariusza obejmującego 23 

pytania. Dotyczyły one działań respondentów i respondentek przed i po udziale w Konkursie, jak 

również ich samoocenę własnych motywacji, cech i umiejętności. Ponadto pytano o doświadczenia 

związane z uczestnictwem w Konkursie i satysfakcję z udziału w nim. Analiza odpowiedzi pozwoliła na 

wyciągnięcie pierwszych wniosków dotyczących oddziaływania Konkursu na młodzież i zaplanowania 

wywiadów pogłębionych. 

Wywiad indywidualny z trenerką prowadzącą szkolenie dla Młodzieżowych Liderów.   
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Populacja beneficjentów Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego 
We wszystkich 26 projektach realizowanych w ramach edycji 2014 Ogólnopolskiego Konkursu 

Grantowego Programu „Równać Szanse” udział wzięło łącznie 593 uczestników i uczestniczek – 

bezpośrednich beneficjentów i beneficjentek projektów. Kolejne 15 tysięcy osób uznać można za 

pośrednich beneficjentów projektu. Są to osoby, które uczestniczyły w projektach jako odbiorcy 

działań przygotowanych przez młodzież lub też wspierały w jakikolwiek sposób ich realizację 

(zarówno osoby dorosłe, jak i młodzież). Liczba pośrednich beneficjentów i beneficjentek projektu 

była w edycji 2014 rekordowo wysoka. Przekroczyła prawie trzykrotnie liczbę beneficjentów 

pośrednich edycji 2013 i 2011 oraz ponad 6-krotnie przewyższyła populację beneficjentów 

pośrednich edycji 2012. Projekty realizowane w edycji 2014 w znacznie większym zakresie docierały 

więc do lokalnej społeczności niż projekty wcześniejszych edycji. 

W porównaniu z edycją 2013 w programie znalazło się mniej bezpośrednich beneficjentów i 

beneficjentek (593 w porównaniu do 659 osób w poprzedniej edycji). W projektach edycji 2014 

średnio brała udział mniejsza liczba młodych osób niż w edycji poprzedniej. W edycji 2014 było to 

średnio 23 osoby, podczas gdy w edycji poprzedniej – 26 osób w projekcie.   

Spośród wspomnianych 603 osób, 548 wypełniło obydwie ankiety ewaluacyjne (na rozpoczęcie 

projektu i na zakończenie projektu), co pozwoliło określić zmiany, jakie zaszły w młodzieży w tym 

okresie.  

Płeć młodych uczestniczących w projektach OKG 

Wśród młodzieży uczestniczącej w Programie, tradycyjnie dominowały dziewczęta (65% 

uczestniczek). Dysproporcja ta była nieco większa niż w poprzednim roku (58% dziewcząt w edycji 

2013), jednak podobna do rozkładu płci w większości edycji OKG (w latach 2008 – 2012 odsetek 

dziewcząt wynosił od 60 do 67%). 

Wykres 1. Płeć. Odsetek chłopców i dziewcząt uczestniczących w projektach realizowanych w ramach OKG 

w kolejnych edycjach Programu 

 

Problem dysproporcji między płciami rozpatrywany był już w raportach z ewaluacji wcześniejszych 

edycji Programu. Ze względu na powtarzającą się dysproporcję warto jednak przypomnieć główne 

czynniki, które mogą przyczyniać się do takiego zjawiska.  
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Jak wskazywano w raportach poprzednich edycji, znaczenie może mieć w tym wypadku tematyka 

realizowanych projektów i większe zainteresowanie działaniami społecznymi u dziewcząt. Do 

nadreprezentacji dziewcząt przyczyniają się najprawdopodobniej również większe zainteresowanie 

umiejętnościami technicznymi i sportem u chłopców, stereotypy płci, dysproporcja płci wśród osób 

koordynujących projekty (więcej kobiet niż mężczyzn) oraz sposób rekrutacji do projektów. W 

edycji 2014 zauważyć można było przesłanki do wszystkich tych wniosków – omawiamy je pokrótce 

ponizej. 

Pogląd o mniejszym zainteresowaniu działaniami społecznymi u dziewcząt znajduje potwierdzenie w 

tegorocznej edycji. W projektach, których działania dotyczyły współpracy z lokalną społecznością – 

czyli takich, które obejmowały np. spotkania z mieszkańcami, poznawanie ciekawych osobowości w 

społeczności lokalnej, rozmowy z seniorami, wywiady z osobami znającymi szczegóły historii lokalnej 

itp. – odsetek uczestniczek był większy niż w średniej dla wszystkich projektów i wynosił 71%. 

Dysproporcji takiej nie było już w projektach, w których osoby koordynujące jako ważny czynnik 

określały rozwój umiejętności społecznych uczestników i uczestniczek. Zatem trudność w tym 

wypadku stanowić może mniejsza motywacja chłopców do działań budujących i podtrzymujących 

relacje w lokalnej społeczności. W edycji 2014 działania takie znalazły się w prawie połowie 

realizowanych projektów.  

Projekty zawierające działania odnoszące się do umiejętności technicznych, sportu oraz wiedzy 

historycznej miały większy udział uczestników płci męskiej, a projekty dotyczące różnych form 

sztuki – większy udział uczestniczek, dziewcząt. Potwierdza to hipotezę, że przynajmniej częściowo 

młodzież wciąż podlega stereotypom płci i wybiera projekty zgodne z tymi stereotypami. Ponieważ 

w ewaluowanej edycji widoczna była ogromna przewaga projektów obejmujących tematy fotografii, 

filmu oraz kładących nacisk na budowanie relacji w lokalnej społeczności, tematyka mogła przyczynić 

się do opisywanej dysproporcji.  

Pojawia się jednak pytanie, skąd taka dysproporcja w tematyce realizowanych projektów. W dużej 

części projektów koordynatorzy i koordynatorki deklarowali, że tematyka i działania w projekcie 

dobrane zostały na podstawie diagnozy potrzeb i rozmów z młodzieżą. Co więcej, projekty, w których 

koordynatorzy deklarowali, że nie przeprowadzali rekrutacji do projektu (lub przeprowadzali tylko w 

niewielkim zakresie), ponieważ uczestnicy i uczestniczki zgłosili się sami z ukształtowanym pomysłem, 

obejmowały tematy związane z mediami i sztuką, które – zgodnie z wcześniejszymi wynikami – 

preferowane były przez uczestniczki. Można zatem postawić hipotezę, że na etapie zgłaszania 

pomysłów dochodziło zatem do autoselekcji uczestników – więcej zgłaszało się dziewczyn, 

proponując tematykę zgłaszanych działań kierowały się stereotypami płci. 
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Wykres 2. Płeć a tematyka projektów. Odsetek chłopców w projektach o wyróżnionej tematyce (jeżeli opis 

projektu jako kluczowe ujmował zadania z więcej niż jednej kategorii, dane uczestników uwzględniono w 

obydwu kategoriach). 

 

Jak zauważano również w ewaluacji poprzednich edycji, pewne znaczenie może mieć również płeć 

osób koordynujących projekty. Wśród osób koordynujących projekty OKG w edycji 2014 przeważały 

kobiety – było ich aż 19 (73%) wśród wszystkich 26 projektów. Zatem zgodne z teorią społecznego 

uczenia się, potencjalne uczestniczki mogły mieć większą motywację do decydowania się na udział w 

projektach, widząc rekrutującą koordynatorkę – a więc pozytywny przykład osoby własnej płci. 

Pewne znaczenie w kwestii dysproporcji płciowej wśród młodzieży uczestniczącej mógł mieć także 

sposób rekrutacji do projektów.  

 Projekty, w których: 

o koordynatorki i koordynatorzy deklarowali przeprowadzanie rekrutacji poprzez 

Facebooka,  

o grupa młodzieży zgłosiła się sama z inicjatywą napisania i stworzenia projektu, 

o do udziału zapraszana była młodzież, która wykazała się subiektywnie 

postrzeganymi aktywnością i zaangażowaniem na etapie diagnozy lub pisania 

wniosku do projektu, 

cechowały się większą przewagą uczestniczek (odpowiednio 79%, 75% i 72% dziewczynek).  

 Projekty, do których rekrutowano przez szkołę, miały odsetek dziewcząt i chłopców 

porównywalny do średniej całej edycji (66%).  

 Zaś projekty, do których rekrutowano za pomocą poczty pantoflowej lub zwracając się do 

już istniejących grup młodzieży miały bardziej równy rozkład płci (odpowiednio 61 i 59% 

uczestniczek).  

Co ciekawe, w dwóch projektach, w których osoby koordynujące zadeklarowały selekcję uczestników 

– a więc w których rekrutacja wiązała się z konkursem, pokonaniem trudności – odsetek chłopców 

był znacznie większy (tylko 35% uczestniczek).  

Na podstawie takiej puli danych ilościowych trudno wyciągnąć jednoznaczne wnioski odnośnie 

przyczyn dysproporcji płciowych w projektach. Jednak powyższe hipotezy mogą stanowić podstawę 

do dalszych rozważań na temat wyrównywania proporcji uczestników i uczestniczek. Namysł nad 
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tym tematem wydaje się tym bardziej istotny, że znaczną dysproporcję płci zaobserwowano również 

podczas zjazdu wszystkich edycji Młodzieżowych Liderów (80% dziewcząt), a więc wśród grona 

młodzieży, która zdecydowała się kontynuować pracę w Programie po zakończeniu projektów OKG i 

RKG. Sugeruje to, że w obecnym kształcie Program nie oddziałuje pozytywnie na wyrównanie 

dysproporcji płci uczestniczek i uczestników. 

Wiek młodzieży uczestniczącej w projektach 
Podobnie jak w poprzedniej edycji, największą grupę wśród uczestników i uczestniczek stanowiły 

osoby w wieku 14 lat. W edycji 2014 dominowali one nieco bardziej, a średnia wieku młodych w 

projekcie obniżyła się do nieco poniżej 15 roku życia.  

Wykres 3. Wiek młodzieży. Udział grup wiekowych w momencie rozpoczęcia projektów OKG (n=600). 

 

Tym samym podtrzymany został trend poprzednich edycji, w których przeważała młodzież 

gimnazjalna – w edycji 2014 stanowiła ona aż 75% młodzieży w całym Programie. Grupa 

beneficjentów i beneficjentek była więc w tej edycji bardziej jednorodna wiekowo. Po części wynik 

taki tłumaczyć może rekrutowanie młodzieży do części projektów poprzez szkoły (za pośrednictwem 

nauczycieli, spotkań w szkołach itp.), przy czym szkołami tymi były przede wszystkim gimnazja, 

obecne w większości miejscowości. W ten sposób rekrutowano do 23% projektów, a w kolejnych 23% 

wspomagano rekrutację pozostawiając informacje o projekcie (plakaty, ulotki) również na terenie 

szkół. 
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Wykres 4. Szkoła. Etap edukacji beneficjentów i beneficjentek OKG w momencie rozpoczęcia udziału w 

projekcie. Źródło: ankiety „pre” wypełniane przez uczestniczki i uczestników OKG.  

 

Pomimo powszechności takich metod rekrutacji, tylko w nieco ponad 1/3 projektów uczestniczyła 

grupa jednorodna wiekowo (33%, 9 projektów w których rozpiętość wieku nie wychodziła poza 

zakres gimnazjum, 13 – 15 lat, lub liceum, 16 – 19 lat). Większość projektów (66%) była zróżnicowana 

wiekowo, umożliwiając młodzieży wymianę doświadczeń i poszerzenie swojego kapitału społecznego, 

pozwalając starszym doświadczyć roli liderów i liderek, a młodszym zapewniając dodatkowe wsparcie 

bardziej doświadczonych kolegów i koleżanek. 

Miejsce zamieszkania beneficjentów i beneficjentek 
Jednym z podstawowych kryteriów uczestnictwa młodzieży w Programie jest zamieszkiwanie 

obszarów wiejskich bądź małych miasteczek (do 20 tys. mieszkańców). Kryterium to spełnione 

zostało przez niemalże całą młodzież przystępującą do projektu – zaledwie jedna osoba objęta 

Programem mieszkała w miejscowości o liczniejszej populacji. Choć młodzież zamieszkująca obszary 

wiejskie dominowała również w poprzednich latach Programu „Równać Szanse”, to w edycji 2014 jej 

przewaga liczebna znacznie wzrosła w stosunku do poprzedniego roku (85% w stosunku do 62,7% w 

edycji 2013). 
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Wykres 5. Miejsce zamieszkania. Miejsce zamieszkania bezpośrednich beneficjentów i beneficjentek OKG 

edycji 2014 w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. Źródło: ankiety „pre” wypełniane przez 

uczestniczki i uczestników OKG. 

 

Wyniki w nauce szkolnej 
Obok wieku, płci, miejsca zamieszkania i rodzaju szkoły, istotną cechę różnicującą populację 

beneficjentów są oceny szkolne z dwóch głównych przedmiotów – języka polskiego i matematyki, 

jakie młodzież otrzymała na koniec roku, tj. tuż przed rozpoczęciem uczestnictwa w projektach.  

Wyniki w nauce beneficjentów i beneficjentek edycji 2014 są zróżnicowane, a jednocześnie ich 

rozkład nie odbiega znacząco od rozkładu normalnego. Założenia Programu skupiają się na 

umiejętnościach niezwiązanych z edukacją szkolną i odbiegają znacznie od tradycyjnego podejścia w 

nauczaniu. Rozkład ocen sugeruje, że rekrutacja i uczestnictwo młodzieży w projektach OKG nie jest 

związane z wynikami szkolnymi, tj. młodzież nie jest selekcjonowana ze względu na wyniki szkolne. 

Do projektów nie poszukiwano szczególnie ani w grupie prymusów, ani w grupie młodzieży z 

trudnościami w nauce, co pozostaje w zgodzie z duchem Programu. 
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Wykres 6. Średnia ocen młodzieży I. Odsetek beneficjentów i beneficjentek w podziale na średnią ocen z 

języka polskiego i matematyki otrzymaną na koniec roku przed rozpoczęciem projektu (n=599). Źródło: 

ankiety „pre” wypełniane przez uczestniczki i uczestników OKG. 

 

Średnia ocen beneficjentów i beneficjentek, otrzymanych na koniec roku szkolnego z dwóch 

głównych przedmiotów jest nieco wyższa niż w edycji 2013, jednak pozostaje na podobnym 

poziomie, co we wcześniejszych latach. Odsetek uczniów i uczennic o wysokiej średniej (wynoszącej 

4.0 lub wyżej) również jest nieco większy niż w poprzedniej edycji, jednak podobny – bądź nieco 

niższy – niż w edycjach poprzednich. Wyniki uczestników i uczestników w nauce nie uległy znaczącym 

zmianom w trakcie trwania projektu (średnia ocen w trakcie trwania projektu spadła o 0.05). Wydaje 

się więc, że zgodnie z założeniami Program dotyczy obszarów niepodejmowanych przez szkoły. Nie 

pokrywa się z tradycyjną edukacją, lecz jest jej ważnym uzupełnieniem. Niewielka zmiana ocen 

wynikać może z obciążenia młodzieży zadaniami projektowymi. Jeżeli jednak tak jest, to obciążenie 

nie jest na tyle duże, by w znacznym stopniu zmienić wyniki w nauce szkolnej. 

Wykres 7. Średnia ocen młodzieży II. Średnia ocen z matematyki i języka polskiego beneficjentek i 

beneficjentów projektów OKG w latach 2008 – 2014 w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 
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Wykres 8. Odsetek „dobrych” uczniów i uczennic. Odsetek beneficjentek i beneficjentów projektów OKG, 

o średniej ocen z języka polskiego i matematyki wyższej lub równej 4.0 w latach 2008 - 2014 w momencie 

rozpoczęcia udziału w projekcie. 

 

Wcześniejszy udział w projektach społecznych 
Ostatnim aspektem pod kątem, którego zbadana została populacja młodzieży biorącej udział w 

Programie, jest posiadanie wcześniejszych doświadczeń związanych z uczestnictwem w innych 

projektach społecznych. Jak wynika z ankiety zrealizowanej na początku edycji 2014, podobnie jak w 

poprzednich latach, dla zdecydowanej większości osób (76,4%) udział w projektach realizowanych 

w ramach OKG był pierwszym doświadczeniem tego rodzaju. Wśród młodzieży, która przed 

przystąpieniem do udziału w edycji 2014 miała już doświadczenia w innych projektach, średnia liczba 

zrealizowanych dotychczas projektów wynosiła 1,8. W całej populacji beneficjentów wzrósł też 

odsetek osób, które uczestniczyły w więcej niż jednym projekcie (9,6% w porównaniu do 6,3% w 

edycji 2013). Może to wskazywać na zwiększającą się dostępność projektów dla młodzieży z małych 

miejscowości oraz na tworzenie się grup młodzieży aktywnej, korzystającej z projektów – trudno 

jednak wyciągać wnioski na podstawie tak małej próby, a przypuszczenie to należałoby potwierdzić 

kolejnymi obserwacjami.  

Wykres 9. Wcześniejsze doświadczenia w projektach. Odsetek beneficjentek i beneficjentów projektów 

OKG w podziale na ich wcześniejsze uczestnictwo w projektach przed przystąpieniem do Programu. 
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Podsumowanie 
Cechy populacji beneficjentów i beneficjentek projektów OKG edycji 2014 Programu „Równać 

Szanse”: 

 Liczba pośrednich beneficjentów i beneficjentek OKG była w edycji 2014 rekordowo wysoka 

(ponad 15 tys. osób), trzykrotnie przekroczyła wynik edycji 2013.  

 Pomimo dużej różnorodności działań w większości projektów, wśród młodzieży 

uczestniczącej w projektach wciąż zdecydowanie przeważa odsetek dziewcząt. 

 Średnia wieku młodzieży uczestniczącej w projektach OKG obniżyła się nieznacznie, jednak 

wciąż zdecydowanie dominującymi grupami są osoby w wieku 14 lat i osoby uczęszczające do 

gimnazjów. Prawie połowa projektów była bardzo zróżnicowana wiekowo. 

 Podobnie jak w poprzednich edycjach dominują osoby mieszkające na wsi. W edycji 2014 ich 

odsetek znacząco wzrósł. 

 Uczestnictwo młodzieży w edycji 2014 OKG było niezależne od wyników w nauce. W 

projektach uczestniczyło osoby o bardzo zróżnicowanych ocenach.  

 Zdecydowana większość uczestników i uczestniczek nie miała wcześniejszych doświadczeń 

związanych z uczestnictwem w projektach społecznych. Wzrósł jednak także odsetek 

młodzieży posiadającej doświadczenia wyniesione z kilku wcześniejszych projektów. 

Skuteczność projektów w rozwijaniu umiejętności młodzieży 
Podstawową metodą oceny skuteczności realizowanych projektów w ramach Ogólnopolskiego 

Konkursu Grantowego był, jak dla każdej edycji, sondaż składający się z dwóch pomiarów. Pierwszy 

raz młodzież uczestnicząca w Programie wypełniała ankiety ewaluacyjne w momencie rozpoczęcia 

projektów, drugi raz na ich koniec. Dzięki porównaniu odpowiedzi udzielonych w obu ankietach, 

poznaliśmy zmianę, jaka zaszła w uczestnikach przez 15 miesięcy trwania projektów. Zmiana badana 

była w odniesieniu do poszczególnych cech i umiejętności, których rozwój jest celem Programu. 

A. Samoocena zasobów własnych i środowiska 
Zgodnie z założeniami, Program ma na celu rozwój umiejętności samooceny zasobów własnych i 

środowiska u młodzieży. Oznacza on wzrost umiejętności dostrzegania zasobów we własnym 

otoczeniu i korzystania z nich do realizacji własnych działań, jak również podnoszenie u młodzieży 

umiejętności związanych z realizacją prac projektowych. Na podstawie wyników ankiet możemy 

stwierdzić, że efekt ten zaistniał u 37% uczestniczek i uczestników OKG. Odsetek ten jest stosunkowo 

niski – dla przykładu w poprzedniej edycji wzrost umiejętności samooceny zasobów zadeklarowało aż 

74% uczestników i uczestniczek.  
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Wykres 10. Zmiana umiejętności samooceny zasobów własnych i środowiska. Odsetek beneficjentek i 

beneficjentów projektów OKG 2014 w podziale na rodzaj zmiany, jaka zaszła w ich umiejętności samooceny 

zasobów własnych i środowiska. 

 

 

Zaobserwowany w edycji 2014 niski poziom wzrostu umiejętności związanych z samooceną zasobów 

własnych i środowiska, choć niepokojący, przede wszystkim wydaje się być związany z wysoką 

samooceną własnych umiejętności, jaką deklarowała młodzież przed przystąpieniem do Programu. 

Dla przykładu, najniższy wzrost zaobserwowano w ramach umiejętności kontaktu z rówieśnikami 

(poprawę tej umiejętności zadeklarowało 23% młodzieży). Jednak jeszcze przed uczestnictwem w 

projekcie, 65% osób oceniła swoje umiejętności kontaktu z rówieśnikami bardzo dobrze (najwyżej na 

skali), a aż 93% zadeklarowało, że ich umiejętności są w tym zakresie „dobre” lub „bardzo dobre”. 

Podobnie jak w poprzednich edycjach, największy wzrost zaobserwowano w ramach samooceny 

własnej umiejętności występowania przed dużym audytorium (u 41% młodzieży). Tak, jak we 

wcześniejszych latach, prawie wszystkie projekty obejmowały organizację wydarzenia dla szerszej 

publiczności (zazwyczaj – dla społeczności lokalnej). Dostrzegany przez młodzież przyrost 

umiejętności wskazuje, że takie działania pozwoliły na skuteczny trening umiejętności. 

Kolejnymi skutecznie rozwijanymi umiejętnościami okazały się umiejętność nawiązywania kontaktu z 

dorosłymi (wzrost u 37% młodzieży) oraz umiejętność znajdowania osób, które mogą pomóc w 

realizacji zadań projektowych (36%). Zatem zgodnie z założeniami Programu, wykonywanie zadań w 

projektach nauczyło przynajmniej część młodzieży skutecznie rozpoznawać i pozyskiwać do swoich 

działań zasoby społeczności, w której się znajdują.  
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Wykres 11. Wzrost umiejętności szczegółowych. Odsetek młodzieży uczestniczącej w OKG 2014, u której w 

trakcie trwania projektu nastąpił wzrost umiejętności. 

 

 

Umiejętności, w ramach których zaobserwowano największy wzrost, to jednocześnie te same 

umiejętności, które młodzież oceniała u siebie najsłabiej przed przystąpieniem do projektu (najsłabiej 

ocenianą w pierwszej ankiecie umiejętność wystąpień publicznych dobrze lub bardzo dobrze oceniło 

tylko 65% osób). Symetrycznie, umiejętności które młodzież rozwinęła w najmniejszym stopniu to 

również umiejętności najlepiej oceniane jeszcze przed udziałem w projekcie (umiejętność kontaktu z 

rówieśnikami dobrze i bardzo dobrze oceniło 93% młodzieży, a umiejętność nauki w szkole 84%). 

Wynik taki nie zaskakuje, jednak wskazuje na to, że udział w projekcie skutecznie wyrównuje 

poziom posiadanych przez młodzież umiejętności (różnica poziomów różnych umiejętności 

zmniejszyła się u 42% osób). 

Istotnym celem udziału w Programie jest, obok rozwoju umiejętności, odkrycie przez młodzież 

możliwości, jakie istnieją w najbliższym otoczeniu. Przed udziałem w Programie 63% beneficjentów i 

beneficjentek wiedziało o tym, że istnieją w społeczności podmioty, od których można pozyskać 

środki na własne projekty.  
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Wykres 12. Wiedza o grantach. Odsetek osób, które posiadają wiedzę na temat możliwości pozyskania 

środków na własne projekty w edycji 2014 OKG. 

 

 

Podobnie jak w przypadku samooceny umiejętności, także w przypadku wiedzy o pozyskiwaniu 

funduszy, poziom przed rozpoczęciem projektu był wysoki. Odsetek ten jest bowiem wyższy niż 

wśród młodzieży poprzednich edycji (59% w edycji 2013 i 42% w edycji 2012), można więc 

podejrzewać, że wiedza ta staje się coraz powszechniejsza wśród młodej grupy docelowej Projektu. 

Pomimo tego, zaobserwowano wzrost świadomości istnienia takiego zasobu u znacznej części 

beneficjentów i beneficjentek (o 23%, w porównaniu do 20% w edycji 2013). Zatem dzięki udziałowi 

w projektach uczestnicy dowiadują się o istnieniu organizacji i źródeł finansowania dla własnych 

działań, co zwiększa prawdopodobieństwo ich urzeczywistnienia. 

B. Umiejętność planowania własnej przyszłości 
Ważnym założeniem projektu jest wspieranie planowania własnej przyszłości młodzieży. Obejmuje 

ono zarówno samowiedzę, czyli świadomość uczestników i uczestniczek w zakresie tego, jak 

wyobrażają sobie własną przyszłość i jakiej przyszłości chcą, jak i ich inicjatywę, a więc motywację do 

podejmowania działań, które sprawią, że wizje te zostaną spełnione. Ponadto w ramach badania 

uwzględniono w tym zakresie także rozwój umiejętności, które ułatwiają planowanie i realizację 

własnych planów na przyszłość. Uzyskane wyniki wskazują, że podobnie jak w poprzednich latach, 

Program edycji 2014 okazał się szczególnie skuteczny w rozwijaniu tak określonej umiejętności 

planowania własnej przyszłości. 
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Wykres 13. Zmiana umiejętności planowania własnej przyszłości. Odsetek beneficjentek i beneficjentów 

projektów OKG 2014 w podziale na rodzaj zmiany, jaka zaszła w ich umiejętności planowania własnej 

przyszłości. 

