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Abstrakt 
 

Populacja młodzieży Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego 

 W OKG od początku do końca wzięło udział 538 uczestników i uczestniczek. 

 Kolejne 7110 osób uznać można za pośrednich beneficjentów projektu. Wynik ten jest – 

podobnie jak w poprzedniej edycji – niebywale wysoki i wskazuje na duży zasięg projektów. 

 Wśród młodzieży OKG przeważały osoby w wieku 14 lat (28%). Średnia wieku była jednak w 

edycji 2015 nieco wyższa niż w edycji 2014 i wynosiła nieznacznie ponad 15 lat (15,02 roku), 

ze względu na większy niż w poprzednich edycjach udział młodzieży starszej. 

 Podobnie jak w poprzednich latach, w edycji 2015 przeważała młodzież gimnazjalna (76% 

osób) 

 Wśród beneficjentów OKG dominowały dziewczęta (65% dziewcząt w stosunku do 35% 

chłopców). Sytuacja ta nie zmienia się znacząco na przełomie lat, a w Programie nie są 

podejmowane działania nakierowane na zmniejszenie dysproporcji płci. 

 Zgodnie z założeniami Programu, zdecydowanie najliczniejszą grupę stanowiły osoby 

mieszkające na wsi (55%, 338 osób). W stosunku do poprzednich lat zwiększył się znacząco 

odsetek osób z małych miast, zaś odsetek osób z obszarów wiejskich obniżył się. 

 Średnia ocen młodzieży wynosiła 3,76 i nie różniła się znacząco od średniej w poprzednich 

latach. Również podobnie jak w poprzednich latach, uczestnictwo w Programie było 

niezależne od wyników w nauce – uczestniczkami i uczestnikami były zarówno osoby z 

wysokimi ocenami, jak i ze słabymi wynikami w nauce, a średnia ocen ulegała tylko 

nieznacznym zmianom w trakcie trwania projektów. 

 Większość osób (62%) nie miała wcześniejszego doświadczenia w projektach młodzieżowych. 

Uczestnicy i uczestniczki edycji 2015 mieli większe doświadczenie udziału w projektach 

społecznych niż młodzież w poprzednich edycjach: 

o Choć osoby bez doświadczenia przeważały, to w edycji 2015 było ich mniej niż w 

poprzednich latach.  

o Wzrósł odsetek osób, które brały już wcześniej udział w projektach młodzieżowych 

o W porównaniu z poprzednią edycją, udział osób, które miały już za sobą więcej niż 

jeden projekt wzrósł prawie dwukrotnie (z 9,6% do 17,7%). 

o Można podejrzewać, że efekt ten nie dotyczy młodzieży uczestniczącej w projektach 

RKG lub dotyczy jej w znacznie mniejszym stopniu. 

 

Skuteczność projektów w rozwijaniu umiejętności młodzieży 

 Poziom wiedzy o możliwości pozyskania środków na realizację własnych pomysłów był 

rekordowo wysoki w edycji 2015 – prawie co trzecia osoba (71%, 384 uczestniczki i 

uczestnicy) zdawała sobie sprawę z istnienia takiej możliwości jeszcze przed przystąpieniem 

do Programu. 
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o Najwyższy wzrost zaobserwowano w ramach umiejętności szczegółowej 

występowania przed licznym audytorium (aż u 47,6% młodzieży, 220 osób). Można 

podejrzewać, że młodzież ma stosunkowo niewiele możliwości do treningu tej 

umiejętności, a projekty oferują szanse na jej skuteczne doskonalenie. 

o Kolejnymi najskuteczniej rozwijanymi umiejętnościami okazały się umiejętność 

czytania skomplikowanych tekstów (wzrost u 40.9%, 220 osób), umiejętność 

kontaktu z dorosłymi (40% młodzieży, 215 osób) oraz umiejętność znajdowania 

pomocy w realizacji własnych pomysłów (39,6% młodzieży, 213 osób).  Wzrost 

umiejętności kontaktu z dorosłymi nastąpił pomimo wysokiej oceny tej umiejętności 

jeszcze przed projektem, co sugeruje, że projekt nie tylko przyczynił się do rozwoju, 

ale też pozwolił młodzieży uświadomić sobie nowe możliwości rozwoju (np. 

umożliwił wyobrażenie sobie kontaktu innego niż dotychczas). 

o Wśród umiejętności szczegółowych związanych z samooceną zasobów własnych I 

środowiska, najsłabiej projekty rozwijały umiejętność nauki w szkole – co jest zgodne 

z założeniami Programu o wspieraniu umiejętności zupełnie innych niż te, na których 

skupia się system tradycyjnej edukacji. 

 Wyniki edycji 2015 aż u 95% uczestniczek i uczestników (508 osób) zaobserwowano wzrost 

umiejętności i cech związanych z planowaniem własnej przyszłości. Wynik ten jest spójny z 

wynikami poprzedniej edycji (wzrost u 90% młodzieży w edycji 2014) i wskazuje na dużą 

skuteczność metod stosowanych w Programie. 

o W edycji 2015 zaobserwowano duży wzrost wszystkich badanych umiejętności 

szczegółowych związanych ze wskaźnikiem planowania i realizacji własnej przyszłości. 

Najsilniej młodzież rozwinęła umiejętność nawiązywania kontaktu z dorosłymi i 

zwracania się do nich w różnych sprawach (83% 450 osób) oraz zdolność do 

zachęcania innych do działania, czyli umiejętność motywowania innych (wzrost u 

76%, 409 osób). 

o Stosunkowo najsłabiej rozwinięte zostały wśród młodzieży umiejętności 

przyznawania się do błędów i dotrzymywania zobowiązań, choć i w tych obszarach 

poziom rozwoju był wysoki (odpowiednio 67% i 71%). A zatem projekty OKG edycji 

2015 nieco słabiej wspierały kompetencje osobiste i nieco większy nacisk kładły na 

umiejętności interpersonalne. 

o W obszarze planowania własnej przyszłości najmniejszy wzrost zaobserwowano w 

ramach „samoświadomości”, czyli tego, na ile młodzież wie, czym chciałaby 

zajmować się w przyszłości. Wynik ten wynika w dużej mierze z wysokiego poziomu 

samoświadomości młodzieży już w momencie przystępowania do Programu 

(sprecyzowaną wizję własnej przyszłości posiadało aż 74,4%, 398 osób). 

 W edycji 2015 wiara w siebie wzrosła u 55% młodzieży (295 osób). 

o Podobnie jak w poprzednich edycjach, najmniej rozwijanym elementem składowym 

wiary w siebie u młodzieży okazało się poczucie sprawstwa. W edycji 2015 u 17% (64 

osób) poczucie sprawstwa pozostało całkowicie bez zmian, u 41% wzrosło (233 

osób), a u 42% spadło (239 osób). Zdecydowana większość zaobserwowanych zmian 

była bardzo nieznaczna. Wynik ten potwierdza, że poczucie sprawstwa jest cechą 

silnie ukształtowaną i trudną do zmiany u młodzieży. Znacznie bardziej jednoznaczny 

jest wpływ projektu na umiejętności związane z realizacją działań. Zaobserwowano 
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wzrost we wszystkich badanych obszarach tych umiejętności. Największy obejmował 

te umiejętności, które wiążą się bezpośrednio z przygotowaniem i planowaniem 

projektów, a więc: planowanie budżetu (wzrost u 45% młodzieży, 242 osób), pisanie 

aplikacji (42%, 226 osób) i przygotowanie harmonogramu (40%, 217 osób). Projekty 

dostarczyły więc młodzieży doświadczeń skutecznego działania projektowego. 

 Prawie wszyscy uczestnicy i uczestniczki, którzy brali udział w projektach od początku do 

końca trwania Programu byli usatysfakcjonowani doświadczeniami. Co więcej, aż 73,8 % 

młodzieży (397 osób) deklarowało, że projekt przekroczył ich oczekiwania. 

 Wśród osób, które uczestniczyły w szkoleniu dla Młodzieżowych Liderów wyniki były wyższe, 

niż w całej populacji młodzieży OKG – zgodnie z intuicją, że na szkolenie to wysyłane są 

przede wszystkim osoby ze skutecznie realizowanych projektów. Dotyczy to zarówno 

satysfakcji z projektów, jak i oceny wzrostu własnych umiejętności w trakcie projektów. 

 Siła oddziaływania skutecznych projektów RKG jest w wielu obszarach porównywalna z siłą 

oddziaływania skutecznych projektów OKG. 

o Satysfakcja Młodzieżowych Liderów i Liderek RKG (wszyscy deklarowali, że projekt 

przekroczył ich oczekiwania, 75% osób deklarowało maksymalną ocenę satysfakcji) 

była większa niż u Młodzieżowych Liderek i Liderów OKG (maksymalna ocena u 46% 

osób, projekty przekroczyły oczekiwania 73% osób). 

o Oceny Młodzieżowych Liderów i Liderek dotyczące podmiotowego traktowania i 

zdobywania doświadczeń w projektach OKG są bardzo zbliżone do ocen projektów 

RKG. Co więcej, w 6 z 10 badanych kategorii projekty RKG zapewniły młodzieży nieco 

silniejsze pozytywne doświadczenia niż projekty OKG (patrz wykres 3.5.4.) 

 Projekty RKG docierają do mniej doświadczonej grupy młodzieży. 

o wśród uczestniczek i uczestników szkolenia Młodzieżowych Liderów wywodzących 

się z OKG prawie wszyscy (9 z 10 osób) angażowali się już wcześniej w projekty i 

działania na rzecz lokalnej społeczności, podczas gdy wśród osób wywodzących się z 

projektów RKG doświadczenia takie miała tylko połowa badanych (6 z 12 osób). 

 Projekty RKG skutecznie rozwijają umiejętności założone w Programie. Jednak projekty RKG i 

OKG różnią się pod względem tego, na jakie umiejętności kładą nacisk. 

o Umiejętności planowania własnej przyszłości i realizacji tej przyszłości wzrosły u 

większego odsetka młodzieży RKG niż OKG. Aż w 5 z 9 badanych kategorii cała 

badana młodzież RKG zadeklarowała, że w trakcie projektu ich umiejętności wzrosły  

o Umiejętności, w których wzrost deklarował najmniejszy odsetek Młodzieżowych 

Liderów i Liderek OKG były tymi samymi, w których wzrost obserwowali wszyscy lub 

prawie wszyscy po projektach RKG (por. wykres 3.2.3). Odwrotne stwierdzenie 

również jest prawdziwe – dwa obszary, w których najmniejszy był rozwój młodzieży 

RKG (planowanie czasu i załatwianie spraw w instytucjach) stanowiły jednocześnie 

obszary, w których rozwój zaobserwowała zdecydowana większość młodzieży OKG.   

 Obydwa konkursy, OKG i RKG, spełniają skutecznie funkcję rozwoju umiejętności młodzieży, 

jednak realizują ją w widocznie różny sposób. Konkursy obejmują młodzież z różnymi 

potrzebami i na różnych etapach rozwoju umiejętności. Zalecamy uwzględnienie młodzieży 

RKG w badaniu pre i post, by móc poddać dokładniejszej analizie oddziaływanie projektów 

RKG na młodzież. 
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 Warto zwrócić większą uwagę na wpływ, jaki wywierają na przebieg projektu i na jego 

uczestników dwie grupy: rodzice oraz szkoła.   

o Rodzice są niewykorzystanym sojusznikiem projektów – nie są informowani o tym, 

w co ich dzieci się angażują, nie znają tematu ani harmonogramu działań, nie dociera 

do nich informacja o ich celu. Tymczasem jest to grupa, która po pierwsze ma 

możliwość zaobserwowania i wsparcia zmiany, jaka zachodzi w ich dzieciach i po 

drugie mogą być pomocni w momentach kryzysowych. 

o Szkoła z kolei często nie jest sojusznikiem projektu. Widzi świat ze swojej 

perspektywy, jest zainteresowana uczniem, który wykonuje swoje szkolne obowiązki, 

a nie działa poza instytucją.  Jest to czynnik, który na pewno ma duże znaczenie dla 

uczestników projektów i należy być świadomym tego wpływu. Być może warto 

uczulić koordynatorów na wspieranie uczestników w ewentualnych konfliktach w 

szkole. 

 

Skuteczność Programu w rozwijaniu organizacji otrzymujących dotacje 

Organizacje realizujące projekty w konkursach OKG i RKG spełniały założenia Programu: 

 Program ukończyło 25 organizacji OKG i 110 organizacji RKG. 

 Zgodnie z założeniami Programu, wszystkie projekty OKG realizowane były przez organizacje 

pozarządowe, przede wszystkim przez stowarzyszenia (86%, 25 organizacji w tym kluby 

sportowe i ochotnicze straże pożarne). Projekty RKG realizowane były przede wszystkim 

przez stowarzyszenia (44%, 49 organizacji) i domy kultury (24%, 27 organizacji). 

 Wśród organizacji RKG było nieco więcej podmiotów, które przystępując do Programu nie 

miały doświadczenia w prowadzeniu projektów (31%, 8 organizacji  OKG i 36%, 40 organizacji 

RKG). Wśród RKG było też więcej organizacji z dużym doświadczeniem (doświadczenie 36%, 

40 organizacji) 

W edycji 2015 Program wpłynął pozytywnie na rozwój organizacji uczestniczących w obydwu 

konkursach. Najważniejsze zaobserwowane efekty to: 

 Podobnie jak w poprzedniej edycji, już przed przystąpieniem do Programu organizacje 

deklarowały, że ich lokalny kapitał społeczny jest niezwykle wysoki. W przypadku RKG ponad 

90% organizacji zadeklarowało, że potrafiłyby uzyskać wsparcie dla aż 5 typów przedsięwzięć, 

zaś wśród OKG wynik ten osiągnięto aż dla 6 typów działań. 

o Najsłabiej organizacje oceniały możliwość uzyskania pomocy finansowej, najlepiej 

oceniano możliwość użyczenia sali na spotkania. 

o Pomimo tak wysokich deklaracji początkowych, organizacje OKG po Programie 

zdeklarowały wzrost wsparcia we wszystkich badanych kategoriach (największy w 

obszarach najsłabiej wspieranych przed rozpoczęciem Programu: pozyskiwanie 

materiałów oraz mniejszych i większych kwot pieniędzy) 

o Przed przystąpieniem do Programu organizacje RKG deklarowały, że mogą 

pozyskiwać wsparcie od znacznie większej liczby podmiotów lokalnej społeczności, 

niż organizacje OKG.  
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o Wśród RKG odsetek deklarowanego wsparcia spadł w 3 kategoriach. Oznacza to, że 

organizacje RKG miały okazję skonfrontować z rzeczywistością swoje wyobrażenia o 

wsparciu, jakie mogą uzyskać od sojuszników w lokalnej społeczności. 

o Spadek możliwości pozyskania wsparcia finansowego wśród RKG po zakończeniu 

projektu to sygnał, by uwzględnić temat pozyskiwania środków zewnętrznych 

(fundraisingu) w rozmowach w trakcie wizyt monitorujących i w szkoleniach dla 

koordynatorów RKG. 

 Rozwój różnorodności wsparcia lokalnego (mierzonego liczbą źródeł możliwego wsparcia dla 

jednego typu działań) był nieco silniejszy, ale nieco mniej równomierny wśród organizacji 

OKG niż wśród RKG (wzrost o średnio 0,3 źródła wsparcia dla każdego typu działania w 

przypadku OKG i 0,19 dla RKG). 

o Organizacje OKG miały po Programie największy wzrost liczby źródeł wsparcia dla: 

poszukiwania środków na działania, drukowania materiałów i pozyskania darowizny  

materiałów (więc tych działań, dla których wsparcie przed Programem było najniższe 

– por. wykres 4.2.1.) 

o Dla organizacji RKG wzrost różnorodności wsparcia był podobny w każdym badanym 

typie działania.  

 Dla organizacji OKG uczestnictwo w Programie to szansa na rozwój sieci kontaktów w 

społeczności lokalnej, podczas gdy projekty RKG dają organizacjom przede wszystkim okazję 

do weryfikacji własnych wyobrażeń o posiadanym wsparciu społecznym. 

 Zgodnie z założeniami Programu Równać Szanse, uczestnictwo w Programie powinno wiązać 

się ze zwiększeniem aktywności organizacji. Średnia liczba projektów prowadzonych przez 

organizacje w trakcie trwania Programu wzrasta podobnie w grupie OKG i RKG o ok. 0,5 

projektu. 

o Podobnie jak w poprzednich latach, liczba wniosków o dotacje składanych przez 

organizacje tuż po zakończeniu Programu jest nieco niższa niż na jego początku, co 

najprawdopodobniej świadczy o dużym wysiłku, jaki stanowi prowadzenie projektów 

w Programie Równać Szanse.   

o Po Programie organizacje RKG są bardziej aktywne niż organizacje OKG (RKG składają 

średnio 3,2 wniosku, a organizacje OKG średnio 2,4 wniosku). 

o Organizacje OKG są bardziej skuteczne w pozyskiwaniu środków po Programie niż 

RKG – 77% wniosków OKG uzyskało dotacje, a wśród wniosków RKG 66%. Pomimo 

niższej skuteczności, organizacje RKG pozyskują środki na średnio większą liczbę 

projektów (po Programie organizacje RKG uzyskały średnio po 2,1 dotacji 

projektowych, a OKG średnio po 1,86 dotacji). 

 Wpływ Programu na organizacje OKG jest bardziej jednolity niż na RKG. Prawie wszystkie 

podmioty OKG (22 organizacje, 92%) zwiększyły swoją aktywność po Programie, wśród RKG 

odsetek ten jest mniejszy (84%, 60 organizacji). Wśród RKG mniej jest organizacji aktywnych, 

jednak te, które ubiegają się o granty wyróżniają się bardzo wysoką aktywnością (organizacji 

OKG średnio 2,6 wniosku). 

 Aż 93% organizacji RKG (80 organizacji) zadeklarowało, że przed przystąpieniem do realizacji 

projektu przeprowadziło diagnozę potrzeb lokalnej społeczności. 
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o W obydwu konkursach organizacje pozyskiwały informacje przede wszystkim w 

dialogu z rodzicami lub innymi dorosłymi oraz ze szkołą. Trzy źródła, po które sięgano 

najrzadziej to: osoby duchowne, dane z urzędu pracy i dane statystyczne.  

o Organizacje OKG przeprowadziły dokładną analizę danych w trakcie diagnozy przed 

projektem, zaś po zakończeniu udziału w Programie aktualizowały posiadane 

informacje przede wszystkim badając te źródła, które są najbardziej zmienne (spadek 

liczby źródeł pozyskiwania danych z 6,23 do 6,0 oraz spadek pozyskiwania informacji 

z danych statystycznych).  

 Wykorzystywały do tego wzmocnione w trakcie Programu relacje z 

Podmiotami społeczności lokalnej (częściej przed Programem pozyskiwano 

informacje z rozmowy ze szkołą, dorosłymi, samorządem, duchownymi). 

 Projekt skutecznie motywuje organizacje RKG do poznawania i analizowania potrzeb lokalnej 

społeczności. Organizacje RKG po zakończeniu Programu z prawie każdego typu źródeł 

korzystały częściej niż przed Programem (z wyjątkiem danych z ośrodków pomocy społecznej 

oraz rozmów ze szkołą). Diagnozując potrzeby po Programie, organizacje RKG korzystały 

średnio z 4,5 źródła (wzrost z 4,33).   

 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 mniejszy. 

o Organizacje OKG przed rozpoczęciem udziału w Programie włączały młodzież przede 

wszystkim w wymyślanie pomysłu, jak również w pisanie i konsultacje projektu (po 

96%, 25 organizacji).  

o Organizacje RKG przed Programem włączały młodzież najczęściej w etap wymyślania 

pomysłu (82%, 91 organizacji). 

 Po zakończeniu udziału w Programie organizacje rzadziej niż przed Programem włączały 

młodzież w etap wymyślania pomysłu. Z kolei częstość włączania młodzieży w pozostałe 

etapy po Programie wzrosła. Pomysły na kolejne projekty wymyślane były w trakcie 

poprzedniego projektu oraz w trakcie badania potrzeb i ich analizy wspólnie z młodzieżą i 

innymi podmiotami lokalnymi. W konsekwencji kolejne projekty stają się naturalną 

kontynuacją poprzednich działań, wynikają z nich. 

 Po zakończeniu Programu różnice między OKG i RKG w partycypacji młodzieży w tworzeniu 

projektu zmniejszyły się. Po Programie organizacje OKG wciąż były bardziej partycypacyjne, 

choć wśród RKG zaobserwowano większą pozytywną zmianę po Programie. 

 Większość organizacji utrzymała kontakt z młodzieżą po zakończeniu projektu.  

o Wyniki dotyczące trwałości współpracy z młodzieżą są podobne wśród organizacji 

OKG i RKG. Kilka miesięcy po zakończeniu projektów 100% organizacji OKG (23 

organizacje OKG odpowiadające na pytanie 6 m-cy po Programie) i 97% organizacji 

RKG (74 organizacje spośród 76 RKG odpowiadających na pytanie 12 miesięcy po 

Programie) zadeklarowało, że podtrzymało kontakt z częścią uczestników.   

o Organizacje OKG częściej przejmowały metodę pracy z młodzieżą wykorzystywaną w 

Programie (56% OKG w stosunku do 36% RKG). 
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Program „Równać Szanse” wywiera trwały wpływ na organizacje. 

 Zdecydowana większość organizacji planuje ponownie wziąć udział w Programie „Równać 

Szanse” (87% organizacji OKG i aż 91% organizacji RKG). 

o Organizacje planują przede wszystkim powtórzyć udział w tym konkursie, w którym 

brały udział w edycji 2015 – 74% organizacji OKG deklaruje chęć ponownego udziału 

w konkursie OKG i aż 83% organizacji RKG deklaruje chęć ponownego udziału w RKG. 

o Jeśli weźmiemy pod uwagę wyłącznie organizacje RKG, które mogą startować w OKG, 

a więc organizacje pozarządowe, chęć startu w przyszłości w OKG deklaruje 31,4%  z 

nich. Na podstawie zgromadzonego materiału można postawić tezę, że korzyści 

związane z przejściem z konkursu regionalnego do ogólnopolskiego są 

komunikowane słabiej niż związane z nim zagrożenia. 

 Do ponownego udziału organizacje OKG zachęca przede wszystkim: podejście do pracy z 

młodzieżą, przyjazne procedury i elastyczność Programu „Równać Szanse” oraz wsparcie 

merytoryczne, które otrzymują osoby koordynujące projekty w Programie. Organizacje RKG 

jako aspekty zachęcające wymieniają prawie taki sam zestaw zalet, a więc: skuteczność 

podejścia do młodzieży, proste i czytelne zasady konkursu RKG oraz elastyczność konkursu – 

tu rozumiana jako możliwość doboru różnych pomysłów projektowych i dopasowanie 

tematyki do preferencji młodzieży. 

 Zapytane o czynniki zniechęcające do ponownego udziału, tak koordynatorzy OKG, jak i RKG 

najczęściej odpowiadali, że nie zniechęca ich nic.  

 W przypadku OKG najczęściej wymieniane wady Programu to: długi czas trwania projektów 

(co obciąża organizacje i sprawia że utrzymanie grupy jest trudne), obawę przed rozliczaniem 

VAT oraz brak elastyczności procedur Programu. 

o Brak elastyczności precyzowany był jako sztywne podejście do projektów podczas 

wizyt monitorujących. Wspomniano także brak możliwości wymiany części osób 

uczestniczących w projekcie 

 W przypadku RKG najczęściej wymieniane aspekty zniechęcające do ponownego udziału w 

Programie to: sposób monitorowania i kontroli projektów (w tym komunikację z 

pracownikami Programu, zwłaszcza podczas wizyt monitorujących), długi czas trwania 

projektów oraz brak informacji zwrotnej w przypadku braku zakwalifikowania projektu do 

finansowania (informacja otrzymana na bazie doświadczeń organizacji z innymi edycjami 

Programu). 

o Projekty RKG w Programie realizowane są w krótszym czasie i przy mniejszej liczbie 

szkoleń i wsparcia niż OKG, co może skutkować pośpieszną komunikacją, która dla 

osób prowadzących projekty jest niewystarczająca i odczytywana jest negatywnie – 

tak w formie, jak i niewystarczająco zakomunikowanej i wyjaśnionej treści. Zalecana 

wydaje się w związku tym zmiana w obszarze udzielanego wsparcia merytorycznego i 

informacji zwrotnej dla projektów RKG, zwłaszcza biorąc pod uwagę efekty, jakie 

przynoszą w postaci wzrostu wskaźników badanych w Programie.  