 

Na wynik taki wpłynęły przede wszystkim doświadczenia związane ze wzrostem umiejętności, które 

młodzież uznaje za ważne w dalszym życiu i w realizacji własnych planów. Prawie wszyscy (aż 91% 

młodzieży) deklarowali po projekcie, że w trakcie udziału dużo się nauczyli oraz że umiejętności te 

przydadzą im się w przyszłości. 

W edycji 2014 nastąpił duży wzrost wszystkich umiejętności związanych z planowaniem własnej 

przyszłości, które badano w projekcie (patrz. Wykres 14). Podobnie jak w poprzednich edycjach, 

największy rozwój zaobserwowano w obszarach umiejętności związanych z inicjowaniem kontaktów, 

czyli w zakresie nawiązywania kontaktów z dorosłymi (nie z rodziną, w oficjalnych sprawach) oraz 

załatwiania spraw w urzędach i instytucjach, w której młodzież nikogo nie zna (odpowiednio 85 i 

81%). Na rozwój tej umiejętności wpływa przede wszystkim konstrukcja projektów, które zakładają 

wchodzenie w różnego typu interakcje z nieznanymi osobami spoza bezpośredniego otoczenia, a 

wiele z nich kładzie nacisk na poznawanie wielu aktorów lokalnej społeczności.   

W trakcie udziału w Programie duża część młodzieży rozwinęła również swoje umiejętności związane 

ze skutecznym zachowaniem w trudnych sytuacjach interpersonalnych, a więc: umiejętność 

rozwiązywania sytuacji konfliktowych (rozwój u 77% osób) i przekonywania do swoich racji (76%). 

Wydaje się więc, że dzięki wybranemu podejściu do pracy z młodzieżą, Program dawał uczestnikom i 

uczestniczkom doświadczenie rzeczywistego współdziałania i skutecznego pokonywania różnic 

poglądów w grupie.  

Stosunkowo najsłabiej wypadają umiejętności przyznawania się do błędu i zachęcania innych do 

działania. Choć ponad dwie trzecie osób deklaruje wzrost tych dwóch umiejętności, to wydaje się, że 

w obydwu tych obszarach istnieje przestrzeń do zmiany. Dotyczy to zwłaszcza umiejętności 

przyznawania się do błędów, której rozwój również w poprzednich edycjach był najmniejszy. 
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Wykres 14. Umiejętności realizacji planów. Odsetek beneficjentek i beneficjentów projektów OKG 2014 

którzy deklarują, że w trakcie udziału w projekcie wzrosły ich umiejętności. 

 

W założeniach Programu, umiejętność skutecznego planowania własnej przyszłości obejmuje także 

podejmowanie inicjatywy działania. Co niepokojące, w edycji 2014 po zakończeniu projektów chęć 

podjęcia kolejnych inicjatyw była u młodzieży mniejsza niż przed rozpoczęciem, choć tylko 

nieznacznie (spadek o 2%, por. Wykres 15). Podobnie, jak w przypadku samooceny zasobów, trzeba 

w tym kontekście zauważyć bardzo wysoki poziom motywacji istniejący jeszcze przed rozpoczęciem 

projektu. Odsetek osób deklarujących chęć udziału w projekcie w edycji 2014 znacznie przewyższał 

poziom z lat poprzednich (w stosunku do edycji 2012 był on ponad 5-krotnie wyższy). Co więcej 

odsetek osób deklarujących chęć podjęcia inicjatywy po projekcie, a więc po dwuprocentowym 

spadku, przewyższał poziom osiągnięty w poprzednich latach (87% w edycji 2014 w porównaniu do 

83% w edycji 2013 i 62% w edycji 2012).  

Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż zdecydowana większość młodzieży (79%) nie tylko wyraża 

chęć udziału w kolejnych projektach, lecz deklaruje też motywację do podjęcia się trudniejszych, 

bardziej skomplikowanych działań. Zatem dla większości młodzieży Program spełnia swoje założenia 

rozwoju inicjatywy i skutkuje zwiększeniem motywacji do podejmowania kolejnych, trudniejszych 

zadań. Jednak istnieje również grupa młodzieży, stanowiąca zdecydowaną mniejszość, u której 

doświadczenie pracy w projekcie spowodowało obniżenie motywacji do działania. Choć projekty były 

bardzo zróżnicowane pod względem oddziaływania na inicjatywę i motywację swoich uczestników i 

uczestniczek, to jednak wydaje się, że spadek ten nie jest sprawą pojedynczych, słabszych projektów. 

We wszystkich projektach znalazły się bowiem osoby, u których chęć działania nieco zmalała. Wynik 

ten wyjaśnić może hipoteza, zgodnie z którą spadek inicjatywy spowodowany jest m.in. czynnikami 

oddziałujących we wszystkich projektach, np. długiego czasu trwania projektów wymagających wiele 

wysiłku od młodzieży, a więc zmęczenia długotrwałym obciążeniem. Wniosek taki należałoby 

potwierdzić kolejnymi obserwacjami. W kolejnych edycjach warto zwrócić uwagę na kształcenie 

umiejętności motywowania u osób koordynujących projekty. 
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Wykres 15. Inicjatywa. Odsetek beneficjentek i beneficjentów projektów OKG 2014 deklarujących chęć 

podejmowania działań. 

 

 

Tylko u niewielkiej części młodzieży doświadczenie udziału w projekcie wiązało się z rozwinięciem 

wyobrażenia o tym, co chciałaby robić w przyszłości (wzrost odsetka o 3%). W tym kontekście, 

ponownie, najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem niewielkiego wzrostu jest bardzo duża 

samoświadomość uczestników i uczestniczek przed przystąpieniem do projektu. Aż 84% młodzieży 

zadeklarowało jeszcze przed uczestnictwem w Programie, że planowaniem własnej przyszłości należy 

zająć się już teraz. Ponadto 80% osób stwierdziło, że wie, czym chciałaby się zajmować w przyszłości. 

Odsetek ten jest bardzo bliski wynikom uzyskanym na zakończenie projektów poprzednich edycji i 

znacznie przekracza samoświadomość młodzieży w tym zakresie, obserwowanej we wcześniejszych 

latach (przed rozpoczęciem projektu wiedzę taką deklarowało 51% osób w edycji 2013 i 42% osób w 

edycji 2012). 

Wykres 16. Plany własnej przyszłości. Odsetek beneficjentek i beneficjentów projektów OKG 2014 

posiadających wyobrażenie o tym, czym chcą się zajmować w przyszłości. 

 

C. Umiejętność pozyskiwania wsparcia społecznego 
Zgodnie z założeniami, Program ma wspierać rozwój umiejętności pozyskiwania wsparcia 

społecznego uczestników i uczestniczek. Oznacza to przede wszystkim, że projekty realizowane w 

Programie mają za zadanie wesprzeć młodzież w nawiązywaniu i wzmacnianiu takich kontaktów w 
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lokalnej społeczności, które stanowią i będą w przyszłości stanowić pomoc i wsparcie w działaniach 

młodzieży.   

Wykres 17. Umiejętność pozyskiwania wsparcia społecznego. Odsetek beneficjentek i beneficjentów 

projektów OKG 2014 w podziale na rodzaj zmiany, jaka zaszła w ich zdolności do pozyskania wsparcia 

społecznego. 

 

Podobnie jak w poprzednich obszarach, uczestnicy i uczestniczki projektów OKG 2014 jeszcze przed 

przystąpieniem do Programu deklarowali, że posiadają duże wsparcie społeczne w codziennych 

przedsięwzięciach. Pomimo tego, w trakcie trwania projektów ich zdolność do uzyskania wsparcia 

wzrosła we wszystkich badanych, codziennych obszarach. Największy wzrost zaobserwowano w 

możliwości otrzymania wsparcia w poszukiwaniu pracy (z 68% do 82%) oraz pomocy w zdobyciu 

informacji o studiach wyższych (z 75% do 87%). Potwierdzenie znajduje tu więc hipoteza, że 

uczestnictwo w projektach umożliwiło młodym pozyskanie wsparcia w obszarach, w których posiadali 

go najmniej, a jednocześnie które ułatwią im planowanie własnej przyszłości i realizację tych planów. 

Co więcej, zwiększyła się także różnorodność sieci kontaktów społecznych młodzieży. We 

wszystkich badanych projektach uczestnicy znają po zakończeniu działań więcej osób z różnych 

kręgów społecznych, które mogłyby udzielić im wsparcia. Zatem zgodnie z założeniami, Program 

rozwija kapitał społeczny beneficjentów i beneficjentek. 
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Wykres 18. Wsparcie społeczne I. Odsetek beneficjentek i beneficjentów projektów OKG 2014, którzy 

deklarowali, że znają osoby, które mogą wesprzeć ich w danych działaniach. 

 

W tym kontekście warto jednak zwrócić uwagę także na stosunkowo dużą grupę uczestników i 

uczestniczek, u których możliwość pozyskania wsparcia społecznego wykazała spadek w trakcie 

trwania projektów (15% osób). Spadek deklarowanej możliwości otrzymania wsparcia społecznego 

daje się zauważyć głównie w przypadku wsparcia od instytucji. Po projekcie uczestnicy rzadziej niż 

przed deklarowali, że w działaniach mogliby uzyskać pomoc od szkoły (15% mniej wsparcia od 

dyrektorów/dyrektorek i 7% mniej wsparcia kadry nauczycielskiej), od kościoła (25% mniej deklaruje 

wsparcie osób duchownych), od przedstawicieli władz publicznych (spadek 10%) oraz kuratorium 

(spadek o 6%). Wydaje się więc, że w trakcie trwania projektu uczestnicy mieli okazję 

skonfrontować z rzeczywistością swoje przekonanie o możliwości uzyskania wsparcia od tych 

instytucji. Doświadczenia projektowe pokazały więc części młodzieży, że od wielu instytucji nie 

otrzymają wsparcia. 

Wydaje się również, że projekty OKG kładły większy nacisk na budowanie więzi w lokalnej 

społeczności, a w znacznie mniejszym stopniu koncentrowały się na nawiązywaniu kontaktu z 

instytucjami. W aż 18 z 26 opisach projektów (69%), zawartych we wnioskach projektowych, 

uwzględniono działania i cele jednoznacznie związane ze wzmacnianiem relacji z prywatnymi 

osobami w lokalnej społeczności (np. rozmowy z najstarszymi mieszkańcami miejscowości, 

animowanie społeczności, odszukiwanie osób z pasją, działania na rzecz wybranej grupy społecznej 

obecnej w otoczeniu). Jednocześnie tylko trzy opisy projektów zawierają wzmiankę o władzach 

lokalnych, podobna liczba uwzględnia kontakt z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i tylko 4 

wnioski projektowe zakładały kontakt z „lokalnymi instytucjami”. Wniosek o nastawieniu na 

wzmacnianie więzów w lokalnej społeczności i znacznie mniejszej koncentracji na nawiązywaniu 

kontaktów instytucjonalnych potwierdza się również w wynikach ewaluacji uczestników i 

uczestniczek. W edycji 2014 deklaracje młodzieży odnośnie możliwości uzyskania wsparcia od 

instytucji były stosunkowo niskie wobec wyników poprzednich edycji. Dla przykładu, wsparcie od 

władz gminy lub powiatu deklarowało 35% osób po edycji 2014, w stosunku do 61% po edycji 2013 i 

52% po edycji 2012. Dziewiętnastoprocentowe wsparcie od przedsiębiorców, deklarowane po edycji 

2014, również było znacznie niższe niż w poprzednich edycjach (odpowiednio 43% i 35%). Podobnie 

wsparcie z kuratorium i od dyrekcji szkół było niższe w obecnej edycji. Jedynie wsparcie od 

nauczycieli – a więc osób z bezpośredniego otoczenia beneficjentów i beneficjentek – było w tej 
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edycji wyższe niż w poprzednich. Ważne jest zatem, aby obok rozwijania sieci kontaktów młodzieży 

w lokalnej społeczności koordynatorzy kładli nacisk na nawiązywanie kontaktów z instytucjami i 

organizacjami. 

Wzrost deklarowanego wsparcia od organizacji lub instytucji uzyskano jedynie w przypadku 

organizacji pozarządowych. Jednak, z uwagi na to że projekty OKG realizowane były właśnie przez 

organizacje pozarządowe, odsetek osób, które są przekonane o możliwości pozyskania takiego 

wsparcia jest mały (zaledwie 35% młodzieży). Prowadzi to do podobnego wniosku, co w poprzednich 

edycjach – koordynatorzy w zbyt małym stopniu uświadamiają uczestnikom, że projekt jest w 

sensie formalnym prowadzony przez organizację pozarządową oraz że jest to podmiot, który może 

wesprzeć młodzież w realizacji ich własnych pomysłów.  

Wykres 19. Wsparcie społeczne II. Odsetek beneficjentek i beneficjentów projektów OKG 2014, którzy 

deklarowali, że mogą otrzymać wsparcie wyróżnionych osób i instytucji. 

 

 

D. Wiara w siebie u młodzieży 
Jednym z celów Programu „Równać Szanse” jest wzmocnienie wiary młodzieży we własne 

możliwości, szczegółowo rozumiana jako samoocena własnych umiejętności, przekonanie o 

posiadaniu kompetencji do realizacji własnych inicjatyw, jak również poczucie sprawstwa, czyli wiara 

młodzieży w to, że mają decydujący wpływ na własny los. W edycji 2014, tak rozumiana wiara w 

siebie wzrosła u 30% uczestników i uczestniczek projektów, u ponad połowy zaś pozostała na 

niezmiennym, dość wysokim poziomie.  
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Wykres 20. Wiara w siebie u młodzieży. Odsetek beneficjentek i beneficjentów projektów OKG 2014 w 

podziale na rodzaj zmiany, jaka zaszła w ich poziomie wiary w siebie. 

 

Zwiększenie poczucia kontroli młodzieży nad ich własnym życiem nie jest rzeczą łatwą.  Cecha ta 

zmienia się zazwyczaj powoli pod wpływem ważnych, silnych doświadczeń. Do tej pory zmiana jaka 

zaszła w tym aspekcie po Programie była nieduża i porównywalna do zmian, jakie zaobserwowano w 

poprzednich latach Programu. Warto jednak zauważyć, że w edycji 2014 zdecydowana większość 

młodzieży już przed przystąpieniem do udziału w projektach miała poczucie, że to ich własne 

działania i wysiłki kształtują ich dalszy los (średnio 75%). Pomimo tego, młodzież po projekcie lepiej 

oceniała tak swój wpływ na własne życia, jak i własne możliwości skutecznego działania. 

Młodzież najczęściej deklarowała posiadanie tych umiejętności, które są użyteczne w organizacji 

każdego, nawet nieformalnego przedsięwzięcia, czyli umiejętności zorganizowania grupy (89% osób) i 

wymyślenia pomysłu (88%). Wzrost odsetka osób, które deklarują, że posiadają te umiejętności jest 

niewielki, jednak zmienił się stopień pewności, z jaką się wypowiadają. Odsetek osób, które oceniają, 

że „na pewno” potrafiłyby skrzyknąć grupę wzrósł o 10%, a odsetek deklarujących, że „na pewno” 

potrafią wymyślić pomysł wzrósł o 7%. Umiejętności związane specyficznie z projektami, a więc 

harmonogramowanie, pisanie aplikacji i budżetu oraz przeprowadzenie projektu, przed udziałem w 

Programie oceniane były najsłabiej i to właśnie w ich zakresie wzrost wiary w siebie wśród młodzieży 

jest najwyższy (pisanie harmonogramu – wzrost o 20%, planowanie budżetu – wzrost o 15%, pisanie 

aplikacji i prowadzenie projektu – 13%). Oznacza to, że zgodnie z założeniami Programu młodzież 

była włączana w zadania związane z przygotowaniem i koordynowaniem projektów, co korzystnie 

wpłynęło na jej wiarę w siebie.  

W tym kontekście należy jednak zwrócić uwagę, że pomimo znaczącego wzrostu, wiara młodzieży w 

umiejętność napisania aplikacji projektowej jest znacząco niższa niż ich wiara w inne umiejętności. 

Wydaje się, że ma to związek z tym, na jakim etapie młodzież jest włączana w odpowiedzialność za 

przebieg projektu. W przeprowadzaniu diagnozy lokalnej do projektu brało udział 57% beneficjentów 

i beneficjentek, podczas gdy w późniejsze działania zaangażowanych było ponad 80% osób. Warto 

więc, by w przyszłości koordynatorzy i koordynatorki na wcześniejszym etapie angażowali młodzież 

w odpowiedzialne zadania projektowe, w tym też w większym stopniu włączali ją w pisanie aplikacji. 

Jest to ważne tym bardziej, że duża część młodzieży (87%) deklaruje, że chciałaby w przyszłości być 

zaangażowana w projektach. 
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Wykres 21. Wiara we własne umiejętności. Odsetek beneficjentek i beneficjentów projektów OKG 2014, 

którzy deklarowali, że potrafiliby skutecznie wykonać poszczególne zadania. 

 

Satysfakcja młodzieży z uczestnictwa w Programie 
Prawie wszyscy beneficjenci i beneficjentki (97% osób), którzy z powodzeniem zakończyli swój 

udział w projektach są usatysfakcjonowani swoimi doświadczeniami w Programie. Ponad trzy 

czwarte młodzieży (78%) deklaruje, że projekt przekroczył ich oczekiwania, a udział dał im więcej, niż 

oczekiwali, a kolejne 19% osób uznała, że projekt spełnił ich oczekiwania. 

Wykres 22. Satysfakcja. Odsetek beneficjentów i beneficjentek edycji 2014 OKG w podziale na ich poziom 

satysfakcji z uczestnictwa w Programie. 

 

 

Pozytywne opinie młodzieży wydają się zrozumiałe, biorąc pod uwagę jakie doświadczenia 

dostarczyło im uczestnictwo w Programie. Prawie wszyscy beneficjenci i beneficjentki czuli, że mają 

wpływ na projekt, tj. że brali udział w planowaniu i podejmowaniu decyzji, a organizacja prowadząca 

projekt ich słuchała (96% osób). Przeważająca większość deklaruje też, że projekt pozwolił im się 

rozwinąć, ponieważ mogli się sprawdzić i nauczyć wielu rzeczy, które przydadzą im się w przyszłości 

(91%). Zdecydowanie najrzadziej wskazywaną korzyścią z udziału w projekcie jest zmiana tego, jak 
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młodzież postrzegana jest w szkole (51% osób). Wydaje się więc, że Program realizowany jest w 

znacznym stopniu poza środowiskiem szkolnym i pozwala młodzieży wyjść poza obszar najczęstszych 

dla nich kontaktów społecznych. 

Program w bardzo dużym stopniu realizuje więc założenia dotyczące przekazywania decyzyjności w 

ręce młodzieży i dzięki temu dostarcza im cennych doświadczeń. Korzyści z uczestnictwa są przede 

wszystkim „wewnętrzne”, polegają na wzbogaceniu się i rozwoju młodzieży. Znacznie mniej zaś 

skutkuje nagrodami „zewnętrznymi” w postaci np. prestiżu w środowisku szkolnym. Młodzież 

ocenia to pozytywnie. Mimo iż tyko połowa uczestniczek i uczestników jest po projekcie inaczej 

postrzegana w szkole i projekt nie wzbudził większego uznania części rodziców, to zdecydowana 

większość beneficjentów i beneficjentek jest usatysfakcjonowana z udziału w Programie. 

Wykres 23. Doświadczenia młodzieży w projekcie. Odsetek beneficjentek i beneficjentów projektów OKG 

2014, którzy zadeklarowali, że projekt dał im wyszczególnione, pozytywne doświadczenia. 

 

 

Podsumowanie 
 Program był najskuteczniejszy w rozwijaniu u młodzieży umiejętności planowania własnej 

przyszłości. W edycji 2014 nastąpił duży wzrost wszystkich umiejętności związanych z 

realizacją własnych planów. Najsilniej młodzież rozwinęła umiejętności związane z 

inicjowaniem kontaktów społecznych i skutecznym zachowaniem w trudnych sytuacjach 

interpersonalnych. 

 Jeszcze przed rozpoczęciem projektów młodzież wyrażała bardzo silną motywację do 

podejmowania inicjatywy oraz w przeważającej większości deklarowała, że wie czym chce 

zajmować się w przyszłości. Aspekty te uległy niewielkim zmianom w trakcie trwania 

projektów. 

 Program skutecznie zwiększył umiejętność młodzieży do pozyskiwania wsparcia społecznego 

w zakresie kontaktów indywidualnych z osobami w społeczności lokalnej. Sieci kontaktów 

uczestników i uczestniczek powiększyły się i stały się bardziej różnorodne. 

 Projekty kładły znacznie większy nacisk na budowanie więzów w lokalnej społeczności, a 

znacznie mniejszy na umiejętności pozyskiwania wsparcia instytucji i organizacji. W 
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projektach młodzież skutecznie rozwinęła umiejętność zwiększania swojego kapitału 

społecznego - poszerzania swojej sieci kontaktów z osobami dorosłymi oraz wykorzystywania 

tej umiejętności do realizacji własnych projektów. Jednocześnie jednak, w trakcie trwania 

projektów osłabło przekonanie młodzieży o możliwości pozyskania wsparcia od organizacji 

lub instytucji. Ważne jest więc, by obok rozwijania kapitału społecznego młodych osób w 

społeczności, koordynatorzy i koordynatorki pamiętali również o budowaniu umiejętności 

pozyskania wsparcia instytucjonalnego. 

 Młodzież bardzo wysoko oceniała własne umiejętności jeszcze przed przystąpieniem do 

Programu, miała też dużą wiedzę o zasobach w środowisku lokalnym. 

 Młodzież miała wysoką wiarę we własne możliwości jeszcze przed przystąpieniem do 

projektów. Jednak po Programie zwiększył się zarówno odsetek młodzieży wierzących we 

własne umiejętności, jak i stopień pewności, z jaką uczestnicy i uczestniczki wyrażali się o 

nich. 

 Młodzież była włączana w zadania związane z przygotowaniem i koordynowaniem projektów, 

co korzystnie wpłynęło na ich wiarę w siebie.  

 Warto, by w przyszłości koordynatorzy i koordynatorki projektów na wcześniejszym etapie 

angażowali młodzież w odpowiedzialne zadania projektowe, w tym też w większym stopniu 

włączali ją w pisanie aplikacji. 

 Program w bardzo dużym stopniu realizuje założenia dotyczące przekazywania decyzyjności 

w ręce młodzieży i dzięki temu dostarcza im cennych doświadczeń. Korzyści z uczestnictwa są 

przede wszystkim „wewnętrzne”, polegają na wzbogaceniu się i rozwoju młodzieży. Znacznie 

mniej zaś skutkuje on nagrodami „zewnętrznymi” w postaci np. wzrostu prestiżu w 

środowisku szkolnym.  

 Prawie wszyscy beneficjenci i beneficjentki (97% osób), którzy z powodzeniem zakończyli 

swój udział w projektach jest usatysfakcjonowanych swoimi doświadczeniami w Programie. 
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Skuteczność Programu w rozwijaniu organizacji otrzymujących dotacje 
Oprócz rozwoju młodzieży biorącej udział w projektach, cele Programu „Równać Szanse” obejmują 

również rozwój grantobiorców, a więc organizacji1 otrzymujących dotacje. Uczestnictwo w Programie 

ma w założeniu stanowić impuls do rozwijania dalszej działalności przez organizacje pozarządowe (w 

przypadku OKG i RKG), biblioteki publiczne, domy kultury oraz grupy nieformalne (w przypadku RKG). 

Skala zmian, jakie zaszły w grantobiorcach wraz z uczestnictwem w Programie badana była za 

pomocą trzech sondaży prowadzonych odpowiednio: przed przystąpieniem do realizacji projektów, 

tuż po ich zakończeniu, oraz po pewnym czasie od zakończenia udziału w Programie (6 miesięcy w 

przypadku OKG i 12 miesięcy w przypadku RKG). 

Populacja grantobiorców edycji 2014 Programu „Równać Szanse” 
Do uczestnictwa w edycji 2014 przystąpiło 26 organizacji realizujących projekty w ramach 

Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego oraz 110 podmiotów realizujących projekty w Regionalnym 

Konkursie Grantowym. W edycji 2014, podobnie jak we wcześniejszych latach, wszystkie projekty 

OKG prowadzone były przez organizacje pozarządowe – przede wszystkim przez stowarzyszenia (21 

stowarzyszeń, 81%), w znacznie mniejszym stopniu fundacje (fundacje, 12%). Wśród RKG 

grantobiorcami, oprócz stowarzyszeń (44 stowarzyszenia, 40%), były przede wszystkim biblioteki i 

domy kultury. 

Wśród OKG projekty ukończyło 25 organizacji (96%), a wśród RKG sukcesem zakończyło się 100 

projektów (91%). Projekty OKG są realizowane wyłącznie przez organizacje pozarządowe, które – 

oprócz własnego doświadczenia – korzystają z dużego wsparcia merytorycznego PFDiM (m.in. z 

uwagi na fakt, że są dłuższe niż projekty RKG, mają większy budżet, a koordynatorzy są zobowiązani 

do utrzymania grupy uczestników przez cały czas trwania projektu). Otrzymują cztery szkolenia w 

ramach Programu, w tym jedno przed rozpoczęciem realizacji projektu oraz objęte są wizytami 

monitorująco-wspierającymi koordynatorów Programu, podczas gdy organizacje RKG biorą udział w 

jednym szkoleniu i tylko niektóre z nich są osobiście monitorowane przez koordynatorów Programu. 

  

                                                           

 

 

1
 W niniejszym raporcie termin „organizacja” używany jest w szerokim znaczeniu – określa zorganizowaną 

grupę osób działającą razem na rzecz realizacji wspólnych celów. Terminem tym obejmujemy zatem zarówno 
organizacje pozarządowe, jak i inne podmioty np. domy kultury, lub grupy nieformalne. 
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Wykres 24. Organizacje zakwalifikowane do OKG. Odsetek organizacji różnych typów, które przystąpiły do 

realizacji projektów w ramach edycji 2014 Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego. 

 

Wykres 25. Organizacje zakwalifikowane do RKG. Odsetek podmiotów różnych typów, które przystąpiły do 

realizacji projektów w ramach edycji 2014 Regionalnego Konkursu Grantowego. 

 

Wśród RGK było również więcej grantobiorców, którzy w momencie przystąpienia do Programu nie 

mieli jeszcze doświadczenia w prowadzeniu projektów (39% podmiotów). W grupie podmiotów OKG 

takich organizacji było 7 (27%), a zatem nieco więcej niż w poprzednich edycjach, choć znacznie mniej 

niż wśród RKG. Zatem ogólnie rzecz ujmując, organizacje uczestniczące w OKG są bardziej 

doświadczone niż podmioty biorące udział w RKG. Warto jednak zwrócić uwagę, że wśród RKG 

znalazła się także duża grupa aktywnych organizacji (33%), które nie ustępowały doświadczonym 

organizacjom OKG pod względem liczby zrealizowanych wcześniej projektów (a często je 

przewyższały). Przystępując do Programu doświadczone organizacje RKG miały za sobą już średnio 

ponad 3 projekty (3,12), podczas gdy doświadczone organizacje OKG ukończyły średnio nieco ponad 

2 projekty (2,44). 
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Wykres 26. Doświadczenie podmiotów w prowadzeniu projektów. Odsetek podmiotów OKG i RKG w 

podziale na liczbę projektów zrealizowanych przed przystąpieniem do edycji 2014 Programu. 

  

Lokalny kapitał społeczny organizacji 

Zgodnie z założeniami Programu, udział w konkursach OKG i RKG ma na celu wzmacnianie lokalnego 

kapitału społecznego2 organizacji prowadzących projekty Programu „Równać Szanse”. Oznacza to 

wzmacnianie grantobiorców poprzez poszerzanie ich sieci kontaktów społecznych – Program wspiera 

nawiązywanie i wzmacnianie kontaktów z innymi instytucjami i aktorami społeczności lokalnej. Dzięki 

temu zwiększa się zdolność organizacji do pozyskania wsparcia społecznego dla coraz bardziej 

różnorodnych celów. 

Już przed przystąpieniem do edycji 2014 Programu organizacje deklarowały, że ich wsparcie 

społeczne jest stosunkowo wysokie – spośród 10 kategorii działań, ponad 70% organizacji OKG 

otrzymywało wsparcie aż w 7 kategoriach, a ponad 70% organizacji RKG w 8 kategoriach. Prawie 

wszystkie organizacje (ponad 90%) miały wsparcie społeczne aż w 6 kategoriach w przypadku RKG i w 

3 kategoriach w przypadku OKG (por. wykresy 27 i 28). Co ciekawe, wsparcie społeczne było wysokie 

zwłaszcza w przypadku organizacji RKG, które aż w 6 z 10 badanych obszarów deklarowały znacząco 

wyższy poziom dostępnego im wsparcia niż organizacje OKG (podczas gdy wsparcie OKG było wyższe 

o ponad 2% w zaledwie dwóch obszarach). Podobnie jak w poprzednich edycjach Programu, 

najtrudniej było organizacjom (tak OKG, jak i RKG) pozyskać wsparcie finansowe oraz wsparcie w 

postaci materiałów przeznaczonych do realizacji projektów. Przeważająca większość organizacji 

posiadała natomiast możliwość szerokiego informowania o swoich działaniach oraz możliwość 

pozyskania przestrzeni na organizację wydarzeń różnego typu. 

Udział w edycji 2014 Programu w większym stopniu przyczynił się do rozwoju możliwości pozyskania 

wsparcia społecznego wśród organizacji OKG, niż wśród podmiotów RKG. Do pewnego stopnia może 

być to skutkiem niższego wsparcia, deklarowanego przez nie przed przystąpieniem do Programu. 

Jednak w przeciwieństwie do podmiotów RKG, organizacje OKG zwiększyły również różnorodność 

swojej sieci wsparcia (podczas gdy różnorodność wsparcia RKG nieznacznie spadła). Wydaje się więc, 

że różnica w poziomie zmiany wynika również z odmiennej specyfiki obydwu konkursów. 

                                                           

 

 

2
 por. Manual dla ewaluatora zewnętrznego Programu „Równać Szamse”, s. 21 
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Wykres 27. Rodzaj wsparcia społecznego organizacji OKG. Odsetek organizacji OKG edycji 2014 

deklarujących, że mają wsparcie lokalnej społeczności w Zdanym typie działania. 

 

Wykres 28. Rodzaj wsparcia społecznego organizacji RKG. Odsetek organizacji RKG edycji 2014 

deklarujących, że mają wsparcie lokalnej społeczności w danym typie działania. 

 

Dostęp do różnego rodzaju zasobów związany jest z posiadaniem silnej sieci kontaktów. Wysokie 

możliwości pozyskania wsparcia od różnych osób i instytucji zaobserwowane w badaniu świadczyły o 

silnej sieci kontaktów i również wskazywały na duży kapitał społeczny organizacji już w momencie 

przystąpienia do Programu. Najwięcej organizacji mogło liczyć na wsparcie ze strony szkół (tak 

nauczycieli, jak i dyrektorów), administracji publicznej i osób duchownych. Najmniej podmiotów 

mogło liczyć na pomoc ze strony sołtysa/sołtyski, innych organizacji pozarządowych oraz domów 
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kultury. To niskie wsparcie ze strony organizacji pozarządowych i domów kultury sugeruje, że w 

społecznościach lokalnych grantobiorców kontakty pomiędzy organizacjami pozarządowymi są słabe. 

Organizacje skutecznie powiększyły swoją sieć kontaktów społecznych w trakcie trwania Programu. 

Nowymi partnerami dla organizacji OKG były najczęściej inne organizacje pozarządowe, nieco rzadziej 

osoby prywatne i duchowne. Organizacje RKG najczęściej nawiązywały nową współpracę z osobami 

duchownymi oraz administracją publiczną i dyrekcją szkół.  

Ogólnie rzecz ujmując, średni poziom zmiany kapitału społecznego, był bardzo podobny wśród 

organizacji OKG i RKG. Obydwa konkursy – tak OKG, jak i RKG – przyczyniają się do wzrostu kapitału 

społecznego organizacji biorących w nich udział w podobnym stopniu. Jednak OKG dodatkowo 

skutecznie wspiera rozwój umiejętności wykorzystywania kapitału społecznego do realizacji 

działań organizacji.  

Podobnie jak w ubiegłych edycjach, realizacja projektów była również szansą na weryfikację 

niektórych kontaktów, posiadanych już wcześniej przez grantobiorców. W badanej edycji widać to 

ponownie w przypadku relacji organizacji OKG z dyrektorami szkół, do których o pomoc zgłosiłoby się 

obecnie mniej organizacji niż przed rozpoczęciem projektu. 

Wykres 29. Zakres kontaktów organizacji OKG. Odsetek organizacji OKG edycji 2014 deklarujących, że mają 

wsparcie wyróżnionych instytucji, osób i grup w społeczności lokalnej. 
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Wykres 30. Zakres kontaktów organizacji RKG. Odsetek organizacji RKG edycji 2014 deklarujących, że mają 

wsparcie wyróżnionych instytucji, osób i grup w społeczności lokalnej. 

 

 

Duża część organizacji powiększała swoją sieć kontaktów także poprzez nawiązywanie współpracy 

z innymi podmiotami prowadzącymi projekty w Programie „Równać Szanse”. Organizacje RKG 

częściej niż organizacje OKG nawiązywały kontakty między sobą. Kontakty między organizacjami 

miała także inny charakter w przypadku podmiotów OKG i RKG. W przypadku organizacji RKG 

polegała najczęściej na wzajemnym wsparciu i wizytach pojedynczych osób z jednej organizacji u 

drugiej. Wśród OKG współpraca miała bardziej proaktywny charakter i obejmowała przede 

wszystkim udział pojedynczych osób z jednej organizacji w działaniach drugiej oraz wspólne 

działania. 

Co ciekawe, współpraca nawiązywana przez organizacje RKG okazała się trwalsza. Kilka miesięcy po 

zakończeniu Programu prawie wszystkie organizacje RKG (93%), które nawiązały współpracę z innymi 

podmiotami w konkursie deklarowały, że trwa ona nadal. Wśród organizacji OKG odsetek ten wynosił 

67%. Zjawisko to jest spójne z bardziej projektowym charakterem współpracy między organizacjami 

OKG. Prawdopodobne jest, że co trzecia z nawiązywanych przez nie relacji wygasła naturalnie po 

zakończeniu wspólnego działania. 
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Wykres 31. Nawiązywanie kontaktów między organizacjami w Programie. Odsetek organizacji OKG i RKG 

edycji 2014, które nawiązały współpracę z innymi podmiotami biorącymi udział w Programie (OKG: n=26, 

RKG: n=70). 

 

Zwiększenie kapitału społecznego przez grantobiorców było także bardzo widoczne we wnioskach, 

jakie koordynatorzy i koordynatorki wyciągali z doświadczeń w projektach prowadzonych w ramach 

Programu. Przejawiało się to przede wszystkim poprzez odkrywanie potencjału osób prywatnych 

żyjących w lokalnej społeczności. Choć już przed Programem część koordynatorów i koordynatorek 

mówiło o możliwości uzyskania wsparcia i potencjale społeczności lokalnej, to po zakończeniu 

projektów przekonanie takie wyrażano prawie dwukrotnie częściej. Zdecydowana większość osób 

koordynujących, spontanicznie po Programie wyrażała się bardzo pozytywnie o mieszkańcach i 

współpracy z nimi, zwracając uwagę na znacznie więcej pozytywnych aspektów, które dostrzegają 

w lokalnej społeczności. 

Mamy skąd czerpać pomoc w naszych działaniach. Ludzie są uśmiechnięci  

i odpowiadają na nasze propozycje nawet te spontaniczne akcje. W kilka osób 

możemy zrobić coś „wielkiego”’. 

Spotkaliśmy się z ogromnym wsparciem. Jest [tu] ogromny i jeszcze słabo 

wykorzystany potencjał społeczny wśród mieszkańców wsi. 

Realizując projekt w ramach programu „Równać Szanse” okazało się, ze wokół nas 

mieszka wiele ciekawych i życzliwych osób, które chętnie dzielą się wiedzą, 

doświadczeniem i pomocą. Ludzie, których z obserwacji i opinii innych uważaliśmy za 

odludków czy nawet nudziarzy, okazali się ciekawymi, pełnymi pasji, towarzyskimi  

i służącymi pomocą ludźmi. Okazało się, ze mimo faktu, iż nasza miejscowość to tak 

zwana „dziura”, w której niewiele się dzieje, ma ogromny potencjał w postaci ludzi 

mających niebanalne zainteresowania, o których niewielu wie. 

[Dowiedzieliśmy się] jak wielkie bogactwo wiedzy mają starsi ludzie, którzy chętnie tę 

wiedzę przekazują młodym.  

Wnioski wpisywane przez koordynatorów w ankietach wypełnianych na zakończenie projektów. 

Pozytywna zmiana w postrzeganiu społeczności lokalnej przez koordynatorki i koordynatorów 

dotyczyła również instytucji i organizacji, choć w mniejszym stopniu niż miało to miejsce w przypadku 

osób prywatnych. Przed projektem tylko 12% osób koordynujących projekty spontanicznie zwracało 

uwagę na możliwość współpracy z instytucjami lokalnymi. Pomimo, iż po projekcie (tak samo jak 

przed jego rozpoczęciem), niektórzy wspominali o problemach w kontaktach z instytucjami 

publicznymi, to odsetek spontanicznych, pozytywnych komentarzy na ich temat wzrósł po Programie 

prawie dwukrotnie (23%).  

35% 
43% 

0%

25%

50%

75%

100%

OKG RKG



47 

 

[Dowiedziałam się, że] przedstawiciele władz samorządowych prezentują całkowicie 

odmienne postawy, są zaangażowani i otwarci na potrzeby innych. 

Pozytywne zaskoczenie: szkoła w [naszej miejscowości] jest naprawdę bardzo otwarta 

na tego typu działania projektowe, zaadresowane do swojej młodzieży. To cieszy, bo 

nie tylko dyrekcja dała przestrzeń do prowadzenia różnych działań przez młodzież, ale 

także żywo im kibicowała. 

Utwierdziłam się w przekonaniu że możemy liczyć na władze i inne organizacje 

pozarządowe.  

Wnioski wpisywane przez koordynatorów w ankietach wypełnianych na zakończenie projektów. 

Aktywność organizacji 
Obok rozbudowania przez organizacje sieci kontaktów i wsparcia w społeczności lokalnej, zbadana 

została również ich aktywność polegająca na realizacji projektów i uczestnictwie w konkursach 

grantowych. Zgodnie z założeniami, uczestnictwo w Programie „Równać Szanse” sprzyja 

zwiększeniu aktywności organizacji. Liczba realizowanych przez nie projektów wzrasta. Efekt ten 

widoczny jest zwłaszcza w przypadku organizacji OKG, które kończąc Program prowadzą prawie 

dwukrotnie więcej projektów na rzecz społeczności lokalnej. 

Wykres 32. Realizacja projektów. Średnia liczba projektów realizowanych przez organizacje OKG i RKG 

edycji 2014 w badanym okresie.  

 

Wzrost aktywności organizacji uczestniczących w Programie zaobserwować można także w liczbie 

składanych przez nie wniosków o dotacje. W momencie zakończenia Programu liczba wniosków 

składanych przez organizacje była mniejsza niż przed rozpoczęciem. Wydaje się więc, że prowadzenie 

projektów w „Równać Szanse” wiąże się dla organizacji z większym obciążeniem niż to, które 

wynika z innych  programów grantowych. Jednak kilka miesięcy po zakończeniu projektów w 

ramach „Równać Szanse”, zarówno organizacje OKG, jak i RKG składały ponad dwukrotnie więcej 

wniosków niż w momencie, kiedy je rozpoczynały.  
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Wykres 33. Złożone wnioski o dotacje. Średnia liczba wniosków o dotacje na projekty, złożonych w ciągu 6 

miesięcy poprzedzających moment badania. 

 

Wzrost aktywności w zakresie składania wniosków o dotacje był nieco większy w przypadku 

organizacji RKG. Jednak to organizacje OKG bardziej zwiększały swoje umiejętności pozyskiwania 

środków – ich skuteczność (mierzona liczbą pozyskanych dotacji w stosunku do złożonych wniosków) 

wynosiła po Programie aż 67%, podczas gdy skuteczność organizacji RKG plasowała się na poziomie 

52%. Dlatego ostateczna, średnia liczba pozyskanych dotacji była bardzo podobna dla organizacji 

biorących udział w obydwu konkursach.  

Nie można jednak jednoznacznie powiedzieć, że Program miał w tym zakresie podobne 

oddziaływanie na organizacje OKG i RKG. Wśród organizacji OKG wzrost  liczby składanych wniosków 

po upływie 6 miesięcy od zakończenia projektu dotyczył wszystkich beneficjentów tego konkursu 

(wzrost u 100% zbadanych grantobiorców OKG). W przypadku RKG wnioski składane były zaledwie 

przez 65% organizacji, lecz każda z nich złożyła średnio 4,4 wniosku w ciągu 6 miesięcy po 

zakończeniu Programu, czyli znacznie więcej niż wynika to ze zwyczajnego uśrednienia. Oznacza to, 

że Program ma stosunkowo jednolite działanie na organizacje OKG i większość z nich rozwija się w 

podobnym stopniu. Znacznie mniej równomierny jest wpływ Programu na organizacje RKG. Wśród 

nich zwiększenie aktywności nie dotyczy wszystkich podmiotów, a raczej podgrupy, która na 

skutek uczestnictwa w Programie nasila znacznie działanie. 

  

0,73 0,48 

2,23 

0,81 
0,60 

2,88 

0

1

2

3

4

Przed Programem Na zakończenie
Programu

Kilka miesięcy po
Programie

OKG RKG



49 

 

Wykres 34. Wnioski o dotacje. Średnia liczba: wniosków o dotacje na projekty, które organizacje planowały 

złożyć po zakończeniu Programu (deklaracja składana na zakończenie Programu), wniosków rzeczywiście 

złożonych w ciągu 6 od zakończenia Programu oraz średnia liczba otrzymanych dotacji. 

 

Zakorzenienie działań w potrzebach lokalnej społeczności 
Zgodnie z założeniami Programu „Równać Szanse”, organizacje powinny dopasowywać swoje 

projekty do potrzeb lokalnej społeczności. Dzięki temu skutki ich działań mają szansę przynieść 

długofalowe, pozytywne konsekwencje tak dla młodzieży, jak i dla całej społeczności. Organizacje 

OKG mają obowiązek przeprowadzenia diagnozy potrzeb młodzieży przed rozpoczęciem projektów w 

Programie. W ewaluacji uwzględnione zostało badanie źródeł informacji, z jakich organizacje 

korzystają diagnozując potrzeby swoich beneficjentów i ich otoczenia. Organizacje RKG, ze względu 

na mniejszy zakres i znacznie krótszy czas trwania projektów nie są zobowiązane do przedstawienia 

oficjalnej diagnozy. Pomimo tego, aż 91% organizacji RKG zadeklarowało, że przed przystąpieniem do 

realizacji projektu diagnozę taką przeprowadziło (w mniej lub bardziej sformalizowany sposób). 

W obydwu konkursach organizacje pozyskiwały informacje na temat potrzeb młodzieży przede 

wszystkim w dialogu na temat młodzieży z rodzicami i innymi osobami dorosłymi oraz ze szkołą. 

Najrzadziej jako źródło informacji wykorzystywano wiedzę pozyskaną od osób duchownych i 

lokalnych parafii oraz dane z urzędów pracy. 

Diagnozy organizacji OKG przeprowadzane były w oparciu o informacje z większej liczby źródeł. 

Znacznie częściej też wykorzystywały dane statystyczne i dokumenty instytucji lokalnych. Można 

więc powiedzieć, że diagnozy przygotowywane w projektach OKG były pełniejsze i bardziej 

precyzyjne.  

Po zakończeniu Programu, zbierając informacje przed przygotowaniem kolejnych projektów, 

organizacje bazowały przede wszystkim na posiadanej już, przygotowanej w trakcie Programu 

diagnozie. Co ciekawe, planując kolejne działania organizacje OKG korzystały z mniejszej liczby źródeł 

(średnio z 5,7 różnych źródeł) niż w przygotowując diagnozę przed rozpoczęciem Programu (średnio z 

6,3 źródła). Częstość wykorzystania prawie wszystkich (7 z 8) badanych źródeł wiedzy o lokalnej 

społeczności spadła - częściej odświeżano tylko informacje z samorządu lokalnego. Najrzadziej 

rewidowano informacje z danych statystycznych i lokalnego programu działania (a więc stosunkowo 

najmniej zmiennych). Wyniki te wspierają hipotezę, że w ramach Programu organizacje OKG na tyle 

dokładnie przeanalizowały lokalną społeczność, by w kolejnych miesiącach sięgać wyłącznie po te 

źródła informacji, które ich zdaniem wymagały uzupełnienia. Zgodnie z tym wnioskiem wiele osób 
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koordynujących deklarowało, iż poprzedni projekt pozwolił im lepiej poznać potrzeby młodzieży i 

mieszkańców społeczności lokalnej. Zatem kolejne projekty oparte będą w dużej mierze na 

informacjach z wcześniejszych doświadczeń.  

Skutkiem udziału w Programie dla organizacji RKG był w tym obszarze przede wszystkim wzrost 

motywacji do szerszego badania potrzeb. Organizacje te, po zakończeniu projektów w Programie, 

sięgały po większą liczbę źródeł informacji (średnio 4,3 źródła w stosunku do średnio 4 źródeł przed 

udziałem w Programie). Po Programie organizacje RKG częściej korzystały z 4 (z 8 badanych) źródeł 

informacji (por. wykres 35), w porównaniu do tylko jednego takiego wyniku wśród OKG. 

Wzrost zakorzenienia działań organizacji dostrzegalny był także w doświadczeniach i wnioskach, 

którymi dzielili się koordynatorzy i koordynatorki po zakończeniu udziału w Programie. Udział w 

edycji 2014 zainspirował 20% osób koordynujących do spontanicznej konstatacji, że po projekcie 

mają większą otwartość na poznawanie potrzeb młodzieży i środowiska lokalnego oraz że widzą 

większy jej sens. Zatem Program skutecznie inspirował koordynatorów i koordynatorki do 

poznawania potrzeb otoczenia. 

Wykres 35. Źródła danych diagnozy. Odsetek organizacji OKG i RKG, które deklarują, że wykorzystywały 

wyszczególnione źródła danych do zdiagnozowania potrzeb środowiska lokalnego przed rozpoczęciem i po 

zakończeniu udziału w Programie „Równać Szanse” (Przed Programem: OKG n=26, RKG n=104. Po 

Programie: OKG n=25, RKG n=96). 
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Prawie połowa wszystkich organizacji uczestniczących w edycji 2014 aktualizowała diagnozę potrzeb 

lokalnej społeczności. Organizacje OKG znacznie częściej jednak przeprowadzały kolejne diagnozy, 

częściej też dzieliły się swoimi wnioskami z innymi podmiotami działającymi w społeczności. Zatem 

ogólnie rzecz ujmując, Program skutecznie przyczyniał się do większego zakorzenienia działań 

organizacji w potrzebach ich otoczenia. Efekt ten był znacznie silniejszy w przypadku organizacji 

OKG. 

Wykres 36. Diagnoza potrzeb społeczności. Działania organizacji OKG i RKG edycji 2014 po zakończeniu 

udziału w Programie, związane z wykorzystaniem diagnozy potrzeb przygotowywanej w trakcie projektów 

Programu (OKG: n=26, RKG: n=78). 
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Współpraca organizacji z młodzieżą 
Obok dopasowania projektów do potrzeb beneficjentów i beneficjentek, ważnym celem programu 

jest przekazywanie odpowiedzialności i decyzyjności w ręce młodzieży. Dzięki temu, oprócz rozwoju 

umiejętności młodych ludzi, projekty skutkują zwiększeniem ich sprawczości i podmiotowości, 

rozwijają w nich chęć do działania i wiarę w to, że działania takie mogą zakończyć się powodzeniem. Z 

perspektywy młodych cel ten został osiągnięty – prawie wszyscy deklarowali po Programie, że brali 

udział w podejmowaniu decyzji i byli słuchani przez prowadzącą organizację. By oszacować, na ile 

organizacje formalnie włączały młodzież w kształtowanie planów, w badaniach uwzględnione zostały 

pytania o to, w jakich elementach tworzenia projektu udział brali sami beneficjenci i beneficjentki. 

Przygotowując projekty do Programu „Równać Szanse” większość organizacji włączała młodzież we 

wszystkie etapy przygotowana projektu. Było tak zarówno wśród OKG, jak i RKG, choć wśród tych 

ostatnich odsetek organizacji umożliwiających młodzieży pełną partycypację był nieco mniejszy. 

Najwięcej (w przypadku OKG  98%, w RKG 84%) organizacji zapraszało młodzież do wspólnego 

wymyślania pomysłu na projekt. Nieco mniej grantobiorców wspólnie z młodzieżą pisało i 

konsultowało z młodzieżą (88% OKG i 73% RKG), najmniej zaś włączało młodzież w zadanie 

planowania poszczególnych działań i harmonogramu (77% OKG i 63% RKG). A zatem organizacje 

przede wszystkim umożliwiały młodzieży uczestniczenie w twórczym wymyślaniu pomysłu, 

znacznie rzadziej włączały ją w te elementy tworzenia projektów, które wymagały bardziej 

szczegółowych umiejętności organizacyjnych.  

W trakcie trwania Programu trend ten odwrócił się. Przygotowując kolejne projekty niektóre 

organizacje częściej korzystały z kierunków i pomysłów określonych w trakcie poprzednich projektów 

z młodzieżą, z jednej strony zapewniając ciągłość swoich działań, z drugiej jednak ograniczając 

włączenie kolejnych młodych osób w wymyślanie pomysłu (por. wykres 37). Przy kolejnych 

projektach, partycypacja młodzieży wzrosła jednak znacznie w przypadku etapów pisania i konsultacji 

wniosków oraz planowania działań. Wydaje się więc, że organizacje po Programie częściej włączały 

młodzież w zadania, które umożliwiały im nie tyko wpływ na kształt projektu, ale też nabycie 

umiejętności projektowych. 