 W obydwu konkursach grantowych prawie wszyscy koordynatorzy i koordynatorki 

pozytywnie oceniają szkolenia, w których brali udział.  

o W OKG szkolenia jako przydatne dla realizacji działań projektu w Programie oceniło 

96% koordynatorek i koordynatorów (23 osoby), zaś przydatność szkoleń dla 
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funkcjonowania organizacji po Programie pozytywnie oceniło 92% osób (22 

koordynatorek i koordynatorów).   

o W RKG szkolenia jako przydatne dla realizacji działań projektu w Programie oceniło 

94% koordynatorek i koordynatorów (64 osoby), zaś przydatność szkoleń dla 

funkcjonowania organizacji po Programie pozytywnie oceniło 92% osób (62 

koordynatorek i koordynatorów).   

 Dla osób koordynujących projekty OKG najbardziej przydatne na szkoleniach okazały się: 

praca nad umiejętnościami interpersonalnymi koniecznymi w pracy z młodzieżą, planowanie 

i koordynowanie projektów oraz umiejętności związane z pisaniem wniosków grantowych i 

rozliczaniem projektów. 

 Dla koordynatorek i koordynatorów RKG najbardziej przydatne na szkoleniach były: rola 

koordynatora w pracy z młodzieżą w podejściu Programu oraz umiejętności konieczne do 

wypełnienia tej roli (np. trzymanie się „z tyłu” i oddawanie decyzyjności), umiejętności 

interpersonalne w pracy koordynatora/koordynatorki (np. umiejętność rozmowy z 

młodzieżą, umiejętność słuchania i komunikacji z grupą) oraz umiejętności związane ze 

składaniem wniosków grantowych i koordynowaniem projektów. 

 W odpowiedziach osób koordynujących projekty OKG na temat tego, na co chcieliby położyć 

większy nacisk w szkoleniach brak było jednej, dominującej odpowiedzi. 

 Wśród RKG najczęstszym obszarem, którego zabrakło na szkoleniach była wyraźna potrzeba 

poświęcenia większej ilości czasu szkoleń na wymianę doświadczeń między osobami 

koordynującymi projekty  

 Kilka miesięcy po zakończeniu projektów koordynatorzy i koordynatorki OKG deklarowali, że 

projekt skutkował pozytywnymi zmianami w życiu organizacji i społeczności lokalnej (83%, 19 

organizacji spośród 23 odpowiadających, podczas gdy pozostałe 4 organizacje deklarowały 

brak długofalowych zmian). Wśród RKG aż 89% osób koordynujących (59 podmiotów) 

zadeklarowało, że uczestnictwo w Programie miało pozytywne konsekwencje dla 

funkcjonowania organizacji i jej otoczenia 

o Wśród OKG najczęściej wymieniane pozytywne zmiany to: pozytywna zmiana w 

sposobie funkcjonowania młodzieży, zwiększenie aktywności organizacji prowadzącej 

projekt oraz wzrost autorytetu i prestiżu organizacji w społeczności lokalnej. 

o Osoby koordynujące projekty RKG jako pozytywne zmiany najczęściej wymieniały: 

przyjęcie przez organizację podejścia do młodzieży upowszechnianego w Programie, 

aktywizację samej młodzieży i jej zaangażowanie w działania lokalnej społeczności 

oraz wzrost aktywności organizacji prowadzącej projekt. 

Zmiana w Regionalnych Konkursie Grantowym  

 Trwający sześć miesięcy projekt, realizowany w ramach Regionalnego Konkursu 

Grantowego, daje szansę na zaistnienie zmiany. Możemy stworzyć następującą typologię 

zmian: 

o Zmiana w uczestnikach: zmiana wewnętrzna w uczestnikach, zmiana interpersonalna 

wśród uczestników (powstanie grupy), zmiana wizerunku młodzieży, 
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o Zmiana w organizacjach: budowanie kapitału ludzkiego i społecznego organizacji, 

zwiększenie rozpoznawalności i zmiana wizerunku, zwiększenie aktywności, 

zinternalizowanie filozofii „Równać Szanse”.  

o Zmiana w osobach koordynujących projekt: zinternalizowanie filozofii Programu 

„Równać Szanse”  

o Zmiana w społeczności.  

 Sam wzrost kompetencji i wiedzy uczestników bez elementu zmiany w postawach, poczuciu 

sprawstwa, pewności siebie, własnego wizerunku nie jest wskaźnikiem sukcesu. Projekt 

zakończony sukcesem pozostawia po sobie grupę młodzieży, której postawa wobec 

rzeczywistości uległa zmianie – z pasywnej na aktywną. Projekt zakończony sukcesem 

buduje przekonanie uczestników o tym, że mogą aktywnie wpływać na otaczający ich 

świat.  

 I w oczach uczestników projektów, i w oczach ich koordynatorów zmiana w młodzieży jest 

najważniejszym miernikiem sukcesu. Młodzież dorzuca jeszcze trwałość powstałej w wyniku 

realizacji projektu grupy oraz jej ciągłą chęć do działania. I poczucie satysfakcji po 

zakończeniu działania. 

 Czynniki zwiększające szanse na osiągnięcie sukcesu: właściwy wybór tematu, postawa osoby 

koordynującej i wyjście poza dotychczasową sieć kontaktów młodzieży. 

 Porażka przejawia się najczęściej niemożliwością utrzymania grupy – jeśli uczestnicy nie są 

zaangażowani, nie mają poczucia tworzenia czegoś, wywoływania jakiejś zmiany, wywierania 

wpływu, wtedy grupa jest na tyle słaba, że łatwo rozpada się: 

o pod ciśnieniem wewnętrznych nieporozumień (które zawsze się zdarzają: ktoś coś obiecał 

i nie dotrzymał słowa, jeden robi więcej, drugi robi mniej, trudno jest znaleźć kompromis 

między różnymi wizjami…) lub  

o konieczności pogodzenia projektu z obowiązkami szkolnymi (typowy kryzys końca 

semestru czy końca roku szkolnego). 

 

 

 



Wstęp 
 

Niniejszy raport stanowi podsumowanie badania ewaluacyjnego edycji 2015 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 konkursów dodatkowych, 

przeznaczonych dla podmiotów, które już skorzystały z któregoś z konkursów 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. 
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Rysunek 2. Drzewo celów Programu „Równać Szanse” w odniesieniu do grantobiorców prowadzących 

projekty w Programie wraz z metodami realizacji. 

 

 

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

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

druga opisuje metodologię badań ewaluacyjnych edycji 2015. W części trzeciej przedstawione zostały 

pozyskane dane dotyczące młodzieży uczestniczącej w projektach Programu, wraz z analizą realizacji 

celów dotyczących młodzieży. Część czwarta, analogicznie, zawiera dane i ewaluację realizacji 

zamierzeń Programu w odniesieniu do grantobiorców dwóch głównych konkursów grantowych 

Programu. Części piąta zawiera wnioski dotyczące rozumienia zmiany, sukcesu i porażki w 

Regionalnym Konkursie Grantowym, a więc przedmiotu dociekań dodatkowej części ewaluacji. 

Raport zamykają rekomendacje ewaluacyjne (część szósta). W części siódmej Czytelnik znajdzie opisy 

studiów przypadku badanych projektów Regionalnego Konkursu Grantowego.  
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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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Organizacja – Podmiot działający w społeczności. W niniejszym raporcie 

określenie „organizacja” używane jest w szerszym 

znaczeniu i obejmuje zarówno organizacje pozarządowe, 

jak i grupy nieformalne, czy domy kultury. 

Program – Program „Równać Szanse” 

Szkolenie Młodzieżowych 

Liderów, szkoła letnia – 

Kilkudniowe szkolenie, w którym biorą udział osoby 

uczestniczące w Konkursie dla Młodzieżowych Liderów 

„Równać Szanse”. 

1. Metodologia badania ewaluacyjnego edycji 2015 Programu „Równać 
Szanse” 

Podobnie jak w poprzednich latach, w edycji 2015 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 2015 dodatkowo ewaluacją objęto Regionalny Konkurs Grantowy, którą uzupełniły ankieta 

oraz wywiad grupowy przeprowadzone z osobami uczestniczącymi w Szkoleniu Młodzieżowych 

Liderów w 2017 roku (a pochodzących z projektów RKG i OKG edycji 2015). 

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: 

 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 
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 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 2015 Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego i Regionalnego Konkursu 

Grantowego Programu „Równać Szanse” z uwzględnieniem źródeł danych.  

 

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 111 koordynatorek i koordynatorów RKG, zaś w badaniu na 

zakończenie udziału w Programie uczestniczyło 25 osób koordynujących projekty OKG i 109 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 

 

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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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 wzięło 615 osób, zaś w 

ankiecie końcowej 538 osób. Spadek liczby uczestników wynika m.in. z faktu, że jedna organizacja 

wycofała się z udziału w Programie. Obydwie ankiety wypełniło 536 osób. Różnice w liczebnościach 

populacji przy poszczególnych pytaniach wynikają z faktu, że nie wszystkie osoby odpowiedziały na 

wszystkie pytania zawarte w ankiecie. 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 25 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 

„Równać Szanse” 2015, ze szczególnym uwzględnieniem takich kwestii jak: 

 założenia dotyczące konkursów OKG i RKG, 

 charakterystyka organizacji realizujących projekt i ich otoczenia społecznego, 

 charakterystyka uczestników projektów, 

 charakterystyka działań podjętych w ramach projektu, 

 stopień partycypacji i upodmiotowienie młodzieży w ramach projektów. 
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Harmonogram badania RKG i OKG 

Badanie OKG i RKG przeprowadzone zostało w okresie od maja do września 2017 roku. 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 

postawionych 

celów   

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   

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  
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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. 
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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 2015 jakościowym badaniem ewaluacyjnym objęto Regionalny Konkurs Grantowy. 

Ewaluacja ta obejmowała studia przypadków – analizy sześciu wybranych projektów RKG. Ewaluację 

rozszerzono także o wywiad grupowy z osobami uczestniczącymi w Szkoleniu Młodzieżowych 

Liderów w 2017 roku (a pochodzących z projektów RKG i OKG edycji 2015). Wywiad ten uzupełniono 

krótką ankietą internetową, którą wypełniali uczestnicy i uczestniczki na kilka dni przed rozpoczęciem 

szkolenia. 

Ewaluacja jakościowa Regionalnego Konkursu Grantowego  

W tegorocznej ewaluacji konkursu „Równać Szanse” postanowiłyśmy skupić jakościową część zadania 

na Regionalnym Konkursie Grantowym. Postawiłyśmy sobie następujące pytania: 

a) Czy trwający sześć miesięcy projekt realizowany w ramach Regionalnego Konkursu 

Grantowego daje szansę na zaistnienie zmiany? Jeśli tak, to gdzie ta zmiana może zajść? W 

czym się przejawia? 

b) Co oznacza sukces projektu – jak definiują go poszczególni aktorzy (koordynator, uczestnicy, 

inni), co do niego prowadzi? 

c) Co oznacza porażka/brak sukcesu? Jak definiują go poszczególni aktorzy? Co może do niej 

prowadzić? 

d) Jak z perspektywy uczestników Regionalnego Konkursu Grantowego wygląda Konkurs 

Ogólnopolski? Czy dążą do przejścia do konkursu ogólnopolskiego? Dlaczego?  

Aby odpowiedzieć na powyższe pytania przeprowadzono 6 studiów przypadków. Na każde studium 

składały się 3 wywiady przeprowadzone z: koordynatorem projektu, jego uczestnikiem i dodatkową 

osobą (drugim uczestnikiem, rodzicem uczestnika, przedstawicielem samorządu lub asystentem 

koordynatora).  

Projekty objęte dokładniejszym badaniem zostały wyłonione z listy uczestników konkursu RKG edycji 

2015 we współpracy z Koordynatorem Programu. Przy wyborze zastosowane zostały dwa główne 

kryteria: 

 Kwalifikacja projektu przez koordynatora Konkursu jako sukces lub projekt, który napotkał 

przeszkody – tu głównymi wskaźnikami były kłopoty realizacyjne lub konieczność 

wprowadzenia programu naprawczego; 

 Zróżnicowanie podmiotów realizujących projekty – wśród wskazanych podmiotów były 

instytucje samorządowe (biblioteka, dom kultury), pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) 

oraz grupa nieformalna. 

W efekcie skrzyżowania tych kryteriów do studiów przypadków zostały wybrane: 

 Nazwa podmiotu Tytuł projektu Wywiady 

1. Grupa Inicjatywna TAGET „Zakeszowani” Koordynatorka, uczestniczka i 

przedstawicielka Starostwa Powiatowego 

(Wydział Promocji Powiatu) 

2. Fundacja KAROLAT „Podziel się pasją” Koordynatorka, uczestniczka i mama 

dwóch uczestniczek 

3. MOK w Sławkowie „Młodzieżowa Asystentka koordynatorki, dwie 
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Galeria Za Sceną” uczestniczki – Młodzieżowe Liderki 

4. Gminna Biblioteka 

Publiczna w Chmielniku 

„BAJAM” Koordynatorka, koordynator, uczestnik 

5. Stowarzyszenie Franopol - 

Sosnowa Kraina 

„A może z lotu 

ptaka” 

koordynatorka, uczestniczka i 

przedstawicielka samorządu 

6. Gminny Ośrodek Kultury w 

Główczycach 

„Pamiętaj za kim 

stoisz” 

Koordynator, asystentka koordynatora  

i uczestnik 

 

Studia przypadku zostały uzupełnione o niewielkie badanie osób uczestniczących w Szkoleniu dla 

Młodzieżowych Liderów Równać Szanse, które pochodziły z edycji 2015 Równać Szanse. 

Przeprowadzony został wywiad grupowy z Młodzieżowymi Liderami po ich szkoleniu w Warszawie. 

W dyskusji wzięło udział 20 młodych osób pochodzących z OKG i RKG.  

Osoby, które zakwalifikowały się do konkursu Młodzieżowych Liderów wypełniały przed 

rozpoczęciem szkolenia ankietę internetową. W ankiecie tej wzięło udział 12 osób zgłoszonych na 

szkolenie po projektach RKG oraz 13 osób po projektach OKG (łącznie 25 osób). Badanie zawierało 

pytania o doświadczenia Młodzieżowych Liderów i Liderek w zakończonych projektach. Ponieważ 

każda osoba odpowiadająca udzieliła informacji na temat konkursu, w którym brała udział, badanie 

stanowiło ilościowy pilotaż do dalszych badań młodzieży RKG – pozwoliło na wstępne porównanie 

odpowiedzi Młodzieżowych Liderów i Liderek OKG i RKG oraz zarysowanie obszarów możliwych 

podobieństw i różnic między doświadczeniami młodzieży w obydwu konkursach. Tym samym, 

badanie ilościowe uzupełniło wnioski z badań jakościowych projektów RKG, a także pomogło 

sformułować zalecenia odnośnie kolejnych ewaluacji.  

Ze względu na niewielką liczebność badanej próby, badanie ankietowe ma charakter eksploracyjny i 

może jedynie wskazywać potencjalnie interesujące kierunki dalszych badań i dociekań. Należy o tym 

pamiętać przy lekturze wyników tego badania. Aby przeprowadzić pełne porównania wpływu 

Programu na młodzież OKG i RKG należałoby objąć tą drugą grupę badaniem pre-post. 
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2. Populacja młodzieży Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego 
We wszystkich 25 ukończonych projektach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego edycji 2015 

Programu „Równać Szanse” udział wzięło łącznie 538 bezpośrednich beneficjentów Programu 

(uczestników i uczestniczek)1. Kolejne 7110 osób uznać można za pośrednich beneficjentów 

projektu2. 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 projektów jest niższa niż w poprzednim roku, jednak 

wciąż przewyższała znacznie liczbę pośrednich beneficjentów projektów edycji 2011-2013.  

Spośród wszystkich osób uczestniczących w projektach 536 wypełniło obydwie ankiety ewaluacyjne 

(jedną na początku oraz jedną po zakończeniu projektu), co pozwoliło określić zmiany, jakie zaszły w 

młodzieży w trakcie uczestnictwa młodzieży w Programie Równać Szanse. 538 osób wypełniło 

ankietę końcową, zaś 615 osób wypełniło ankietę początkową. Zmiana liczby uczestników projektów 

wynika m.in. z faktu, że jedna organizacja wycofała się z udziału w Programie.  

2.1. Wiek beneficjentów i beneficjentek 
Podobnie jak w poprzednich dwóch edycjach, w populacji beneficjentów i beneficjentek projektów 

OKG przeważały osoby w wieku 14 lat. Średnia wieku była jednak w edycji 2015 nieco wyższa niż w 

edycji 2014 i wynosiła nieznacznie ponad 15 lat (15,02 roku w edycji 2015 w porównaniu do 14,85 

roku w edycji 2014).  

Wykres 2.1.1. Wiek młodzieży. Udział grup wiekowych w momencie rozpoczęcia projektów OKG w edycji 

2015 (n=612). 

 

Zgodnie z wiekiem uczestników i uczestniczek oraz podobnie jak w poprzednich latach, w edycji 2015 

przeważała młodzież gimnazjalna. Osoby uczęszczające do gimnazjum w momencie rozpoczęcia 

projektu stanowiły 76% wszystkich beneficjentek i beneficjentów OKG. Pomimo tego młodzież 

                                                           

1 Liczba osób, które wypełniły kwestionariusz początkowy (pre).  
2 Zgodnie z deklaracjami koordynatorów. 
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uczestnicząca w projektach OKG Programu była nieco bardziej zróżnicowana wiekowo niż w edycji 

poprzedniej (por. wykres 2.1.1). 

2.2. Płeć młodzieży uczestniczącej w projektach 
Wśród młodzieży OKG dominowały dziewczęta – było ich 66%, podczas gdy beneficjenci stanowili 

34%. Dysproporcja na korzyść dziewcząt była nieznacznie większa niż w poprzedniej edycji (różnica 

1%), przede wszystkim jednak edycja 2015 kontynuowała trend obserwowany od wielu lat w 

Programie (od edycji 2008 odsetek dziewcząt nie spadł poniżej 58%). Dysproporcja ta jest o tyle 

bardziej znacząca, że w dominującej w Programie grupie 14-latków w Polsce nieznacznie dominują 

liczebnie chłopcy (51% w stosunku do 49% dziewcząt na podstawie danych GUS). 

Wykres 2.2.1. Płeć. Odsetek chłopców i dziewcząt uczestniczących w projektach realizowanych w ramach 

OKG w kolejnych edycjach Programu. 

 

Dysproporcja liczebna płci wśród młodzieży uczestniczącej w projektach OKG była już wielokrotnie 

analizowana w poprzednich raportach. Postulowano znaczenie sposobu rekrutacji, dysproporcji 

płciowej wśród koordynatorów i koordynatorek, jak i tematyki projektowej (por. Raport z ewaluacji 

Programu „Równać Szanse” edycja 2014, s. 18-21).  

W przebiegu edycji 2015 nie podjęto kroków, które mogłyby wyrównać dysproporcje między 

liczebnością płci młodzieży uczestniczącej w OKG. W edycji tej również zaobserwowano przewagę 

koordynatorek (17 kobiet, 68%) nad koordynatorami (8 mężczyzn, 32%). Dysproporcja ta nie ma 

związku z założeniami Programu. Projekty oceniane są wyłącznie na podstawie ich merytorycznej 

wartości. Osobom koordynującym projekty, a w konsekwencji także młodzieży pozostawiona jest 

stosunkowo duża dowolność w doborze tematyki projektu oraz metod rekrutacji i realizacji. 

Koordynatorki i koordynatorzy doceniają ten fakt w komentarzach ankiet prowadzonych po 

zakończeniu projektu. 
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Zaprojektowanie adekwatnej reakcji na dysproporcję płciową uczestniczek i uczestników może 

wymagać zatem głębszej analizy, a następnie decyzji na temat tego, jak zmniejszyć dysproporcję bez 

odbiegania od priorytetów Programu. 

2.3. Miejsce zamieszkania beneficjentów i beneficjentek 
Program „Równać Szanse” na celu ma wspieranie młodzieży zamieszkujących obszary wiejskie i małe 

miasta (do 20 tys. mieszkańców). Uczestnicy i uczestniczki projektów OKG edycji 2015 w 

przeważającej większości spełnili to założenie – tylko 2% (12 osób) z nich zamieszkiwało miasta 

większe. Zdecydowanie najliczniejszą grupę stanowiły osoby mieszkające na wsi (55%, 338 osób). 

Odsetek ten jest niższy niż w poprzednich edycjach (85% w edycji 2014 i 62,7% w edycji 2013), w 

stosunku do poprzednich lat zwiększył się znacząco odsetek osób z małych miast. 

Wykres 2.3.1. Miejsce zamieszkania. Miejsce zamieszkania bezpośrednich beneficjentów i beneficjentek 

OKG edycji 2015 w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. Źródło: ankiety wypełniane przez 

uczestniczki i uczestników OKG przed rozpoczęciem udziału w projekcie  (n = 612). 

 

 

2.4. Wyniki w nauce szkolnej 
Ewaluacja młodzieży przystępującej do projektów OKG Programu „Równać Szanse” obejmuje również 

badanie wyników w nauce beneficjentów i beneficjentek. Jako wskaźniki przyjęto oceny z dwóch 

głównych przedmiotów – języka polskiego i matematyki – jakie młodzież otrzymała na koniec roku, a 

więc tuż przed przystąpieniem do Programu. 

Podobnie jak w poprzednich latach rozkład średniej ocen uczestników i uczestniczek nie odbiega 

znacząco od rozkładu normalnego. Uczestnictwo w Programie jest niezależne od ocen, a więc 

zainteresowanie i udział projektami nie są częstsze u prymusów / prymusek, czy też u osób słabiej 

uczących się. Sytuacja ta jest zgodna z założeniami Programu, który skupia się na aspektach zupełnie 

innych niż tradycyjna edukacja i kierowany jest do młodzieży niezależnie od jej wyników w nauce. 
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Wykres 2.4.1. 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=614). Źródło: 

ankiety wypełniane przez uczestniczki i uczestników OKG przed rozpoczęciem uczestnictwa w Programie. 

 

Średnia ocen młodzieży w całej edycji 2015 wynosiła 3,76 i była nieco niższa niż w poprzednim roku. 

Różnica ta była jednak bardzo nieznaczna i można stwierdzić, że od wielu lat oceny młodzieży 

uczestniczącej w Programie utrzymują się na porównywalnym poziomie. Podobnie odsetek 

beneficjentów i beneficjentek z wysoką średnią ocen z języka polskiego i matematyki (większej lub 

równej 4.0). W edycji 2015 OKG takich osób było 52.1%, a więc nieco mniej niż w edycji 2014. Wynik 

ten mieści się w granicach 50% - 56%, tak jak poprzednie edycje od 2011 roku. Potwierdza to 

wniosek, że chęć udziału w Programie jest niezależna od wyników w nauce. 