Wykres 37. Partycypacja młodzieży w tworzeniu projektu. Odsetek organizacji OKG i RKG edycji 2014 które 

deklarowały, że włączały młodzież w wyszczególnione etapy tworzenia projektów (OKG: przed projektem 

n=26, po projekcie n=25; RKG: przed projektem n=104, po projekcie n=99). 
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Włączanie młodzieży w tworzenie projektu było częstsze w przypadku organizacji OKG, niż wśród 

RKG (por. wykres 37). Jednak odsetek organizacji, w których zaszła pozytywna zmiana w trakcie 

Programu w tym zakresie był podobny (wzrost u 48% organizacji OKG i 40% RKG). Przy kolejnych 

działaniach organizacje OKG poszerzyły grono osób wymyślających pomysły średnio o cztery osoby 

(zmiana ze średnio 24,6 na 28,5 osób), podczas gdy w organizacjach RKG zapraszano średnio tak 

samą liczbę osób (12,7 osób zarówno przed, jak i po Programie; por. wykres 38). Jakkolwiek można 

stwierdzić, że Program nieco silniej rozwija partycypację podmiotów uczestniczących w OKG, niż 

podmiotów RKG, to biorąc pod uwagę o wiele mniejsze nakłady oraz doświadczenie organizacji 

uczestniczących w RKG, 40% odsetek organizacji RKG, u których w trakcie Programu wzrosło 

włączenie młodzieży w wymyślanie projektów oraz fakt, że po zakończeniu Programu średnia 

liczebność grupy młodzieży wymyślającej projekty nie zmieniła się, należy również uznać za sukces 

organizacji RKG.  

Wykres 38. Partycypacja młodzieży w tworzeniu projektu II. Średnia liczba beneficjentów i beneficjentek, 

którzy byli włączeni w etap tworzenia pomysłu ostatniego projektu organizacji (OKG: przed projektem 

n=26, po projekcie n=25; RKG: przed projektem n=104, po projekcie n=100). 

 

Wzrost otwartości na pełną współpracę z młodzieżą był widoczny również we wnioskach, którymi 

koordynatorzy i koordynatorki dzielili się po Programie „Równać Szanse”. Co trzecia osoba 

koordynująca projekt (35%) spontanicznie zgłaszała, że projekt przyczynił się do odkrycia chęci i 

gotowości do działania wśród młodzieży. Znacznie częściej niż przed przystąpieniem do Programu 
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koordynatorzy i koordynatorki zwracali też uwagę na potencjał drzemiący w młodzieży, na jej 

umiejętności i kreatywność.  

Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że mieszkańcy naszej gminy są tak różnorodni, że 

każda wieś ma "swoją [młodą] perłę" którą się szczyci i chwali przed innymi. Teraz 

tworząc diagnozę, trzeba pytać co młodzi wiedzą o innych rówieśnikach z tej samej 

gminy. 

Wiedziałam, że młodzież jest fajna, ale nigdy nie przypuszczałam, że tak mocno 

zaangażują się w projekt, poświęcając na jego realizację o wiele więcej czasu niż było 

zakładane na początku. 

Młodzież ma wiele pomysłów na siebie, ale ograniczone pole działania. Potrzebują 

wsparcia osób i instytucji, aby móc realizować swoje pasje. […] są kreatywni i chętni do 

działania. 

Wnioski wpisywane przez koordynatorów w ankietach wypełnianych na zakończenie projektów. 

Po zakończeniu realizacji projektów w Programie, większość organizacji OKG i RKG kontynuowała 

współpracę z beneficjentami i beneficjentkami edycji 2014 (96% OKG i 86% RKG wskazała 

przynajmniej jedną z badanych form dalszej współpracy z młodzieżą, por. wykresy 37 i 38). Spośród 

wszystkich długofalowych efektów udziału w Programie, przyjęcie metody pracy z młodzieżą i 

kontynuacja współpracy z uczestnikami i uczestniczkami projektów są szczególnie silne (por. 

wykres 37). Metodę pracy przyjęło na dłużej znacznie więcej organizacji uczestniczących w OKG (69% 

OKG w porównaniu do 46% RKG). Jednak biorąc pod uwagę różnice w obydwu konkursach – krótszy 

czas trwania i brak szkoleń w przypadku RKG – trwałe przyjęcie metody wśród połowy (46%) 

beneficjentów RKG również jest dużym osiągnięciem.  

Prawie wszystkie organizacje utrzymały kontakt z młodzieżą, która uczestniczyła w ich projektach w 

ramach Programu „Równać Szanse” – poprzez organizowanie działań skierowanej do tej samej grupy 

osób (co 3 organizacja) lub częściej, poprzez współpracę z niektórymi uczestniczkami i uczestnikami. 

Ujmując obydwa te zjawiska łącznie, zdecydowana większość organizacji (aż 85% organizacji OKG i 

97% RKG) kontynuowała pracę z młodymi beneficjentami „Równać Szanse”. Co ciekawe, 

podtrzymanie współpracy z uczestniczkami i uczestnikami projektów „Równać Szanse” było 

częstsze wśród organizacji RKG, niż OKG. Organizacje, które nie utraciły kontaktu z grupą młodzieży 

angażowały w kolejne działania średnio 10 (RKG) – 11 (OKG) osób uczestniczących w projekcie. 

Oznacza to, że prawie połowa młodzieży uczestniczącej w Programie trwale zaangażowała się w  

działania organizacji. 
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Wykres 39. Kontynuacja działań. Odsetek organizacji OKG i RKG w edycji 2014, które kilka miesięcy po 

zakończeniu Programu deklarowały, że kontynuowały pewne aspekty projektów „Równać Szanse” (OKG 

n= 26, RKG n=71). 

 

Organizowanie działań i projektów dla młodzieży, która uczestniczyła w Programie „Równać Szanse” 

to nie jedyny sposób kontynuacji współpracy z beneficjentami i beneficjentkami. Prawie wszystkie 

organizacje deklarują, że część uczestniczek i uczestników Programu brała udział w kolejnych 

działaniach ich organizacji jako wolontariusze (średnio 6 osób w organizacjach OKG i 5 w RKG). A 

zatem duża część grantobiorców kontynuowała współpracę z młodzieżą włączając młodych do 

grona organizatorów działań.  

Organizacje RKG znacznie bardziej zacieśniły współpracę z młodzieżą z Programu, częściej 

wykorzystując inne formy współpracy. Wszystkie organizacje RKG (100%) przyjęły bowiem 

przynajmniej jednego byłego beneficjenta lub jedną byłą beneficjentkę do grona osób członkowskich 

lub zespołu (średnio 1,2 osoby). Zdecydowana większość z nich zadeklarowała także, że młodzi 

uczestniczący w projekcie podjęli pracę w ich organizacji (96% organizacji RKG) oraz że koordynują 

kolejne projekty (83% organizacji RKG). Warto zbadać motywujący wpływ organizacji RKG na 

młodzież poprzez włączenie beneficjentów RKG do badań ankietowych młodzieży przed i na 

zakończenie realizacji projektów. Dzięki temu wpływ Programu na młodzież uczestniczącą w 

projektach RKG byłby badany tak samo, jak ma to miejsce w przypadku OKG. Dotychczas badaniem 

obejmowano bowiem wyłącznie młodzież OKG, opierając się na założeniu, że udział w znacznie 

krótszych projektach RKG nie pozwoli na obserwację założonych efektów. Wyniki ankiet 

wypełnianych przez koordynatorów wskazują jednak na to, że dla dużej części młodzieży 

uczestniczącej w RKG kontakt z organizacją prowadzącą projekt trwa dłużej niż 6 miesięcy realizacji 

projektu i można zaobserwować konkretną zmianę.  

Organizacje OKG częściej jednak dbały o dalszy rozwój młodzieży w Programie „Równać Szanse” – 

aż połowa z nich rekomendowała uczestników/uczestniczki na Szkolenie Młodzieżowych Liderów 

Programu „Równać Szanse”, zgłaszając średnio po 2,5 osoby. Spośród RKG rekomendacje takie 

zgłosiło 34% organizacji (polecając na szkolenie średnio 2 osoby). Pamiętać należy tutaj o różnicach w 

liczebności podmiotów w edycji 2014 – organizacji OKG było 26, natomiast RKG 101). 
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Wykres 40. Kontynuacja współpracy z młodzieżą. Odsetek organizacji OKG i RKG w edycji 2014, które kilka 

miesięcy po zakończeniu Programu deklarowały, że kontynuowały współpracę z młodymi beneficjentkami i 

beneficjentami Programu „Równać Szanse” (OKG n =26, RKG n=71). 

  

 

Program „Równać Szanse” w planach organizacji 
Zdecydowana większość organizacji planuje ponownie wziąć udział w Programie „Równać Szanse” 

(94% wśród RKG i 85% OKG).  Organizacje OKG i RKG nie różnią się zbytnio w swoich planach 

odnośnie Programu. Zdecydowana większość planuje powtórzyć udział w tym samym konkursie 

grantowym, w ramach którego realizowała już projekt. W przypadku pozostałych konkursów, udział 

w nich planuje nieco więcej niż co trzecia organizacja, a plany takie mają w bardzo podobnym stopniu 

organizacje OKG i RKG.  Tym samym potwierdza się wniosek ewaluacji poprzedniej edycji. Program 

„Równać Szanse” zakładał pewną standardową trajektorię udziału organizacji w konkursach, 

zgodnie z którą znaczna część grantobiorców rozpoczyna od uczestnictwa w RKG, by następnie 

przejść do dłużej trwającego i bardziej wymagającego OKG i w kolejnych latach móc startować w 

konkursach specjalnych. Założenie to w większości wypadków nie jest realizowane, nawet na 

poziomie planów organizacji.  
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Wykres 39. Planowany udział w konkursach Programu „Równać Szanse”. Odsetek organizacji OKG i RKG w 

edycji 2014, które kilka miesięcy po zakończeniu Programu deklarowały, że planują wziąć udział w 

przyszłych konkursach Programu (OKG n =26, RKG n=68). 

 

Duże zainteresowanie dalszym udziałem w konkursach Programu „Równać Szanse” wiąże się z tym, 

jak koordynatorzy i koordynatorki postrzegają Program. Zdecydowana większość osób 

koordynujących wymienia w ankietach wypełnianych kilka miesięcy po zakończeniu udziału większą 

liczbę zalet niż wad Programu. Najczęściej wskazywane w tych ankietach pozytywne aspekty 

Programu, które skłaniają do podejmowania w nim kolejnych projektów to: 

 Cele programu. Bardzo wielu koordynatorów i koordynatorek deklarowało, że w Programie 

na pierwszym miejscu stawiany jest rozwój młodzieży i odpowiedź na jej potrzeby. Niezwykle 

często wskazywano na podejście do młodzieży propagowane w Programie oraz na wagę, jaką 

oni sami przypisują tak określanemu celowi. 

Moim zdaniem do brania udziału w Programie „Równać Szanse” zachęca przede 

wszystkim to, że młodzież właściwie wszystkie rzeczy musi załatwić sama. Czują się 

przez to samodzielni i niezależni, mogą spełnić swoje aspiracje, wykazać się 

kreatywnością a przy okazji zobaczyć jak funkcjonuje świat dorosłych gdzie już za 

chwilę będą musieli zmierzyć się sami. 

[Do udziału zachęca] patrzenie na młodzież przez pryzmat umiejętności, a nawet 

porażek, które uczą a nie przez pryzmat sztywnych wskaźników. 

[Do udziału zachęcają] cele, jakie przyświecają programowi, nacisk na kształtowanie 

umiejętności społecznych, a nie zdobywanie wiedzy i współudział młodzieży zarówno 

na etapie tworzenie projektu, jak i podczas realizacji. 

[Do udziału zachęca] poczucie uczestniczenia w czymś bardzo sensownym. Chęć 

stworzenia młodzieży szansy na realizację ciekawych działań i osiąganie ważnych 

celów. 

„Projekt inny niż wszystkie - inicjatywa i działanie w całości po stronie młodzieży. 

„[Zachęca to], że projekt nastawiony jest na młodzież” „Możliwość samorealizacji 

młodzieży. 
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 Jasność i przejrzystość zasad, zgodnie z którymi zorganizowany jest Program, jak również 

łatwe i przejrzyste procedury które w Programie obowiązują koordynatorów i koordynatorki 

(w tym kontekście wskazywana była zwłaszcza łatwość rozliczania projektów). 

Jest to program o jasnych zasadach. W bardzo precyzyjny sposób określone są cele 

programu oraz wymagania stawiane organizacjom ubiegającym się o dotację. 

Projekt jest przyjazny dla koordynatora i nie jest bardzo sztywny. 

[Do udziału zachęcają] przejrzyste zasady programu „Równać Szanse”. 

[Do udziału zachęca] prostota wnioskowania i sprawozdawczości. 

Opisane powyżej zalety Programu spontanicznie wymieniane były przez większość koordynatorek i 

koordynatorów jako to, co najbardziej zachęca ich do ponownego udziału w konkursach „Równać 

Szanse”. W ich wypowiedziach pojawiały się jednak często również inne korzyści z uczestnictwa: 

 Wsparcie, jakie koordynatorzy otrzymują od kompetentnych osób prowadzących projekt, 

otrzymywane dzięki dobremu kontaktowi z prowadzącymi i pozytywnej atmosferze w 

Programie. 

Koordynatorzy mogą liczyć na wszechstronną pomoc z strony Polskiej Fundacji Dzieci i 

Młodzieży. 

Wsparcie na każdym etapie.” „Możliwość stałego kontaktu i konsultacji z ekipą 

grantodawczą. 

Możliwość uczestniczenia w bardzo dobrym programie, z dopracowana metodologią, 

sposobami ewaluacji i olbrzymim wsparciem dla koordynatora oraz organizacji. […] 

Mimo obaw udało się nam wspólnie z Fundacją bardzo sprawnie rozwiązać problem i 

czuliśmy […] silne wsparcie ze strony Fundacji. 

Wspaniali pracownicy PFDiM, którzy zawsze służą pomocą, są wyrozumiali i 

pielęgnują więzi z realizatorami poszczególnych projektów. 

Artur jest czasem wybuchowy, specyficzny, ale jest wartością dodaną Programu. Nie 

byłoby tylu wniosków, gdyby nie on. Osoba, która będzie następna będzie miała ciężki 

orzech. Artur Łęga i „Równać Szanse” są nierozerwalni. Trochę jak WOŚP i Jurek 

Owsiak. [Wywiad Replikacje 2]  

 Szkolenia i duża możliwość rozwoju, którą program oferuje tak młodzieży, jak i 

koordynatorom. 

Bardzo dobrze przygotowane szkolenia dla koordynatorów (bardzo pomocne przy 

realizacji projektu). 

Szkolenia, które bardzo pomagają.  

Znakomici trenerzy. 

Szkolenia powodujące zrozumienie swojego projektu. 

Rzadziej, jako zachęcające do ponownego udziału powtarzały się w wypowiedziach jeszcze 

następujące zalety Programu „Równać Szanse”: 

 Możliwość nawiązywania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń z innymi osobami 

uczestniczącymi w Programie. 

Nawiązanie nowych kontaktów z organizacjami pracującymi na rzecz młodych ludzi. 
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Nawiązywanie nowych znajomości i współpracy. 

[Zachęciła nas] możliwość wymiany doświadczeń z innymi koordynatorami. 

Możliwość współpracy z innymi grupami biorącymi udział w programie i wsparcie w tym 

kierunku ze strony Fundacji. 

 Otwartość Programu na różnorodne projekty, z szerokiego zakresu dziedzin. 

Wszechstronna tematyka projektów.  

Możliwość realizowania projektów z różnych dziedzin. 

 Metody pracy z młodzieżą. 

Praca z młodzieżą aktywnymi metodami. 

[Zachęcają mnie] fajne formy aktywności. 

 Wysokość kwoty dofinansowania, która pozwala na realizację stosunkowo szerokiego 

zakresu działań. 

Spore możliwości realizacji projektów w oparciu o kwotę dotacji. 

Dla małych stowarzyszeń jest to stosunkowo duża kwota dotacji. 

Choć koordynatorzy i koordynatorki podawali znacznie mniej argumentów na rzecz rezygnacji z 

dalszego aplikowania do konkursów Programu „Równać Szanse”, to z ich wypowiedzi dało się 

wyodrębnić kilka powtarzających się wątków. Jako czynniki najbardziej zniechęcające do dalszego 

udziału w Programie wymieniano najczęściej następujące cechy udziału w konkursach: 

 Dużą pracochłonność i czasochłonność projektów prowadzonych zgodnie z metodami pracy 

i zasadami Programu, wymienianą często obok stosunkowo niskich wynagrodzeń w 

odniesieniu do wkładu pracy. 

Bardzo duże zaangażowanie ze strony koordynatora (w tym szkolenia), za bardzo 

niskie wynagrodzenie, nieadekwatne do wysiłku i zmiany samego koordynatora. 

[Zniechęca] bardzo duży wkład pracy koordynatora przy bardzo małym wynagrodzeniu. 

 Stosunkowo długi czas trwania projektu (wymieniany zarówno przez OKG, jak i RKG) oraz 

obawę o utrzymanie zaangażowania grupy młodzieży w tak długim czasie. Odnośnie czasu 

trwania, koordynatorzy RKG deklarowali również, że wakacje, podczas których realizowane 

są projekty w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego Programu „Równać Szanse” są 

bardzo niekorzystnym terminem na zaangażowanie młodzieży (duża jej część wyjeżdża do 

miast), co wzmaga ich obawy i utrudnia realizację projektów. 

Dla małych miejscowości [istnieje] trudność w znalezieniu dużej grupy młodzieży i jej 

utrzymanie przez 15 miesięcy. Dla małych organizacji nie do pokonania. 

[Zniechęca] długość trwania projektu - konieczność utrzymania stałej grupy przez 16 

miesięcy. 

Długie projekty, utrzymanie w projekcie min. 20-osobowej grupy. 

Przesunięcie terminu, wakacje nie są dobrym czasem dla projektów z młodzieżą 

szkolną. Duży wysiłek w celu utrzymania stałej grupy przez pół roku.” „Okres, w jakim 

trzeba realizować projekt. Najczęściej podsumowanie zbiega się z końcem roku 

szkolnego i jest problem z dyspozycyjnością uczestników. 
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 Obowiązek wyjazdów na szkolenia – przy czym część koordynatorów i koordynatorek 

opisywała problem braku elastyczności uczestnictwa i nieuwzględnianie zdarzeń losowych 

bądź sytuacji rodzinnych. Stosunkowo wiele osób deklarowało, że odczuwają duże obciążenie 

związane z dalekimi wyjazdami w trakcie trwania projektu, część również wskazywała na 

niezadowolenie związane z jakością szkoleń. 

Zapis, że koordynator musi uczestniczyć w każdym szkoleniu od początku do końca. 

Odległość do miejsca spotkań/szkoleń koordynatorów. 

Konieczność bycia koordynatora na wszystkich szkoleniach bez względu na sytuacje 

losowe, rodzinne. 

 Nieco rzadziej koordynatorzy wymieniali trudności i obawy związane z rozliczaniem VAT. 

Poszukując powtarzających się wątków w wypowiedziach o wadach Programu, konieczne wydaje się 

zauważenie, że zapytani koordynatorzy i koordynatorki najczęściej deklarowali, że do udziału w 

Programie nie zniechęca nic (było to widoczne zwłaszcza wśród organizacji RKG, gdzie odpowiedziało 

tak 37% osób). 

Program jest bardzo atrakcyjny i nie widzę powodów aby nie próbować uzyskać 

dotacji. 

Nie ma przesłanek zniechęcających. 

Osoby, których wypowiedzi wskazywały na niezadowolenie z Programu i negatywne emocje związane 

z udziałem były nieliczne. Warto w tym kontekście jednak zwrócić uwagę na fakt, że ich komentarze 

niejednokrotnie były całkowitym przeciwieństwem tego, co większość określała jako zalety 

Programu. W wypowiedziach koordynatorów pojawiły się więc wypowiedzi o tym, że trudny do 

realizacji i zniechęcający jest nacisk na samodzielność i decyzyjność młodzieży, który dla większości 

stanowił zaletę oraz negatywne oceny kontaktu pracownikami Programu. 

Nacisk na samodzielne działanie i kreatywność (młodzież chętniej podchodzi do 

gotowych, konkretnych projektów i pomysłów ukierunkowanych tylko na wykonywanie 

zadań a nie na kreowanie). 

Szalenie pochopne wyciąganie wniosków [o projekcie, przez koordynatora Programu] 

po wypowiedziach pojedynczych uczestników projektu i odnoszenie ich do całości 

działań. 

Zatem dokładnie te aspekty Programu, które dla wielu stanowiły kluczową zaletę u innych budziły 

niezgodę. Wydaje się więc, że jeżeli grantobiorcy wyrażali niezadowolenie i frustrację, to u jej 

podstawy zawsze leżał brak zgody na idee, wokół których zbudowany został Program. Podczas gdy 

większość deklarowała, że Program zachęca ich swoją elastycznością oraz wsparciem, jakie otrzymują 

na co dzień i w sytuacjach trudnych, nieliczni wskazywali na brak elastyczności i trudność w 

kontaktach z kadrą Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Wyjaśnienia tej sprzeczności szukać można w 

działaniu Programu, podporządkowanemu bardzo wyraźnej myśli przewodniej i opartych na 

mechanizmach propagujących ją. Dostrzegali to i doceniali sami koordynatorzy i koordynatorki. 

[Formuła Programu to] przede wszystkim działanie i stawianie na samodzielność 

młodzieży 

Wnioski wpisywane przez koordynatorów w ankietach wypełnianych na zakończenie projektów. 

To trochę jak sekta… […] fundacja przywiązuje wagę do tego, żebyśmy byli dobrze 

przygotowani do pracy z młodzieżą. [Wywiad z uczestnikiem Replikacji 1, por. str. 68] 
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Można więc domniemywać, że te osoby koordynujące, które zgadzały się z ideą Programu i starały się 

realizować projekty zgodnie z propagowanym przez Program podejściem do młodzieży, czuły 

wsparcie. Ci nieliczni (przede wszystkim z grona organizacji RKG), którzy nie zgadzali się z takim 

podejściem odczuwali konsekwencje w postaci bardzo stanowczej reakcji. Przekraczali bowiem 

granicę, która z punktu widzenia założeń Programu jest nienegocjowalna. Zatem głównym 

zaleceniem wynikającym z takiej diagnozy, które może pomóc całkowicie wyeliminować takie 

negatywne przypadki byłoby zalecenie wyraźniejszej jeszcze komunikacji o tym, jakie podstawowe 

wartości kierują Programem oraz jasny komunikat, że wartości te bezwzględnie muszą być 

realizowane w projektach. Jeżeli koordynatorzy RKG przed przystąpieniem do udziału w Programie 

będą mieli większą świadomość tych granic, będą mogli lepiej dopasować swoje oczekiwania i plany 

do tych warunków. Najlepiej zalecenie takie podsumowują wypowiedzi samych osób 

koordynujących: 

[Nie zniechęca nas] nic. Startując zapoznajemy się z dokumentacją konkursu i wiemy 

w co wchodzimy. Przyjmujemy warunki na samym początku. 

Raczej nic [nas nie zniechęca], bo przystępując do programu decyduję się na pewien 

układ i spełnianie ustalonych warunków. 

Ocena szkoleń dla koordynatorów i koordynatorek projektów OKG 
Prawie wszyscy koordynatorzy i koordynatorki (96%, 25 osób) pozytywnie oceniają szkolenia, w 

których brali udział. Przeważająca większość (69%, 18 osób) wystawiła warsztatom tym ocenę 

najwyższa z możliwych, deklarując, że okazały się one bardzo użyteczne z perspektywy pracy 

koordynatorki/koordynatora.  

Wykres 40. Ocena szkoleń dla koordynatorek i koordynatorów. Odsetek osób koordynujących projekty 

OKG w edycji 2014, które oceniały szkolenia na danym poziomie. 

 

 

Tematy, które koordynatorzy i koordynatorki doceniali najbardziej i najczęściej spontanicznie 

wymieniali w ankietach kilka miesięcy po zakończeniu projektów jako szczególnie przydatne to (od 

najczęściej wymienianych): 

 Umiejętności miękkie związane z pracą z ludźmi (w tym najczęściej: formy pracy z młodzieżą, 

umiejętność pracy w grupie i umiejętność rozwiązywania konfliktów). 
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[Szczególnie przydatne było to, że dowiedziałam się] JAK pracować z grupą. 

[Szczególnie przydatne były] Umiejętności związane z metodami pracy z młodymi. 

Umiejętności związane z panowaniem nad grupą, procesami zachodzącymi w grupie. 

[Szczególnie przydatne były] Analiza problemów podczas realizacji projektu  

i rozwiązywanie konfliktów, sposoby działania z młodzieżą tak, aby wzmocnili swoje 

kompetencje społeczne […] 

 Umiejętności związane z prowadzeniem projektów (w tym przede wszystkim: planowanie 

projektów i zarządzanie projektem). 

Nauczyłam się prowadzić prawdziwe projekty. 

Planowanie działań, motywowanie do działania zarówno młodzieży jak i siebie, 

organizacja dużych przedsięwzięć, rozwiązywanie konfliktów w grupie. 

Sposób tworzenia projektu i jego prowadzenie. Jest to jeden z nielicznych projektów 

nastawionych na zdobycie umiejętności przez uczestników. Całkowicie zmieniło się dla 

mnie definicja projektu i uczestnika. Stałam się innym koordynatorem. 

 Koncepcja pracy z młodzieżą (w tym przede wszystkim samo podejście młodzieży i pracy z 

nią, lecz także rola koordynatora w takiej pracy i delegowanie zadań). 

Umiejętności organizowania przestrzeni dla rozwoju młodzieży i ich kompetencji 

społecznych, umiejętności rozwiązywania konfliktów i problemów, umiejętności 

przeprowadzania diagnozy. 

Zapytani o to, na co położyliby większy nacisk na szkoleniach, koordynatorzy przede wszystkim 

wskazywali na potrzebę poświęcenia większej ilości czasu szkoleń na wymianę doświadczeń i 

pomysłów między koordynatorkami i koordynatorami. Drugim najczęściej wskazywanym tematem, 

który wymaga zdaniem odpowiadających dokładniejszego zgłębienia w trakcie warsztatów była 

umiejętność motywowania młodzieży. 

Nieco rzadziej wskazywano na potrzebę większego uwzględnienia umiejętności rozwiązywania 

konfliktów, skutecznego zachowania w sytuacjach trudnych w trakcie projektu. Podobnie często 

koordynatorki i koordynatorzy deklarowali, że chcieliby by warsztaty w większym stopniu 

uwzględniały prezentacje dobrych praktyk w projektach oraz projekty modelowe. 

 

Wyzwania zarządzania OKG i RKG 
Oba konkursy, Regionalny Konkurs Grantowy (RKG) i Ogólnopolski Konkurs Grantowy (OKG), są do 

siebie zbliżone na poziomie ogólnego schematu przebiegu oraz celów. Zupełnie inne jednak są 

związane z nimi obciążenia, a w konsekwencji także pojawiające się trudności.  

Projekty realizowane w ramach RKG w założeniu miały do pewnego stopnia stanowić wprawkę przed 

„awansem” do OKG. Ta koncepcja nie sprawdziła się w praktyce i obecnie RKG to krótkie półroczne 

działania, których efekty nie są ewaluowane ze względu na zbyt krótki czas trwania – zdaniem 

organizatorów niewystarczający do wprowadzenia zauważalnej, mierzalnej zmiany.  

Podstawowe różnice między obydwoma konkursami są następujące: 

 Rodzaj podmiotu prowadzącego działanie : RKG – NGO oraz inne podmioty (domy kultury, 

biblioteki - jest ich w programie ok. 50% oraz grupy nieformalne), OKG – tylko NGO; 
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 Czas trwania projektu: RKG – 6 miesięcy, OKG – 15 miesięcy; 

 Wysokość budżetu: RKG do 8,5 tys. zł, OKG do 40 tys. zł; 

 Wsparcie szkoleniowe: uczestnicy RKG otrzymują wsparcie szkoleniowe dopiero po 

weryfikacji przygotowanych projektów. Wymaga to od nich dużej elastyczności, otwartości 

na zmiany, ponieważ zwykle w trakcie szkolenia są zmuszeni zmieniać swoje pierwotne 

założenia dotyczące planowanego działania. Ten etap stanowi wyzwanie dla uczestników 

Konkursu. Uczestnicy OKG przechodzą cztery szkolenia – w tym jedno przed 

przygotowaniem projektu, dwa w trakcie i jedno pod koniec. Sposób ich pracy jest więc 

znacząco inny. W tym konkursie wyzwanie stanowi wymóg utrzymania grupy uczestników 

projektu, nieobecny w RKG, koordynatorzy nierzadko przechodzą w związku z tym moment 

wypalenia związany z koniecznością koncentracji nie tylko na zadaniach projektowych, ale 

także na samej działającej grupie młodzieży, jej motywacji, zaangażowania. Potrzebują wtedy 

wsparcia i dlatego mniej więcej w połowie czasu trwania projektu zaplanowanie jest 

szkolenie, które ma ich wspomóc. 

Najlepsze projekty OKG opisywane są jako metoda pracy (Projekty Modelowe – Publikacje) i 

replikowane przez inne organizacje (Projekty Modelowe – Replikacje). 

Monitoring 

W czasie trwania projektu podmioty realizujące projekty są odwiedzane przez koordynatora i 

asystenta Programu, którzy w ciągu kilkugodzinnej wizyty oceniają projekt i na bieżąco udzielają 

konsultacji. Wizyty w niewielkim stopniu mają charakter kontrolny. Zarówno w intencji 

organizatorów, jak i w odbiorze uczestników. 

Bardzo ważnym elementem naszego sposobu pracy z projektami jest monitoring. To 

są wizyty w 5% kontrolne w 95% konsultacyjne. [Koordynator Programu] 

W czasie realizacji projektu kilka razy przyjeżdżają z Programu „Równać Szanse” na 

ewaluację. Sprawdzić czy idzie, czy nie idzie - tu nie chodzi o kontrolę, tylko bardziej o 

ewaluację, czy nie trzeba gdzieś pomóc. [Replikacje 1] 

Koordynator i asystent Programu odwiedzają wszystkie organizacje w ramach OKG – dwukrotnie – 

oraz 60% organizacji, które otrzymało dotację w ramach RKG. Ten monitoring stanowi bardzo istotny 

element całego Programu zarówno dla uczestników, jak i dla organizatorów Konkursów. Uczestnicy 

zyskują dodatkowe indywidualne wsparcie, organizatorzy z kolei nie tylko mają możliwość bieżącej 

korekty działania konkursowych podmiotów, ale także mogą osobiście zetknąć się z nimi, zobaczyć 

podejmowane działania, co stanowi dla nich źródło wiedzy o tym, co powstaje w wyniku projektu 

oraz głębokiej satysfakcji mającej ścisły związek z motywacją do działania.  

  
Monitoring jest mocno zakorzeniony w całym Programie, ponieważ bardzo silnie podnosi 

motywację do działania każdej ze stron. Zdaniem koordynatora Programu monitoring jest jednym z 

ważniejszych obszarów działania „Równać Szanse”, zbyt ważnym, by powierzać go osobom trzecim 

(nawet doświadczonym trenerom), ponieważ nie chodzi o stwierdzenie, czy dany projekt jest 

realizowany zgodnie z założeniami, czy nie (i w konsekwencji odebranie dotacji), lecz o 

skomponowanie odpowiedniego programu naprawczego i udzielenie wsparcia.  

Koordynator Programu oraz asystent osobiście co roku odwiedzają zamierzoną liczbę podmiotów, 

które otrzymały dotację. Konsekwencją tego założenia jest jednak to, że powstaje „wąskie gardło”, 

ograniczające zasięg oddziaływania metody monitoringu „Równać Szanse”. W związku z dużą liczbą 

podmiotów RKG, nie wszystkie organizacje w tym konkursie mogą skorzystać ze wsparcia, jakim jest 
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monitoring. Jak wskazują wyniki ewaluacji (por. str. 52-56), projekty RKG mają skuteczny, długotrwały 

wpływ na młodzież. Należałoby się zatem zastanowić, czy i w jaki sposób pozostałe podmioty RKG, 

które nie mieszczą się w puli 60% wizytowanych podmiotów mogą otrzymać podobne wsparcie. Być 

może odpowiedzią na ten problem byłoby zbudowanie kadry doradców „Równać Szanse”, którzy w 

ten sposób mogliby się szkolić w praktyce ze stosowania tej metody.  

Zasadne byłoby zatem opracowanie i spisanie metody monitoringu „Równać Szanse”, tak aby było ją 

łatwiej i systemowo przekazywać dalej nie tylko wewnątrz zespołu PFDiM i jego współpracowników, 

ale także organizacjom realizującym Projekty Modelowe – Replikacje. W tym konkursie (por. str. 68) 

organizacje replikujące mają działać jak centra „Równać Szanse” – przekazujące dalej metodę pracy z 

młodzieżą, a ich koordynatorzy wspierają kolejne organizacje, zgodnie z modelem „Równać Szanse”.  

Monitoring odpowiada w dużym stopniu na trudności, pojawiające się podczas realizacji projektów 

„Równać Szanse”. W dużym stopniu wynikają one z faktu realizowania projektów przez młode, 

niedoświadczone osoby. Ten rodzaj trudności jest jednak wpisany w samą ideę działania – mają to 

być inicjatywy realizowane przez osoby młode, które mają się na nich nauczyć podejmowania 

wyzwań, współpracy, organizacji, motywowania i radzenia sobie z problemami. Wsparcie udzielane w 

czasie monitoringu jest sposobem na ich rozwiązanie. A kumulowana latami wiedza i doświadczenie 

organizatorów „Równać Szanse”, czynią z nich ekspertów od tego rodzaju wsparcia.  

To są działania młodych, nie szkolenia. To mają robić młodzi. Trzeba im dać prawo do 

pomyłki, do błędu – to jest najtrudniejsze. My mamy na to sposoby, ja widzę to samo 

wszędzie. Danie przestrzeni do decydowania, do porażki. Ja im mówię: jestem od Was 

mądrzejszy o 2000 projektów i razem znajdziemy wyjście z sytuacji.  [Koordynator 

Programu] 

Partnerzy Regionalni 

W RKG istnieje ogniwo pośrednie między organizatorami Programu a grantobiorcami – to Partnerzy 

Regionalni (nazywani także Partnerami Lokalnymi), organizacje pozarządowe odpowiedzialne za 

cztery regiony.  Są odpowiedzialni za działania promocyjne i informacyjne związane z RKG i OKG, 

formalną ocenę złożonych wniosków, opracowanie wstępnych rekomendacji dla ekspertów, zwołanie 

komisji ekspertów, opracowanie raportu pokomisyjnego3.  

W intencji PAFW ten szczebel miał być elementem demokratyzującym cały przebieg procesu, 

dzielącym zadania decyzyjne między różne poziomy zarządzania. W praktyce zarządzania Program 

odszedł od tego założenia. Z wywiadu z koordynatorem Programu jednoznacznie wynika, że w 

założeniu Partnerzy Regionalni mieli przejmować część zadań centrali – przede wszystkim decydować 

o rozdziale pieniędzy, ale nie pełnią takiej funkcji. Zdaniem Koordynatora nie zawsze mają do tego 

kompetencje, a dodatkowo ich bezstronność może być podważana, ponieważ podlegają 

potencjalnym naciskom podmiotów działających na ich terenie.  

Jak się pieniądze przydziela na poziomie powiatu, to jest piekielnie trudne – są naciski, 

wszyscy wiedzą, kto te pieniądze przyznaje. [Koordynator Programu] 

                                                           

 

 

3
 „Partnerzy regionalni Programu „Równać Szanse””, prezentacja opracowana przez Pawła Waleckiego, 

https://prezi.com/sz3pnxktis1q/partnerzy-regionalni-programu-rownac-szanse/ 
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Obecnie rola partnerów regionalnych jest więc czysto instrumentalna – są księgowymi – jak to sami 

odbierają4. Narzekają na zbyt małą rolę w procesie przyznawania dotacji oraz to, że nie istnieją w 

świadomości grantobiorców. Odgrywają pewną rolę w monitoringu – wskazują organizacje, których 

działania wydają im się zagrożone i które mogą potrzebować wsparcia udzielanego w czasie 

monitoringu. Z wywiadu wynika, że obecność partnerów regionalnych w całym procesie jest niejako 

narzucona.  

Z punktu widzenia koordynatora Programu ogniwo pośrednie przydatne jest ze względów 

formalnych – przejmuje część formalnych zadań głównie promocję obu Konkursów w regionach, 

częściowo także informowanie o RKG. Rola partnerów regionalnych była ważniejsza, kiedy aplikacje 

do konkursu składane były osobiście lub za pośrednictwem poczty. W momencie gdy zaczęła 

funkcjonować platforma on-line do aplikowania w konkursach, znaczenie regionalnych partnerów 

spadło. Także promocja i informacja odbywa się głównie za pośrednictwem Internetu i lokalne 

działania tracą znaczenie. W związku ze zmianą praktyki zaangażowania Partnerów Regionalnych 

należałoby zatem przemyśleć komunikowanie form zaangażowania, tak by było ono spójne z 

rzeczywistością i potrzebami organizatora Konkursów. 

Program „Równać Szanse” w obu swoich konkursowych wersjach – zarówno RKG, jak i OKG – jest 

realizowany w sposób bardzo skoncentrowany na potrzebach uczestników. Otrzymują oni nie tylko 

wsparcie szkoleniowe, ale są także wzmacniani przez proces monitoringu, który może w założeniu 

miał stanowić element kontroli, ale realizowany jest jako proces wsparcia. Koordynator dobrze zna 

potrzeby i problemy uczestników konkursu, jest z nimi w bezpośrednim osobistym kontakcie – w 

trakcie wszystkich wywiadów prowadzonych z uczestnikami Konkursów ten kontakt i wsparcie były 

spontanicznie wskazywane. Silna potrzeba wspierania uczestników i bycia z nimi w bezpośrednim 

kontakcie zmieniła i osłabiła rolę, która początkowo przypisana była Partnerom Regionalnym. Można 

odnieść wrażenie, że obecnie Program funkcjonowałby także bez ich uczestnictwa. Warto zastanowić 

się nad wyjaśnieniem ich roli, sposobem wykorzystania ich zaangażowania, a może w ogóle nad 

potrzebą istnienia takiego ogniwa pośredniego.  

  

                                                           

 

 

4
 Tamże. 
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Podsumowanie 
 Przystępując do Programu podmioty OKG mają większe doświadczenie w realizacji projektów 

(aż 39% podmiotów RKG nie prowadziła wcześniej projektów, w porównaniu do 27% OKG) 

 Program skutecznie wspiera umiejętność pozyskiwania wsparcia społecznego przez 

organizacje i ich sieć kontaktów społecznych. Przed Programem podmioty RKG deklarowały 

znacznie wyższy poziom wsparcia społecznego niż organizacje OKG. W konsekwencji Program 

przyczynił się do znacznie większego rozwoju podmiotów OKG w tym zakresie. Organizacje 

OKG dodatkowo zwiększyły w trakcie udziału różnorodność posiadanego wsparcia 

społecznego. 

 Organizacje skutecznie nawiązują kontakty nie tylko w lokalnym środowisku, lecz także z 

innymi podmiotami uczestniczącymi w Programie. Organizacje RKG częściej nawiązywały taką 

współpracę, była ona również trwalsza. Organizacje OKG częściej z kolei sieciowały się w 

celach zadaniowych. 

 Program skutecznie przyczynia się do wzrostu aktywności organizacji. Realizują one więcej 

projektów (tendencja ta jest silniejsza w przypadku OKG), składają więcej wniosków o 

dotacje (tendencja silniejsza wśród RKG) i oraz więcej dotacji są w stanie skutecznie pozyskać 

(na podobnym poziomie w obydwu konkursach). 

 Udział w Programie skutecznie zakorzenia działania organizacji w potrzebach lokalnej 

społeczności. Efekt ten był silniejszy wśród organizacji OKG. Wszystkie organizacje OKG i 

zdecydowana większość RKG (91%) przeprowadziły diagnozę lokalną przed przystąpieniem 

do Programu, pozyskując informacje przede wszystkim w rozmowach z dorosłymi członkami 

społeczności lokalnej. Zdecydowana większość podmiotów wykorzystywała diagnozę do 

planowania kolejnych działań i projektów. Znaczna część organizacji OKG przeprowadziła po 

Programie nową diagnozę, wiele z nich też udostępniało swoje wnioski innym podmiotom w 

otoczeniu. Prawie połowa organizacji aktualizowała diagnozę o nowe informacje, przy czym 

podmioty RKG korzystały przy tym z większej ilości źródeł. 

 Organizacje umożliwiały młodzieży partycypację w tworzeniu projektów. Przed rozpoczęciem 

udziału w Programie włączanie młodzieży w zadania dotyczyło przede wszystkim etapu 

twórczego, czyli wymyślania projektów. Po Programie podmioty częściej włączały młodzież 

również w te zadania, które umożliwiały im nie tyko wpływ na kształt projektu, ale też 

nabycie umiejętności projektowych. 

 Większość organizacji podtrzymało współpracę z uczestnikami i uczestniczkami po 

zakończeniu edycji 2014, organizując dla nich działania i współpracując z nimi na zasadzie 

wolontariatu. Organizacje RKG zacieśniły współpracę bardziej – wszystkie przyjęły 

przynajmniej jedną uczestniczkę lub uczestnika do grona swoich członków, w większości z 

nich byli beneficjenci i beneficjentki podjęli pracę i koordynują kolejne projekty. Organizacje 

OKG częściej dbały o dalszy rozwój młodzieży w ramach Programu, rekomendując osoby do 

Konkursu Młodzieżowych Liderów. Różnice w oddziaływaniu obydwu konkursów na młodzież 

wydają się warte zbadania. Włączenie młodzieży RKG do badań ankietowych beneficjentów i 

beneficjentek przed i na zakończenie udziału w Programie pozwoliłoby dokładniej naświetlić 

różnice między wpływem obydwu konkursów na młodzież. 

 Większość organizacji planuje brać udział w Programie „Równać Szanse” w przyszłości. 

Podmioty rozważają przede wszystkim udział w tym samym konkursie w którym realizowały 

już projekt. Nieco więcej niż 1/3 organizacji planuje udział również w konkursach specjalnych 

(odsetek ten jest podobny wśród organizacji OKG i RKG). 
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 Do ponownego udziału zachęcają organizacje przede wszystkim: Podejście do młodzieży i 

stawianie rozwoju młodzieży na pierwszym miejscu, jasność i przejrzystość zasad i procedur 

Programu, otrzymywane w trakcie projektów wsparcie oraz możliwości rozwoju organizacji w 

trakcie trwania Programu. Zniechęcające są natomiast dla organizacji duża pracochłonność i 

czasochłonność projektów, trudności w zaangażowaniu młodzieży przez stosunkowo długi 

czas trwania projektu oraz dodatkowo obciążający czasowo obowiązek uczestnictwa w 

szkoleniach (realizowanych w odległych miastach). 

 Monitoring jest mocno zakorzeniony w całym Programie, ponieważ bardzo silnie podnosi 
motywację do działania każdej ze stron. Odpowiada w dużym stopniu na trudności, 
pojawiające się podczas realizacji projektów „Równać Szanse”. W dużym stopniu wynikają 
one z faktu realizowania projektów przez młode, niedoświadczone osoby. 

 Koordynator Programu oraz asystent osobiście co roku odwiedzają zamierzoną liczbę 
podmiotów, które otrzymały dotację. Konsekwencją tego założenia jest jednak to, że 
powstaje „wąskie gardło”, ograniczające zasięg oddziaływania metody monitoringu „Równać 
Szanse”. 

 Silna potrzeba wspierania uczestników i bycia z nimi w bezpośrednim kontakcie zmieniła i 

osłabiła rolę, która początkowo przypisana była Partnerom Regionalnym. Warto zastanowić 

się nad wyjaśnieniem ich roli, sposobem wykorzystania ich zaangażowania, a może w ogóle 

nad potrzebą istnienia takiego ogniwa pośredniego. 
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Projekty Modelowe – Replikacje 
Celem dwóch konkursów Programu „Równać Szanse”: Projekty Modelowe Publikacje i Projekty 

Modelowe – Replikacje jest transfer doświadczenia zdobytego w czasie realizacji projektów w 

ramach konkursu OKG. Poniżej zamieszczono definicje obu konkursów pochodzące ze strony 

internetowej Programu (www.rownacszanse.pl/struktura) oraz schemat ułatwiający zrozumienie ich 

logiki. 

Projekty Modelowe to zamknięty konkurs dla najlepszych projektów już zrealizowanych w Programie 

„Równać Szanse”. Przyznane w nim dofinansowanie może zostać przeznaczone na 

rozpowszechnienie projektów zrealizowanych w ramach Programu „Równać Szanse” w nowych 

środowiskach. Adresowany jest do organizacji, które zrealizowały najlepsze projekty w ramach 

„Równać Szanse”  – Ogólnopolski Konkurs Grantowy”. 

Schemat 1. Schemat Konkursu Projekt Modelowy – Publikacja  

 

Projekty Modelowe – Replikacje to zamknięty konkurs dla organizacji, które opracowały już 

metodykę swojego projektu i wydały ją w formie publikacji Projektu Modelowego w ramach 

Programu „Równać Szanse”. Celem konkursu jest upowszechnienie metod działań zawartych w 

Projektach Modelowych Programu „Równać Szanse” poprzez przeszkolenie przez Organizację 

Replikującą przedstawicieli organizacji lub instytucji z realizacji i prowadzenia działań według 

metodyki danego Projektu Modelowego w nowym środowisku. 

  

Po zamknięciu i rozliczeniu edycji OKG przedstawiciele Programu 
Równać Szanse nominują 6-8 projektów. Główne kryteria: bardzo 
dobry sposób realizacji, wyniki kwestionarisuzy wypełnianych przez 
uczestników i uczestniczki, ciekawy temat. 

Przedstawiciele RS oraz PAFW spośród nominowanych projektów 
wybierają 5, które przystepuje do konkursu Projekt Modelowy - 
Publikacje. 

Niezależna komisja ekspertów wybiera 2 najlepsze projekty, które 
otrzymują dotację, szkolenie i bieżące konsultacje merytoryczne 
potrzebne do przygotowania publikacji. Pracuja nad nią zespoły - 
koordynatorzy, autorzy projektów, czasem razem z młodzieżą. 

Publikacja opracowana jest w czasie od kwietnia do października. 
Jej autorzy mają obowiązek przeprowadzenia promocji publikacji  
w min. 3 miejscach w min. 2 powiatach. Sami decyzują o formie 
promocji. Publikacja jest też umieszczana w internecie.  
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Schemat 2. Schemat Konkursu Projekt Modelowy – Replikacje 

 

Organizacje, które zgłaszają się na szkolenia, aby poznać metodykę Projektu Modelowego są zwykle 

mniejsze, mniej doświadczone niż autorzy Replikacji. Uczestnikami konkursu Replikacje mogą być 

także pojedyncze osoby pracujące z młodzieżą – na przykład nauczyciele. Często uczestnicy Replikacji 

nie znają Programu „Równać Szanse” i te właśnie szkolenia są także okazją do promocji samego 

Programu oraz jego filozofii.  

Dorośli, którzy pracują z młodzieżą, a szczególnie nauczyciele – to oni stanowią 80% 

uczestników naszych szkoleń- stosują metodę podawczą, nie uznają młodzieży za 

partnera, uznają siebie za kogoś, kto wie najlepiej i nie dopuszczają do błędu. Jak 

młodzież ma popełnić błąd, to oni mówią: stop, to jest źle. Natomiast to, co zostało nam 

wpojone, czego my się nauczyliśmy na pierwszych szkoleniach, to Artur nam wpajał, 

że nie my robimy projekt, tylko młodzież, nie my go piszemy, tylko młodzież. Pozwólmy 

na popełnienie błędów. Oddajmy przestrzeń młodym, ale i konsekwencje. Problem w 

utrzymaniu grupy jest mniejszy, bo oni się czują odpowiedzialni.  Właśnie tego oddania 

władzy, pozwalania na błędy i rezygnacji z kontrolowania wszystkiego próbujemy 

nauczyć nauczycieli. Stania z boku. [Koordynator, Replikacja 2] 

W ramach ewaluacji przebadane zostały dwie replikacje: 

 Replikacja 1 przeprowadzona przez młode stowarzyszenie (dalej Stowarzyszenie), które 

powstawało niewiele wcześniej, w trakcie uczestnictwa w konkursie OKG (wywiad z  

koordynatorem replikacji i dwoma uczestnikami) 

 Replikacja 2 przeprowadzona przez doświadczoną w pracy z młodzieżą fundację (dalej 

Fundacja) z ugruntowaną pozycją (wywiad z koordynatorką replikacji i jedną uczestniczką)  

 

Wszyscy autorzy Projektów Modelowych mogą się zglosić do 
konkursu Replikacje. Zwykle zgłasza się 7-9 podmiotów w edycji. 

Zewnętrzna komisja ekspertów wybiera 2 organizacje. Każda z nich 
otrzymuje grant na przeprowadzenie 2 szkoleń dotyczących 
realizacji projektu dla min. 20 uczestników oraz wsparcie dwóch 
podmiotów w przeprowadzeniu części replikowanego projektu. 
Uczestnikami mogą być zarówno organizacje, jak i osoby pracujące  
z młodzieżą.  

Uczestnicy szkolenia mogą aplikować o minigrant na 
przeprowadzenie części replikowanego projektu. Aplikacja zwykle 
przygotowana jest przez osoby dorosłe, czasem we współpracy  
z młodzieżą. 

Autorzy Replikacji wybierają  2 podmioty replikujące, które z ich 
wsparciem w okresie od maja do lipca realizują wybraną część 
replikowanego projektu. 
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Dla uściślenia stosowanego słownictwa: koordynator Replikacji to przedstawiciel organizacji, która 

otrzymała grant w konkursie Replikacje, uczestnik Replikacji to osoba lub przedstawiciel organizacji, 

która otrzymała minigrant od koordynatora Replikacji. 

Celem ewaluacji było przede wszystkim sprawdzenie co podlega replikacji – czy tylko samo działanie, 

jego metody, warsztat, czy także sposób pracy z młodzieżą, filozofia Programu „Równać Szanse”, 

rodzaj nawiązywanej z uczestnikami projektów relacji. 

Stowarzyszenie – Replikacja  1 
W przypadku Stowarzyszenia (Replikacja 1) historia kontaktu z Programem „Równać Szanse” jest 

równocześnie historią powstania i rozwoju samej organizacji. Projekt Modelowy niejako wyrósł z 

poprzedniego doświadczenia organizacji, która przeszła z programem „Równać Szanse” całą drogę 

zaplanowaną dla organizacji. Zgodnie z jej początkową logiką – od wprawki w RKG, przez pełne 

działanie w OKG aż po projekt modelowy i replikację. Została ona bowiem założona w dużym stopniu 

po to, żeby grupa aktywnej młodzieży zauważona i stymulowana przez koordynatora projektu 

(prowadził drużynę harcerską, uczy katechezy, obecnie jest prezesem Stowarzyszenia) mogła 

samodzielnie zaplanować i przeprowadzić działanie w ramach konkursu OKG. Prezes widzi bowiem 

dużą wartość w nauce przez doświadczenie, w pozostawieniu młodzieży pola do samodzielnego 

podejmowania decyzji i mierzenia się z ich konsekwencjami.   