Nie tylko motywacja do zaangażowania w Programie jest niezależna od ocen. Umiejętności rozwijane 

u młodzieży przez Program również są niezależne od wyników w nauce szkolnej. Rozwój w projektach 

OKG nie wiązał się z żadnymi istotnymi zmianami ocen. Średnia ocen uczestników edycji 2015 

nieznacznie spadła w trakcie trwania Programu – z 3,84 do 3,80 z matematyki i z 3,65 do 3,56 z języka 

polskiego. Wynik ten jest zgodny z założeniami, Program „Równać Szanse” kształci umiejętności i 

postawy niezwiązane z tradycyjną szkolną edukacją oraz niejednokrotnie pomijane w tradycyjnej 

szkole. 
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Wykres 2.4.2. Średnia ocen młodzieży II. Średnia ocen z matematyki i języka polskiego beneficjentek i 

beneficjentów projektów OKG w latach 2008 – 2015 w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 

 

Wykres 2.4.3. 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 - 2015 w 

momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 

 

2.5. Wcześniejszy udział w projektach społecznych 
Populacja młodzieży uczestniczącej w projektach OKG zbadana została także pod kątem jej 

wcześniejszego doświadczenia. Przed przystąpieniem do Programu zapytano beneficjentów i 

beneficjentki, czy brali wcześniej udział w projektach dla młodzieży. Dla zdecydowanej większości 

projekt OKG był pierwszym tego rodzaju doświadczeniem (62%, 384 osoby). Choć osoby bez 

doświadczenia przeważały – podobnie jak w poprzednich latach – to w edycji 2015 było ich nieco 

mniej, wzrósł zaś odsetek osób, które brały już wcześniej udział w projektach młodzieżowych (23,5% 

w edycji 2014 w porównaniu do 38% w edycji 2015). W porównaniu z poprzednią edycją, udział w 

populacji osób, które miały już za sobą więcej niż jeden projekt wzrósł prawie dwukrotnie (z 9,6% do 
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17,7%). Ponieważ trend taki był już dostrzegalny w poprzednich latach, można wnioskować, że 

młodzież z obszarów wiejskich i małych miejscowości uzyskuje coraz lepszy dostęp do projektów 

młodzieżowych - oraz że z dostępu tego korzysta. Być może zatem obserwujemy skutki nie tylko 

większej liczby konkursów grantowych, lecz także większej motywacji i zaangażowania 

koordynatorów i koordynatorek, którzy przybliżają młodzieży możliwości oferowane centralnie – 

przekształcają konkursy w realne szanse dla działania, służąc wiedzą i wsparciem.  Nie bez znaczenia 

jest tu też z pewnością zwiększenie aktywności młodzieży, która z szans tych potrafi w coraz 

większym stopniu korzystać.  

Wykres 2.5.1. Wcześniejsze doświadczenia w projektach. Odsetek beneficjentek i beneficjentów projektów 

OKG w podziale na ich wcześniejsze uczestnictwo w projektach przed przystąpieniem do Programu 

(n=615). 

 

W tym kontekście warto ponownie przypomnieć, że analizowane tu dane pochodzą z badania 

młodzieży uczestniczącej w projektach OKG. Nie mamy dostępu do pełnych informacji na temat 

wcześniejszego zaangażowania w projekty młodzieży uczestniczącej w RKG. Pośrednio można jednak 

wnioskować z ankiet wypełnianych przez osoby zakwalifikowane na szkolenie Młodzieżowych 

Liderów po edycji 2015. Wśród tych osób znalazły się zarówno osoby wytypowane przez 

koordynatorki i koordynatorów OKG, jak i RKG.  

Na dwanaścioro absolwentek i absolwentów OKG, którzy wypełnili ankietę przed szkoleniem dla 

Młodzieżowych Liderów, prawie wszyscy angażowali się wcześniej w działania i projekty na rzecz 

osób z lokalnej społeczności (9 z 10 osób z wcześniejszym doświadczeniem, 90%). Tymczasem wśród 

absolwentów i absolwentek RKG uczestniczących w szkoleniu, doświadczenie takie miała zaledwie 

połowa (50%, 6 osób z 12). Wynik ten wskazuje na fakt, że pomimo wzrostu dostępności projektów 

dla młodzieży, w wielu miejscach wciąż istnieje potrzeba aktywizacji i wspierania młodych ludzi oraz 

organizacji pracującymi na ich rzecz. Ponadto wynik ten może odzwierciedlać wnioski z poprzednich 

raportów o umiejscowieniu przestrzennym organizacji OKG – tworzą one klastry, w których łatwiej 

rozprzestrzenia się wiedza o Programie, oferowanych przezeń możliwościach, jak również o jego 

filozofii i metodach pracy z młodzieżą (patrz: Raport Ewaluacyjny edycji 2013, str. 30 - 33). Ogólniej 

rzecz ujmując – na obszarach klastrów sytuacja młodzieży ulega zauważalnej zmianie. Znacznie 

mniejsze wcześniejsze doświadczenie Młodzieżowych Liderek i Liderów RKG może wskazywać na to, 

że organizacje RKG znacznie słabiej uczestniczą w tworzącej się sieci wsparcia i wymiany informacji, 

która w tak widoczny sposób zmienia rzeczywistość młodzieży OKG. 
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3.6. Podsumowanie 
Cechy populacji beneficjentek i beneficjentów projektów Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego 

Programu „Równać Szanse” w edycji 2015:  

 W OKG od początku do końca wzięło udział 538 uczestników i uczestniczek. 

 Kolejne 7110 osób uznać można za pośrednich beneficjentów projektu. Wynik ten jest – 

podobnie jak w poprzedniej edycji – niebywale wysoki i wskazuje na duży zasięg projektów. 

 Wśród młodzieży OKG przeważały osoby w wieku 14 lat (28%). Średnia wieku była jednak w 

edycji 2015 nieco wyższa niż w edycji 2014 i wynosiła nieznacznie ponad 15 lat (15,02 roku), 

ze względu na większy niż w poprzednich edycjach udział młodzieży starszej. 

 Podobnie jak w poprzednich latach, w edycji 2015 przeważała młodzież gimnazjalna (76% 

osób) 

 Wśród beneficjentów OKG dominowały dziewczęta (66% dziewcząt w stosunku do 34% 

chłopców). Sytuacja ta nie zmienia się znacząco na przełomie lat, a w Programie nie są 

podejmowane działania nakierowane na zmniejszenie dysproporcji płci. 

 Zgodnie z założeniami Programu, zdecydowanie najliczniejszą grupę stanowiły osoby 

mieszkające na wsi (55%, 338 osób). W stosunku do poprzednich lat zwiększył się znacząco 

odsetek osób z małych miast, zaś odsetek osób z obszarów wiejskich obniżył się. 

 Średnia ocen młodzieży wynosiła 3,76 i nie różniła się znacząco od średniej w poprzednich 

latach. Również podobnie jak w poprzednich latach, uczestnictwo w Programie było 

niezależne od wyników w nauce – uczestniczkami i uczestnikami były zarówno osoby z 

wysokimi ocenami, jak i ze słabymi wynikami w nauce, a średnia ocen ulegała tylko 

nieznacznym zmianom w trakcie trwania projektów. 

 Większość osób (62%) nie miała wcześniejszego doświadczenia w projektach młodzieżowych. 

Uczestnicy i uczestniczki edycji 2015 mieli większe doświadczenie udziału w projektach 

społecznych niż młodzież w poprzednich edycjach: 

o Choć osoby bez doświadczenia przeważały, to w edycji 2015 było ich mniej niż w 

poprzednich latach.  

o Wzrósł odsetek osób, które brały już wcześniej udział w projektach młodzieżowych 

o W porównaniu z poprzednią edycją, udział osób, które miały już za sobą więcej niż 

jeden projekt wzrósł prawie dwukrotnie (z 9,6% do 17,7%). 

o Można podejrzewać, że efekt ten nie dotyczy młodzieży uczestniczącej w projektach 

RKG lub dotyczy jej w znacznie mniejszym stopniu. 
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3. Skuteczność projektów w rozwijaniu umiejętności młodzieży 

Ocena skuteczności projektów realizowanych w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego w 

rozwijaniu umiejętności młodzieży opiera się, tak samo jak we wszystkich edycjach, na pomiarze 

zmian. Założone w celach Programu umiejętności i cechy badane są wśród młodzieży w momencie 

przystąpienia do udziału w projekcie za pomocą kwestionariuszy „pre”, w których uczestnicy i 

uczestniczki opisują swoje wcześniejsze doświadczenia, umiejętności i nastawienie. Ocena tych 

samych wskaźników przeprowadzana jest przez młodzież na zakończenie udziału w Programie 

„Równać Szanse”. Porównanie tak wyników uzyskanych przed i po projekcie pozwala na precyzyjne 

określenie zmian, które zaszły w młodzieży w trakcie uczestnictwa w Programie. 

W tegorocznym badaniu analiza ilościowa została wzbogacona o studia przypadków sześciu 

projektów RKG i badanie Młodzieżowych Liderów. Dane z tych badań stanowią ilustrację do wyników 

badań kwestionariuszowych.  

3.1. Samoocena zasobów własnych i środowiska 
Jednym z celów Programu względem rozwoju młodzieży jest wzmacnianie umiejętności samooceny 

zasobów własnych i środowiska u uczestników i uczestniczek. Oznacza on wzrost umiejętności 

dostrzegania zasobów we własnym otoczeniu i korzystania z nich do realizacji własnych działań. 

Obszar ten obejmuje także umiejętności związane z realizacją prac projektowych. 

W edycji 2015 założony efekt wzrostu tych umiejętności zaistniał u większości młodzieży (64,4%, 345 

osób). Wynik ten jest znacznie wyższy niż w poprzedniej edycji, w której rozwój w tym obszarze 

zaobserwowano u 37% beneficjentek i beneficjentów. 

Wykres 3.1.1. Zmiana umiejętności samooceny zasobów własnych i środowiska. Odsetek beneficjentek i 

beneficjentów projektów OKG 2015 w podziale na rodzaj zmiany, jaka zaszła w ich umiejętności samooceny 

zasobów własnych i środowiska (n=536). 

 

Wskaźnik umiejętności samooceny zasobów własnych i środowiska obejmuje wiele szczegółowych 

umiejętności badanych u młodzieży przed i po zakończeniu udziału w Programie. Podobnie jak w 

poprzednich edycjach, najwyższy wzrost zaobserwowano w ramach umiejętności występowania 

przed licznym audytorium (aż u 47,6% młodzieży, 220 osób). Można podejrzewać, że młodzież 

biorąca udział w projektach OKG poza projektem ma stosunkowo niewiele możliwości do treningu tej 

umiejętności. Projekty OKG Programu „Równać Szanse” dostarczają zatem cennej możliwości 
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doskonalenia umiejętności występowania przed dużym audytorium, niedostępnej w inny sposób. 

Prawie każdy projekt obejmuje zaś prezentację efektów pracy przed społecznością lokalną, w ramach 

wielu organizowane są wydarzenia dla miejscowej społeczności. Z takim wnioskiem zgodna jest także 

ocena tej umiejętności przez młodzież przed przystąpieniem do projektów – to najsłabiej oceniany ze 

wszystkich obszarów. 

Kolejnymi najskuteczniej rozwijanymi umiejętnościami okazały się umiejętność czytania 

skomplikowanych tekstów (wzrost u 40,9%, 220 osób), umiejętność kontaktu z dorosłymi (40% 

młodzieży, 215 osób) oraz umiejętność znajdowania pomocy w realizacji własnych pomysłów 

(39,6% młodzieży, 213 osób).  Co ciekawe, już przed przystąpieniem do projektu młodzież bardzo 

wysoko oceniała swoje umiejętności w zakresie kontaktu z dorosłymi (aż 36,9%, 198 osób oceniło się 

najwyżej jak to możliwe). Pomimo tego w trakcie trwania projektu odnotowano silny wzrost tej 

umiejętności, co sugeruje, że projekt nie tylko przyczynił się do rozwoju, ale też pozwolił młodzieży 

uświadomić sobie nowe możliwości rozwoju (np. umożliwił wyobrażenie sobie kontaktu innego niż 

dotychczas). 

Najsłabiej projekty rozwijały umiejętność nauki w szkole – co jest zgodne z założeniami Programu o 

wspieraniu umiejętności zupełnie innych niż te, na których skupia się system tradycyjnej edukacji. 

Wykres 3.1.2. Wzrost umiejętności szczegółowych składających się na ogólną umiejętność oceny zasobów 

własnych i środowiska. Odsetek młodzieży uczestniczącej w OKG 2015, u której w trakcie trwania projektu 

nastąpił wzrost umiejętności (n=538). 

 

Oprócz rozwoju umiejętności związanych z działaniem projektowym i realizacją własnych planów i 

pomysłów, zadaniem Programu jest wspieranie młodzieży w odkrywaniu możliwości, jakie oferuje im 

ich najbliższe otoczenie. Poziom wiedzy o możliwości pozyskania środków na realizację własnych 

pomysłów był rekordowo wysoki w edycji 2015 – co trzecia osoba (71%, 384 uczestniczki i 

uczestnicy) zdawała sobie sprawę z istnienia takiej możliwości. Poziom ten nie powinien dziwić – w 

ostatnich latach odsetek młodzieży świadomej takich możliwości stabilnie (i stosunkowo szybko) rósł 

(od 42% w edycji 2012, przez 59% w edycji 2013, 63% w edycji 2014). Odsetek uczestników i 

uczestniczek, którzy kończą projekt posiadając taką wiedzę jest porównywalny w tych edycjach. 

Można więc powiedzieć, że niezależnie od poprawiającej się sytuacji w małych miastach i na terenach 
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wiejskich, projekty OKG Programu „Równać Szanse” niezmiennie pomagają w wyrównaniu poziomu 

świadomości szans wśród młodzieży. 

Wykres 3.1.3. Wiedza o grantach. Odsetek osób, które posiadają wiedzę na temat możliwości pozyskania 

środków na własne projekty w edycji 2015 OKG (n=536). 

 

 

3.2. Umiejętność planowania własnej przyszłości 
Ważnym założeniem Programu jest wspieranie planowania własnej przyszłości u młodzieży. 

Planowanie własnej przyszłości obejmuje elementy, które dotyczą aspektów samoświadomości 

młodych, komponenty związane z ich motywacją oraz z umiejętnościami. Samoświadomość 

niezbędna do tego, by zaplanować możliwą do realizacji przyszłość to wiedza młodzieży o tym, jakiej 

przyszłości chcą, jak własną przyszłość sobie wyobrażają. Badane elementy motywacji do planowania 

i realizacji przyszłości to przede wszystkim podejmowanie przez młodzież inicjatywy, by ich wizja 

przyszłości się spełniła, a więc ich chęć do działania. Ponadto skuteczne planowanie własnej 

przyszłości rozwijane wśród młodzieży obejmuje umiejętności, dzięki którym ich działania mają 

szansę na realizację założonej wizji przyszłości – a więc umiejętności związane ze skutecznym 

działaniem. 
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Wykres 3.2.1. Zmiana umiejętności planowania własnej przyszłości. Odsetek beneficjentek i beneficjentów 

projektów OKG 2015 w podziale na rodzaj zmiany, jaka zaszła w ich umiejętności planowania własnej 

przyszłości (n=536).  

 

 

Wyniki badania młodzieży OKG w edycji 2015 pokazują, że Program ”Równać Szanse” jest bardzo 

skuteczny w rozwijaniu tak określonych umiejętności i cech związanych z planowaniem własnej 

przyszłości. Aż u 95% uczestniczek i uczestników (508 osób) zaobserwowano wzrost tych wskaźników. 

Wynik ten jest spójny z wynikami poprzedniej edycji (wzrost u 90% młodzieży w edycji 2014) i 

wskazuje na skuteczność w tym zakresie metod stosowanych w Programie. Z taką diagnozą zgadzają 

się także uczestnicy i uczestniczki – aż 89% z nich (478 osób) deklaruje w kwestionariuszu końcowym, 

że to, czego nauczyli się w projekcie, przyda im się w przyszłości. 

W edycji 2015 zaobserwowano duży wzrost wszystkich badanych umiejętności szczegółowych 

związanych ze wskaźnikiem planowania i realizacji własnej przyszłości. Spośród umiejętności 

pozwalających na realizację planów, najwięcej młodzieży (83%, 450 osób) zadeklarowało, że po 

udziale w projekcie potrafi lepiej nawiązywać kontakt z dorosłymi i zwracać się do nich w różnych 

sprawach. Co ciekawe, drugą najsilniej rozwijaną w edycji 2015 umiejętnością była zdolność do 

zachęcania innych do działania (wzrost u 76%, 409 osób), a zatem Program skutecznie rozwija nie 

tylko motywację własną, lecz także umiejętność motywowania innych.  

Młodzież uczestnicząca w Programie uczy się przez doświadczenie – w działaniu. Dlatego, biorąc pod 

uwagę umiejętności najsilniej rozwijane wśród uczestników i uczestniczek można wnioskować, że 

Program dał im możliwość doświadczenia skutecznej realizacji działań. W trakcie projektów nauczyli 

się motywować innych w swoim otoczeniu i zdobyli doświadczenie w wypowiadaniu się publicznie 

(por. wykres 3.2.2.). Ponadto istotny rozwój umiejętności związanych z pozyskiwaniem sojuszników 

oznacza, że w projektach młodzież miała szanse sprawdzić się w pozyskiwaniu wsparcia dla własnych 

działań. 

Stosunkowo najsłabiej rozwinięte zostały wśród młodzieży umiejętności przyznawania się do błędów 

i dotrzymywania zobowiązań, choć i w tych obszarach poziom rozwoju był wysoki (odpowiednio 67% 

i 71%). A zatem projekty edycji 2015 nieco słabiej wspierały kompetencje osobiste i nieco większy 

nacisk kładły na umiejętności interpersonalne. 
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Wykres 3.2.2. Wzrost umiejętności szczegółowych związanych z planowaniem własnej przyszłości i 

realizacją tych planów. Odsetek beneficjentek i beneficjentów projektów OKG 2015 którzy deklarują, że w 

trakcie udziału w projekcie wzrosła ich umiejętność szczegółowa (n=538). 

 

Wśród osób, które uczestniczyły w szkoleniu dla Młodzieżowych Liderów wyniki były wyższe, niż w 

całej populacji młodzieży OKG – zgodnie z intuicją, że na szkolenie to wysyłane są przede wszystkim 

osoby ze skutecznie realizowanych projektów. Szczególnie jednak w tym kontekście zwracają uwagę 

wyniki dotyczące projektów RKG. Aż w 5 z 9 badanych kategorii cała badana młodzież RKG (12 osób) 

zadeklarowała, że w trakcie projektu ich umiejętności wzrosły. Odpowiedzi takie są wskazówką 

(biorąc pod uwagę niewielką liczebność próby), że projekty RKG również mogą skutecznie przyczyniać 

się do rozwoju uczestników i uczestniczek. Ponieważ zaś trafiają do mniej doświadczonych grup 

młodzieży (por. rozdz. 3.5.), skutecznie odpowiadają na potrzeby i mogą w krótkim czasie pobudzać 

rozwój większego odsetka osób uczestniczących, niż projekty OKG.  

Co ciekawe, umiejętności, których wzrost zaobserwował najmniejszy odsetek Młodzieżowych 

Liderów i Liderek OKG były tymi samymi, których wzrost obserwowali wszyscy lub prawie wszyscy po 

projektach RKG (por. wykres 3.2.3). Odwrotne stwierdzenie również jest prawdziwe – dwa obszary, w 

których najmniejszy był rozwój młodzieży RKG (planowanie czasu i załatwianie spraw w instytucjach) 

stanowiły jednocześnie obszary, w których rozwój zaobserwowała zdecydowana większość młodzieży 

OKG. Można zatem wnosić, że obydwa konkursy spełniają skutecznie funkcję rozwoju umiejętności 

młodzieży, jednak realizują ją w widocznie różny sposób. Różnice mogą wynikać z tego, że obydwa 

konkursy obejmują młodzież z różnymi potrzebami i na różnych etapach rozwoju umiejętności. Być 

może także konstrukcja i założenia projektów OKG i RKG przyczyniają się do takich wyników. Te 

wnioski opierają się oczywiście na bardzo niewielkich próbach, badanie ma charakter 

eksploracyjny, zatem jednoznaczne określenie różnic w oddziaływaniu konkursów OKG i RKG na 

młodzież wymaga jednak dalszych badań na większej grupie, z uwzględnieniem młodzieży RKG w 

ankietach „pre” i „post”.  
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Wykres 3.2.3. Wzrost umiejętności szczegółowych składających się na ogólną umiejętność oceny zasobów 

własnych i środowiska u Młodzieżowych Liderek i Liderów. Odsetek młodzieży uczestniczącej w szkoleniu 

Młodzieżowych Liderów po projektach OKG i RKG 2015, u której w trakcie trwania projektu nastąpił wzrost 

umiejętności (OKG n = 13;  RKG = 12).  

 

Planowanie własnej przyszłości obejmuje, zgodnie z założeniami Programu, własną, wewnętrzną 

motywację do podejmowania działań – a więc chęć do realizacji własnej wizji przyszłości. Wyniki 

związane z tym aspektem nie są jednoznaczne. Z jednej strony, po zakończeniu udziału w projekcie 

zdecydowana większość młodzieży deklaruje chęć podejmowania kolejnych działań (82%, 444 osoby), 

co wskazuje na wysoką motywację do działania u uczestniczek i uczestników po Programie. Z 

drugiej jednak strony, przed rozpoczęciem uczestnictwa aż 90% młodzieży (484 osoby) deklarowało 

chęć udziału w projekcie. Mogłoby to sugerować nieznaczny spadek motywacji do działań. Należy 

jednak pamiętać, że pierwszy sondaż przeprowadzany był już po rekrutacji do projektów – a więc 

wśród osób, które właśnie rozpoczynały działania, do których same się zgłosiły. Tym samym 

odpowiadały na pytanie o konkretny projekt, uznawany przez nich za atrakcyjny. Pytania po projekcie 

dotyczyły ogólnie chęci uczestnictwa w kolejnych działaniach. W tym kontekście warto zatem 

zwrócić uwagę na umiejętność młodzieży doprecyzowania własnej wizji tak, by ich własne 

potencjalne projekty potrafiły wzbudzić w nich podobny entuzjazm, co projekty proponowane 

przez innych. 

Ponadto po projekcie aż trzy czwarte badanych osób jest chętnych, by w przyszłości podjąć się 

realizacji trudniejszych działań (74%, 401 osób). Oznacza to, że u znacznej większości uczestników 

Program spełnia założenia o rozwoju motywacji do podejmowania coraz trudniejszych wyzwań i 

dbania o samorozwój. 
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Wykres 3.2.3. Inicjatywa w realizacji własnych planów. Odsetek beneficjentek i beneficjentów projektów 

OKG 2015 deklarujących po Programie chęć podejmowania działań (n=536). 

 

O tym, że Program ma podobny, motywujący i aktywizujący wpływ na młodzież RKG świadczą 

informacje zebrane od koordynatorów i koordynatorek w badaniu jakościowym. W prawie wszystkich 

studiach przypadku RKG osoby koordynujące opowiadały o tym, że po projekcie grupa młodzieży 

pozostaje w kontakcie z organizacją i angażuje się w różne działania na rzecz społeczności (por. część 

4.5 Współpraca organizacji z młodzieżą). Ponieważ w badaniu jakościowym rozmawiano z osobami 

zaangażowanymi w projekty oceniane różnie – nie tylko te najlepsze – można domniemywać że 

również projekty RKG skutecznie rozwijają motywację do działania i realizowania własnej wizji 

przyszłości. Do bardziej szczegółowych wniosków konieczne byłoby jednak włączenie młodzieży 

RKG do badań ilościowych „pre” i „post”. 

Wśród umiejętności szczegółowych związanych z planowaniem własnej przyszłości, najmniejszy 

rozwój dotyczył samoświadomości – a więc posiadania przez uczestników i uczestniczki projektów 

wizji własnej przyszłości. Nie bez znaczenia jest tu fakt, że już przystępując do Programu 

zdecydowana większość młodzieży deklarowała, że wie czym chce się zajmować w przyszłości (74%, 

398 osób) – co zgodnie z metodologią przyjętą w Programie jest zjawiskiem pozytywnym i świadczy o 

ich wysokiej samoświadomości. Jednak pomimo tak wysokiego poziomu świadomości, po Programie 

liczba pozytywnych odpowiedzi na pytanie o wizję własnej przyszłości wzrosła do 81% (434 osoby). 