Przeszliśmy z programem chyba całą ścieżkę jaką program przygotował dla 

organizacji. Od projektów z RKG do OKG,  a po drodze Lokalne Fora, projekt 

modelowy i jego replikacje. [Koordynator Replikacja 1] 

Młodzież uczyła się prowadzenia projektów, nabywała przydatne umiejętności, a przy okazji 

pozytywne doświadczenia z jednego projektu, wzmacniały motywację do angażowania się w kolejny. 

Te projekty rozruszały naszą społeczność.  Młodzież była spragniona działań, 

wchodzili w to z wielkim entuzjazmem. Młodzież z tamtego projektu jest autorem 

projektu modelowego, z którego teraz są replikacje. Jak zaczynaliśmy ten projekt, 

jeszcze nie wiedzieliśmy, że będzie modelowy, to poszedłem do tych, którzy brali 

udział w tym pierwszym projekcie i mówię: może byście w to weszli? A oni na to: jak 

pan mógł pomyśleć, że nie wejdziemy! [Koordynator Replikacja 1] 

Projekt Modelowy, a następnie przygotowanie jego Replikacji jest przez organizację odbierane jako 

wyróżnienie, powód do dumy. Takie propozycje dowodzą, że organizacja działa dobrze, jest 

doceniana – wzmacniają jej lokalną pozycję i bardzo wzbogacają doświadczenie. Satysfakcję 

odczuwa naturalnie także młodzież – dla nich propozycja opracowania modelu jest równoznaczna z 

pochwałą. Nie jest to zresztą praktyka wynikająca z zasad konkursu Projekty Modelowe, ale jak 

twierdzi asystent Programu, coraz częściej zdarza się, że w pracę nad przygotowaniem publikacji oraz 

w prowadzenie szkoleń w ramach Replikacji angażowana jest także młodzież – tak było w przypadku 

Replikacji  1.  

Młodzież chce się pochwalić, czuje się doceniona, widzi, że to, co robili jest fajne. Dla 

organizacji to jest prestiż, mało organizacji ma projekt modelowy. [Koordynator 

Replikacja 1] 

Prowadzenie szkoleń dla innych organizacji, sam proces przekazywania im nabytego doświadczenia 

to wyzwania dla młodej organizacji robiącej Replikację. Te działania wymagają bowiem nowych 

umiejętności, kompetencji. Rola organizacji zmienia się z podmiotu biorącego (naukę i wsparcie) na 

podmiot dający.  
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Początkowo w prowadzeniu szkoleń z realizacji Projektu Modelowego, Stowarzyszenie wspierało się 

zewnętrznymi trenerami – w dużym stopniu pochodzącymi spośród ekspertów „Równać Szanse”. 

Miało także pomoc w postaci konsultacyjnych wizyt przedstawicieli Polskiej Fundacji Dzieci i 

Młodzieży. Przy drugim szkoleniu samo było już przygotowane do szkolenia innych. Przy okazji 

doświadczenie i pozycja organizacji w społeczności lokalnej, jaki w środowisku organizacji bardzo 

rosły. Potwierdzają ten fakt uczestnicy Replikacji – organizacja mająca Projekt Modelowy, 

przeprowadzająca replikację swojego działania jest uznawana za rekomendowaną, dostaje swego 

rodzaju certyfikat jakości.  

Była obawa i strach pierwszym razem. Poprosiliśmy wtedy o pomoc trenerów, którzy 

są w tym dobrzy i prowadzą szkolenia. Ale ostatnio już oparliśmy się wyłącznie o 

trenerów z naszej organizacji. Już potrafimy prowadzić zabawy integracyjne, może nie 

jesteśmy może fachowcami, ale możemy już prowadzić szkolenia w oparciu o własne 

zasoby. Replikacja to jest inne działanie organizacji. Wymaga zasobów, zakasania 

rękawów. Trzeba mieć trenera, prowadzić szkolenia. I to pomaga organizacji rozwijać 

się. Inni traktują taką organizację jak ja wiem… lidera. [Koordynator Replikacja 1] 

Liczyliśmy na to, że będziemy się uczyć od organizacji z dużym doświadczeniem, 

chcieliśmy uczyć się od lepszych. [Uczestnik Replikacji 1] 

To była szansa na zobaczenie, co robią inni, co możemy wykorzystać w swojej 

działalności, młodzież miała okazję sprawdzić siebie. [Uczestnik Replikacji 1] 

Warto podkreślić, że przy okazji szkoleń z metody Projektu Modelowego prowadzonych przez 

przedstawicieli programu „Równać Szanse” jako zewnętrznych ekspertów zaproszonych do 

współpracy, prowadzona była promocja konkursów RKG i OKG. Jest to naturalna okazja do 

informowania organizacji zainteresowanych prowadzeniem działań z młodzieżą w swoich 

społecznościach o tych konkursach. W badanym przypadku jeden z uczestników Replikacji właśnie 

przy tej okazji dowiedział się o ich istnieniu – obaj uczestnicy Replikacji startują obecnie w OKG lub 

RKG.  

Już na etapie promocji Projektu Modelowego jego autorzy koncentrowali nie tyle na nauczeniu 

innych organizacji, jak powtórzyć zakończone działanie, ale raczej na tym, jak dopasować je do 

własnych potrzeb i możliwości. To, co miało pozostać bez zmian, to podejście, sposób działania – 

techniki mogły być modyfikowane, dobierane indywidualnie. Projekt Modelowy traktowany był jak 

przykład, pretekst do pokazania sposobu pracy z młodzieżą. Podejście do młodzieży zaś, sposób 

pracy z nią nie były przy tym tematem wykładów. Raczej szkieletem, na którym opierają się wszystkie 

planowane działania.  

W ramach Projektu Modelowego zrealizowane zostało działanie dosyć kompleksowe – była 

wydawana lokalna gazetka, prowadzony lokalny serwis informacyjny w telewizji internetowej, 

kręcone potrzebne do serwisu materiały filmowe.  Uczestnicy Replikacji wybrali fragment całości – 

warsztaty fotograficzne, ale między wierszami odebrali także szkolenie z całej filozofii pracy z 

młodzieżą. 

Nie trzeba brać całej metody, można kilka elementów – my mieliśmy gazetkę, kręcenie 

filmików, telewizję internetową. Publikacja to był taki plan działania. Przekazywaliśmy 

całą filozofię pracy z młodzieżą, ale na konkretnym przykładzie. Ten sposób pracy z 

młodzieżą, to podejście przenika wszystko tak trochę niezauważalnie. Pokazujemy jak 

my pracujemy z młodzieżą, jak i po co to robimy. Może nie jest tak, że o: teraz mówimy 
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o filozofii pracy z młodzieżą. Po prostu przedstawiciele innych organizacji przyjeżdżają 

i spotykają się z nami i z młodzieżą, która już potrafi działać. [Koordynator Replikacja 1] 

Młodzież miała szansę napisania projektu. Sami podpisali umowę, robili budżet – to dla 

nich duże przeżycie. Od nas i Stowarzyszenia mieli tylko wsparcie. [Uczestnik 

Replikacji 1] 

Na replikację podejścia, filozofii, a nie samych technik działania wskazuje także sposób współpracy z 

wybranymi organizacjami. Budowana relacja jest odbiciem tej, która łączyła „dawcę” Replikacji z 

Programem „Równać Szanse” – współpraca nie polega na kontroli, tylko na stałym kontakcie, 

wspieraniu, podpowiadaniu, nie wyręczaniu.     

I tu może też jest element tej filozofii – my nie siedzimy i nie sprawdzamy, tylko 

jesteśmy z nimi [z organizacjami wdrażającymi Replikację] w łączności. Jak trzeba to 

wsiadamy w samochód. Mówimy jak to widzimy, jak to powinni naszym zdaniem robić, 

nic nie narzucamy. Taki drugi etap ewaluacji, nie z programu „Równać Szanse”,  tylko 

od nas. Pracujemy tak, jak z nami pracowano.  [Koordynator Replikacja 1] 

Młodzież napisała projekt, prezes Stowarzyszenia nam radził, podpowiadał, 

konsultował  – kierunkował. Służył pomocą, ale nie robił za innych. [Uczestnik 

Replikacji 1] 

Jeden z uczestników Replikacji ubrał swoją motywację do działania w zdanie, które mogłoby nawet 

stanowić motto „Równać Szanse”: My jesteśmy ze wsi, nam nic nie dano, ale umiemy sobie 

zorganizować czas i chcemy się uczyć. Być może jest to najlepszy dowód na to, że replikowane 

jest coś znacznie głębszego niż samo działanie. 

Fundacja – Replikacja 2 
Fundacja (Replikacja 2) jest podmiotem znacznie bardziej doświadczonym od opisywanego powyżej 

Stowarzyszenia  – działa ponad 10 lat, prowadzi wiele działań z i dla młodzieży, obecnie realizuje 8 

projektów z grantów  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

Z punktu widzenia tego podmiotu Replikacje także stanowią wyróżnienie – są dowodem na to, że 

Projekt Modelowy został zauważony i doceniony, ale co ważniejsze, stanowią unikalną szansę na to, 

że działanie będzie kontynuowane po zakończeniu projektu. Regułą jest, że działanie zakończone 

niejako znika – zostają jego efekty, ale po samym projekcie nie ma śladu. Replikacje to wyjątek. Dają 

szansę na wyłuskanie projektów szczególnie wartościowych i ich powielanie – to właśnie jest 

przedmiotem dumy i satysfakcji autorów Replikacji.  

„Równać Szanse” to jedyny program, z którym się spotkałam, gdzie jest kontynuacja 

tego, co zostało wypracowane. To jest ewenement. To, co powstało w czasie projektu 

nie przepada z jego końcem. To jest bardzo duże wyróżnienie, bo książki co roku piszą 

tylko trzy organizacje. One są na stronie. Ktoś może się na mnie wzorować i ja mogę o 

tym uczyć, to znaczy, że ja to zrobiłam dobrze. [Koordynator Replikacja 2] 

Sposób pracy Fundacji z uczestnikami Replikacji był bardzo zbliżony do sposobu pracy organizatorów 

„Równać Szanse” z Fundacją – byli w stałym kontakcie, w czasie trwającego 4 miesiące projektu 

Fundacja przyjechała na dwie wizyty, nie wyręczali w działaniu, ale wspierali i w razie potrzeby 

podpowiadali możliwe rozwiązania. Replikowano więc relację. W przypadku Fundacji było to dość 

naturalne ponieważ jest to organizacja z dużym doświadczeniem, a uczestnikami Replikacji były 

podmioty małe, potrzebujące wsparcia, kierownictwa, zdobywające doświadczenie. Jedną z 

uczestniczek Replikacji 2 była nauczycielka, która w następujący sposób opisuje relację z Fundacją: 



73 

 

Oni są mentorami dla mnie, zawsze mogę zadzwonić, zapytać. [Uczestniczka 

Replikacji 2] 

Przykład Replikacji 2 pokazuje, że dla organizacji zupełnie nie znających programu „Równać Szanse” 

zorientowanie się w jego strukturze może być skomplikowane. Podmiotem, który przyznaje grant 

jest dla nich Fundacja. Wiedzą, że na szkoleniach pojawiają się przedstawiciele Programu „Równać 

Szanse”, ale nie jest dla nich jasne, jaka jest relacja między Programem a Replikacją, co to jest OKG i 

RKG, jaką rolę pełni Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży czy Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. 

Uczestniczka Replikacji 2 była w tych nazwach zupełnie zagubiona, co potwierdza także 

przedstawicielka Fundacji. 

Już niech mnie pani zabije – nie wiem kto prowadził szkolenie: czy Fundacja, czy 

„Równać Szanse”. To była pani Monika. Ja słyszałam o OKG i RKG, ale na razie się w 

to nie zagłębiam, to dla mnie za bardzo skomplikowane. Ten mikrogrant to dla nas 

duży sukces.  [Uczestniczka Replikacji 2] 

Te wszystkie programy się ludziom mieszają. „Równać Szanse” udało się Arturowi 

wypromować, ale Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży czy Polsko-Amerykańska 

Fundacja Wolności  to mniejsze organizacje w ogóle nie wiedzą co to jest.  

[Koordynator Replikacja 2] 

Efekty udziału w Replikacjach z perspektywy uczestników 
Dla młodych organizacji jest to szansa na rozwój, zdobycie doświadczenia pod okiem 

kompetentnego i życzliwego przewodnika. Także na wzbogacenie swoich zasobów – stworzenie 

grupy współpracowników czy zyskanie nowych członków dla organizacji. Jest to także szansa na 

poznanie metod pracy z młodzieżą i jej filozofii. 

Podoba mi się to, że my ich tylko zaszczepiamy, a dzieci same to robią. Poznałam 

świetne metody pracy, a przede wszystkim nauczyłam się innego podejścia do ucznia 

– traktowania go bardziej po partnersku. Jest się wtedy bliżej, a uczniowie są bardziej 

przyjaźni, otwarci. [Uczestniczka Replikacji 2] 

Młodzież uczestnicząca w Replikacjach może zyskać ważne, wzmacniające doświadczenie 

samodzielnie przygotowanego projektu.  Jest to także okazja do zdobycia konkretnej wiedzy czy 

umiejętności – pisania projektów, procesu nawiązywania współpracy z samorządem.  

Młodzież nakręciła trzyminutowy filmik – dla nich to było przełamanie się, wielkie 

osiągnięcie. Do dziś wspominają, jaki to był sukces, pozwolił im inaczej spojrzeć na 

siebie. Poczuli sprawczość, moc w sobie. Każdy kolejny projekt, który realizują jest 

inny, szukają możliwości uczenia się, ale ten filmik mają wciąż z tyłu głowy. [Uczestnik 

Replikacji 1] 

Te zaczątki pozwoliły im na spełnianie marzeń – stawiają przed sobą cel i wiedzą, że 

mogą go osiągnąć i że razem będzie im łatwiej. [Uczestnik Replikacji 1] 

Poniższy cytat z wypowiedzi Uczestnika Replikacji 1, który następnie stał się koordynatorem projektu 

RKG, wymownie podsumowuje wsparcie, jakie otrzymują koordynatorzy w Programie „Równać 

Szanse”: 

To trochę jak sekta… My jako koordynatorzy mamy dużo szkoleń, Fundacja [PFDiM] 

przywiązuje wagę do tego, żebyśmy byli dobrze przygotowani do pracy z młodzieżą. 

To, że my się spotykamy, to jest skarb. Wsparcie jest zawsze i od każdej strony. Jeśli 

organizacja chce się rozwijać, to nie ma z tym problemu. [Uczestnik Replikacji 1] 
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Podsumowanie. Rola Replikacji 
Dla organizacji zaproszonych do przeprowadzenia Replikacji jest to przede wszystkim wyróżnienie, 

dowód na to, że ich działanie jest pozytywnie oceniane.  Koordynatorzy Replikacji są dumni z tego, że  

ich projekty mają być przeprowadzane przez inne podmioty. 

Po drugie jest to bodziec do rozwoju organizacji. W przypadku organizacji młodszych, mniej 

doświadczonych (jak Stowarzyszenie z Replikacji 1), Replikacja jest okazją do zdobycia nowych 

umiejętności, kompetencji, poznania nowych metod pracy, wystąpienia w nowej roli - organizacja 

zmienia się z ucznia w nauczyciela. W przypadku organizacji doświadczonych, aspekt uczenia się nie 

jest już tak widoczny – Replikacja to raczej wzbogacenie doświadczenia. 

Trzeci bardzo istotny efekt Replikacji stanowi wzrost prestiżu organizacji – rośnie jej pozycja, jest 

postrzegana jako mentor, ktoś, od kogo można się uczyć. To ma duże znaczenie zarówno dla 

organizacji mniej jak i bardziej doświadczonych. 

Koordynator Replikacji 2 podkreślał, że Konkurs prowadzi do zwiększenia siły oddziaływania 

replikowanego projektu. Jego życie i działanie nie kończy się na jednej edycji, projekt idzie w świat, 

jest powtarzany przez inne organizacje co znacznie zwiększa jego znaczenie. 

Replikowane jest przede wszystkim samo działanie, które było przedmiotem Projektu Modelowego 

– chociaż w elastyczny sposób. Replikowany projekt jest dopasowywany do lokalnych potrzeb i 

możliwości. Znacznie bardziej precyzyjnie replikowane są dwa inne elementy:  

 Filozofia pracy z młodzieżą. Dla organizacji koordynujących wdrażanie Replikacji, 

objętych badaniem ewaluacyjnym, przekazanie podejścia do młodzieży, sposobu pracy z 

nią jest oczywistą koniecznością. Jest on istotą działań, która nie podlega zmianom. 

 Relacja między organizacjami – organizacją replikującą swój projekt (Koordynatora 

Replikacji) oraz organizacją wdrażającą zaadaptowany projekt (Uczestnika Replikacji). 

Koordynator Replikacji jest w stałym kontakcie z uczestnikiem Replikacji, prowadzony jest 

nawet monitoring – wizyty o charakterze wspierającym, a nie kontrolującym i zachowana 

jest zasada konsultacji, podpowiadania, ale nie wyręczania. 

 

Fakt, że to właśnie dwa powyższe punkty stanowią de facto stałą oś replikowanych projektów 

wskazuje, że w wyniku Projektu Modelowego – Replikacje przekazywana jest dalej i skutecznie 

upowszechniana filozofia Programu „Równać Szanse”.. 

Konkurs Replikacje jest także szansą na promocję konkursów RKG i OKG wśród potencjalnych 

uczestników. Ta szansa wydaje się jednak obecnie niewystarczająco wykorzystana. Złożona 

struktura wewnętrzna programu „Równać Szanse”, wielość różnych konkursów może utrudniać 

czytelne zakomunikowanie uczestnikom Replikacji możliwości działania w ramach Programu.  

Przedmiotem refleksji powinien być sposób skutecznego komunikowania o całym Programie i jego 

ofercie w ramach poszczególnych konkursów (takich jak Replikacje). 
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Konkurs Młodzieżowi Liderzy „Równać Szanse”  
Do Konkursu dla Młodzieżowych Liderów „Równać Szanse” zapraszani są młodzi uczestnicy i 

uczestniczki OKG i RKG, wskazani przez koordynatorów i wybierani na podstawie zgłoszeń przez 

komisję ekspertów.  

Udział w konkursie zaczyna się kilkudniowym szkoleniem – szkołą letnią, po której jej uczestnicy piszą 

projekty własnych działań. Najlepsze projekty otrzymują granty finansowe i są realizowane. 

Koordynator, który wskazywał kandydatów na Młodzieżowych Liderów wspiera realizację projektu, 

ale Młody Lider/ka realizuje działania samodzielnie i kompleksowo. Musi znaleźć grupę 

współpracowników, poprowadzić ich, skoordynować działania, a nawet rozliczyć projekt.  

W edycji 2014 Programu „Równać Szanse” w szkoleniu dla Młodzieżowych Liderów wzięły udział 24 

osoby z 17 organizacji (zgłoszenia przesłało 68 osób). W konkursie dotacyjnym dla Młodzieżowych 

Liderów złożono 12 wniosków, z czego 6 uzyskało dofinansowanie.  

Ewaluacja Konkursu dla Młodzieżowych Liderów objęła dwa projekty dotowane i zrealizowane w 

ramach edycji 2014 oraz zorganizowany po raz pierwszy zjazd alumnów trzech edycji Konkursu, który 

miał miejsce w sierpniu 2016 roku. Ewaluacja składała się z następujących elementów: 

 Studia przypadków – w ramach dwóch studiów przypadków projektów, realizowanych przez 

Młodzieżowych Liderów, przeprowadzono wywiad z Młodzieżową Liderką, opiekunką i 

uczestnikiem projektu Młodzieżowej Liderki. 

 Wywiad grupowy został przeprowadzony podczas zjazdu alumnów Konkursu, 

zorganizowanego w sierpniu 2016 r. Wzięło w nim udział 7 osób z każdej z trzech edycji 

Konkursu.  

 Badanie ilościowe przeprowadzano podczas zjazdu alumnów Konkursu organizowanego w 

sierpniu 2016 r. Wzięło w nim udział 21 osób (wszystkie obecne w momencie badania) z 

trzech zakończonych edycji Konkursu.  

 Wywiad indywidualny z trenerką prowadzącą szkolenie dla Młodzieżowych Liderów.   

 

Doświadczenia i odczucia młodzieży, poszerzone o perspektywę osoby prowadzącej szkolenie 

pozwoliły na analizę sposobu, w jaki Konkurs oddziałuje na uczestników i uczestniczki oraz na 

określenie zakresu wpływu Konkursu na młodzież. 

Korzyści z udziału w Konkursie 
Wszystkie ankietowane podczas zjazdu alumnów osoby były zadowolone z uczestnictwa w 

Konkursie, a ponad połowa zadeklarowała, że Konkurs przekroczył ich oczekiwania (11 osób, 52%). 

Prawie jednomyślnie deklarowały też, że udział w konkursie skutkował licznymi pozytywnymi 

konsekwencjami – gdy zapytano o efekty i korzyści, jakie niosło ze sobą uczestnictwo w Konkursie, 

prawie cała badana młodzież wskazywała na wszystkie badane, pozytywne efekty. Konkurs 

skutecznie rozwija więc tak umiejętności społeczne (takie jak organizowanie pracy grupy, 

motywowanie i radzenie sobie w kontaktach z ludźmi), jak i kompetencje osobiste (a więc odwagę i 

pewność siebie, samowiedzę i motywację wewnętrzną). 
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Wykres 41. Efekty Konkursu Młodzieżowych Liderów na młodzież. Liczba osób, które deklarują 

poszczególne doświadczenia i efekty uczestnictwa w Konkursie. 

 

W odpowiedzi na podobne pytanie, trenerka pracująca z młodzieżą podczas szkoły letniej Konkursu 

wyraźnie wyróżniła jedną z tych korzyści. Za najsilniejszy i najczęściej występujący efekt szkolenia 

uznała przede wszystkim wzrost pewności siebie. Jej wniosek jest bardzo spójny z obserwacjami 

innych osób mających styczność z Konkursem: Liderek, Opiekunek. W trakcie wywiadów grupowych 

na to właśnie zwracali też przede wszystkim uwagę dyskutujący alumni Konkursu. 

Wzrost pewności siebie wydaje się w tym kontekście tym ważniejszy, że bezpośrednio przekłada się 

na sposób działania alumnów Konkursu. Gdy zapytaliśmy młodzież, skąd czerpią inspirację do 

dalszych działań, najczęściej udzielanymi odpowiedziami było wskazywanie na siebie samych – na 

własną kreatywność, wyobraźnię i pomysły (odpowiedziała tak co trzecia ankietowana osoba) – oraz 

na własne poszukiwania wiedzy i własne doświadczenia w interakcji z otoczeniem (8 osób, 38%). 

Zatem Konkurs skutecznie przyczynia się do wzrostu pewności siebie uczestników i uczestniczek, 

która bezpośrednio przekłada się na wiarę we własne pomysły i odwagę do ich realizacji. 

Wiara w siebie nie jest jedynym aspektem, którym wyróżniają się alumni Konkursu. Pracująca z 

młodzieżą w trakcie Konkursu Trenerka wskazywała, że zgodnie z jej obserwacjami na pierwszy plan 

wysuwają się następujące cechy młodzieżowych liderów i liderek, biorących udział w Konkursie. 

Są to osoby: 

 gotowe do działania wykraczającego poza ich własny interes – mają dobre wzorce albo 

dobre doświadczenie, którym może być uczestnictwo w konkursie OKG czy RKG, które 

pozwoliło im zobaczyć jak dużą satysfakcję daje robienie czegoś dla innych, dla wspólnego 

dobra, we współpracy z grupą. 

 kreatywne i otwarte - gotowe sięgać po nowe rozwiązania, nieznane im sposoby działania. 

 Są empatyczne – wrażliwi na siebie nawzajem 

 wyraziste – większość z nich ma jakieś zainteresowania, robi coś dodatkowego, jest aktywna 

na jakimś polu 
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Takie osoby, które przekroczyły barierę myślenia jedynie o własnych potrzebach, 

myślą, że robienie czegoś dla innych też jest fajne. Widzą, że to może przynosić 

satysfakcję. Są też wrażliwi na siebie nawzajem, mieli już okazję robienia czegoś w 

grupie, zobaczyli, że to jest jakaś wartość. [Trenerka] 

Co ciekawe – alumni Konkursu Młodzieżowi Liderzy, uczestniczący w wywiadzie grupowym, widzą 

siebie w bardzo podobny sposób. Oto lista pozytywnych cech, których użyli do samoopisu w 

kolejności od najczęściej do najrzadziej wskazywanych: 

 Otwarty (komunikatywny, bezpośredni, szczery) 

 Tolerancyjny 

 Empatyczny (pomocny, przyjacielski) 

 Kreatywny 

 Niezależny 

 Pracowity  

Czy młodzież uczestnicząca w Konkursie to urodzeni liderzy? Trenerka wskazuje na dwa podstawowe 

typu uczestników i uczestniczek szkoleń: 

 Osoby, które mają liderskie cechy i prawdopodobnie prędzej czy później znalazłyby sposób 

na ich wzmocnienie. Dzięki Programowi dzieje się to prędzej, otrzymują wzmocnienie w roli 

lidera. 

 Osoby, które mają potencjał, choć nie wykazują wyraźnych cech liderskich.  W tych osobach 

szkolenie rozbudza ambicję, skłania ich do stawiania sobie wyższych wymagań, do 

podnoszenia poprzeczki – widzą swoich równieśników-liderów, uczestniczą w tych samych co 

oni zajęciach, stawiane są przed nimi te same wyzwania i wielu z nich potrafią sprostać. 