Odsetek ten, choć wysoki, jest nieco mniejszy niż wynik poprzedniej edycji.  

Warto zatem zwrócić uwagę, by pomimo faktu, że większość młodzieży cechuje duża 

samoświadomość, nie pomijać rozwoju myślenia o własnej przyszłości. Jest to istotne zwłaszcza 

wśród tej mniejszości, która do tej pory nie potrafiła wypracować wizji własnej przyszłości. Z drugiej 

strony, dla pozostałej grupy Program może przyczynić się do zweryfikowania swoich planów. 
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Wykres 3.2.4. Plany własnej przyszłości. Odsetek beneficjentek i beneficjentów projektów OKG 2015 

posiadających wyobrażenie o tym, czym chcą się zajmować w przyszłości (n=535). 

 

 

3.3. Umiejętność pozyskiwania wsparcia społecznego 
Założenia Programu obejmują rozwój umiejętności pozyskiwania wsparcia społecznego przez 

uczestniczki i uczestników. Ten ogólny wskaźnik obejmuje szczegółowe umiejętności nawiązywania 

kontaktów w lokalnej społeczności i wzmacniania ich, jak również umiejętności wykorzystania tych 

kontaktów do realizacji własnych działań.  

Wykres 3.3.1. Umiejętność pozyskiwania wsparcia społecznego. Odsetek beneficjentek i beneficjentów 

projektów OKG 2015 w podziale na rodzaj zmiany, jaka zaszła w ich zdolności do pozyskania wsparcia 

społecznego (n=536). 

 

Możliwość pozyskania wsparcia społecznego dla własnych działań wzrosła u 58% młodzieży (313 

osób). Wynik ten jest wyższy niż w poprzedniej edycji (44%) i wskazuje na to, że projekty OKG 

skutecznie uczą młodzież nawiązywania relacji w lokalnej społeczności i pozyskiwania pomocy od 

swojej sieci kontaktów. Co ciekawe, ten wysoki wynik uzyskano pomimo faktu, że – tak jak w 

poprzednio opisywanych obszarach - jeszcze przed przystąpieniem do projektów młodzież 

deklarowała, że otrzymuje stosunkowo wysokie wsparcie społeczne w codziennych 

przedsięwzięciach. 
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Największy wzrost możliwości pozyskania wsparcia społecznego zaobserwowano w przypadku 

poszukiwania dorywczej pracy i poszukiwania informacji o możliwości podjęcia studiów wyższych (u 

odpowiednio 11 i 10% osób), a więc w obszarach, w których wsparcie to było najniższe przed 

rozpoczęciem projektu. Najmniejszy zaś wzrost zaobserwowano w przypadku wsparcia w naprawie 

roweru (2%), a więc w obszarze, w którym dostęp do wsparcia przed projektem był najwyższy. 

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. 

W trakcie trwania projektu zwiększyła się nie tylko możliwość wsparcia konkretnych przedsięwzięć – 

ale też wzrosła różnorodność źródeł wsparcia. We wszystkich badanych obszarach codziennych 

zadań uczestniczki i uczestnicy mogli pozyskać wsparcie z większej liczby źródeł niż przed 

rozpoczęciem projektu. 

Wykres 3.3.2. Wsparcie społeczne I. Odsetek beneficjentek i beneficjentów projektów OKG 2015, którzy 

deklarowali, że znają osoby, które mogą wesprzeć ich w danych działaniach (n=536). 

 

Badano także możliwość pozyskania przez uczestników i uczestniczki wsparcia od instytucji lokalnych 

i osób pełniących oficjalne role w społeczności lokalnej. W trakcie udziału w Programie wzrosła u 

młodzieży możliwość uzyskania pomocy dla własnych działań od organizacji społecznych (o 8%) 

oraz od mediów lokalnych (o 1,6%). W przypadku wszystkich pozostałych badanych podmiotów 

zaobserwowano spadek deklarowanej przez młodzież możliwości pozyskania wsparcia.  

Wynik taki świadczy o tym, że w trakcie udziału w projektach młodzi mogli zweryfikować swoje 

wyobrażenia o własnych możliwościach otrzymania wsparcia od instytucji i innych podmiotów w 

lokalnej społeczności. O ile zjawisko weryfikacji własnych przekonań w toku doświadczeń jest 

pozytywne, to jednak zastanawia brak pozyskania umiejętności które pozwoliłyby – po weryfikacji – 

rozwinąć realne możliwości w tym zakresie. W edycji 2015 rozwój dotyczył wyłącznie organizacji 

pozarządowych (a więc można domniemywać, że związany był z uczestnictwem w projekcie takiej 
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właśnie organizacji) oraz mediów – gdzie był bardzo niewielki. W zestawieniu z realnym rozwojem 

możliwości pozyskania wsparcia od osób indywidualnych (por. wykres 3.3.2.) niepokoi brak kontaktu i 

współpracy z instytucjami i podmiotami formalnymi. Ważne, by w kolejnych projektach 

koordynatorzy i koordynatorki zwracali uwagę nie tylko na rozwój sieci kontaktów społecznych z 

osobami prywatnymi, lecz także kładły nacisk na budowanie u młodzieży umiejętności kontaktu, 

współpracy i pozyskiwania wsparcia od instytucji i formalnych podmiotów w lokalnej społeczności.  

Na tle wszystkich badanych podmiotów największy spadek zaobserwowano w przypadku możliwości 

uzyskania wsparcia od dyrektora/dyrektorki szkoły. Odsetek deklaracji tej możliwości spadł po 

projekcie o 12% (przy trzyprocentowym spadku wsparcia od nauczycieli). Może mieć to związek z 

faktem, że projekty „Równać Szanse” bardzo angażują uczniów i uczennice, przez co dochodzi do 

konkurencji ze szkołą o ich czas i uwagę. Są także wzmacniani w swoich aktywnościach pozaszkolnych 

– szkoła traci więc monopol na organizowanie ich zajęć.  

Stosunkowo dużo zmalało również przekonanie młodzieży o tym, że mogą uzyskać pomoc od osoby 

duchownej (o 8,2%). Nieco słabszej weryfikacji podlegała możliwość uzyskania pomocy od innych 

podmiotów związanych z edukacją państwową: deklarowane wsparcie z kuratorium i od nauczycieli 

spadło po projekcie o 3% (odpowiednio 3,6% i 3,3%). Proponujemy, by w kolejnych projektach 

Programu „Równać Szanse” uwzględniać sojuszników z tych podmiotów lokalnych. 

Wykres 3.3.3. Wsparcie społeczne II. Odsetek beneficjentek i beneficjentów projektów OKG 2015, którzy 

deklarowali, że mogą otrzymać wsparcie wyróżnionych osób i instytucji (n=536). 
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Przy tej okazji warto przytoczyć wyniki badania jakościowego Regionalnego Konkursu Grantowego 

dotyczące sojuszników projektów. Badanie wykazało (por. Załącznik), że warto zwrócić większą 

uwagę na wpływ, jaki wywierają na przebieg projektu i na jego uczestników dwie grupy: rodzice 

oraz szkoła.   

Rodzice są niewykorzystanym sojusznikiem projektów – nie są informowani o tym, w co ich dzieci 

się angażują, nie znają tematu ani harmonogramu działań, nie dociera do nich informacja o ich celu. 

Tymczasem jest to grupa, która po pierwsze ma możliwość zaobserwowania i wsparcia zmiany, jaka 

zachodzi w ich dzieciach i po drugie mogą być pomocni w momentach kryzysowych. Z relacji 

uczestników wynika, że rodzice są zwykle zadowoleni z dodatkowej aktywności swoich dzieci: widzą, 

że angażują się one w działanie, które jest atrakcyjne, sensowne i odciąga je od 

komputerów/laptopów/telefonów, że zdobywają nowe umiejętności. Jeśli tylko pokonają lęk przed 

tym, czy dziecko da radę w tym samym czasie wywiązać się z obowiązków szkolnych, stają się 

kibicami projektu. Wspierają swoje dziecko w uczestnictwie w nim, mobilizują, kiedy zabraknie chęci 

do działania – włączenie ich w proces przez poinformowanie o celu i filozofii projektu mogłoby być 

korzystne.  

Szkoła z kolei często nie jest sojusznikiem projektu. Widzi świat ze swojej perspektywy, jest 

zainteresowana uczniem, który wykonuje swoje szkolne obowiązki, a nie działa poza instytucją. To 

oczywiście generalizacja, ponieważ zdarzają się wyjątki. Potwierdza je także spadek możliwego 

wsparcia otrzymywanego przez dyrektorów szkół (por. wykres 3.3.3). Także cytaty z wywiadu 

grupowego z Młodzieżowymi Liderami, wskazujące na niezadowolenie szkoły są bardzo wymowne. 

Młodzieżowi Liderzy:  

W szkole nie zauważyli zmiany. Często krytykują za to, że się ktoś wyróżnia. 

Krytykowali nas za to, że chodzimy na projekty. Nikt w szkole nie zapyta czy byliście na 

projekcie, tylko czy byliście na polskim. 

Nauczyciele mają z tym problem, że się ktoś bardziej angażuje. Dla nauczyciela najważniejsze 

są jego zajęcia. 

Nas jedna nauczycielka wspierała, a innych to nie interesowało. 

Nauczycielka nie chciała mnie zwolnić na spotkanie, jak przyjechał Paweł. 

Jak powiedziałem, że w projekcie nauczę się tego, czego się w szkole nie nauczę, to zostało mi 

obniżone zachowanie 

Jest to czynnik, który na pewno ma duże znaczenie dla uczestników projektów i należy być 

świadomym tego wpływu. Być może warto uczulić koordynatorów na wspieranie uczestników w 

ewentualnych konfliktach w szkole. Temat jest trudny, instytucja dość zachowawcza – nie jest łatwo 

znaleźć sposób na szkołę.  
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3.4. Wiara w siebie u młodzieży 
Program „Równać Szanse” zakłada rozwój wiary w siebie wśród uczestników i uczestniczek 

projektów. Wiara w siebie jest tu rozumiana jako samoocena własnych umiejętności, przekonanie 

młodzieży o tym, że posiada kompetencje adekwatne do realizacji własnych działań. Wiara w siebie w 

tym ujęciu obejmuje także poczucie sprawstwa - uczestnicy i uczestniczki mają poczucie wpływu na 

własny los. Jest to kluczowy czynnik wpływający na motywację do podejmowania własnych inicjatyw. 

Wykres 3.4.1. Wiara w siebie u młodzieży. Odsetek beneficjentek i beneficjentów projektów OKG 2015 w 

podziale na rodzaj zmiany, jaka zaszła w ich poziomie wiary w siebie (n=536). 

 

 

W edycji 2015 wiara w siebie wzrosła u 55% młodzieży (295 osób), podczas gdy u 6 osób pozostała 

bez zmian, a u 44% (235 osób) obniżyła się.  

Podobnie jak w poprzednich edycjach, w edycji 2015 najmniej jednoznacznym elementem 

składowym wiary w siebie u młodzieży okazało się poczucie sprawstwa. Niektóre teorie 

psychologiczne ujmują poczucie sprawstwa nie tylko jako przekonanie czy postawę młodzieży, ale 

nawet jako cechę stałą jednostki3. Zatem zmiany w tym zakresie są niebywale trudne do uzyskania. W 

edycji 2015 u 17% (64 osób) poczucie sprawstwa pozostało całkowicie bez zmian, u 41% wzrosło (233 

osób), a u 42% spadło (239 osób) – jednak zdecydowana większość zaobserwowanych zmian była 

bardzo nieznaczna. 

Znacznie bardziej jednoznaczny jest wpływ projektu na umiejętności związane z realizacją działań 

przez uczestników i uczestniczki. Zaobserwowano wzrost we wszystkich badanych obszarach 

umiejętności. Największy wzrost młodzież dostrzegała w ramach tych umiejętności, które wiążą się 

                                                           

3 Poczucie sprawstwa opisywano np. jako zmienną osobowościową (n.p. Judge, Timothy A.; Erez, Amir; Bono, 
Joyce E.; Thoresen, Carl J. (1 January 2002). "Are measures of self-esteem, neuroticism, locus of control, and 
generalized self-efficacy indicators of a common core construct?". Journal of Personality and Social Psychology. 
83 (3): 693–710. PMID 12219863) , jako stałe, osobowościowo warunkowane poczucie umiejscowienia kontroli 
nad własnym losem (Benassi, V. A.; Sweeney, P. D.; Dufour, C. L. (1988). "Is there a relation between locus of 
control orientation and depression?". Journal of Abnormal Psychology. 97 (3): 357–367), czy też jako cechę 
warunkowaną genetycznie (n.p. Waaktaar, Trine; Torgersen, Svenn (2013). "Self-Efficacy Is Mainly Genetic, Not 
Learned: A Multiple-Rater Twin Study on the Causal Structure of General Self-Efficacy in Young People". Twin 
Research and Human Genetics. 16 (3): 651–660.)  
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bezpośrednio z przygotowaniem i planowaniem projektów, a więc: planowanie budżetu (wzrost u 

45% młodzieży, 242 osób), pisanie aplikacji (42%, 226 osób) i przygotowanie harmonogramu (40%, 

217 osób). Wyniki te wskazują na to, że młodzież uczestniczyła w planowaniu i przygotowaniu 

projektów, a doświadczenia te pozwoliły na skuteczną naukę umiejętności tworzenia projektów.  

Nieco mniejszy wzrost zaobserwowano w wypadku umiejętności interpersonalnych związanych z 

prowadzeniem projektów –  31% (167 osób) oceniło, że wzrosła ich umiejętność dogadania się z 

grupą, by wszystko szło gładko, a 33% (178 osób) zaobserwowało u siebie wzrost umiejętności 

skrzyknięcia grupy i zachęcenia jej do działania. Należy jednak pamiętać, że umiejętności 

interpersonalne to również te umiejętności, które młodzież najwyżej oceniała u siebie jeszcze przed 

rozpoczęciem projektu. W tym kontekście wyrównywane zostały różnice w poziomie umiejętności 

pomiędzy uczestnikami. 

Wykres 3.4.2. Wiara we własne umiejętności. Odsetek beneficjentek i beneficjentów projektów OKG 2015, 

którzy deklarowali, że potrafiliby skutecznie wykonać poszczególne zadania (suma odpowiedzi „raczej tak” 

i „zdecydowanie tak”) (n=536). 

 

 

3.5. Satysfakcja młodzieży z uczestnictwa w Programie 
Prawie wszyscy uczestnicy i uczestniczki, którzy brali udział w projektach od początku do końca 

trwania Programu byli usatysfakcjonowani doświadczeniami z nimi związanymi. Co więcej, aż 73,8 % 

młodzieży (397 osób) deklarowało, że projekt przekroczył ich oczekiwania. 

  

85%

87%

85%

79%

68%

77%

48%

85%

84%

81%

67%

62%

60%

37%

0% 25% 50% 75% 100%

Dogadać się z grupą, żeby wszystko szło
gładko

Wymyślić pomysł

Skrzyknąć grupę

Przygotować harmonogram

Przeprowadzić projekt

Zaplanować budżet

Napisać aplikację

Odsetek młodzieży, która deklaruje posiadanie umiejętności w pewnym 
stopniu

Potrafił(a)bym:

Przed Programem Po Programie



44 

 

Wykres 3.5.1. Satysfakcja. Odsetek beneficjentów i beneficjentek edycji 2015 OKG w podziale na poziom 

satysfakcji z uczestnictwa w Programie (n=538). 

 

Pozytywna ocena projektu wydaje się zrozumiała w kontekście tego, jak młodzież postrzega swoje 

doświadczenia w Programie. Prawie wszyscy (ponad 90% osób) deklarują, że organizacja prowadząca 

projekt ich słuchała, brali udział w podejmowaniu decyzji w projekcie i ich zdanie liczyło się w tym 

procesie. Deklarują także, że dużo się nauczyli, mogli się sprawdzić a te umiejętności i wiedza o sobie 

przydadzą im się w przyszłości. Nieco mniejszy, ale nadal wysoki odsetek osób (78%) zgodził się, że 

ich rodzice byli zainteresowani działaniami w projekcie i chwalili ich.  

W porównaniu z tymi wynikami wyraźnie odstaje 51% młodzieży, która stwierdziła, że uczestnictwo 

w projekcie sprawiło, że są inaczej postrzegani w szkole. Jest to spójne z obserwacjami  wskazującymi 

na to, że szkoła i projekty „Równać Szanse” często nie zazębiają się ze sobą, a nawet niekiedy 

wchodzą sobie w drogę – ponieważ angażują czas i uwagę młodych osób. Może na to wskazywać 

opisywany poniżej spadek poparcia dyrekcji szkół dla organizacji prowadzących projekty „Równać 

Szanse” (por. wykres 3.3.3), a współgrają z tym także obserwacje z badania jakościowego (por. część 

3.3. Umiejętność pozyskiwania wsparcia społecznego). Można także zaryzykować stwierdzenie, że 

projekty Programu rzeczywiście dotyczą zupełnie innych obszarów działań i umiejętności niż te, które 

zazwyczaj są podejmowane i dostrzegane w szkolnym otoczeniu uczestników i uczestniczek.   

  

44,4%

29,4%

21,4%

3,5% 1,3%

Projekt dał mi:

dużo więcej, niż
oczekiwałe(a)m

trochę więcej, niż
oczekiwałe(a)m

mniej więcej to, co
oczekiwałe(a)m

trochę mniej, niż
oczekiwałe(a)m

dużo mniej, niż
oczekiwałe(a)m



45 

 

Wykres 3.5.2. Doświadczenia młodzieży w projekcie. Odsetek beneficjentek i beneficjentów projektów 

OKG 2015, którzy zadeklarowali, że projekt dał im wyszczególnione, pozytywne doświadczenia (n=538). 

 

Na podstawie powyższych wyników dotyczących satysfakcji możemy wnioskować o młodzieży 

uczestniczącej w projektach OKG. O tym, w jaki sposób młodzież RKG oceniała swoje doświadczenie 

udziału w Programie domniemywać możemy tylko pośrednio, kierując się wynikami ankiety 

przeprowadzanej podczas szkolenia Młodzieżowych Liderów i z odpowiednią ostrożnością, 

pamiętając o małej próbie, która została poddana badaniu. Można założyć, że do szkolenia zgłaszano 

przede wszystkim młodzież z projektów zakończonych sukcesem, gdyż w przypadku braku sukcesu 

mniejsza jest chęć kontynuowania współpracy tak u osoby koordynującej, jak i u młodych. 

Wszyscy uczestnicy i uczestniczki szkolenia Młodzieżowych Liderów deklarowali, że projekt dał im co 

najmniej to, czego oczekiwali. Jednak młodzież RKG oceniła swoje doświadczenia lepiej. Może to 

sugerować, że krótsze i „mniejsze” projekty RKG rodziły u młodzieży niższe oczekiwania. Może także 

świadczyć o tym, że projekty RKG docierały do miejsc i grup, wśród których wyobrażenie o projektach 

młodzieżowych jest mniej pozytywne. Ten drugi wniosek wydaje się tym bardziej prawdopodobny, 

gdy weźmiemy pod uwagę, że wśród uczestniczek i uczestników szkolenia Młodzieżowych Liderów 

wywodzących się z OKG prawie wszyscy (9 z 10 osób) angażowali się już wcześniej w projekty i 

działania na rzecz lokalnej społeczności, podczas gdy wśród osób wywodzących się z projektów RKG 

doświadczenia takie miała tylko połowa badanych (6 z 12 osób). A zatem można sądzić, że konkurs 

RKG częściej dociera do młodzieży bez wcześniejszego doświadczenia w projektach i z mniejszą 

wiedzą o takich projektach. Skuteczne projekty RKG mogą być dla młodzieży - podobnie jak projekty 

OKG - silnym źródłem satysfakcji i doświadczenia. Mogą też mieć większy potencjał przerastania 

oczekiwań i pozytywnego zaskakiwania młodzieży poprzez pokazywanie im możliwości, jakie dają 

projekty młodzieżowe. Tak jak przy innych wnioskach dotyczących młodzieży uczestniczącej w RKG, 

pełne porównanie i wnioskowanie mogłoby zostać jednak przeprowadzone  po objęciu tej grupy 

badaniem wstępnym i końcowym.  

  

51,1%

77,7%

87,5%

88,8%

90,3%

90,7%

91,4%

95,7%

96,1%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Inaczej patrzą na mnie w szkole

Moi rodzice byli zainteresowani tym, co robię

Mogłem/łam sobie sam(a) wybrać zadania

To, czego się nauczyłe(a)m, przyda mi się w
przyszłości

Moje zdanie było brane pod uwagę

Naprawdę mogłe(a)m się sprawdzić

Dużo się nauczyłe(a)m

Braliśmy udział w podejmowaniu decyzji

Prowadząca projekt organizacja nas słuchała



46 

 

Wykres 3.5.3. Doświadczenia późniejszych uczestniczek i uczestników szkolenia Młodzieżowych Liderów 

w projektach OKG i RKG edycji 2015. Odsetek uczestników i uczestniczek szkolenia Młodzieżowych 

Liderów, którzy zadeklarowali określony poziom satysfakcji po projektach w Programie. (OKG n = 13;  RKG = 

12). 

  

Wszyscy uczestnicy i uczestniczki szkolenia Młodzieżowych Liderów deklarowali, że projekt, w którym 

brali wcześniej udział w ramach Programu zapewnił im pozytywne doświadczenia szczegółowe (por. 

wykres 3.5.4). Ponieważ młodzież udzielała odpowiedzi na skali (a nie tylko „tak” – „nie”), mogłyśmy 

sprawdzić, z jaką pewnością młodzież deklaruje, że zyskała dane pozytywne doświadczenia. Podobnie 

jak w wynikach dla całej populacji młodzieży OKG, tak i wśród Młodzieżowych Liderów i Liderek 

najsilniejszymi pozytywnymi doświadczeniami okazało się poczucie, że organizacja słuchała 

młodzieży, jej zdanie liczyło się i było brane pod uwagę. Młodzi mieli także poczucie, że dużo się 

nauczyli.  

Oceny Młodzieżowych Liderów i Liderek dotyczące projektów OKG są bardzo zbliżone do ocen 

projektów RKG. Co więcej, w 6 z 10 badanych kategorii projekty RKG zapewniły młodzieży nieco 

silniejsze pozytywne doświadczenia niż projekty OKG (patrz wykres 3.5.4.), co ponownie może 

sugerować siłę konkursu RKG, jak również na jego możliwość dotarcia do młodzieży, dla której 

doświadczenia takie są nowością. Warto także zwrócić uwagę na fakt, że rodzice młodzieży 

uczestniczącej w skutecznych projektach RKG wydawali się – w porównaniu z projektami OKG - 

bardziej zaangażowani i wspierający młodzież w działaniach projektowych. Warto zatem uwzględnić 

rodziców młodzieży RKG jako zasób, który może potencjalnie zostać wykorzystany w celu 

wspierania sukcesów projektów. 
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Wykres 3.5.4. Doświadczenia młodzieży w projekcie. Średni poziom pewności uczestników i uczestniczek 

szkolenia Młodzieżowych Liderów, że projekt w Programie zapewnił im wyszczególnione, pozytywne 

doświadczenia (OKG n = 12; RKG n = 12). 

 

Wnioski płynące z ankiet Młodzieżowych Liderów potwierdzają się także w badaniu jakościowym, co 

sugeruje, że partycypacyjne podejście do młodzieży stosowane było nie tylko w najlepszych 

projektach RKG. W większości projektów analizowanych w badaniu jakościowym koordynatorzy i 

koordynatorki doceniają przekazywanie inicjatywy i decyzyjności w ręce młodzieży i opisują 

pozytywne skutki jakie dla młodzieży miały doświadczenia odpowiedzialności za projekt (por. rozdział 

3. Zmiana w Regionalnym Konkursie Grantowym i części 7.1, 7.2 i 7.4). 

Podsumowanie 

 Poziom wiedzy o możliwości pozyskania środków na realizację własnych pomysłów był 

rekordowo wysoki w edycji 2015 – prawie co trzecia osoba (71%, 384 uczestniczki i 

uczestnicy) zdawała sobie sprawę z istnienia takiej możliwości jeszcze przed przystąpieniem 

do Programu. 

o Najwyższy wzrost zaobserwowano w ramach umiejętności szczegółowej 

występowania przed licznym audytorium (aż u 47,6% młodzieży, 220 osób). Można 

podejrzewać, że młodzież ma stosunkowo niewiele możliwości do treningu tej 

umiejętności, a projekty oferują szanse na jej skuteczne doskonalenie. 

o Kolejnymi najskuteczniej rozwijanymi umiejętnościami okazały się umiejętność 

czytania skomplikowanych tekstów (wzrost u 40.9%, 220 osób), umiejętność 

kontaktu z dorosłymi (40% młodzieży, 215 osób) oraz umiejętność znajdowania 

pomocy w realizacji własnych pomysłów (39,6% młodzieży, 213 osób).  Wzrost 

umiejętności kontaktu z dorosłymi nastąpił pomimo wysokiej oceny tej umiejętności 

jeszcze przed projektem, co sugeruje, że projekt nie tylko przyczynił się do rozwoju, 

ale też pozwolił młodzieży uświadomić sobie nowe możliwości rozwoju (np. 

umożliwił wyobrażenie sobie kontaktu innego niż dotychczas). 

o Wśród umiejętności szczegółowych związanych z samooceną zasobów własnych I 

środowiska, najsłabiej projekty rozwijały umiejętność nauki w szkole – co jest zgodne 

2,9

3,9

4,4

4,6

4,7

4,7

4,8

4,9

4,7

4,9

2,7

4,5

4,5

4,7

4,6

4,8

4,8

4,8

5,0

5,0

0,0 2,5 5,0

Inaczej patrzą na mnie w szkole

Moi rodzice byli zainteresowani

Mogłem sobie sam(a) wybrać zadania

To, czego się nauczyłe(a)m, przyda mi się w…

Jestem gotowy/a na trudniejsze zadania

Braliśmy udział w podejmowaniu decyzji

Mogłe(a)m się sprawdzić

Dużo się nauczyłe(a)m

Organizacja nas słuchała

Moje zdanie się liczyło

Średnia odpowiedzi na skali 0 - 5
RKG OKG



48 

 

z założeniami Programu o wspieraniu umiejętności zupełnie innych niż te, na których 

skupia się system tradycyjnej edukacji. 

 Wyniki edycji 2015 aż u 95% uczestniczek i uczestników (508 osób) zaobserwowano wzrost 

umiejętności i cech związanych z planowaniem własnej przyszłości. Wynik ten jest spójny z 

wynikami poprzedniej edycji (wzrost u 90% młodzieży w edycji 2014) i wskazuje na dużą 

skuteczność metod stosowanych w Programie. 

o W edycji 2015 zaobserwowano duży wzrost wszystkich badanych umiejętności 

szczegółowych związanych ze wskaźnikiem planowania i realizacji własnej przyszłości. 

Najsilniej młodzież rozwinęła umiejętność nawiązywania kontaktu z dorosłymi i 

zwracania się do nich w różnych sprawach (83% 450 osób) oraz zdolność do 

zachęcania innych do działania, czyli umiejętność motywowania innych (wzrost u 

76%, 409 osób). 

o Stosunkowo najsłabiej rozwinięte zostały wśród młodzieży umiejętności 

przyznawania się do błędów i dotrzymywania zobowiązań, choć i w tych obszarach 

poziom rozwoju był wysoki (odpowiednio 67% i 71%). A zatem projekty OKG edycji 

2015 nieco słabiej wspierały kompetencje osobiste i nieco większy nacisk kładły na 

umiejętności interpersonalne. 

o W obszarze planowania własnej przyszłości najmniejszy wzrost zaobserwowano w 

ramach „samoświadomości”, czyli tego, na ile młodzież wie, czym chciałaby 

zajmować się w przyszłości. Wynik ten wynika w dużej mierze z wysokiego poziomu 

samoświadomości młodzieży już w momencie przystępowania do Programu 

(sprecyzowaną wizję własnej przyszłości posiadało aż 74,4%, 398 osób). 

 W edycji 2015 wiara w siebie wzrosła u 55% młodzieży (295 osób). 

o Podobnie jak w poprzednich edycjach, najmniej rozwijanym elementem składowym 

wiary w siebie u młodzieży okazało się poczucie sprawstwa. W edycji 2015 u 17% (64 

osób) poczucie sprawstwa pozostało całkowicie bez zmian, u 41% wzrosło (233 

osób), a u 42% spadło (239 osób). Zdecydowana większość zaobserwowanych zmian 

była bardzo nieznaczna. Wynik ten potwierdza, że poczucie sprawstwa jest cechą 

silnie ukształtowaną i trudną do zmiany u młodzieży. Znacznie bardziej jednoznaczny 

jest wpływ projektu na umiejętności związane z realizacją działań. Zaobserwowano 

wzrost we wszystkich badanych obszarach tych umiejętności. Największy obejmował 

te umiejętności, które wiążą się bezpośrednio z przygotowaniem i planowaniem 

projektów, a więc: planowanie budżetu (wzrost u 45% młodzieży, 242 osób), pisanie 

aplikacji (42%, 226 osób) i przygotowanie harmonogramu (40%, 217 osób). Projekty 

dostarczyły więc młodzieży doświadczeń skutecznego działania projektowego. 

 Prawie wszyscy uczestnicy i uczestniczki, którzy brali udział w projektach od początku do 

końca trwania Programu byli usatysfakcjonowani doświadczeniami. Co więcej, aż 73,8% 

młodzieży (397 osób) deklarowało, że projekt przekroczył ich oczekiwania. 

 Wśród osób, które uczestniczyły w szkoleniu dla Młodzieżowych Liderów wyniki były wyższe, 

niż w całej populacji młodzieży OKG – zgodnie z intuicją, że na szkolenie to wysyłane są 

przede wszystkim osoby ze skutecznie realizowanych projektów. Dotyczy to zarówno 

satysfakcji z projektów, jak i oceny wzrostu własnych umiejętności w trakcie projektów. 

 Siła oddziaływania skutecznych projektów RKG jest w wielu obszarach porównywalna z siłą 

oddziaływania skutecznych projektów OKG. 
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o Satysfakcja Młodzieżowych Liderów i Liderek RKG (wszyscy deklarowali, że projekt 

przekroczył ich oczekiwania, 9 z 12 osób deklarowało maksymalną ocenę satysfakcji) 

była większa niż u Młodzieżowych Liderek i Liderów OKG (maksymalna ocena u 6 

osób, projekty przekroczyły oczekiwania 10 z 13 osób). 

o Oceny Młodzieżowych Liderów i Liderek dotyczące podmiotowego traktowania i 

zdobywania doświadczeń w projektach OKG są bardzo zbliżone do ocen projektów 

RKG. Co więcej, w 6 z 10 badanych kategorii projekty RKG zapewniły młodzieży nieco 

silniejsze pozytywne doświadczenia niż projekty OKG (patrz wykres 3.5.4.) 

 Projekty RKG docierają do mniej doświadczonej grupy młodzieży. 

o wśród uczestniczek i uczestników szkolenia Młodzieżowych Liderów wywodzących 

się z OKG prawie wszyscy (11 z 12 osób) angażowali się już wcześniej w projekty i 

działania na rzecz lokalnej społeczności, podczas gdy wśród osób wywodzących się z 

projektów RKG doświadczenia takie miała tylko połowa badanych (6 z 12 osób). 

 Projekty RKG skutecznie rozwijają umiejętności założone w Programie. Jednak projekty RKG i 

OKG różnią się pod względem tego, na jakie umiejętności kładą nacisk. 

o Umiejętności planowania własnej przyszłości i realizacji tej przyszłości wzrosły u 

większego odsetka młodzieży RKG niż OKG. Aż w 5 z 9 badanych kategorii cała 

badana młodzież RKG zadeklarowała, że w trakcie projektu ich umiejętności wzrosły  

o Umiejętności, w których wzrost deklarował najmniejszy odsetek Młodzieżowych 

Liderów i Liderek OKG były tymi samymi, w których wzrost obserwowali wszyscy lub 

prawie wszyscy po projektach RKG (por. wykres 3.2.3). Odwrotne stwierdzenie 

również jest prawdziwe – dwa obszary, w których najmniejszy był rozwój młodzieży 

RKG (planowanie czasu i załatwianie spraw w instytucjach) stanowiły jednocześnie 

obszary, w których rozwój zaobserwowała zdecydowana większość młodzieży OKG.  

Można zatem wnosić, że obydwa konkursy spełniają skutecznie funkcję rozwoju 

umiejętności młodzieży, jednak realizują ją w widocznie różny sposób 

 Obydwa konkursy, OKG i RKG, spełniają skutecznie funkcję rozwoju umiejętności młodzieży, 

jednak realizują ją w widocznie różny sposób. Konkursy obejmują młodzież z różnymi 

potrzebami i na różnych etapach rozwoju umiejętności. Zalecamy uwzględnienie młodzieży 

RKG w badaniu pre i post, by móc poddać dokładniejszej analizie oddziaływanie projektów 

RKG na młodzież. 

 Warto zwrócić większą uwagę na wpływ, jaki wywierają na przebieg projektu i na jego 

uczestników dwie grupy: rodzice oraz szkoła.   

o Rodzice są niewykorzystanym sojusznikiem projektów – nie są informowani o tym, 

w co ich dzieci się angażują, nie znają tematu ani harmonogramu działań, nie dociera 

do nich informacja o ich celu. Tymczasem jest to grupa, która po pierwsze ma 

możliwość zaobserwowania i wsparcia zmiany, jaka zachodzi w ich dzieciach i po 

drugie mogą być pomocni w momentach kryzysowych. Szkoła z kolei często nie jest 

sojusznikiem projektu. Widzi świat ze swojej perspektywy, jest zainteresowana 

uczniem, który wykonuje swoje szkolne obowiązki, a nie działa poza instytucją.  Jest 

to czynnik, który na pewno ma duże znaczenie dla uczestników projektów i należy 

być świadomym tego wpływu. Być może warto uczulić koordynatorów na wspieranie 

uczestników w ewentualnych konfliktach w szkole.  
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4. Skuteczność Programu w rozwijaniu organizacji otrzymujących dotacje 
Zgodnie z założeniami Programu „Równać Szanse” projekty mają służyć nie tylko rozwojowi 

młodzieży biorącej w nich udział. Program ma na celu także rozwijanie organizacji4 otrzymujących 

dotacje i prowadzących projekty. Uczestnictwo w Programie ma stanowić dla organizacji impuls do 

wprowadzania pozytywnych zmian w funkcjonowaniu organizacji i poszerzania zakresu jej działań. 

Jednocześnie Program dostarcza grantobiorcom wiedzy i narzędzi, umożliwiających skuteczny 

rozwój. 

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

pomocą trzech sondaży prowadzonych odpowiednio: przed przystąpieniem do realizacji projektów 

(ankietowanych 26 osób koordynujących OKG5 i 111 RKG), tuż po ich zakończeniu (25 koordynatorów 

i koordynatorek OKG i 109 RKG) oraz po pewnym czasie od zakończenia udziału w Programie (6 

miesięcy w przypadku OKG i 12 miesięcy w przypadku RKG, ankiety wypełniło 25 osób 

koordynujących OKG i 86 RKG). 

4.1. Populacja grantobiorców edycji 2014 Programu „Równać Szanse” 
Do realizacji projektów w edycji 2015 Programu „Równać Szanse” przystąpiło 26 organizacji6 

uczestniczących w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym i 112 organizacji uczestniczących w 

Regionalnym Konkursie Grantowym. Zgodnie z założeniami Programu, wszystkie projekty OKG 

realizowane były przez organizacje pozarządowe. Podobnie jak w poprzednich latach zdecydowaną 

większość stanowiły stowarzyszenia (24 stowarzyszeń, 96%), zaś jeden projekt realizowany był przez 

fundację ( 4%). Tak, jak w poprzedniej edycji, projekty RKG realizowane były najczęściej przez 

stowarzyszenia (44%, 49 stowarzyszeń w tym 2 ochotnicze straże pożarne), domy kultury (24%, 27 

organizacji) i biblioteki (18%, 20 organizacji). 

Wykres 4.1.1. Organizacje zakwalifikowane do OKG. Odsetek organizacji różnych typów, które przystąpiły 

do realizacji projektów w ramach edycji 2015 Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego (n=25). 

 

                                                           

4   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. 
5 Jedna organizacja wycofała się z udziału w Programie.  
6 Jedna organizacja wycofała się z udziału w Programie.  
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Wykres 4.1.2. Organizacje zakwalifikowane do RKG. Odsetek organizacji różnych typów, które przystąpiły 

do realizacji projektów w ramach edycji 2015 Regionalnego Konkursu Grantowego (n=112). 

 

W OKG dotowane projekty ukończyło 25 organizacji z 29, które zostały zakwalifikowane do 

przyznania dotacji. Trzy organizacje wycofały się jeszcze przed podpisaniem umowy, jedna 

zrezygnowała na początku trwania Programu. Wśród OKG edycji 2015 wdrożono jeden program 

naprawczy, który okazał się skuteczny i pozwolił na doprowadzenie projektu do końca z sukcesem. W 

przypadku podmiotów RKG, projekty ukończyło 110 organizacji (98%), co stanowi wynik lepszy niż w 

poprzednim roku (91% w edycji 2014). 

Wykres 4.1.3. Doświadczenie organizacji w prowadzeniu projektów. Odsetek podmiotów OKG i RKG w 

podziale na liczbę projektów zrealizowanych przed przystąpieniem do edycji 2015 Programu (OKG: n=26; 

RKG n=111). 

 

Podobnie jak w poprzednich latach, wśród organizacji RKG było nieco więcej podmiotów, które 

przystępując do Programu nie miały doświadczenia w prowadzeniu projektów (31%, 8 organizacji  
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OKG i 36%, 40 organizacji RKG). A zatem RKG – zgodnie z założeniami – może być bardziej atrakcyjny 

dla organizacji bez wcześniejszych doświadczeń. Jednak co ciekawe, wśród organizacji 

doświadczonych, które brały udział w Programie, doświadczenie podmiotów RKG dorównywało 

doświadczeniu podmiotów OKG. Średnia liczba zrealizowanych wcześniej projektów wynosiła 1,9 dla 

doświadczonych organizacji OKG i 1,8 dla doświadczonych organizacji RKG. Nie oznacza to jednak, że 

do obydwu konkursów przystąpiły podobne grupy organizacji. Organizacje OKG to przede wszystkim 

podmioty, które zrealizowały dotychczas 1 projekt (42,3%, 11 z 25 organizacji). Podmioty z większym 

doświadczeniem i bez doświadczenia stanowiły w tej grupie mniejszość. Podmioty RKG stanowiły 

grupę bardziej zróżnicowaną, czy też spolaryzowaną – organizacje bez doświadczenia były równie 

liczne co organizacje z dużym doświadczeniem (po 36%, 40 organizacji), a organizacje z 

umiarkowanym doświadczeniem 1 projektu stanowiły mniejszość. 

4.2. Lokalny kapitał społeczny organizacji 
Jednym z celów Programu, dotyczących rozwoju organizacji biorących udział w konkursach OKG i 

RKG, jest wzmacnianie lokalnego kapitału społecznego. 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.  

Podobnie jak w poprzedniej edycji, już przed przystąpieniem do Programu organizacje deklarowały, 

że ich lokalny kapitał społeczny jest niezwykle wysoki. W przypadku RKG ponad 90% organizacji 

zadeklarowało, że potrafiłyby uzyskać wsparcie dla aż 5 typów przedsięwzięć, zaś wśród OKG wynik 

ten osiągnięto aż dla 6 typów działań. Najsłabiej organizacje oceniały możliwość uzyskania pomocy 

finansowej. Organizacje RKG deklarowały przed przystąpieniem do realizacji projektów nieco większą 

zdolność do pozyskania środków o niskiej wartości pieniężnej (np. materiałów do realizacji działań 

lub drobnych kwot pieniężnych), zaś organizacje OKG deklarowały nieco wyższą niż RKG zdolność do 

pozyskania większych kwot pieniężnych. 

Pomimo tak wysokich deklaracji początkowych, organizacje OKG po zakończeniu udziału w Programie 

zdeklarowały wzrost wsparcia we wszystkich badanych kategoriach (por. wykres 4.2.1). Najwyższy 

wzrost osiągnięto w przypadku tych wskaźników, które nisko oceniane były przed rozpoczęciem 

Programu. Jako dodatkowe wsparcie tezy, że Program skutecznie przyczynia się do rozwoju kapitału 

lokalnego posłużyć może fakt, że po Programie aż w czterech badanych kategoriach odsetek 

organizacji deklarujących posiadane wsparcia wynosił 100%. Zatem w tych czterech kategoriach, 

bardzo wysoko ocenianych przed projektem, wzrost wyniósł 4 – 8% (por. wykres 4.2.1.) co może 

wydawać się niewielkim efektem, lecz oznacza, że wzrost osiągnął maksymalny możliwy poziom 

(pozytywne odpowiedzi 100% organizacji). 
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Wykres 4.2.1. Rodzaj wsparcia społecznego organizacji OKG. Odsetek organizacji OKG edycji 2015 

deklarujących, że mają wsparcie lokalnej społeczności w Zdanym typie działania (n = 25). 

 

Nieco słabiej prezentują się wyniki organizacji RKG (por. Wykres 4.2.2). W przypadku trzech kategorii 

– przede wszystkim możliwości pozyskania większej kwoty pieniędzy, a także, w mniejszym stopniu, 

pomocy w propagowaniu informacji oraz pomocy w poszukiwaniu środków na działania – odsetek 

organizacji deklarujących posiadanie danego wsparcia nieco spadł w trakcie trwania projektu. 

Oznacza to, że organizacje RKG miały okazję w trakcie trwania projektu skonfrontować z 

rzeczywistością swoje wyobrażenia o wsparciu, jakie mogą uzyskać od sojuszników w lokalnej 

społeczności. Spadek możliwości pozyskania wsparcia finansowego RKG po zakończeniu projektu 

może być sygnałem wskazującym na konieczność uwzględnienia tematu pozyskiwania środków 

zewnętrznych na działania (fundraisingu) w rozmowach w trakcie wizyt monitorujących i w 

szkoleniach dla koordynatorów RKG.  
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Wykres 4.2.2. Rodzaj wsparcia społecznego organizacji RKG. Odsetek organizacji RKG edycji 2015 

deklarujących, że mają wsparcie lokalnej społeczności w danym typie działania (n=109). 

 

W badaniach „pre” i „post” zapytaliśmy także, z ilu źródeł organizacja może zyskać wsparcie w 

każdym z wymienionych wyżej działań (por. wykresy 4.2.1. i 4.2.2 oraz wykresy 4.2.3 i 4.2.4). Pytania 

te także wykazały, że Program skutecznie rozwija lokalny kapitał społeczny organizacji - średnia liczba 

źródeł wsparcia, od których podmioty mogą uzyskać pomoc wzrosła tak u organizacji OKG, jak i RKG. 

Skutki uczestnictwa w Programie były jednak w tym zakresie różne dla podmiotów z tych dwóch 

konkursów. Wśród OKG wzrost różnorodności wsparcia był nieco wyższy niż wśród RKG (wzrost o 

średnio 0,3 źródła wsparcia dla każdego typu działania w przypadku OKG i 0,19 dla RKG). Jednak 

efekty Programu dla RKG były znacznie bardziej równomierne – wzrost różnorodności wsparcia był 

podobny w każdym badanym typie działania.  

Organizacje OKG miały po Programie więcej źródeł wsparcia przede wszystkim dla: poszukiwania 

środków na działania, drukowania materiałów i pozyskania darowizny w postaci materiałów do 

realizacji działań (a więc tych działań, dla których wsparcie przed Programem było najniższe – por. 

wykres 4.2.1.). Różnorodność wsparcia organizacji OKG dla innych działań uległa tylko nieznacznym 

zmianom (najmniejszym w przypadku możliwości pożyczenia sprzętu i pomocy w ogłaszaniu 

informacji), a w przypadku możliwości pozyskania większej kwoty pieniędzy – wsparcie OKG po 

Programie było mniej różnorodne niż przed rozpoczęciem udziału w Programie. 

Uwagę zwraca stuprocentowe wsparcie ze strony dyrekcji szkół deklarowane przez organizacje OKG 

po Programie w porównaniu z wynikami dla młodzieży OKG, gdzie odnotowujemy spadek wsparcia ze 

strony dyrekcji z 57% do 45%. Odgrywa tu niewątpliwie rolę inna specyfika relacji i rodzaju 

poszukiwanego wsparcia w obydwu przypadkach. Koordynatorzy prawdopodobnie raczej zwracali się 

do dyrekcji szkół z okazjonalnymi prośbami (np. wsparcie w organizacji, użyczenie sali, sprzętu itp.), 

podczas gdy uczniowie i uczennice funkcjonują w szkołach na co dzień i mierzą się z wyzwaniami 

związanymi z jednoczesnym udziałem w angażującym projekcie OKG oraz uczestniczeniem w życiu 
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szkoły i wywiązywaniem się z obowiązków szkolnych. Jest to dla nas sygnał, że koordynatorzy mogą 

nie zdawać sobie do końca sprawy z trudnościami, z jakimi mierzy się młodzież.  

Wykres 4.2.3. Zakres kontaktów organizacji OKG. Odsetek organizacji OKG edycji 2015 deklarujących, że 

mają wsparcie wyróżnionych instytucji, osób i grup w społeczności lokalnej (n=26 przed Programem i 25 po 

Programie). 

 

Wykres 4.2.4. Zakres kontaktów organizacji RKG. Odsetek organizacji RKG edycji 2015 deklarujących, że 

mają wsparcie wyróżnionych instytucji, osób i grup w społeczności lokalnej (n=111 w badaniu Przed i 109 w 

badaniu Po Programie). 
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Przed przystąpieniem do Programu organizacje RKG deklarowały, że mogą pozyskiwać wsparcie od 

znacznie większej liczby podmiotów lokalnej społeczności niż organizacje OKG. Najsłabiej 

organizacje RKG wspierane były przez przedsiębiorców prywatnych – jednak nawet z ich strony 

wsparcie posiadało aż 67% organizacji. Najsłabsze źródło wsparcia dla organizacji OKG stanowiły 

domy kultury - przed Programem pomoc z ich strony otrzymać mogło zaledwie 46% organizacji OKG. 

Co więcej, prawie wszystkie organizacje RKG (ponad 90%, por. wykres 4.2.4.) zadeklarowały jeszcze 

przed Programem, że posiadają wsparcie od: nauczycieli, dyrektorów szkół, władz i osób prywatnych. 

Wśród OKG tylko 2 kategorie aktorów lokalnych osiągnęły taki poziom.  

Sieć wsparcia społecznego podmiotów OKG po zakończeniu Programu wzrosła we wszystkich 

kategoriach, oprócz wsparcia ze strony nauczycieli i władz lokalnych (które pozostało bez zmian).  

Średni wzrost we wszystkich kategoriach łącznie wynosił 8,2%. Wśród RKG średni wzrost był znacznie 

niższy - wynosił 2,7% - i dla trzech grup aktorów lokalnych wsparcie otrzymywane przez RKG 

nieznacznie spadło.  

RKG zgłaszające się do Programu deklarują, że mają większe wsparcie społeczne niż OKG. Dla 

organizacji OKG uczestnictwo w Programie to szansa na rozwój sieci kontaktów w społeczności 

lokalnej, podczas gdy projekty RKG dają organizacjom przede wszystkim okazję do weryfikacji 

własnych wyobrażeń o posiadanym wsparciu społecznym. Projekty RKG są w mniejszym stopniu 

szansą dla organizacji na rozwój sieci wsparcia w lokalnej społeczności. W kolejnych edycjach 

Programu warto zwrócić uwagę na ten aspekt pracy podmiotów RKG. 