Dostają nie tylko inspirację i dobry przykład, ale także większą wiarę w swoje możliwości i 

rozbudzony apetyt na działanie. Niektóre osoby z nich mogą zostać liderami/liderkami, inne 

wyjdą z tego doświadczenia wzmocnione i zainspirowane. 

Wydaje mi się, że część z nich ma taki bazowy potencjał, którego nie da się już 

popsuć. I bez tego szkolenia znaleźliby coś, co pozwoliłoby im rozwinąć skrzydła. 

Natomiast część została po prostu wybrana przez koordynatora i nawet jeśli ich 

wytypowali nie na bazie profilu liderskiego, to mam wrażenie, że jak się już tu znajdą, 

to ta reszta ich ciągnie, a oni chcą się załapać, do tej wyższej kadry liderskiej. Jak 

widzą, że ktoś jest bardziej aktywny, bierze większą odpowiedzialność, wychodzi mu, 

no to starają się, myślą, może ja też to potrafię. [Trenerka] 

Podobnie patrzą na to zagadnienie alumni Konkursu. Prawie wszystkie badane ankietowo osoby 

deklarowały, że identyfikują się z byciem liderką lub liderem, przynajmniej w pewnym stopniu (tylko 

jedna osoba odpowiedziała, że nie czuje się liderem/liderką).  
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Wykres 42. Utożsamianie się z byciem liderem/liderką wśród absolwentów i absolwentek Konkursu. 

Liczba osób, które deklarują że określenie „lider/liderka” pasuje do nich samych w danym stopniu. 

 

Jak opowiadali alumni Konkursu w badaniu fokusowym, ważną przyczyną takiego poczucia były ich 

doświadczenia w Konkursie, w szczególności u zyskanie zewnętrznych dowodów na to, że potrafią 

zaplanować działanie, zapalić innych do swojego pomysłu i zrealizować go nie poddając się w 

przypadku wystąpienie różnego rodzaju problemów. Równocześnie jednak nie wszyscy czuli się 

liderami przed zetknięciem z programem „Równać Szanse”.  

Jestem liderką, bo wiem, że potrafię innych czegoś nauczyć, pokierować nimi. 

Przekonałam się o tym, jak byłam koordynatorką projektu. [Młodzieżowa Liderka] 

Już wcześniej ludzie mi pokazali, że jestem liderką. Jak trzeba było zorganizować jakiś 

apel w szkole, czy coś, to przychodzili do mnie. A jak coś robiłam, to nie musiałam ich 

nawet zachęcać – oni szli za mną. [Młodzieżowa Liderka] 

Gdyby nie program, to ja bym nadal chowała się w kącie i jakby mi ktoś powiedział, że 

to co robię nie ma sensu, to bym zrezygnowała. A teraz wiem, że to jest mój plan. I że 

chcę go zrealizować, bo w niego wierzę. [Młodzieżowa Liderka] 

Konkurs skutecznie kształci więc młodych liderów i liderki. „Bycie liderem” to w tym kontekście 

postawa życiowa powiązana z pewnością siebie, umiejętnościami i samoświadomością. Nie oznacza 

ona koniecznie, że „młodzieżowa liderka” lub „lider” stają się aktywistami, pracującymi na rzecz 

dobra społecznego.  

Większość alumnów Konkursu planuje wykorzystać zdobyte umiejętności i doświadczenie przede 

wszystkim w obszarach zawodowych innych niż praca na rzecz społeczności lokalnej. Wszystkie 

badane osoby mają już konkretne wyobrażenie o tym, czym chcieliby się zajmować w życiu, przy 

czym tylko 5 (a więc 24%) spośród ankietowanych jako swoją ścieżkę zawodową wskazywała 

animację kultury i działanie na rzecz społeczności. Nie oznacza to jednak, że alumni Konkrusu nie 

będą aktywnie przyczyniać się do dobra społecznego. Pomimo innych planów zawodowych, 

młodzieżowi liderzy i liderki są aktywni społecznie. Wszystkie osoby badane po zakończeniu 

udziału w Konkursie angażowały się w projekty lub działania na rzecz społeczności lokalnej. Każda 

osoba średnio brała udział w aż trzech takich przedsięwzięciach od czasu zakończenia uczestnictwa. 

Prawie wszystkie osoby ankietowane deklarowały, że współpracują z organizacją lub grupą działającą 

na rzecz społeczności lokalnej (17 osób, 80%). Prawie połowa z nich współpracowała z organizacją, 

0 0 

1 

7 

8 

5 

0

5

10

Li
cz

b
a 

o
d

p
o

w
ie

d
zi

 
n

=2
1

 

Na ile pasuje do Ciebie określenie lider/liderka? 

zupełnie nie nie raczej nie raczej tak tak całkowicie tak



79 

 

która zgłosiła ich do Konkursu (10 osób, 48%), wiele też osób współpracowało z innymi organizacjami 

(11 osób, 52%), a jeden z uczestników stworzył własną organizację. Kontynuacja tej ścieżki rozwoju to 

nie tylko uczestnictwo młodzieżowych liderów i liderek w projektach organizacji – najczęściej 

wspierają oni społeczność pracując jako wolontariuszki i wolontariusze, często też koordynują własne 

projekty. 

Wykres 42. Współpraca alumnów Konkursu z podmiotami działającymi na rzecz społeczności. Liczba osób, 

które deklarują że współpracują z organizacjami pozarządowymi i grupami niesformalizowanymi 

realizującymi działania na rzecz społeczności lokalnej w danej formie. 

 

Alumnie Konkursu często też przejmują inicjatywę w działaniach lokalnych poprzez ubieganie się o 

granty na własne projekty. Aż 14 spośród 21 badanych osób (66%) startowała w konkursach 

grantowych po zakończeniu udziału w Konkursie Młodzieżowych Liderów. 

Wydaje się, że wszystkie te formy zaangażowania społecznego młodzieżowych liderów i liderek 

„Równać Szanse” są w pewien sposób skutkiem uczestnictwa w Konkursie. Przed udziałem młodzież 

ta była bowiem aktywna społecznie (20 z 21 osób), jednak ich aktywność przejawiała się przede 

wszystkim w pracy w ramach szkoły – samorządu szkolnego, lub organizowaniu wydarzeń szkolnych 

(15 z 20 aktywnych osób, 75%). Konkurs Młodzieżowych Liderów nie tyle więc zaszczepia młodym 

ludziom chęć do działania na rzecz społeczności, ale w olbrzymim stopniu rozwija ją – wzmacnia 

motywację, daje pewność siebie i umiejętności do działania na większą skalę i realizowania 

własnych działań. 

W tym kontekście niezmiernie ważna wydaje się metoda pracy wykorzystywana w trakcie szkolenia 

odbywającego się podczas Konkursu dla Młodzieżowych Liderów, na którą zwracała uwagę Trenerka, 

odwołując się do swoich doświadczeń z innych projektów. Bardzo istotną wartością szkolenia 

Młodzieżowych Liderów „Równać Szanse” jest umożliwienie młodym osobom wspólnego spędzenia 

czasu, któremu nadana jest wyraźna struktura. Szkolenie dostarcza oczywiście wiedzy i buduje 

nowe umiejętności, ale ma także wymiar społeczny – aktywni, otwarci młodzi ludzie z całej Polski 

mają okazję na pobycie razem. Nadanie temu doświadczeniu wyraźnej struktury powoduje, że ten 

czas jest dla uczestników spotkania wyjątkowo przyjemny i wartościowy, co prawdopodobnie 

stanowi dla nich rzadkie połączenie. 

Myślę, że najważniejszy atut szkolenia tkwi w bardzo intensywnym spotkaniu młodych, 

które jednak jest ukierunkowane programem, naszą ofertą. Oni się bardzo intensywnie 

spotykają ze sobą i właściwie co dwie godziny spotykają się z innym wyzwaniem. 
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Dlatego to doświadczenie jest tak intensywne. Potem mówią: na żadnym obozie nie 

było tak fajnie. Myślę, że clue jest to, że my im dajemy dokładną strukturę do działania i 

oni nie tylko są razem tak, jak na obozach, gdzie mogą wszystko, ale często robią nic, 

tylko mogą się tu sprawdzić – na tle grupy, w relacji, z przebiciem się z jakimś 

pomysłem, sprawdzić swoją reakcję na to, co ktoś inny robi, czy nie robi. My to 

łapiemy, omawiamy, dajemy im informację zwrotną. To jest bardzo rozwojowe dla nich. 

[Trenerka] 

Podobne wnioski mają także sami alumni Konkursu. Zapytani o najbardziej przydatne i wartościowe 

elementy szkolenia w ramach Konkursu Młodzieżowych Liderów, najczęściej w ankietach wymieniali 

współpracę w grupie (15 osób, czyli 71% osób). Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na to, że 

doceniali przede wszystkim połączenie wspólnej pracy z nawiązywaniem relacji, a zatem właśnie z 

wymiarem społecznym. Określenie „współpraca w grupie” często rozwijane było w odpowiedziach 

jako umiejętność współpracy, pracy grupowej i jednocześnie jako integracja i poznawanie się 

nawzajem.  

Integracja i sieciowanie się uczestników podczas Konkursu okazało się nie tylko skuteczne, ale i 

trwałe. Wszyscy alumni deklarowali, że wciąż utrzymują kontakt z innymi osobami, które 

uczestniczyły wraz z nimi w Konkursie, a prawie 25% (5 osób) zadeklarowało, że pozostają w 

kontakcie z całą uczestniczącą w edycji grupą. 

Wykres 43. Trwałość kontaktów wewnątrzgrupowych nawiązanych w trakcie Konkursu Młodzieżowych 

Liderów. Liczba osób, z którymi uczestnicy i uczestniczki Konkursu utrzymują kontakt po zakończeniu 

edycji. 

 

Relacje między alumnami Konkursu mają głównie charakter kontaktów towarzyskich. Część osób 

zadeklarowała ponadto, że kontakty te to wzajemne wsparcie (8 osób, 38%) i pomoc w działaniach (6 

osób, 28%). Zaledwie dwie ankietowane osoby przyznały, że prowadzą wspólnie z innymi 

absolwentami i absolwentkami działania, co wydaje się zrozumiałe, biorąc pod uwagę duże 

rozproszenie geograficzne osób uczestniczących w Konkursie. Na odległość znacznie łatwiej jest 

podtrzymać kontakty towarzyskie i udzielić wsparcia. Wspólne działania, a nawet pomoc inna niż 

merytoryczna może być w tej sytuacji trudna.  

Pomimo tego, Konkurs skutecznie przyczynia się do tworzenia sieci wsparcia społecznego, która 

daje oparcie alumnom. Szukając pomocy w rozwiązywaniu problemów, które pojawiają się przy 

prowadzeniu własnych działań, część z nich zwraca się do innych osób z grupy swojej edycji Konkursu 

(było to drugie najczęściej wskazywane źródło pomocy). Większość jednak polega w tej sytuacji na 
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koordynatorze bądź koordynatorce projektu, którzy zgłosili ich do Konkursu – zadeklarowała tak 

prawie połowa ankietowanych (najczęstsza odpowiedź, udzielona przez 9 osób, 42%). 

Wykres 44. Charakter kontaktów między alumnami Konkursu Młodzieżowych Liderów. Liczba osób 

deklarujących, że ich kontakty z alumnami mają dany charakter. 

 

 

Studia przypadków 
Zamieszczone poniżej studia przypadków potwierdzają wnioski z badania ankietowego i wywiadów – 

obie opisane niżej dziewczyny nie są urodzonymi liderkami, ale uczestnictwo w Konkursie 

wprowadziło w ich życiu ważne zmiany.  

Liderka 1 – nazwijmy ją Ala 

Ala (17 lat) mieszka w małej miejscowości liczącej 3,5 tys. mieszkańców, która oferuje młodym 

ludziom różnego rodzaju atrakcje rekreacyjne, ale nie ma bardziej rozbudowanej oferty dla młodych, 

dlatego wielu z nich planuje swoją przyszłość w większych miastach. Szczególnie jeśli chcą się uczyć. 

Już na poziomie nauki w liceum trzeba wyjechać np. do miasta oddalonego o 10 km – Ala właśnie 

skończyła tam naukę w pierwszej licealnej klasie. 

Są atrakcje sportowe, mamy boisko do piłki nożnej i do tenisa obok szkoły. Większość 

młodych ludzi spędza wolny czas w większym mieście, u nas to bardziej rekreacyjnie – 

rowery, a na takie atrakcje większe, bardziej zorganizowane to uciekamy do miasta. 

Ciągnie mnie do dużego miasta – myślę, że pójdę na studia do Krakowa albo do 

Warszawy. I mogłabym tam zamieszkać. [Ala] 

Ala ma swoje pasje – prowadzi atelier fotograficzne, ma swojego bloga, udostępnia zdjęcia na 

Instagramie. Jest osobą, która przez swoje otoczenie i siebie samą postrzegana była jako delikatna, 

cicha i nieco wycofana. 

W miejscowym Zespole Szkół aktywnie działa opiekunka przyszkolnego Młodzieżowego Koła 

Przyjaciół Zwierząt skupiającego uczniów-wolontariuszy, laureatka tytułu Wolontariusz Podkarpacia 

2013, a zawodowo nauczycielka matematyki, której przestało wystarczać ograniczanie działań do 

szkolnych murów więc zaciekawiona programem „Równać Szanse” postanowiła wziąć udział w 

szkoleniu. Spodobało się jej. Poczuła, że to ciekawe wyzwanie i że warto spróbować.  

Program „Równać Szanse” bardzo lubię, historia z tym programem zaczęła się w 2011 

czy 2012 byłam na szkoleniu w Krakowie, żeby posłuchać o programie – pojechałam 

jako nauczycielka. Wtedy zaciekawił mnie klimat tego spotkania. Zauważyłam, że wielu 
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ludzi już się znało. Wszystkie moje działania do tej pory zamykały się w murach 

szkolnych, a tu pierwszy raz pojawiła się okazja działania poza murami szkolnymi. 

[Opiekunka] 

To właśnie Opiekunka zapoznała młodzież z programem „Równać Szanse”. Jako koordynatorka 

prowadziła projekt w ramach OKG. Żeby było to możliwe musiała wejść we współpracę z organizacją 

pozarządową. Porozumiała się więc ze Stowarzyszeniem, które inicjuje wiele społecznych działań w 

miejscowości. Ta współpraca pozwoliła na zrealizowanie projektu OKG, który zyskał status 

modelowego. Planowane było przeprowadzenie replikacji, ale niestety nastąpiły komplikacje natury 

organizacyjnej. Pani prezes stowarzyszenia popadła w niełaskę wójta i współpraca z samorządem 

została. To związało ręce Opiekunce – jako osoba prywatna nie może więcej startować do konkursu 

OKG (o możliwości wystartowania w RKG nie wiedziała, bardzo się ucieszyła, kiedy usłyszała, że 

istnieje taka szansa). 

Partnerstwo nawiązane ze Stowarzyszeniem pozwoliło jednak na zrealizowanie także drugiego 

projektu, którym zajęła się Ala w ramach Konkursu dla Młodzieżowych Liderów. 

Projekt OKG przygotował grunt pod działania młodej liderki na kilku planach. Po pierwsze wzbudził 

zainteresowanie młodzieży. Coś ciekawego działo się w miejscowości, osoby aktywne otrzymały 

ciekawą propozycję, z której chętnie skorzystały. Teraz odczuwają brak propozycji podobnych 

działań.  

Z Opiekunką było już wcześniej klika projektów, jak tylko pojawiał się jakiś temat na 

projekt, to uczestniczyłam w nich razem ze znajomymi. Ja lubię aktywnie spędzać 

czas, nie lubię siedzieć w domu i się nudzić przed telewizorem, lubię spędzać czas ze 

znajomymi, przyjaciółmi, coś robić. Mnie się strasznie podobają takie projekty, teraz 

żałuję, że w tym roku nic nie było, mówiłyśmy z koleżankami, że szkoda. [Uczestniczka 

projektu] 

Spodobało mi się, że takie projekty istnieją, na jakiej zasadzie działają. Opiekunka to 

ogłaszała, zbierała chętnych, zrobiła zadanie. Wcześniej obiło mi się o uszy, że jest 

„Równać Szanse”, ale nie wiedziałam co to jest. Była taka potrzeba w naszej grupie 

żeby ktoś robił zdjęcia, a fotografia to moja pasja od 4 lat więc się zgłosiłam, że mogę 

to robić. [Ala] 

Po drugie doprowadził do powstania grupy osób aktywnych, chętnych do działania, do której 

można się było zwracać z kolejnymi propozycjami. Ala rozpoczynając swój projekt miała już więc 

częściowo przygotowany grunt. 

I Ala, i Uczestniczka projektu brały udział w działaniach prowadzonych w ramach programu „Równać 

Szanse”. Ala otrzymała od koordynatorki propozycję startu w Konkursie dla Młodzieżowych 

Liderów. Projekt OKG pokazał jej, że potrafi funkcjonować w grupie nowo poznanych osób, 

koordynatorka dostarczyła grupie pozytywnych doświadczeń potwierdzających ich umiejętności 

organizacyjne – zwiększyła w ten sposób ich chęć działania, wywierania wpływu. Pod wpływem 

uczestnictwa w projekcie OKG i propozycji koordynatorki Ala zdecydowała się na udział w szkoleniu.  

Byłam bardzo pozytywnie zaskoczona, bo okazało się, że były tam osoby których nie 

znam, a mieliśmy wspólne tematy, okazało się, że da się dogadać z kimś, coś razem 

załatwić. Opiekunka najbardziej nas nakierowywała na to, że jak jest coś do 

załatwienia na przykład puszka farby od sponsora, to żebyśmy sami próbowali. [Ala] 
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Ala skończyła szkolenie pozytywnie zaskoczona sobą. Szkoła letnia była ciekawa, przydatna. Już w 

drodze do domu Ala myślała nad tym, jaki projekt zrobi. Wiedziała, że czeka na nią gotowa do 

działania grupa osób, wspólnie poszerzyli ją do pożądanej liczebności – pojawiły się osoby nowe. 

Szkolenie przygotowało Alę nie tylko od strony formalnej – jak pisać projekt, liczyć budżet, planować 

działania, ale także liderskiej ponieważ dostarczyło jej wiedzy i wzmocniło w zakresie zarządzania 

zespołem współpracowników. 

Nauczyłam się takiej umiejętności pomocnej przy pracy w grupie, przy zarządzaniu 

grupą, motywacji i konkretnie jak wygląda sama struktura programu „Równać Szanse”, 

jak wyglądają projekty, samo pisanie. Taka konkretna wiedza – o pisaniu projektu czy 

coś takiego to było bardzo przydatne. [Ala] 

Jej sprawność w tym zakresie podkreśla także Uczestniczka projektu. Warto dodać, że na szkolenie 

dla Młodzieżowych Liderów Ala pojechała z koleżanką, która jednak po powrocie nie potrafiła 

dogadać się z grupą – nie odpowiadał jej wybrany temat działania, a nie potrafiła przekonać do 

wyboru swojej propozycji, nie miała też zdolności stymulowania współpracy. W efekcie odsunęła się 

na drugi plan i straciła motywację do działania. 

Ala radziła sobie bardzo dobrze, ta druga koleżanka była trochę z tyłu. Ona ma trochę 

inny charakter, nie widziała tego, co chcieliśmy jej przekazać. Nie była przekonana do 

naszego pomysłu i potem trochę się odsunęła.  Ala lepiej organizowała i z nią się lepiej 

dało radę dogadać. Była bardziej otwarta na nasze propozycje. Uczestniczka projektu 

Tej drugiej dziewczynie zabrakło kreatywności. Nie dała rady. [Opiekunka] 

Projekt polegał na organizacji zajęć fitnessowych oraz na prozdrowotnej edukacji skierowanej do 

dzieci w miejscowości Ali. Uczestnicy projektu musieli sami zaplanować, zorganizować i częściowo 

także przeprowadzić (prelekcje w szkole podstawowej) działania. Doświadczenie było jednoznacznie 

pozytywne – i z punktu widzenia organizatorki, i opiekunki, i uczestniczki-współorganizatorki. 

Wszystkie odczuwają pewien niedosyt – można było zrobić więcej. Ten niedosyt nie wskazuje 

jednak na braki w prowadzonym projekcie, tylko na rozbudzoną chęć działania. Uczestniczka 

projektów już pytała Opiekunkę, czy będzie jakieś nowe działanie. Ala także nie odrzuciłaby kolejnej 

propozycji mimo, że właśnie zaczęła nową szkołę. 

Jakie efekty uczestnictwa w projekcie można zauważyć? 

Po pierwsze zmiana, jaka zaszła w Ali. Widzą to wszystkie rozmówczynie.  Ala nie jest naturalną 

liderką, nie przewodziła żadnej grupie, nie działała w żadnej organizacji. Chodzi do szkoły muzycznej, 

fotografuje – nie jest typem aktywistki. Ale doświadczenie udziału w projekcie i poprowadzenia 

własnego działania pozwoliły jej na odkrycie swoich nowych umiejętności: pracy z grupą, zdolności 

organizacyjnych, a co nawet ważniejsze wzmocniły jej pewność siebie, dodały siły przebicia.  

Nie byłam taką osobą, jak teraz jestem, widzę zmianę, kiedyś byłam bardziej 

zamknięta w sobie, a teraz raczej nie. Pomogło mi to się przełamać. Ja teraz wiem, że 

sobie poradzę z czymś takim. Dodało mi wiary w siebie, że zdołam coś takiego 

poprowadzić. Jestem bardziej śmiała, nie jestem taka zamknięta, mam więcej odwagi 

w kontaktach z innymi. A w nowej szkole są sami nowi znajomi. [Ala] 

Ja Alę uczyłam, ale muszę przyznać, że w programie „Równać Szanse” odkryłam ją na 

nowo. Zobaczyłam jej potencjał. Nie przewodzi żadnej grupie. Wśród tych wszystkich 

25 osób bardziej się skłaniałam ku innej osobie [do programu Młodzieżowi Liderzy], ale 

to Ala mnie zaskoczyła. Odkryłam ją. Ala dzięki programowi stała się wiele 
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odważniejsza i myślę, że nie będzie się bała podejmować decyzji. Myślę, że ona też 

zaskoczyła sama siebie, bo zrobiła coś, co do tej pory myślała, że nie mieści się w jej 

możliwościach, coś, co podobało się jej samej i innym. Pojawiały się różne trudności, a 

ona dała sobie ze wszystkim radę. Była dumna z siebie, koleżanki i koledzy byli dumni, 

urosła w ich oczach. To jest takie doświadczenie, które zostanie dla niej. [Opiekunka] 

Wcześniej Ala była cicha, nie mówiła dużo, a tutaj miała takie przebicie, dużo z nami 

rozmawiała. Zmieniła się. [Uczestniczka projektu] 

Po drugie powstanie grupy, która nauczyła się współpracować.  

Miałam dość pozytywny odzew od osób, które brały udział czy pisały o naszym 

projekcie. Coś się działo. Jak następnym razem będzie jakiś projekt u nas, jak będzie 

się szukało grupy chętnych to na pewno „Równać Szanse” będzie dobrze kojarzone i 

wiele osób by się chciało zaangażować. [Ala] 

Warto podkreślić, że młoda liderka uważa to za wartość – obecność w społeczności ludzi 

zmotywowanych, gotowych do działania jest w jej opinii jednym z istotnych efektów projektu. Takie 

podejście wskazuje na przejęcie elementu filozofii działania proponowanej w Programie „Równać 

Szanse” – zmiana następuje w wyniku osobistego doświadczenia. 

To jest urozmaicenie dla społeczności, pozytywna zmiana, fajne doświadczenie – i dla 

tych, co to organizują i dla tych, co biorą udział. Następnym razem chciałabym 

zaangażować więcej osób spoza tej grupy, żeby więcej osób miało szansę 

doświadczyć na czym to polega. [Ala] 

Po trzecie zwiększenie zainteresowania zdrowym stylem życia zauważone w miejscowości.  

Co będzie dalej? 

Nie ma pewności, czy Ala będzie zajmowała się organizowaniem działań, prowadzeniem projektów. 

Ale zmiana, która w niej zaszła spowodowała, że łatwiej odnalazła się w nowym środowisku 

szkolnym, czuje się bardziej otwarta, pewna siebie, wie, że potrafi być skuteczna w działaniu i 

dobrze porozumiewać się z ludźmi. Została jednoznacznie wzmocniona. 

Liderka 2 – nazwijmy ją Marta 

Marta (19 lat) mieszka w gminie liczącej ok. 5,5 tys. mieszkańców, w małej miejscowości położonej w 

bardzo atrakcyjnej lokalizacji – w pobliżu wybrzeża Bałtyku, w bliskiej okolicy jeziora. To miejsce, 

które jest bardzo atrakcyjne rekreacyjnie – można spotkać się nad morzem, nad jeziorem, pójść na 

wydmy. Samorząd gminy jest dość aktywny i dla zainteresowanych propozycji nie brakuje – nie jest 

tu nudno. Jednak młodzi ludzie stąd wyjeżdżają, bo brakuje możliwości kształcenia się i ofert pracy. 

Mieszka się tu dobrze, ale coraz więcej ludzi wyjeżdża, bo nie ma pracy ani dobrej 

szkoły. Jest co robić, gmina organizuje dużo rzeczy. Można się też dołączyć do 

stowarzyszenia. [Marta] 

Mieszka tu także Opiekunka – nauczycielka chemii i biologii w gimnazjum. Jest to osoba, której praca 

w szkole nie wystarcza. Zawsze poszukiwała dodatkowych działań, widzi dużą wartość w 

pozostawieniu młodzieży swobody działania, przekazaniu jej inicjatywy. Filozofia „Równać Szanse” 

jest jej bardzo bliska – uważa, że samodzielne działanie jest dla młodzieży wartością samą w sobie, 

jego efekty mają zaś znaczenie drugoplanowe. Z Programem „Równać Szanse” zetknęła się do 

pewnego stopnia przez przypadek, ale od razu poczuła, że z tym projektem jest jej po drodze. 