Badania jakościowe zwracają uwagę na jeszcze jeden aspekt rozwoju lokalnego kapitału społecznego. 

Większość badanych organizacji deklarowała, że w trakcie trwania projektu wzrósł prestiż organizacji, 

a więc stała się ona bardziej docenianym partnerem do rozmów i działań w lokalnej społeczności 

(por. część. 4.2 Lokalny kapitał społeczny.). Choć może to nie przekładać się bezpośrednio na łatwość 

w otrzymywaniu wsparcia, to z pewnością świadczy o rozwoju pozycji organizacji RKG w sieci 

kontaktów lokalnych. 

Wykres 4.2.5. Nawiązywanie kontaktów między organizacjami w Programie. Odsetek organizacji OKG i 

RKG edycji 2015, które nawiązały współpracę z innymi podmiotami biorącymi udział w Programie (OKG: 

n=23, RKG: n=66). 

 

Wzrost kapitału społecznego organizacji biorących udział w Programie polegał między innymi również 

na nawiązaniu relacji pomiędzy organizacjami koordynującymi projekty. Przeciwnie do edycji 2014, w 
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edycji 2015 większy odsetek organizacji OKG niż RKG nawiązało kontakt z innymi podmiotami 

Programu (43% OKG nawiązało kontakty - średnio z 2,2 organizacji, 33% RKG nawiązało kontakty 

każda ze średnio z 1,4 organizacji). Jednocześnie jednak relacje między organizacjami RKG okazały 

się nieco bardziej trwałe niż relacje między organizacjami OKG. Kilka miesięcy po zakończeniu 

projektów 80% relacji między podmiotami OKG wciąż trwało, podczas gdy wśród RKG odsetek ten 

wynosił aż 91%, przy czym oba wyniki są bardzo wysokie.  

W obydwu grupach organizacji relacje polegały przede wszystkim na wzajemnych wizytach (90% 

relacji między podmiotami OKG i 77% relacji RKG), na wsparciu i pomocy w rozwiązywaniu 

problemów (60% kontaktów między OKG i 50% kontaktów między RKG) oraz na realizacji wspólnych 

działań (po 50% w obydwu grupach). Zatem w obydwu grupach relacje opierały się przede 

wszystkim na wzajemnym wsparciu i wspólnym działaniu. 

4.3. Aktywność organizacji 
Niezależnie od powiększenia sieci kontaktów organizacji i wsparcia otrzymywanego ze strony 

społeczności lokalnej, w ewaluacji badano także aktywność organizacji. Aktywność określono jako 

realizację projektów i uczestnictwo w konkursach grantowych.  Zgodnie z założeniami Programu 

Równać Szanse, uczestnictwo w Programie powinno wiązać się ze zwiększeniem aktywności 

organizacji. Założenia te zostały spełnione. Średnia liczba projektów prowadzonych przez 

organizacje w trakcie trwania Programu wzrasta podobnie w grupie OKG i RKG o ok. 0,5 projektu. 

Wykres 4.3.1. Realizacja projektów. Średnia liczba projektów realizowanych przez organizacje OKG i RKG 

edycji 2015 w badanym okresie (RKG n = 109, OKG n= 25).  

 

 

Podobnie jak w poprzednich latach, liczba wniosków o dotacje składanych przez organizacje tuż po 

zakończeniu Programu jest nieco niższa niż na jego początku, co najprawdopodobniej świadczy o 

dużym wysiłku, jaki stanowi prowadzenie projektów w Programie Równać Szanse. Z tym 

wyjaśnieniem spójna jest także obserwacja większego efektu zmęczenia u organizacji OKG – których 

projekty trwają dłużej niż u organizacji RKG. Jednak już kilka miesięcy po zakończeniu projektów 

aktywność organizacji obu konkursów znacząco wzrasta i przekracza poziom sprzed rozpoczęcia 

udziału w Programie Równać Szanse. Jest to także spójne z obserwacjami z ubiegłych lat. 
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Wykres 4.3.2. Złożone wnioski o dotacje. Średnia liczba wniosków o dotacje na projekty złożonych w ciągu 

6 miesięcy poprzedzających moment badania (OKG n=26 przed, 25 na zakończenie i kilka miesięcy po 

Programie, RKG n=111 przed, 109 na zakończenie i 60 kilka miesięcy po Programie). 

 

Po upływie kilku miesięcy od zakończenia udziału w Programie organizacje RKG są średnio bardziej 

aktywne niż organizacje OKG – składają średnio więcej wniosków o dotacje (RKG składają średnio 3,2 

wniosku, a organizacje OKG średnio 2,4 wniosku - por. wykres. 4.3.2).  Jednak organizacje OKG są 

bardziej skuteczne w pozyskiwaniu środków niż RKG – 77% wniosków złożonych przez OKG uzyskało 

dotacje, a wśród wniosków RKG odsetek ten wynosił 66%. Pomimo niższej skuteczności, organizacje 

RKG pozyskują środki na średnio większą liczbę projektów (po Programie organizacje RKG uzyskały 

średnio po 2,1 dotacji projektowych, a OKG średnio po 1,86 dotacji).  

Wykres 4.3.3. 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 miesięcy od zakończenia Programu oraz średnia liczba otrzymanych 

dotacji (OKG: n=24, RKG n=71). 
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Ponadto Program oddziałuje w bardziej jednolity sposób na organizacje OKG. Prawie wszystkie 

podmioty OKG (22 organizacje, 92%) zwiększyły swoją aktywność po zakończeniu projektów w 

Programie Równać ubiegając się o dotacje kilka miesięcy po zakończeniu Programu, podczas gdy 

wśród organizacji RKG odsetek ten jest mniejszy, choć nadal wysoki (84%, 60 organizacji ubiegających 

się o dotacje kilka miesięcy po Programie).  

4.4. Zakorzenienie działań w potrzebach lokalnej społeczności 
Program „Równać Szanse” zakłada, że realizowane w ramach RKG i OKG projekty powinny być jak 

najlepiej dopasowane do potrzeb młodzieży oraz lokalnej społeczności. Zaspokojenie w projekcie 

potrzeb młodzieży i innych podmiotów lokalnej społeczności jest warunkiem koniecznym dla ich 

trwałego zaangażowania się w projekt i zbudowania trwałej sieci współpracy w społeczności lokalnej. 

Dzięki zakorzenieniu w potrzebach projekty mają szanse przynosić pozytywne konsekwencje tak dla 

młodych, jak i dla całej społeczności lokalnej. By umożliwić jak najlepsze dopasowanie projektów, 

organizacje OKG mają obowiązek przeprowadzenia diagnozy potrzeb młodzieży przed stworzeniem 

wniosku grantowego. Organizacje RKG, ze względu na mniejszy zakres i znacznie krótszy czas trwania 

projektów nie są zobowiązane do przedstawienia diagnozy. Pomimo tego aż 93% organizacji RKG (80 

organizacji) zadeklarowało, że przed przystąpieniem do realizacji projektu przeprowadziło diagnozę 

(w mniej lub bardziej sformalizowany sposób)7. W ewaluacji uwzględnione zostało badanie źródeł 

informacji, z jakich organizacje korzystają diagnozując potrzeby swoich beneficjentów i ich otoczenia. 

W obydwu konkursach organizacje pozyskiwały informacje przede wszystkim w dialogu z rodzicami 

lub innymi dorosłymi oraz ze szkołą. Kolejne dwa miejsca pod względem częstości korzystania 

zajmowały Lokalny Program Rozwoju oraz dialog z samorządem lokalnym. Trzy źródła, po które 

sięgano najrzadziej to: osoby duchowne, dane z urzędu pracy i dane statystyczne.  

Organizacje OKG przeprowadzały znacznie dokładniejsze diagnozy potrzeb przed rozpoczęciem 

projektu niż organizacje RKG – wśród RKG diagnozy przed rozpoczęciem udziału wykorzystywały 

średnio 6,23 źródła danych, a diagnozy RKG ze średnio 4,33 źródła. Jest to zgodne z założeniami 

Programu. Konkursy OKG i RKG różniły się również pod względem tego, jakie źródła wykorzystywały 

do aktualizacji diagnozy po zakończeniu projektu. O ile nie dziwi wysoki wynik organizacji OKG, gdzie 

diagnoza jest elementem procedury ubiegania się o dotację, o tyle bardzo interesujący jest 

relatywnie wysoki wynik organizacji RKG, które mimo braku wymogów także przeprowadzają 

diagnozę lokalną.  

  

                                                           

7 Badanie ilościowe nie daje odpowiedzi na pytanie o jakość przeprowadzonych diagnoz, w całości opiera się na 
deklaracjach respondentów. 
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Wykres 4.4.1. Źródła danych diagnozy w OKG. Odsetek organizacji OKG, które deklarują, że wykorzystywały 

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

zakończeniu udziału w Programie „Równać Szanse” (Przed Programem n=26, po Programie n=25). 

 

Wykres 4.4.2. Źródła danych diagnozy w RKG. Odsetek organizacji 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: n=111, po Programie: RKG n=109). 

 

Organizacje OKG po zakończeniu uczestnictwa w Programie korzystały średnio z nieco mniejszej 

liczby źródeł by uaktualnić diagnozę potrzeb (spadek ze średnio 6,23 do 6,20). Dokładniej rzecz 
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ujmując, rzadziej korzystały one przede wszystkim ze źródeł oferujących dane statystyczne na temat 

społeczności lokalnej (np. dane z urzędu pracy, z ośrodka pomocy społecznej, inne statystyki, dane z 

lokalnego programu rozwoju), częściej zaś sięgały po informacje pozyskiwane od ludzi (a więc 

rozmowy z nauczycielami i dyrektorami, dorosłymi, urzędnikami, duchownymi). Można zatem 

domniemywać, że organizacje OKG przeprowadziły dokładną analizę danych w trakcie diagnozy 

przed projektem, zaś po zakończeniu udziału w Programie aktualizowały posiadane informacje 

przede wszystkim badając te źródła, które są najbardziej zmienne. Można także podejrzewać, że 

organizacje OKG wzmocniły w trakcie projektu więzi z różnymi osobami i grupami w społeczności 

lokalnej, dzięki czemu na bieżąco dowiadują się od nich, jakie potrzeby istnieją aktualnie w 

społeczności. Wniosek ten wydaje się tym bardziej prawdopodobny, że w ankiecie odroczonej 

(wypełnionej w ciągu 6 miesięcy od zakończenia Programu) organizacje OKG deklarowały, że o 

potrzebach młodzieży dowiadywały się przede wszystkim z bezpośrednich relacji, a więc z rozmów z 

młodzieżą (24 organizacje, 96%), z obserwacji młodzieży (21 organizacji, 84%) i z rozmów z dorosłymi 

o młodzieży (17 organizacji, 68%). 

Organizacje RKG po zakończeniu Programu z prawie każdego typu źródeł korzystały częściej niż przed 

Programem (z wyjątkiem danych z ośrodków pomocy społecznej oraz rozmów ze szkołą). Diagnozując 

potrzeby po Programie, organizacje RKG korzystały średnio z 4,5 źródła (wzrost z 4,33).  Wskazuje to 

na większą konieczność uzupełniania danych diagnozy przez organizacje RKG niż przez OKG. 

Jednocześnie trend ten sugeruje, że Projekt skutecznie motywuje organizacje RKG do poznawania i 

analizowania potrzeb lokalnej społeczności. 

Pomimo tego, że po Programie organizacje RKG starały się poszerzyć zakres danych branych pod 

uwagę w trakcie diagnozowania potrzeb lokalnych, średnia liczba źródeł, po które sięgały organizacje 

RKG nie dorównywała średniej dla organizacji OKG. Wskazuje to na skuteczność konkursu OKG w 

przekazywaniu organizacjom umiejętności diagnozowania potrzeb i może być przyczynkiem do 

uwzględnienia fragmentów tej wiedzy także w programie szkoleń dla koordynatorów RKG. 

Podobnie jak organizacje OKG, podmioty RKG w ciągu miesięcy po zakończeniu Programu, wiedzę o 

potrzebach młodzieży czerpały się przede wszystkim w bezpośrednich kontaktach – z samą młodzieżą 

(z rozmów z nimi 77 z 80 organizacji, 96% oraz z obserwacji młodzieży 65 organizacji, 81%), oraz z 

rozmów z dorosłymi o sytuacji młodzieży (59 organizacji, 74%). Zasadne jest więc stwierdzenie, że 

organizacje RKG również wyniosły z Programu motywację do wykorzystywania swojego kapitału 

społecznego do poznawania potrzeb młodzieży. Badanie ilościowe nie daje jednak odpowiedzi na 

pytanie o jakość przeprowadzonych diagnoz, ponieważ w całości opiera się na deklaracjach 

respondentów. 

Skuteczność diagnoz OKG potwierdzają także wyniki ankiet dotyczące dalszych losów diagnoz. 

Diagnozy przeprowadzane przez OKG były częściej niż wśród RKG wykorzystywane do kolejnych 

działań organizacji, częściej aktualizowane i wykorzystywane przez inne podmioty w społeczności 

lokalnej. Można zatem powiedzieć, że diagnozy OKG nieco lepiej spełniały założoną w Programie 

funkcję skutecznego badania i ciągłego dopasowywania się organizacji do potrzeb społeczności.  
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Wykres 4.4.2. Diagnoza potrzeb społeczności. Działania organizacji OKG i RKG edycji 2015 po zakończeniu 

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

Programu (OKG: n=25, RKG: n=80). 

 

4.5. Współpraca organizacji z młodzieżą 
Niezwykle ważnym elementem metodologii Programu „Równać Szanse” jest metoda pracy z 

młodzieżą opierająca się na przekazywaniu decyzyjności i odpowiedzialności w ręce młodych ludzi. 

Dzięki temu, oprócz rozwoju umiejętności młodzieży, projekty skutkują zwiększeniem sprawczości i 

podmiotowości wśród uczestników i uczestniczek, 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 (por. wykres 3.5.2). By oszacować, na ile organizacje formalnie 

włączały młodzież w kształtowanie planów, zapytano koordynatorów, w jakich elementach tworzenia 

projektu brali udział beneficjenci i beneficjentki. 
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Wykres 4.5.1. Partycypacja młodzieży w tworzeniu projektu I. Odsetek organizacji OKG edycji 2015, które 

deklarowały, że włączały młodzież w wyszczególnione etapy tworzenia projektów (Przed projektem n=26, 

po projekcie n=25). 

 

Wykres 4.5.2. Partycypacja młodzieży w tworzeniu projektu II. Odsetek organizacji RKG edycji 2015, które 

deklarowały, że włączały młodzież w wyszczególnione etapy tworzenia projektów (Przed projektem n=111, 

po projekcie n=109). 

 

Zgodnie z deklaracjami osób koordynujących, większość organizacji przygotowując projekty do 

Programu „Równać Szanse” 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 mniejszy.  

Organizacje OKG przed rozpoczęciem udziału w Programie włączały młodzież przede wszystkim w 

wymyślanie pomysłu, jak również w pisanie i konsultacje projektu (po 96%, 25 organizacji). W 

przypadku organizacji RKG młodzież przed rozpoczęciem udziału w Programie włączana była 
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najczęściej w etap wymyślania pomysłu (82%, 91 organizacji). Po zakończeniu udziału w Programie 

organizacje rzadziej niż przed Programem włączały młodzież w etap wymyślania kolejnego pomysłu 

na projekt. Z kolei częstość włączania młodzieży w pozostałe etapy po Programie wzrosła. Trend ten 

obserwowany był także w badaniach poprzednich edycji Programu. Dzieje się tak 

najprawdopodobniej dlatego, że pomysły na kolejne projekty wymyślane były w trakcie 

poprzedniego projektu oraz w trakcie badania potrzeb i ich analizy wspólnie z młodzieżą i innymi 

podmiotami lokalnymi. W konsekwencji kolejne projekty stają się naturalną kontynuacją 

poprzednich działań, wynikają z nich. W efekcie trudno jest wyodrębnić etap wymyślania projektu 

tuż przed napisaniem wniosku, w który można by włączyć młodzież.  

Ciekawy wgląd w taki przebieg procesu tworzenia projektu oferuje badanie jakościowe RKG. W 

trzech z pięciu badanych projektów (por. część 7.1., 7.2. i 7.5) różne etapy projektu opisywane są jako 

dziejące się „organicznie”, czy też „naturalnie”. A więc osoba koordynująca nie musiała rekrutować 

grupy, ponieważ osoby zaangażowane naturalnie włączyły się w działanie i przyciągnęły kolejne 

młode osoby. Pomysł na kolejny projekt „pojawił się” w trakcie wcześniejszej pracy. Opisy te 

wskazują, że projekty RKG także mogą skutecznie aktywizować młodzież do udziału w kolejnych 

etapach projektu i wymyślania kolejnych projektów.  

Z jednej strony wniosek ten świadczy bardzo pozytywnie o projektach RKG i o ich skuteczności w 

motywowaniu młodzieży oraz w budowaniu współpracy między organizacjami a młodzieżą.  Z 

drugiej jednak strony proces naturalny, czy „organiczny” to proces spontaniczny i niekontrolowany. 

Rekrutacja spontaniczna to rekrutacja, do której trudno włączyć nowe osoby, które nie są w sieci 

społecznej obecnych uczestników i uczestniczek. Trudno też w takiej organicznej rekrutacji zadbać o 

równe proporcje dziewcząt i chłopców. Jeżeli pomysł na kolejny projekt „naturalnie pojawia się” 

podczas wcześniejszej pracy, to trudno zaplanować burzę mózgów włączającą wszystkich 

zainteresowanych. Dlatego, pomimo iż taki przebieg jest dowodem na dużą skuteczność projektów – 

warto zwrócić uwagę na zapewnienie dostępu do poszczególnych etapów tworzenia projektu dla 

jak najszerszego grona młodzieży. 

Przed Programem organizacje OKG częściej niż RKG włączały młodzież we wszystkie etapy 

tworzenia projektu. Ponadto, organizacje OKG nie tylko częściej deklarowały, że wymyślały pomysł 

wraz z młodzieżą, lecz także stwierdzały, że wymyślanie pomysłu objęło większe grono młodych osób 

(średnio 48 osób w OKG wobec średnio 17 osób włączanych przez RKG). 

Po zakończeniu Programu różnice między OKG i RKG zmniejszyły się, choć wciąż w 2 z 3 badanych 

obszarów więcej organizacji OKG włączało młodzież w tworzenie projektu. Warto jednak zauważyć, 

że zmiana, która zaszła w trakcie trwania Programu była bardziej korzystna w przypadku 

organizacji RKG. Odsetek organizacji, które przestały włączać młodzież w wymyślanie projektów był 

większy wśród OKG (spadek o 24% wśród OKG i o 10% wśród RKG). Wśród organizacji RKG większy 

był także wzrost odsetka organizacji, które włączały młodzież w kolejne etapy tworzenia projektu 

(wzrost odsetka organizacji, które włączają młodzież w pisanie i konsultacje projektu: 4% wśród OKG i 

10% wśród RKG; wzrost odsetka organizacji włączających młodzież w planowanie działań w projekcie: 

15% OKG i 18% RKG). Po zakończeniu udziału w Programie grono osób wymyślających projekty 

zmniejsza się znacznie w przypadku OKG, podczas gdy wśród organizacji RKG pozostaje na podobnym 

poziomie. 

Ogólnie rzecz ujmując, można powiedzieć, że projekty OKG są bardziej partycypacyjne niż RKG. 

Udział w Programie ma jednak w tym zakresie silny korzystny wpływ na organizacje RKG i 

przyczynia się do częściowego wyrównania różnic między konkursami. Należy jednak pamiętać, że 
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badanie ilościowe nie daje odpowiedzi na pytanie o jakość angażowania młodych osób, opiera się 

także w całości na deklaracjach koordynatorów.  

Wykres 4.5.3. 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=111, po projekcie n=109). 

 

Zapytani o to, jakie aspekty projektów realizowanych w Programie były kontynuowane po 

zakończeniu edycji 2015, koordynatorzy i koordynatorki wskazywali przede wszystkim na metodę 

pracy z młodzieżą. OKG wypadają w tym zakresie lepiej niż RKG – aż 56% koordynatorów i 

koordynatorek OKG zadeklarowało, że organizacja w kolejnych działaniach wykorzystywała 

wypracowaną w trakcie trwania Programu metodykę pracy z młodzieżą, podczas gdy w RKG odsetek 

ten wynosił 36%. Organizacje RKG częściej niż OKG kontynuowały tematykę, którą zajmowały się w 

ramach projektu w Programie, częściej też deklarowały organizowanie działań dla tej samej grupy, 

która uczestniczyła w projekcie.  

Mocniejsze zakorzenienie się metody Programu wśród OKG wydaje się zrozumiałe biorąc pod uwagę 

fakt, że projekty OKG trwają dłużej, obejmują także większą liczbę szkoleń dla koordynatorów i 

koordynatorek wyjaśniających i wdrażających metody Programu. 
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Wykres 4.5.4. Kontynuacja działań. Odsetek organizacji OKG i RKG w edycji 2015, które kilka miesięcy po 

zakończeniu Programu deklarowały, że kontynuowały pewne aspekty projektów „Równać Szanse” (OKG 

n= 25, RKG n=86). 

 

Większość organizacji utrzymała kontakt z młodzieżą po zakończeniu projektu, a wyniki dotyczące 

trwałości współpracy z młodzieżą są podobne wśród organizacji OKG i RKG. Po zakończeniu 

Programu organizacje zacieśniały jeszcze bardziej współpracę z młodzieżą (por. wykres  4.5.4). Kilka 

miesięcy po zakończeniu projektów 100% organizacji OKG (23 organizacje OKG odpowiadające na 

pytanie 6 m-cy po Programie) i 97% organizacji RKG (74 organizacje spośród 76 RKG 

odpowiadających na pytanie 12 miesięcy po Programie) zadeklarowało, że podtrzymało kontakt z 

częścią uczestników.   

By pogłębić wiedzę o dalszych losach współpracy organizacji z młodzieżą, zapytaliśmy o to, jak bliskie 

i częste są kontakty między nimi. Choć we wszystkich badanych kategoriach kilka procent więcej 

organizacji OKG utrzymuje współpracę z młodzieżą, różnice między OKG i RKG nie są duże. Prawie 

wszystkie podmioty zadeklarowały, że młodzież po projekcie uczestniczyła w kolejnych działaniach 

organizacji (21 organizacji, 91% OKG i 67 organizacji, 91% RKG) oraz że część młodych osób pozostaje 

w luźnym kontakcie z organizacją np. poprzez newsletter lub kontakt nieformalny (22 organizacje 

OKG i 64 organizacje RKG). W tym kontekście warto zwrócić uwagę, że wyniki są wysokie w 

przypadku każdej z form współpracy. Stałe zaangażowanie młodzieży we współpracę nad 

przedsięwzięciami organizacji zadeklarowało 86% koordynatorów RKG i 87% koordynatorów OKG, 

zaś sporadyczne zaangażowanie odpowiednio 78% RKG i 83% OKG. Należy pamiętać, że dana 

organizacja może utrzymywać różne rodzaje relacji z osobami z grupy dawnych uczestników projektu. 

Można zatem domniemywać, że organizacje otwierają się na różne typy współpracy i oferują 

młodzieży wybór.   
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Wykres 4.5.5. Kontynuacja współpracy z młodzieżą. Odsetek organizacji OKG i RKG w edycji 2015, które 

kilka miesięcy po zakończeniu Programu deklarowały, że kontynuowały współpracę z młodymi 

beneficjentkami i beneficjentami Programu „Równać Szanse” (OKG n =23, RKG n=76). Możliwe wielokrotne 

wskazania. 

 

Zapytałyśmy także o rolę, jaką odgrywają uczestnicy i uczestniczki w kolejnych przedsięwzięciach. W 

przypadku 30% organizacji RKG i 39%  organizacji OKG co najmniej jedna osoba pełniła funkcje 

koordynatorskie (por. wykres 4.5.6.). Wynik ten wydaje się wysoki, biorąc pod uwagę fakt, jak wiele 

czasu i zaangażowania wymaga taka forma współpracy od młodych osób. W  

Wykres 4.5.6. Kontynuacja współpracy z młodzieżą II. 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 =23, RKG n=76). 
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Współpraca z organizacji młodzieżą po zakończeniu Programu nie ogranicza się też do 

pojedynczych przypadków w organizacji. Gdy weźmiemy pod uwagę tylko te organizacje, które 

zadeklarowały, że w ich kolejne projekty włączona była młodzież uczestnicząca w Programie, liczba 

młodych osób które kontynuują współpracę z organizacjami okazuje się stosunkowo wysoka. 

Koordynatorzy i koordynatorki OKG deklarowali, że w kolejne ich projekty włączone jest średnio 10 

osób spośród uczestników projektu. W przypadku RKG wynik ten był niewiele niższy (średnio 8 osób 

kontynuujących współpracę).  

Wypowiedzi koordynatorów i koordynatorek świadczą o tym, że młodzież trwale przyczyniła się do 

rozwoju organizacji. Wśród OKG zwracano przede wszystkim uwagę na to, że młodzież wspiera 

promocję organizacji i jej działań wśród młodzieży lokalnej i zachęca nowe osoby do uczestnictwa w 

projektach i akcjach organizacji oraz ogólnie pojętej współpracy z organizacją – zwracało na to uwagę 

aż 10 z 13 komentujących koordynatorów i koordynatorek OKG8.  

Wzmocnili wizerunek naszej organizacji na zewnątrz. 

Dzięki rozmowom z rówieśnikami i ich rodzicami nastąpiło zainteresowanie naszą organizacją. 

Jednocześnie młodzież ta sama angażuje się i wspiera kolejne osoby w ich działaniach – stanowi 

niejako pomost pomiędzy organizacją a środowiskiem młodzieży lokalnej.  

Dzięki ich opiniom nowa młodzież chciała pozyskać dotację na realizację kolejnego projektu w 

ramach programu „Równać szanse”  

Uczestniczka prowadziła spotkanie z kandydatami do nowego projektu, pomagała im 

sporządzać diagnozę, wybierać temat projektu, opowiadała o zasadach uczestnictwa w 

projekcie. 

Koordynatorzy RKG podkreślali aktywność młodzieży uczestniczącej w projekcie Programu „Równać 

Szanse” po zakończeniu edycji 2015. Wskazywali na nią przede wszystkim jako na siłę organizującą i 

realizującą działania w ramach organizacji (a także poza nią) – było tak w przypadku 35 z 44 

komentarzy.  

Na te osoby można zawsze liczyć, że chętnie wezmą udział w pomniejszych działaniach i 

zachęcą jeszcze innych. Są niejako motorem rozkręcającym działanie i można liczyć na jego 

powodzenie. 

Drugi najczęściej wymieniany sposób, w jaki młodzież uczestnicząca w projekcie na stałe zmieniła 

funkcjonowanie organizacji to – podobnie jak w OKG – promocja jej działań wśród młodzieży.  

Lepsze dotarcie do młodzieży - są pośrednikami między organizacją, a młodzieżą, co zwiększa 

zasięg naszego oddziaływania. 

Jednocześnie większość komentarzy podkreśla inicjatywę młodzieży – 23 z 44 komentarzy podkreśla 

realizację własnych pomysłów przez młodzież, ich aktywność w wymyślaniu i organizowaniu nowych 

inicjatyw. Wydaje się zatem, że Program nie tylko skutecznie wspiera tworzenie relacji między 

organizacjami lokalnymi i młodzieżą, ale też skutecznie aktywizuje młodzież do działania. Co 

więcej, aktywizacja ta jest zdecydowanie widoczna zarówno wśród OKG, jak i RKG. Jest to kolejny 

argument wzmacniający tezę, że projekty RKG mogą wywoływać zmianę zarówno w samych 

młodych ludziach, jak i w ich otoczeniu (por. część 4.8 Zmiany w organizacjach po udziale w 

Programie „Równać Szanse” oraz rozdział Zmiana w Regionalnym Konkursie Grantowym).  

                                                           

8 Wszystkie cytaty zawarte w tym podrozdziale pochodzą z ankiety odroczonej koordynatorów i koordynatorek 
przeprowadzanej kilka miesięcy po zakończeniu udziału w Programie (OKG – 6 miesięcy, RKG – 12 miesięcy). 
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4.6. Opinie organizacji o Programie „Równać Szanse” i współpracy z PFDiM 

„Równać Szanse” w planach organizacji 

Zdecydowana większość organizacji planuje ponownie wziąć udział w Programie „Równać Szanse" 

(87% organizacji OKG i aż 91% organizacji RKG). Nieliczne organizacje, które nie planują powtarzać 

udziału, jako najczęstszy powód podają brak czasu na prowadzenie projektu w Programie. 

Podobnie jak w poprzednich edycjach, organizacje planują przede wszystkim powtórzyć udział w 

tym konkursie, w którym brały udział w edycji 2015 – 74% organizacji OKG deklaruje chęć 

ponownego udziału w konkursie OKG i aż 83% organizacji RKG deklaruje chęć ponownego udziału w 

RKG. Pozostałe konkursy cieszą się znacznie mniejszym zainteresowaniem.  

31,4% organizacji pozarządowych prowadzących projekty RKG (a więc podmiotów, które mogłyby 

potencjalnie wystartować w OKG) deklaruje chęć startu w większym konkursie. Można się 

zastanawiać, czy ten odsetek nie powinien być większy. Tak, aby odzwierciedlał ideę przechodzenia 

organizacji od projektów prostszych, mniej angażujących i bardziej krótkotrwałych do projektów w 

konkursach trudniejszych, dłuższych i bardziej zaawansowanych.  

Co ciekawe, wśród organizacji RKG nieuprawnionych do startu w OKG w momencie przeprowadzenia 

badania (biblioteki, domy kultury), chęć włączenia się w OKG deklaruje 25,8% z nich. Zatem wdrażana 

zmiana w regulaminie, w wyniku której w konkursie OKG będą mogły startować także biblioteki i 

domy kultury odpowiada na potrzeby części badanych organizacji.  

Wykres 4.6.1. Deklarowana chęć udziału w konkursach Programu „Równać Szanse”. Odsetek organizacji 

OKG i RKG w edycji 2015, które kilka miesięcy po zakończeniu Programu (w ankiecie odroczonej) 

deklarowały, że chciałyby wziąć udział w przyszłych konkursach Programu (OKG n =23, RKG n=66). 

*Odpowiedzi organizacji RKG wskazujące na Ogólnopolski Konkurs Grantowy uwzględniają wszystkie 

organizacje RKG także te, które nie mają formalnej możliwości startu (czyli domy kultury i biblioteki). 
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W wypowiedziach osób koordynujących projekty RKG, zebranych podczas badania jakościowego, 

pojawiły się dwie wypowiedzi, które z jednej strony wskazywały na chęć przejścia z RKG do OKG, z 

drugiej na bariery zniechęcające do takiego kroku. 

Ale ja mam bardzo dużą chrapkę na OKG. Myślę, że bez problemu znajdę grupę młodzieży, 

która się przez półtora roku utrzyma. Założyć fundację też wiem jak. Brakuje kropki nad „i”, żeby 

się przemóc i przyjąć kolejne zobowiązania. OKG mnie kusi, bo wiem, że to mi otwiera pole do 

działania. Koordynatorka 

Konkretne bariery, o których mówiła inna koordynatorka to:  

 Niekwalifikowany VAT – bariera o największym znaczeniu, koordynatorka podkreślała, że 

wartość podatku VAT, którego nie można rozliczyć jest równa całemu budżetowi projektu 

RKG. 

 Dłuższy czas trwania projektu – koordynatorka nie ma doświadczenia w tak długich 

projektach, obawia się podjęcia się takiego zadania. 

 Większa liczba uczestników – koordynatorka nie doświadczyła problemów z utrzymaniem 

grupy, ale na szkoleniu zetknęła się z koordynatorami, którzy takie problemy mieli i to ją 

wystraszyło. Zdecydowała się pozostać na poziomie projektu mniejszego. 

Spośród trzech organizacji badanych w ramach studium przypadku, które mogłyby ubiegać się o 

grant w ramach OKG – fundacja, stowarzyszenie i grupa nieformalna mająca plan przekształcenia się 

w stowarzyszenie, tylko ta ostatnia jednoznacznie wyraziła chęć uczestnictwa w OKG. Koordynatorka 

z grupy nieformalnej jest doświadczoną animatorką od lat pracującą z młodzieżą i dłuższy czas 

trwania projektu oraz większą grupę jego uczestników postrzega w kategoriach większych możliwości 

działania. Dla pozostałych dwóch organizacji czynniki te stanowią trudne wyzwania, którym z różnych 

przyczyn – mniejszego doświadczenia, mniejszej miejscowości – mogą sobie nie poradzić. Na 

podstawie zgromadzonego materiału można postawić tezę, że korzyści związane z przejściem z 

konkursu regionalnego do ogólnopolskiego są komunikowane słabiej niż związane z nim 

zagrożenia.  

Czynniki zachęcające do ponownego udziału w Programie 

OKG 

Wśród organizacji OKG najczęściej opisywanym aspektem Programu, który zachęca do ponownego 

udziału, okazała się filozofia pracy z młodzieżą (wskazywana przez 9 z 25 organizacji). Koordynatorzy 

i koordynatorki jako główną zaletę opisywali formę współpracy z młodzieżą oraz możliwość oddania 

jej decyzyjności i pola do działania9. 

Dodaje młodzieży odwagi do prezentowania się jako równym jednostkom administracyjnym 

takimi jak urzędy, szkoły, sponsorzy. Dzięki takiemu Programowi młodzież nie czuje się 

anonimowa. 

Jednocześnie koordynatorki i koordynatorzy doceniali fakt, że Program prezentuje rozwój i wsparcie 

autonomii młodzieży jako główny cel projektów i daje rzadko spotykane możliwości młodym osobom 

z małych miejscowości. Kilka osób wskazywało także, że metoda Programu „Równać Szanse” jest 

zachęcająca przede wszystkim dlatego, że jest efektywna. Koordynatorki i koordynatorzy dostrzegają 

                                                           

9 Cytaty zawarte w tym podrozdziale, chyba, że zaznaczono inaczej, pochodzą z ankiety odroczonej 
koordynatorów i koordynatorek przeprowadzanej kilka miesięcy po zakończeniu udziału w Programie (OKG – 6 
miesięcy, RKG – 12 miesięcy). 
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dużą zmianę w młodzieży i w swojej relacji z nią. Takie doświadczenie pozytywnej zmiany zachęca 

ich do zaangażowania się w pracę nad kolejnym projektem, bazującym na tej samej metodologii.  

[Zachęca nas] Ogromna zmiana jaką widzimy wśród młodzieży. Satysfakcja z realizacji oraz 

zmian jakie w następstwie się pojawiają. 

Na drugim miejscu spośród zalet wskazywanych przez koordynatorki i koordynatorów OKG 

plasowała się struktura formalna i procedury Programu (7 z 25 odpowiedzi). Zwracano uwagę 

przede wszystkim na elastyczność, która zachęca do ponownej realizacji projektów. Elastyczność 

dotyczyła z jednej strony elementów formalnych: osoby koordynujące zwracały uwagę na możliwości 

zmian w harmonogramie i budżecie w trakcie trwania projektu. Niejednokrotnie wskazywano także 

na przejrzystość celów i zasad Programu – a więc wyraźne określenie priorytetów i zakresu, w którym 

możliwe są zmiany, a także czytelne zasady realizacji formalnych aspektów grantu.  

Oprócz elastyczności w sprawach formalnych, koordynatorzy i koordynatorki zwracali także uwagę na 

elastyczność względem nowych, niestandardowych pomysłów i podejścia do realizacji – a więc 

chwalili otwartość na pomysły i obszary tematyczne działań.  

Otwartość i umiejętność dopasowania treści oraz podejścia do projektu, koordynatora i 

uczestników. 

Trzecim najczęściej wskazywanym przez organizacje OKG obszarem zalet Programu, który zachęcał 

do ponownego udziału w konkursie było wsparcie merytoryczne w realizacji projektów (6 spośród 

25 organizacji). Koordynatorki i koordynatorzy doceniali wsparcie ze strony Fundacji, jak i wiedzę 

trenerów oraz utworzenie sieci wymiany doświadczeń między koordynatorkami i koordynatorami 

prowadzącymi projekty. 

Kompleksowe wsparcie merytoryczne. 

[Do ponownego udziału zachęcają] Bogate doświadczenia dla koordynatorów - uważam moje 

uczestnictwo za jedno z ważniejszych dokonań w karierze. 

RKG 

Pomimo znacznych różnic pomiędzy dwoma konkursami, aspekty zachęcające do ponownego 

udziału w Programie opisywane przez koordynatorki i koordynatorów RKG prawie dokładnie 

odzwierciedlały obserwacje osób prowadzących projekty OKG. Podobnie jak w OKG, najczęściej 

wymienianą w RKG zaletą Programu okazało się podejście do młodzieży (21 z 86 organizacji) – 

skupienie na młodych i na ich pomysłach oraz przekazanie działania w ich ręce. Koordynatorzy 

zwracali uwagę na danie młodzieży przestrzeni do popełniania pomyłek. Zauważali także, że ten 

sposób pracy przynosił konkretne efekty, które dostrzegali w uczestniczkach i uczestnikach. 

Udział w Programie RS jest dla wielu młodych ludzi furtką wejścia w dorosłe życie. Program 

stwarza łagodną formę przekroczenia tej furtki nie w samotności, lecz w grupie co daje 

motywację przełamania barier i słabości, a sukces po realizacji projektu siłę w uwierzenie we 

własne możliwości i twórczą realizację swoich marzeń oraz pasji. 

[Do udziału zachęca] Możliwość dania szansy młodzieży w odpowiedzialnym podchodzeniu do 

realizacji swoich pomysłów. 

Zachęca możliwość sprawienia radości młodzieży. 

Świetną ilustracją tego punktu jest także wypowiedź osoby koordynującej projekt RKG usłyszana 

podczas badania jakościowego – studium przypadku RKG. Podkreślała ona, że chętnie bierze udział w 

Programie Równać Szanse, ponieważ uważa, że jest on szczególnie wartościowy z punktu widzenia  

korzyści, jakie może przynieść młodzieży. 
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Równać Szanse wyróżnia się na tle innych konkursów grantowych, bo daje głos młodzieży. My 

się staramy zawsze dawać im inicjatywę, ale ten projekt daje niesamowite szanse młodzieży. 

Jeżeli tylko młodzież chce, to może dużo z tego wynieść10.  

Drugą najczęściej wskazywaną przez koordynatorów i koordynatorki RKG zaletą Programu 

zachęcającą do ponownego udziału były proste i czytelne zasady konkursu – tak te dotyczące 

aplikowania, jak i rozliczania prac projektowych (20 organizacji z 86). 

Prosta i czytelna formuła. Ograniczona biurokracja. Prosty sposób rozliczenia projektu. 

Na trzecim miejscu osoby prowadzące projekty RKG, podobnie jak koordynatorzy OKG, wymieniały 

elastyczność (14 organizacji z 86). Określana była ona jednak w RKG przede wszystkim jako 

możliwość doboru różnych pomysłów projektowych, co zdaniem koordynatorów i koordynatorek 

nie tylko pozwala na realizację ciekawych projektów, lecz także na znacznie lepsze dopasowanie do 

potrzeb i zainteresowań młodzieży. Ponadto część osób nawiązywała w opisach do elastyczności 

projektów, pisząc że dzięki temu młodzież mogła wprowadzać w życie potrzebne jej zdaniem zmiany, 

a więc na łatwiej sprawdzać swoje siły w realizacji działań. 

Pomysły na projekty nie są określone, to może być wszystko, co nam przyjdzie do głowy, żeby 

tylko było pożyteczne dla młodych ludzi. Nie trzeba naginać pomysłów i dostosowywać ich do 

wymagań grantodawcy. 

[Zachęca] możliwość realizacji ciekawych i odważnych projektów w których młodzież ma głos i 

może sprawdzić swoje szanse. 

Elastyczność działań, dzięki którym młodzież wykazać się inwencją, zmierzyć z własnymi 

słabościami, ograniczeniami, ale także odkryć w sobie potencjał do działania. 

Dobrym podsumowaniem tej części  są wypowiedzi osób koordynujących projekty RKG, zebrane 

podczas badania jakościowego. Program „Równać Szanse” w oczach pierwszej respondentki bardzo 

wyróżnia się na tle innych konkursów grantowych skonstruowanych z myślą o młodzieży. Jest 

bardziej elastyczny, łatwiejszy w rozliczaniu i przede wszystkim nastawiony na innego rodzaju 

rezultaty, które  koordynatorka postrzega jako bardzo istotne. 

W moim odczuciu głównym celem RKG jest umożliwienie młodzieży odkrywania swoich 

umiejętności, możliwości, budowanie ich umiejętności czerpania z własnego otoczenia, nawet 

jeśli ono jest najmniejsze. Dla mnie to jest właśnie najważniejsze, że mogę się na tym skupić, a 

nie na tym, czy mi się zgadza w tabelce. Mogę dać młodzieży dużo wolności, swobody w tym 

projekcie. Oni mogą popełnić błąd, muszą go potem naprawić, ale mogą sobie na to pozwolić. 

To nie jest odbierane jako nasza porażka czy źle zrealizowany projekt11. 

Ten cytat pokazuje ponadto świetne zrozumienie filozofii Programu i zinternalizowanie jego celów 

przez koordynatorkę.  

Druga osoba koordynująca zwróciła uwagę, że po realizacji jednego z działań pozostały w budżecie 

niewykorzystane fundusze. PFDiM zaproponowała koordynatorowi wykorzystanie pozostałych 

środków na dodatkowe przedsięwzięcie i w ten sposób powstał pomysł zrobienia escape roomu jako 

dodatkowej atrakcji, która funkcjonowała w miejscowości przez kilka miesięcy, dopóki zaaranżowane 

pomieszczenie nie musiało służyć innym celom (por. projekt 7.6 „Pamiętaj za kim stoisz”). Cały ten 

proces wdrażania dodatkowego działania przebiegł bardzo gładko – koordynator był zadowolony z 

elastyczności Konkursu i współpracy z administratorami Programu. 

                                                           

10 Wywiad z osobą koordynującą projekt, studium przypadku RKG. 
11 Wywiad z osobą koordynującą projekt, studium przypadku RKG. 
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Znam różnego rodzaju projekty – unijne, marszałkowskie, PAFW i to był projekt taki 

„amerykański” czyli dość elastyczny, ciekawy, gdzie osoby obsługujące program bardziej 

wspierają niż kontrolują czy patrzą na słupki. To było ważne dla nas. Koordynator 

 

Czynniki zniechęcające do ponownego udziału w Programie 

OKG 

Zapytani o to, co zniechęca do ponownego udziału w Konkursie, koordynatorzy i koordynatorki OKG 

najczęściej odpowiadali, że nie zniechęca nic (7 z 25 organizacji). W tym kontekście warto 

przypomnieć, że znacznie więcej osób koordynujących OKG opisało aspekty zachęcające niż 

zniechęcające, niektórzy zaś podkreślali wprost, że nie zniechęca ich nic. Dopiero na dalszych 

miejscach rankingu częstości odpowiedzi pojawiały się spostrzegane przez koordynujących słabsze 

strony Programu. Jako najczęstszy powód zniechęcający do ponownego udziału w Programie osoby 

prowadzące projekty OKG podawały przede wszystkim długi czas trwania projektów (6 wskazań). 

Nieco rzadziej podawano obawę przed rozliczaniem podatku VAT w projektach (5 wskazań), choć 

część uczestników przyznawała, że problemem jest tu przede wszystkim lęk – bowiem samo 

rozliczanie przy otrzymanym wsparciu okazało się łatwiejsze niż wyobrażenia o nim. 

[…] obawa przed problemami w zakresie odzyskiwania podatku VAT (jest to obawa pozorna, 

bowiem przy współpracy z doświadczonym księgowym proces ten nie stanowi większego 

problemu) 

Co ciekawe, trzecim wskazywanym wśród OKG powodem zniechęcającym do ponownego udziału w 

Programie okazał się brak elastyczności – a więc przeciwieństwo wymienianej wcześniej często 

zalety Programu. Trzeci najczęstszy powód zniechęcający koordynatorki i koordynatorów OKG 

opisany był przez 4 osoby, podczas gdy zaletę elastyczności wskazało 7 osób z 23 odpowiadających. 

Brak elastyczności precyzowany był jako sztywne podejście do projektów podczas wizyt 

monitorujących. Wspomniano także brak możliwości wymiany części osób uczestniczących w 

projekcie oraz koordynatora/koordynatorki projektu, co może okazać się trudne w trakcie realizacji 

długofalowego projektu. 

RKG 

Podobnie jak w OKG, osoby koordynujące projekty RKG najczęściej deklarowały, że nie widzą 

czynników zniechęcających do uczestnictwa w Programie (22 odpowiedzi z 86 organizacji). 

Najczęściej wymieniany aspekt zniechęcający pojawił się w ankiecie prawie czterokrotnie rzadziej.  

Koordynatorzy i koordynatorki RKG wśród najczęściej wymienianych aspektów Programu, które 

zniechęcały do ponownego uczestnictwa podawali sposób monitorowania projektów w trakcie ich 

trwania oraz niesatysfakcjonującą komunikację podczas wizyt monitorujących (9 wskazań z 86 

organizacji).  

Fakt ten wydaje się zastanawiający w zestawieniu z – w przeważającej mierze – pozytywnymi 

komentarzami osób koordynujących projekty OKG na temat wsparcia otrzymywanego od osób z 

PFDiM. Można domniemywać, że komentarze negatywne są skutkiem mniejszej ilości wsparcia 

oraz samego czasu, jaki otrzymują koordynatorzy i koordynatorki RKG. Znacznie większa liczba 

projektów RKG w Programie realizowana w krótszym czasie i przy mniejszej liczbie szkoleń może 

skutkować pośpieszną komunikacją, która dla osób prowadzących projekty jest niewystarczająca i 

odczytywana jest negatywnie, zarówno w formie, jak i niewystarczająco zakomunikowanej i 

wyjaśnionej treści. Być może pośpiech w komunikacji potęguje wrażenie szorstkości i skrótowości 

przekazywanych informacji. Interpretację taką wspiera również sposób, w jaki koordynatorzy i 
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koordynatorki piszą o wizytach monitorujących – na określenie ich używają słów „kontrola” lub 

„wizyta kontrolna”. A zatem moment kontaktu z koordynatorami Programu odczytują jako 

stresujące sprawdzenie poprawności projektów, a nie jako okazję do otrzymania wsparcia i zdobycia 

wiedzy. 

Podobne konkluzje wynikają także z badania jakościowego – studiów przypadku RKG.  Uczestnicy 

projektów nie wiedzą, czego się spodziewać po wizycie, nie rozumieją sensu wizyt monitorujących 

(innego niż kontrola), a niepewność skutkuje lękiem o przyszłość projektu. Wskazywały na to 

wypowiedzi  uczestników. 

Pan Artur i pan Paweł u nas byli – wypytywali nas co się dzieje, czy naprawdę się spotykamy 

jak powinniśmy i czy to robimy my, a nie wszystko wymyśla [organizacja – przyp. red.]. (...)  Ale 

przed tą pierwszą kontrolą się baliśmy, że jak powiemy coś nie tak, to mogą nam 

zawiesić projekt. Uczestnik 

Niektóre z wizyt monitorujących zdaniem uczestników projektów organizowane są zbyt wcześnie – 

zaraz po starcie projektu, kiedy działania nie ruszyły jeszcze w pełni. Taka sytuacja może mieć miejsce 

w związku z napiętym grafikiem wizyt monitorujących, które trudno dopasować indywidualnie do 

trajektorii każdego z monitorowanych projektów.  