Opiekunka to weteranka Programu – zaczęła w nim działać w 2007 roku, występując jeszcze z 
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ramienia szkoły, potem wraz z nauczycielem matematyki założyli stowarzyszenie, aby móc działać 

dalej – nie tylko w ramach tego programu, także w partnerstwie z Centrum Kopernik. Od tego czasu 

realizują projekty w ramach OKG i RKG.  

Uczenie w szkole zdecydowanie mi nie wystarcza. Zawsze byłam bardziej aktywna, na 

przykład dzieci przyjeżdżały do szkoły o 6.40, a lekcje zaczynały się o 8 więc 

wystawialiśmy ławki o 7 na hall i robiliśmy tam z młodzieżą doświadczenia. Szukaliśmy 

pomysłów na bardziej praktyczne rzeczy dla młodzieży. Zawsze było coś oprócz 

uczenia. [Opiekunka] 

Pracując w szkole wybrałam się na jakieś forum, dokładnie nie wiedziałam o co chodzi, 

ale wiedziałam, że dotyczy młodzieży. Tam zetknęłam się z „Równać Szanse”.  

Zainteresowało mnie to, aplikowaliśmy w 2007 jeszcze jako szkoła i tak się trzymamy 

od tego czasu. Poznałam ten program i rewelacyjne jest to, że młodym daje się duże 

pole do popisu, to nie jest tak jak to zwykle bywa w szkołach – jak jest apel to 

właściwie wszystko robią dorośli, a młodzi mają tylko pięknie wyrecytować. Tu jest 

inaczej, stawia się na to, co młodzi zrobią, a nie na sam efekt końcowy. [Opiekunka] 

Kluczowy dla zaangażowania Marty był pierwszy projekt – realizowany w ramach OKG w 2011 roku. 

Koordynatorka zaprosiła do udziału w nim osoby, które w jej opinii miały potrzebę przekroczenia 

swoich barier. Tak było także w przypadku Marty – brakowało jej śmiałości, odwagi. Nie wykazywała 

cech liderskich. 

Chodziło o pokonywanie własnych barier, rozwijanie własnych umiejętności, chodziło o 

to, żeby się otworzyć. [Marta] 

Marta z nami działała w projekcie Wyjść z cienia, to był OKG, staraliśmy się, żeby to 

były osoby, które potrzebują wsparcia, żeby potrafiły się pokazać, wyjść na scenę, 

żeby przełamały bariery. Ona skończyła z nami ten projekt, bardzo się angażowała, ale 

nie była liderem. To była taka dziewczynka, która się przykładała bardzo, ale 

niekoniecznie chciała być tą pierwszą. [Opiekunka] 

Ten projekt nie spowodował wielkiej zmiany, choć Marta czuje, że w jego efekcie przełamała jakieś 

zahamowania. Wywołał natomiast inny efekt – dobre doświadczenie współpracy z grupą 

zaangażowanych osób spowodowało wzrost apetytu na tego rodzaju działania.  W efekcie Marta 

przez cale gimnazjum angażowała się w różne projekty prowadzone przez lokalne stowarzyszenie. 

Była aktywna także ucząc się  w liceum, położonym w pobliskiej miejscowości (teraz właśnie dostała 

się na studia, wyjeżdża do Trójmiasta). Ostatni projekt przed szkoleniem dla młodych liderów 

przyniósł wymierny sukces – nagrodę w gminnym konkursie. 

Powstawały kabarety, robiliśmy scenki, pokazywaliśmy je seniorom, w gminie, w 

różnych konkursach. Mojej grupie udało się w konkursie gminnym dostać nagrodę. 

Więc to naprawdę dobry efekt. [Marta] 

Marta czuła się coraz silniejsza – ale jak jednoznacznie podkreśla – coraz silniejsza w coraz bardziej 

dopasowanej do siebie grupie. Także koordynatorka zauważała, że dziewczyna nie jest typem lidera i 

namówiła ją na zgłoszenie na udział w Konkursie dla Młodzieżowych Liderów właśnie w celu 

wzmocnienia jej umiejętności liderskich. Więc znowu chodziło o terapeutyczne oddziaływania 

doświadczenia.  

Grupa się zmniejszała, była coraz mniej osób, ale najbardziej zawzięci. [Marta] 

Potem razem w grupie trzech osób pisali projekt kabaretowy – tu się rozwinęła, 

pokazywała się na scenie chociaż też nie była w grupie ściśle liderskiej – nie ona 
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pisała skecze – ale starała się być bardzo dobrym wykonawcą.  Stwierdziłam, że jej 

przydałoby się szkolenie liderów, żeby ją wzmocniło, żeby poczuła się pewniej. 

[Opiekunka] 

 I tu robi się naprawdę ciekawie – Konkurs nie zrobił z Marty liderki. Co więcej to doświadczenie nie 

było w jej ocenie szczególnie interesujące. Podjęła wyzwanie i zrealizowała projekt, ale jego przebieg 

i zewnętrzny efekt nie przyniosły jej szczególnej satysfakcji. Tak naprawdę nie chodziło jej bowiem o 

przywództwo czy o wprowadzenie zmiany w otoczeniu. Chciała się sprawdzić w samodzielnym 

działaniu, ale prawdziwe motywy jej zaangażowania były do pewnego stopnia towarzyskie. Marta 

uważa, że osoby, którym chce się działać są ciekawsze, lepiej spędza się z nimi czas. I za główny efekt 

projektu, który przeprowadziła uznaje nie wystawę fotograficzną, czy edukacyjne walory konkursu w 

ramach działania Zwyczajne Indywidualności (nawet myli się wymieniając jego nazwę) tylko to, że 

powstała grupa osób, które pomimo rozjechania się po Polsce do różnych szkół wciąż trzymają się 

razem, z którymi można się zawsze umówić na spotkanie, coś razem zorganizować.  

Co mi się w tym podobało? To, że mogłam pracować z osobami, które chciały tak 

samo bardzo coś zrobić jak ja. Poza tą rutyną można się było jeszcze spotkać i zrobić 

coś więcej. Te osoby były na tyle pozytywnie nastawione, że przyjemnie się pracowało 

przy jakimkolwiek temacie. Można było wyjść z cienia i można było nawiązać takie 

prawdziwe znajomości. [Marta] 

Efekty projektu - to, że grupa, którą udało nam się z kolegą stworzyć nadal trzyma się 

prawie w całości razem. I to jest fajne. Bo pierwsza zasada to stworzyć grupę na 

facebooku, czyli mieć komunikację między sobą. I z tej grupy cały czas ktoś się 

odezwie. Jakieś spotkania w wakacje, wyjazd na wydmy. Powstała duża paczka 

znajomych. [Marta] 

W oczach opiekunki wartościowe jest także to, że biorąc udział w Konkursie dla Młodzieżowych 

Liderów Marta dowiedziała się czegoś o sobie – mianowicie tego, że bycie liderką nie jest jej rolą. 

Wzmocniła się więc w funkcjonowaniu w bardziej naturalnej swojej roli i wzbogaciła o doświadczenie 

samodzielnie przeprowadzonego działania.  

Zaproszona byłam na zakończenie projektu, które było w gimnazjum. To zakończenie 

było mocno niedopięte. Zabrakło organizacji i planowania. I chyba także lidera. Zdaję 

sobie sprawę, że nie każdemu wszystko musi pasować. Jeśli Marta sprawdziła swoje 

siły w roli lidera i wie, że jej to nie pasuje to jest świetnie. Będzie wiedziała, że może 

jest lepszym wykonawcą niż liderem. [Opiekunka] 

Czy jestem liderką? Ciężko stwierdzić. Zależy od definicji. Jeżeli są jakieś działania to 

potrafię być, ale tak ogólnie to pracuję, kiedy już są wytyczone cele. [Marta] 

Warto podkreślić, że zmiana, jaka zaszła w Marcie nie jest efektem jednego działania tylko raczej 

wynikiem procesu dojrzewania poprzez udział w kolejnych projektach. Jest to ewolucja, nie zmiana 

o charakterze rewolucyjnym. 

Marta z początku nie do końca wszystko chwytała i nie była tak bardzo zaangażowana 

w projekt kabaretowy. Z czasem zaczęła się udzielać, pisaliśmy razem skecze, 

spotykaliśmy się po szkole, żeby coś razem robić. Nawet teraz na koniec liceum 

zrobiliśmy razem taki pokaz kabaretowy. Jej mocną stroną jest zaangażowanie i chęć 

działania – kiedyś może tak nie było. Jest też bardziej zorganizowana, poukładana, 

kiedyś było z tym ciężko, była bardzo roztrzepana. Pamiętam jak jej rodzice mieli do 

niej pretensje, że jest taka niepoukładana, lekcje odrabia o drugiej w nocy… Pod 
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koniec szkoły to się zmieniło, dawała sobie radę wszystko mądrzej zorganizować. Na 

pewno po części pomogły jej w tym projekty. [Uczestnik projektu] 

I na zakończenie jeszcze raz motywacja do angażowania się według Marty – alumna Konkursu 

Młodzieżowi Liderzy:  

Dlaczego warto się angażować? Można spotkać naprawdę świetnych ludzi, z którymi 

potem będziemy się przyjaźnić przez długie lata. Bo ludzie, którzy działają w tego typu 

sprawach są bardzo zaangażowani i pozytywnie nastawieni do życia. A z takimi ludźmi 

warto się spotykać. 

Co będzie dalej? 

Marta nie nabrała apetytu na liderowanie, ale zyskała bardzo pozytywne doświadczenie wspólnego 

działania. Raczej nie planuje inicjowania kolejnych projektów, ale deklaruje, że chętnie włączy się w 

to, co wyda jej się interesujące. Będzie dobrym wartościowym współpracownikiem i 

współorganizatorem. 

Podsumowanie  
Z każdej z przyjętych w ramach ewaluacji perspektyw widać, że zarówno dla osób, które czuły się 

liderami już przed przystąpieniem do Konkursu, jak i dla tych, które dopiero w jego trakcie odkrywały 

swój liderski potencjał, to doświadczenie było bardzo wzmacniające i budujące poczucie pewności.  

Oba opisane doświadczenia uczestniczek Konkursu dla Młodzieżowych Liderów wskazują jak bardzo 

uniwersalne wsparcie on daje – obie dziewczyny w pewnym sensie wyniosły z niego to, co było im 

potrzebne. Nieśmiała i dość cicha Ala zyskała pewność siebie, siłę przebicia, które od razu 

wykorzystała wchodząc w nowe środowisko szkolne. Mało przebojowa, nastawiona raczej na 

współpracę niż przewodzenie, Marta krok po kroku zbierała wokół siebie grupę zaprzyjaźnionych, 

pozytywnie nastawionych do życia, aktywnych osób, z którymi jest jej po prostu dobrze. Może będą 

coś razem dalej robić, ale może po prostu pozostaną w kontakcie i będą się dobrze razem czuć.  

Obie dziewczyny właśnie wyjeżdżają ze swoich miejscowości podążając za potrzebą dalszej edukacji. 

Możliwe, że nie wrócą tam na stałe. Co ze sobą poniosą? Wyżej podniesioną głowę, większą 

gotowość do włączania się, wzmacniające, pozytywne doświadczenie. To nie są cechy liderki. Ale na 

pewno ułatwiają nawiązywanie relacji, współdziałanie, dodają odwagi i stymulują aktywność. 

Bardzo ważna jest rola koordynatorów-opiekunów. To te osoby są prawdziwymi przekaźnikami 

podejścia, filozofii „Równać Szanse”. To dorośli liderzy, którzy czuwają nad tym, aby doświadczenie 

zaangażowania się zdobyte przez młodych było dobre i wzmacniające, aby zachowana została 

samodzielność ich działania.  

Co więc daje uczestnikom Konkurs dla Młodzieżowych Liderów? 

Nie każdy z jego uczestników będzie liderem, nie wszyscy którzy do niego trafiają mają liderskie 

cechy, ale wszyscy odnoszą istotne korzyści. Są one następujące: 

 Osoby uczestniczące w szkoleniu są nową grupa odniesienia dla uczestników i uczestniczek 

Konkursu Młodzieżowych Liderów. Panują tam inne standardy, poprzeczka jest podniesiona 

wyżej – składnia do równania w górę. Młodzieżowi Liderzy to grupa wyraźnie inna niż 

pozostali znajomi uczestników i uczestniczek Konkursu. Jest to także istotna grupa wsparcia. 

Tworzą się relacje, które są znacznie głębsze niż te, nawiązywane w szkole. Alumni Konkursu  
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wiedzą, że mogą liczyć na swoje wsparcie, pomoc, korzystają z tego w przypadku różnego 

rodzaju trudności. 

Dla innych moich znajomych nic nie jest ważne. A tu ludzie są bardziej dojrzali, 

poważni. To są ludzie aktywni, im się chce coś robić. [Młodzieżowy Lider]  

 Jest to także istotna grupa wsparcia. Tworzą się relacje, które są znacznie głębsze niż te, 

nawiązywane w szkole, alumni Konkursu  wiedzą, że mogą liczyć na swoje wsparcie, pomoc, 

korzystają z tego w przypadku różnego rodzaju trudności.  

Jeżeli ktoś coś robi i potrzebuje wsparcia, to na pewno je dostanie od naszej grupy. 

Można chociaż słowo wsparcia dostać. I docenienie, jak się skończy jakiś projekt. I 

podpowiedzi, jak jest problem. [Młodzieżowa Liderka] 

Z innymi znajomymi można pogadać, a tu porozmawiać. Rozmowa się tu od początku 

kleiła. To był zupełnie inny kontakt. [Młodzieżowa Liderka] 

 Miała rację Trenerka – spędzany wspólnie czas jest wysokiej jakości i pozwala na tworzenie 

relacji innych niż w codziennym życiu: głębszych, opartych na większym zrozumieniu i 

poczuciu przynależności do tej samej grupy. 

 Najbardziej podkreślany przez uczestników programu jest wzrost pewności siebie – 

wzmocnienie, które otrzymują nie musi zrobić z nich lidera – wychodzą z programu z większą 

wiarą w siebie i swoje możliwości. Pozytywne doświadczenie, jakiego dostarczyło im 

uczestnictwo w programie wzmaga ich apetyt na kolejne działania. 

 Projekty prowadzone przez Młodzieżowych Liderów prowadzą do powstania lokalnych grup 

osób chętnych do działania, aktywnych, angażujących się. To lokalna grupa odniesienia i 

wsparcia dla alumnów Konkursu wracających do swoich miejscowości. Można nawet 

powiedzieć, że do pewnego stopnia jest jej replikacją.  

 Alumni Konkursu planując swoją przyszłość podkreślają chęć zachowania związku z miejscem 

swojego pochodzenia, chcą zrobić coś dla mieszkańców swoich miejscowości w swoim życiu 

zawodowym albo pozazawodowym. Mają poczucie, że zdobyli umiejętności i chętnie się nimi 

podzielą. Dodatkowo w procesie uczestnictwa w różnych projektach spotkali w swoich 

miejscowościach wiele aktywnych osób – wiedzą, że są tam osoby, dla których i z którymi 

mogą pracować. To może stanowić motywację do podjęcia kolejnych działań. 

Bardzo chcę nie oddalać się od mojej miejscowości, bo zobaczyłam, jaki tam jest 

potencjał. I chciałabym stworzyć tam jakąś fundację, która pozwoli mi działać z innymi, 

dać im taką szansę, jaką ja dostałam. [Młodzieżowa Liderka] 
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Rekomendacje ewaluacyjne 
 

Ogólnopolski Konkurs Grantowy 

 Wśród młodzieży uczestniczącej w Programie, tradycyjnie dominowały dziewczęta (65% 

uczestniczek). Dysproporcja ta była nieco większa niż w poprzednim roku (58% dziewcząt w 

edycji 2013), jednak podobna do rozkładu płci w większości edycji OKG (w latach 2008 – 2012 

odsetek dziewcząt wynosił od 60 do 67%). Jak wskazywano w raportach poprzednich edycji, 

znaczenie może mieć w tym wypadku tematyka realizowanych projektów i większe 

zainteresowanie działaniami społecznymi u dziewcząt. Do nadreprezentacji dziewcząt 

przyczyniają się najprawdopodobniej również większe zainteresowanie umiejętnościami 

technicznymi i sportem u chłopców, stereotypy płci, dysproporcja płci wśród osób 

koordynujących projekty (więcej kobiet niż mężczyzn) oraz sposób rekrutacji do projektów. 

Na podstawie danych ilościowych trudno wyciągnąć jednoznaczne wnioski odnośnie przyczyn 

dysproporcji płciowych w projektach. Jednak hipotezy mogą stanowić podstawę do dalszych 

rozważań na temat wyrównywania proporcji uczestników i uczestniczek. Namysł nad tym 

tematem wydaje się tym bardziej istotny, że znaczną dysproporcję płci zaobserwowano 

również podczas zjazdu wszystkich edycji Młodzieżowych Liderów (80% dziewcząt), a więc 

wśród grona młodzieży, która zdecydowała się kontynuować pracę w Programie po 

zakończeniu projektów OKG i RKG. Sugeruje to, że w obecnym kształcie Program nie 

oddziałuje pozytywnie na wyrównanie dysproporcji płci uczestniczek i uczestników. 

 Rekomendacja dla młodzieży: Szczególnie zadbać o umiejętność pozyskiwania wsparcia od 

organizacji i instytucji lokalnych (1. poczucie młodzieży, że może uzyskać wsparcie instytucji - 

dyrekcji szkoły, władz gminy, kuratorium - spadła po Programie; 2. wiara w możliwość 

wsparcia ze strony kuratorium, przedsiębiorstw prywatnych, mediów lokalnych bardzo niska, 

podczas gdy wysoka wiara we wsparcie indywidualnych osób - nauczyciel, kolega - por. 

wykres 19). 

 W trakcie trwania projektów osłabło przekonanie młodzieży o możliwości pozyskania 

wsparcia od organizacji lub instytucji. Ważne jest więc, by obok rozwijania kapitału 

społecznego młodych osób w społeczności, koordynatorzy i koordynatorki pamiętali również 

o budowaniu umiejętności pozyskania wsparcia instytucjonalnego. 

 Wśród młodzieży wzrost deklarowanego wsparcia od organizacji lub instytucji uzyskano 

jedynie w przypadku organizacji pozarządowych. Jednak, z uwagi na to że projekty OKG 

realizowane były właśnie przez organizacje pozarządowe, odsetek osób, które są przekonane 

o możliwości pozyskania takiego wsparcia jest mały (zaledwie 35% młodzieży). Prowadzi to 

do podobnego wniosku, co w poprzednich edycjach – koordynatorzy w zbyt małym stopniu 

uświadamiają uczestnikom, że projekt jest w sensie formalnym prowadzony przez 

organizację pozarządową oraz że jest to podmiot, który może wesprzeć młodzież w realizacji 

ich własnych pomysłów. 

 Wiara młodzieży w umiejętność napisania aplikacji projektowej jest znacząco niższa niż ich 

wiara w inne umiejętności. Można postawić hipotezę, że może to mieć związek z tym, na 

jakim etapie młodzież jest włączana w odpowiedzialność za przebieg projektu. W 

przeprowadzaniu diagnozy lokalnej do projektu brało udział 57% beneficjentów i 

beneficjentek, podczas gdy w późniejsze działania zaangażowanych było ponad 80% osób. 

Warto więc, by w przyszłości koordynatorzy i koordynatorki na wcześniejszym etapie 
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angażowali młodzież w odpowiedzialne zadania projektowe, w tym też w większym stopniu 

włączali ją w pisanie aplikacji. 

 Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż zdecydowana większość młodzieży (79%) nie tylko 

wyraża chęć udziału w kolejnych projektach, lecz deklaruje też motywację do podjęcia się 

trudniejszych, bardziej skomplikowanych działań. Jednak istnieje również grupa młodzieży, 

stanowiąca zdecydowaną mniejszość, u której doświadczenie pracy w projekcie 

spowodowało obniżenie motywacji do działania. Choć projekty były bardzo zróżnicowane 

pod względem oddziaływania na inicjatywę i motywację swoich uczestników i uczestniczek, 

to jednak wydaje się, że spadek ten nie jest sprawą pojedynczych, słabszych projektów. We 

wszystkich projektach znalazły się bowiem osoby, u których chęć działania nieco zmalała. 

Wynik ten wyjaśnić może hipoteza, zgodnie z którą spadek inicjatywy spowodowany jest 

m.in. czynnikami oddziałujących we wszystkich projektach, np. długiego czasu trwania 

projektów wymagających wiele wysiłku od młodzieży, a więc zmęczenia długotrwałym 

obciążeniem. Wniosek taki należałoby potwierdzić kolejnymi obserwacjami. W kolejnych 

edycjach warto zwrócić uwagę na kształcenie umiejętności motywowania u osób 

koordynujących projekty. 

Regionalny Konkurs Grantowy 

 Wiele organizacji RKG aktywizuje się skutecznie w trakcie udziału w Programie: 

o planują pisać znacznie więcej wniosków niż przed Programem (wykres 33),  

o uzyskują po Programie średnio podobną do OKG liczbę dotacji (wykres 34). 

o aktualizują i wykorzystują diagnozę podobnie często, co OKG (wykres 35).  

o Utrzymują silny kontakt z młodzieżą po Programie, prowadzą projekty 

partycypacyjnie (wykres 37) i kontynuują zacieśniają pracę z młodzieżą (wykresy 39 i 

40).  

W związku z tymi efektami rekomendujemy refleksję nad udzielaniem silniejszego wsparcia 

dla grantobiorców RKG oraz zalecamy włączenie młodzieży RKG do badania pre-post, co 

pozwoliłoby dokładniej naświetlić różnice między wpływem obydwu konkursów na młodzież.  

 Dla wielu koordynatorów i koordynatorek metoda pracy z młodzieżą i wspierający kontakt z 

koordynatorami Programu to duże zalety. Jednak niektóre organizacje RKG te same elementy 

podają jako główną rzecz zniechęcającą do ponownego udziału. Wyjaśnienia tej sprzeczności 

upatrywać można w działaniu Programu, podporządkowanemu bardzo wyraźnej myśli 

przewodniej i opartych na mechanizmach propagujących ją. Bardzo prawdopodobna jest 

hipoteza, że te osoby koordynujące, które zgadzały się z ideą Programu i starały się 

realizować projekty zgodnie z propagowanym przez Program podejściem do młodzieży, czuły 

wsparcie. Ci nieliczni, którzy nie zgadzali się z takim podejściem odczuwali konsekwencje w 

postaci bardzo stanowczej reakcji. Przekraczali bowiem granicę, która z punktu widzenia 

założeń Programu jest nienegocjowalna. Zatem głównym zaleceniem wynikającym z takiej 

diagnozy, które może pomóc całkowicie wyeliminować negatywne przypadki byłoby: 

zalecenie wyraźniejszej komunikacji organizacjom przed przystąpieniem do Programu – 

komunikacji tego, jakie podstawowe wartości kierują Programem oraz jasny komunikat, że 

wartości te bezwzględnie muszą być realizowane w projektach. Jeżeli koordynatorzy przed 

przystąpieniem do udziału w Programie będą mieli świadomość tych granic, będą mogli lepiej 

dopasować swoje oczekiwania i plany do tych warunków 
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Ogólnopolski i Regionalny Konkurs Grantowy 

 Organizacje mają małe możliwości uzyskania wsparcia od innych lokalnych organizacji 

pozarządowych i domów kultury (wykresy 29 i 30). Wspierając je w budowaniu lokalnego 

kapitału społecznego warto zwrócić uwagę na kontakty z innymi organizacjami lokalnymi. 

Wyzwania zarządzania 

 Rola Partnerów Regionalnych Programu jest czysto instrumentalna – są księgowymi – jak to 

sami odbierają. Narzekają na zbyt małą rolę w procesie przyznawania dotacji oraz to, że nie 

istnieją w świadomości grantobiorców. Silna potrzeba wspierania uczestników i bycia z nimi 

w bezpośrednim kontakcie zmieniła i osłabiła rolę, która początkowo przypisana była 

Partnerom Regionalnym. Warto zastanowić się nad wyjaśnieniem ich roli, sposobem 

wykorzystania ich zaangażowania, a może w ogóle nad potrzebą istnienia takiego ogniwa 

pośredniego. Być może odpowiedzią na ten problem byłoby zbudowanie kadry doradców 

monitoringu „Równać Szanse”, którzy w ten sposób mogliby się szkolić w praktyce ze 

stosowania tej metody. To również zapewniłoby większe wsparcie organizacjom RKG, które 

w chwili obecnej nie są objęte monitoringiem prowadzonym przez PFDiM.  

 Zasadne byłoby zatem opracowanie i spisanie metody monitoringu „Równać Szanse”, tak aby 

było ją łatwiej i systemowo przekazywać dalej nie tylko wewnątrz zespołu PFDiM i jego 

współpracownikom, ale także organizacjom realizującym Projekty Modelowe – Replikacje.  

Projekty Modelowe – Replikacje  

 Konkurs Projekty Modelowe – Replikacje jest szansą na promocję konkursów RKG i OKG 

wśród potencjalnych uczestników. Ta szansa wydaje się jednak obecnie niewystarczająco 

wykorzystana. Przedmiotem refleksji powinien być sposób skutecznego komunikowania o 

całym Programie „Równać Szanse” i jego ofercie w ramach poszczególnych konkursów. 

 
 
 
 

 