Projekt był w zalążku. Mieliśmy 1 czy 2 spotkania (...) To miało nabierać tempa [zaraz po 

wizycie – przyp. red.]. I podczas tego spotkania [monitorującego] wyszło, że grupa jeszcze nie 

pracuje. Ruszyliśmy z buta praktycznie tydzień później. Za wcześnie była ta wizyta. To powinno 

mieć miejsce później. Tylko młodzież się stresuje, bo to kontrola, zapominają języka w buzi. 

Rok wcześniej miałam spotkanie w czerwcu, było rewelacyjnie, bo oni żyli projektem. 

Koordynatorka 

Spotkał się z nami pan Artur, żeby zobaczyć, ile wiemy na temat projektu, a my na tamten 

moment nie bardzo się orientowaliśmy. Nie wiedzieliśmy, co powiedzieć. Nie zabłyśliśmy. 

Uczestniczka 

Powyższe cytaty osób uczestniczących wskazują, że postrzegają oni sytuację spotkania podczas wizyty 

monitorującej jako rodzaj egzaminu, który, jeśli oblany, może mieć  fatalne skutki dla przyszłości 

projektu.  W wypowiedzi innej koordynatorki brak wizyty monitorującej (opisywanej jako kontrola 

lub wizyta opiekuńczo-kontrolna) jest powodem do dumy. Odbiera to jako dowód zaufania 

Myślę, że mają do nas zaufanie, że niczego nie defraudujemy, nie robimy niczego, co jest 

sprzeczne z ideą Programu. Jakby panu Arturowi się coś nie podobało, to na pewno by do nas 

przyjechał. Zresztą powiedział nam (...), że nie ma się do czego przyczepić. To jest cytat z pana 

Artura. Ja to traktuję jak pochwałę. Z takich ust jak jego, to tak. Koordynatorka 

Mimo iż projekty RKG trwają znacznie krócej niż OKG, drugim negatywnym aspektem, o którym 

najczęściej pisali koordynatorzy i koordynatorki RKG była obawa dotycząca konieczności utrzymania 

grupy młodzieży i podtrzymania jej motywacji do działania przez cały czas trwania projektu (6 

wskazań z 86).  

[Zniechęcają] Obawy, że grupa nie utrzyma się do końca realizacji projektu. 

[Do ponownego udziału zniechęca] Możliwość „wysypania” się całego projektu spowodowana 

różnorodnymi czynnikami głównie uzależnionymi od zaangażowania młodzieży 
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Trzecim najczęstszym negatywnym aspektem wymienianym przez koordynatorów był brak 

informacji zwrotnej przy projektach które nie zakwalifikowały się do realizacji (5 wskazań)12. 

Koordynatorki i koordynatorzy podkreślali, że nie zniechęca to bezpośrednio do ponownego 

składania wniosków, jednak jest dla nich frustrujące i nie pozwala na poprawę błędów i uczenie się.  

Po ubiegłorocznym konkursie nasz wniosek został odrzucony, chciałam poznać przyczyny, bo 

młodzież mocno zaangażowała się w przygotowania do projektu. Napisałam maila do Opola 

(chyba z pół roku temu albo i wcześniej), gdzie oceniano wnioski, ale do tej pory nie otrzymałam 

odpowiedzi. 

Nie ma informacji zwrotnej, dlaczego projekt nie dostał dofinansowania, dobrze by było, żeby 

organizacja dostawała takie podsumowanie, że np. wniosek odpadł, bo to, i to było źle 

napisane? 

Nic [nie zniechęca]... ale brakuje mi możliwości sprawdzenia, z jakiego powodu jakiś projekt nie 

przeszedł. 

Oprócz podanych powyżej zniechęcających aspektów Programu, pojedyncze osoby wymieniały 

ponadto dużą konkurencję w przypadku wniosków składanych do RKG oraz czas realizacji wniosków, 

obejmujący okres wakacyjny lub chęć realizacji projektów wyłącznie wakacyjnych. 

Podsumowanie: współpraca z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży 

Część  opinii o współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży była widoczna w przytoczonych 

powyżej wypowiedziach koordynatorów dotyczących czynników zachęcających i zniechęcających do 

uczestnictwa w Programie. Badanie dość jednoznacznie wykazało, że bieżące kontakty z Fundacją 

oceniane są bardzo wysoko – osoby z Fundacji są dostępne, pomocne, skoncentrowane na 

znalezieniu rozwiązania na wszelkie pojawiające się trudności. Od tej reguły są jednak wyjątki – 

niektórzy koordynatorzy zwracali uwagę, że nawet w przypadku satysfakcjonujących rozstrzygnięć 

trudnych sytuacji (wprowadzanie różnych zmian w projekcie), trudny był dla nich sposób 

komunikacji.  Dążąc do jak najlepszego rozwoju Programu, należałoby w przyszłości zwrócić 

baczniejszą uwagę zarówno na sposób komunikacji (pośpiech, szorstkość wymowy) i relacje 

interpersonalne, jak również to, co jest przekazywane.    

Wizyta monitorująca jest jednoznacznie odbierana jako wizyta kontrolna i żadna nazwa tego nie 

zmieni. Tym bardziej, że osoby wizytowane – koordynatorzy i młodzież – nie są w dostatecznie 

wyraźny sposób informowani o jej celu lub nie dają wiary podawanym wyjaśnieniom. Koordynatorzy 

boją się, że zostanie znalezione jakieś uchybienie, młodzież, że powie coś nie tak i utraci projekt. 

Konstrukcja takiej wizyty wydaje się wymagać przekształcenia. A także związana z nią komunikacja 

– bardzo jednoznacznie powinno być komunikowane co jest przedmiotem obserwacji, jaki jest cel 

wizyty i jej możliwe konsekwencje.  Być może krokiem w kierunku rozwiązania tej sytuacji byłoby z 

jednej strony lepsze tłumaczenie celu wizyty jako rozwojowej, nie kontrolnej – zgodnie z 

paradygmatem ewaluacji partycypacyjnej, a także wprowadzenie dodatkowych osób, które 

prowadziłyby takie wizyty, np. trenerów i trenerek „Równać Szanse”, dzięki czemu łatwiej byłoby 

oderwać widmo kontroli, z którym, chcąc nie chcąc, może być kojarzona  instytucja administrująca 

Programem. 

Warto też zdać sobie sprawę z tego, że związana z koordynatorem, zaangażowana młodzież będzie 

unikała przedstawiania skarg na osobę, która wciągnęła ją w atrakcyjne działanie. Będą się raczej 

                                                           

12 Komentarze w tej części dotyczą innych edycji niż ewaluowana (2015). Osoby koordynujące dzielą się swoimi 
przemyśleniami związanymi z doświadczeniem nieotrzymania dotacji w Konkursie. Mamy dzięki temu choć 
częściowy dostęp w perspektywę mało zbadanej grupy osób.  
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starali kryć koordynatora nawet jeśli nie ma to sensu. Chyba, że zostanie im zakomunikowany cel tej 

wizyty, który młodzież oceni jako wartościowy.  

4.7. Ocena szkoleń dla koordynatorek i koordynatorów 
W obydwu konkursach grantowych prawie wszyscy koordynatorzy i koordynatorki pozytywnie 

oceniają szkolenia, w których brali udział. W OKG szkolenia jako przydatne dla realizacji działań 

projektu w Programie oceniło 96% koordynatorek i koordynatorów (23 osoby), zaś przydatność 

szkoleń dla funkcjonowania organizacji po Programie pozytywnie oceniło 92% osób (22 

koordynatorek i koordynatorów). Nie tylko zatem szkolenia oceniane są bardzo pozytywnie przez 

osoby koordynujące projekty OKG, lecz także pozytywnie postrzegana jest ich przydatność w 

przyszłym funkcjonowaniu organizacji. Może to oznaczać, że organizacje OKG w dużym stopniu swoją 

przyszłość opierają na prowadzeniu projektów w podobnej formie. 

Wśród osób koordynujących projekty RKG nieco mniej było osób negatywnie oceniających szkolenia 

(6% w stosunku do 8% w OKG), jednak w obydwu konkursach odsetek ten był znikomy. 

Wykres 4.7.1. Ocena przydatności szkoleń przez koordynatorów i koordynatorki OKG. Odsetek osób 

koordynujących projekty OKG w edycji 2015, które oceniały szkolenia na danym poziomie n=24). 

 

OKG 

Koordynatorzy i koordynatorki OKG opisywali przede wszystkim dwie grupy umiejętności jako 

najbardziej przydatne aspekty poruszane na szkoleniach (wnioski deklarowane w odpowiedzi na 

pytanie otwarte ankiety odroczonej). Najczęściej jako przydatne wskazywane były umiejętności 

interpersonalne konieczne w pracy z młodzieżą w podejściu promowanym w Programie (14 wskazań 

z 25). Umiejętności opisywane przez koordynatorki i koordynatorów obejmowały przede wszystkim 

tworzenie właściwych relacji z młodzieżą i wśród młodzieży, a więc: zawiązywanie relacji 

partnerskich, budowanie relacji długofalowych, które zostaną podtrzymane po zakończeniu 

projektu, integracja grupy projektowej i rozwijanie współpracy w grupie. Oprócz relacji zwracano 

uwagę również na inne umiejętności interpersonalne związane z samodzielnością młodzieży, 

mianowicie: motywowanie, metodologię prowadzenia spotkań młodzieży i – szerzej - umiejętność 

tworzenia przestrzeni do działania dla młodych. 

Drugą kluczową grupą umiejętności, którą koordynatorki i koordynatorzy OKG doceniali w 

szkoleniach były umiejętności związane z planowaniem i koordynowaniem projektów (13 
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wskazań). W kontekście planowania, osoby koordynujące projekty doceniały nabywanie wiedzy o 

poszczególnych aspektach tworzenia projektów, doskonalenie umiejętności określania celów i 

planowania działań zgodnie z wyznaczonymi celami, a także diagnozowania i wykorzystania diagnozy 

w planowaniu projektu. W ramach umiejętności koordynacji, doceniano prowadzenie grupy 

projektowej, monitorowanie i ewaluację działań, a także wyciąganie wniosków z ewaluacji na 

potrzeby planowania kolejnych działań. 

Oprócz opisanych powyżej umiejętności, niektórzy koordynatorzy i koordynatorki wymieniali także 

umiejętności związane z pisaniem wniosków i rozliczaniem projektów, jak również wsparcie i 

wymianę pomysłów podczas szkoleń. 

W odpowiedziach osób koordynujących projekty OKG na temat tego, na co chcieliby położyć większy 

nacisk w szkoleniach brak było jednej, dominującej odpowiedzi. Część koordynatorek i 

koordynatorów zwracało uwagę na konieczność większego uwzględnienia tematu zawiązywania 

długofalowych relacji z młodzieżą oraz wykorzystywania wniosków z ewaluacji do wspierania 

długofalowego rozwoju organizacji i wykorzystywania ich do planowania kierunków rozwoju. Inne 

osoby zwracały uwagę na chęć pogłębienia tematu motywowania młodzieży oraz metod pracy z 

młodzieżą, a także przeznaczenie więcej czasu na praktyczne ćwiczenia metod pracy z młodzieżą. 

Wskazywano także na konieczność poświęcenia większej ilości czasu na dyskusję o ogólnych 

założeniach i podstawach Programu, filozofii podejścia do młodzieży i roli koordynatora w takim 

podejściu, przed przystąpieniem do treningu samych metod. 

RKG 

Koordynatorzy i koordynatorki RKG również bardzo wysoko oceniali szkolenia, w których brali udział. 

–  94% ankietowanych (64 osoby) stwierdziło, że szkolenia były przydatne w realizacji projektu w 

Programie, niewiele mniejsza grupa pozytywnie oceniła przydatność szkoleń w funkcjonowaniu 

organizacji po Programie (92%, 62 osoby). Przydatność szkoleń w pracy po Programie była oceniana 

niżej niż ich przydatność w realizacji projektu w Programie (17% różnica w liczbie odpowiedzi „bardzo 

przydatne”), jednak ogólna ocena szkoleń była pozytywna w obydwu przypadkach. 

Wykres 4.7.2. Ocena przydatności szkoleń przez koordynatorów i koordynatorki OKG. Odsetek osób 

koordynujących projekty RKG w edycji 2015, które oceniały szkolenia na danym poziomie (n=68). 
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Tematem, który koordynatorzy i koordynatorki RKG najczęściej uznawali za najbardziej przydatny 

była rola osoby koordynującej w projektach z młodzieżą oraz umiejętności związane ze skutecznym 

odgrywaniem tej roli (18 wskazań). Jako kluczową dla realizacji celów projektu opisywano 

umiejętność przekazywania możliwości działania młodzieży, trzymania się z tyłu. Prawie równie 

często koordynatorzy wskazywali na umiejętności interpersonalne trenowane podczas szkolenia, 

związane bezpośrednio z rolą koordynatora w projekcie. W tym kontekście respondenci wskazywali 

na umiejętność rozmowy z młodzieżą i umiejętność słuchania, partnerski sposób prowadzenia 

pracy, komunikacji z grupą. Ponadto koordynatorki i koordynatorzy wskazywali na inne umiejętności 

interpersonalne związane z prowadzeniem grupy: budowanie otwartości i współpracy w grupie, 

rozwiązywanie sytuacji trudnych i konfliktowych oraz motywowanie do działania. Wszystkie te 

umiejętności pojawiały się często jako ważne elementy szkoleń. Prawie wszystkie wypowiedzi 

koordynatorów i koordynatorek RKG dotyczyły jednego z powyższych tematów.  

Jedna z osób koordynujących zgłosiła w czasie wywiadu pomysł, aby  dodać do szkolenia spotkanie z 

psychologiem – ekspertem, który podpowie kiedy i jak należy ingerować w pojawiające się wewnątrz 

grupy problemy, w jaki sposób stymulować otwartą komunikację. 

Ja nie bardzo wiem czy ingerować w ich społeczność, czy nie? Im nie jest łatwo się otworzyć – 

jak ich ośmielić, zachęcać do mówienia o tym, co między sobą mówią, co myślą? Mam 

wrażenie, że rodzice tak naprawdę nie słuchają swoich dzieci, więc może oni są tak nauczeni? 

Wiem, że my mamy ogromny wpływ na relacje, jakie powstają w tej grupie. Koordynatorka 

W powyższym cytacie uwidacznia się wiele dylematów, przed którymi stają koordynatorzy projektów.  

Ponadto jako najprzydatniejsze na szkoleniach wymieniano także umiejętności związane z 

tworzeniem i koordynowaniem projektów, w tym określanie celów, planowanie, prowadzenie i 

rozliczanie projektu (7 wskazań). 

Koordynatorzy i koordynatorki RKG zapytani zostali także o to, czego brakowało im w trakcie szkoleń. 

Najliczniejsza grupa osób deklarowała w odpowiedzi, że nie odczuli braku żadnego tematu podczas 

szkoleń (33 wskazania). Drugą najczęściej udzielaną odpowiedzią była wyraźna potrzeba 

poświęcenia większej ilości czasu szkoleń na wymianę doświadczeń między koordynatorami (8 

wskazań) – w tym na wspólne omawianie problemów i planów projektowych, na integrację między 

koordynatorami i koordynatorkami oraz swobodną wymianę spostrzeżeń, pomysłów i uwag odnośnie 

projektów. 

Ponadto osoby koordynujące projekty pisały także o potrzebie poświęcenia większej uwagi 

umiejętnościom interpersonalnym związanym z trudnymi sytuacjami i trudnymi zadaniami w pracy 

z młodzieżą – w tym umiejętności motywowania i radzenia sobie z wypaleniem grupy, rozmów w 

napiętych sytuacjach oraz specyfiki pracy z młodzieżą w wieku gimnazjalnym. Obok umiejętności 

związanymi z kontaktem z młodzieżą, osoby koordynujące wspominały również o potrzebie lepszego 

poznania pewnych umiejętności „technicznych” związanych z prowadzeniem projektów, w tym 

konsultacji tworzenia budżetu projektu oraz rozliczania projektu i fakturowania. 

Osobnym wątkiem oceny szkoleń jest ich ocena przez osoby, które uczestniczyły w nich więcej niż 

jeden raz. Podobnie jak w ubiegłorocznej ewaluacji , prawdziwa jest obserwacja, że z każdym 

kolejnym uczestnictwem szkolenie traci na atrakcyjności. Za pierwszym razem szkolenie odbierane 

jest jako bardzo przydatne, za jego główną zaletę uznawane są m.in. poznanie zasad pracy z 

młodzieżą i  filozofii Programu, związaną z nimi zmianę własnej perspektywy, a także przećwiczenie 
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potencjalnych trudnych sytuacji, które mogą się wydarzyć w grupie. Za drugim i kolejnym razem 

większe znaczenie ma możliwość spotkania się z innymi koordynatorami, na pierwszy plan wybija się 

walor sieciowania – nawiązanie kontaktu, wymiana doświadczeń, wzajemna inspiracja realizowanymi 

projektami.   

Choć oczywiście i od tej reguły są wyjątki, inna weteranka szkoleń tak opisała swoje doświadczenia:  

Pierwsze szkolenie mi zupełnie zmieniło myślenie. Myślałam, że ja muszę zrobić teatr czy coś, 

a szkolenia mi uświadomiło, że cele programu są zupełnie inne. Przy drugim szkoleniu 

myślałam, że to bez sensu, że będzie to samo, ale na każdym szkoleniu byli inni prowadzący, 

każdy przekazywał swoje doświadczenia, rady. Dla mnie każde było potrzebne i dużo się 

dowiedziałam. Zyskałam merytorycznie i poznałam ludzi. Koordynatorka 

Co do zasady jednak należy zwrócić uwagę to, w jaki jeszcze sposób można zaangażować w szkolenie 

osoby, które uczestniczyły już w przeszłości w szkoleniu dla koordynatorów.  

Podsumowanie 

Szkolenie dla koordynatorów bywało odbierane jako przełomowe – zmienia podejście do pracy z 

młodzieżą, pozwala na przećwiczenie trudnych sytuacji, oferuje nie tylko formalne, teoretyczne 

szkolenie, ale także spotkania z praktykami. Za pierwszym razem. Za drugim ma już znaczenie 

głównie jako okazja do nawiązania kontaktów z innymi koordynatorami, wymiany doświadczeń, 

wzajemnej inspiracji. Za trzecim może już być odbierane wyłącznie jako formalność. Temat szkoleń 

dla koordynatorów, którzy mają za sobą realizację kilku projektów w ramach Programu „Równać 

Szanse” wymaga przemyślenia – być może uda się wypracować rozwiązanie, które pozwoli 

wykorzystać czas przeznaczony na udział w szkoleniu w sposób bardziej efektywny także dla 

doświadczonych koordynatorów. 

 

4.8. Zmiany w organizacjach po udziale w Programie Równać Szanse 
Kilka miesięcy po zakończeniu projektów w Programie „Równać Szanse” koordynatorzy i 

koordynatorki oceniali, jakie zmiany zaszły w ich organizacjach i lokalnym otoczeniu pod wpływem 

uczestnictwa w Programie. Szczegółowe zmiany w organizacjach OKG zostały opisane poniżej, zmiany 

w organizacjach RKG przedstawiono w niniejszej części skrótowo, szerzej zostały opisane w rozdziale 

następnym, łącznie z wynikami badania jakościowego.  

OKG 

Zdecydowana większość organizacji OKG deklarowała, że projekt skutkował pozytywnymi 

zmianami w życiu organizacji i społeczności lokalnej (83%, 19 organizacji spośród 23 

odpowiadających, podczas gdy pozostałe 4 organizacje deklarowały brak długofalowych zmian). 

Osoby koordynujące projekty OKG wskazywały przede wszystkim na zmiany, jakie ich projekt 

wniósł w życie młodzieży. Wskazywali na aktywizację młodych ludzi, na ich zaangażowanie w 

koordynowanie kolejnych projektów i w realizację kolejnych działań w organizacji. Zauważali też, że 

zaangażowanie uczestników i uczestniczek projektu przyciąga do działania kolejne osoby, dostrzegali 

też zmiany w postrzeganiu młodzieży przez społeczność lokalną. 

Powstała grupa młodzieży, na którą możemy liczyć w różnych działaniach13. 

Coraz więcej młodych ludzi angażuje się w pracę organizacji. Młodzi ludzie szukają sposobów 

na realizację swoich pomysłów, które zaspokoją ich potrzeby bycia aktywnym. 

                                                           

13 Cytaty w tym rozdziale pochodzą z odpowiedzi w pytaniach otwartych ankiety odroczonej. 
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Drugą najczęściej wskazywaną konsekwencją uczestnictwa w Programie okazała się aktywizacja 

samych organizacji OKG. Koordynatorzy i koordynatorki opisywali, że projekt zachęcił kolejne osoby 

w organizacji do inicjowania i realizacji działań, stanowił bodziec do działania i jednocześnie nadzieję 

na to, że kolejne działania również zostaną zrealizowane z pozytywnym skutkiem. 

Sukces naszego projektu był bodźcem dla innych członków, którzy do tej pory obawiali się pisać 

projekty, podejmować wyzwania i nie wierzyli, że rzeczywiście nasza organizacja może coś 

zdziałać. Od tej pory staramy się aplikować o dofinansowanie z różnych źródeł i więcej się 

dzieje. 

W zgodzie z poprzednią konstatacją jest kolejna pozytywna konsekwencja uczestnictwa w Programie 

wskazywana przez koordynatorów OKG – wzrost rozpoznawalności, prestiżu i autorytetu organizacji 

w lokalnej społeczności. Organizacje stały się dzięki działaniom projektowym rozpoznawane i 

uznawane powszechnie za skuteczne. Dzięki temu łatwiej realizować kolejne działania, łatwiej 

pozyskać do nich sojuszników i uczestników. Ponadto organizacje deklarowały, że częściej są 

zapraszane do współpracy przez inne podmioty lokalne, a ich kapitał społeczny – poszerzony w 

trakcie Programu – wciąż rośnie dzięki kolejnym działaniom podejmowanym wspólnie z innymi 

podmiotami.  

Staliśmy się rozpoznawalni w lokalnym środowisku, ludzie i instytucje zwracają się do nas z 

prośbą o pomoc oraz z propozycjami współpracy. 

Jesteśmy jeszcze bardziej rozpoznawalni i obdarzani zaufaniem. 

Rzadziej wymieniana była adaptacja na stałe metodologii i podejścia do pracy z młodzieżą 

prezentowanego w Programie oraz pozyskanie nowych wolontariuszy i wolontariuszek do organizacji. 

RKG 

Osoby koordynujące projekty RKG jako pozytywne zmiany najczęściej wymieniały: przyjęcie przez 

organizację podejścia do młodzieży upowszechnianego w Programie, aktywizację samej młodzieży i 

jej zaangażowanie w działania lokalnej społeczności oraz wzrost aktywności organizacji prowadzącej 

projekt. 

Wśród RKG aż 89% osób koordynujących (59 podmiotów) zadeklarowało, że uczestnictwo w 

Programie miało pozytywne konsekwencje dla funkcjonowania organizacji i jej otoczenia 

Podsumowanie 

Organizacje realizujące projekty w konkursach OKG i RKG spełniały założenia Programu: 

 Do realizacji projektów w edycji 2015 Programu „Równać Szanse” przystąpiło 29 organizacji 

uczestniczących w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym i 112 organizacji uczestniczących w 

Regionalnym Konkursie Grantowym.  

o Program ukończyło 25 organizacji OKG i 110 organizacji RKG. 

o Zgodnie z założeniami Programu, wszystkie projekty OKG realizowane były przez 

organizacje pozarządowe, przede wszystkim przez stowarzyszenia (86%, 25 

organizacji). Projekty RKG realizowane były przede wszystkim przez stowarzyszenia 

(44%, 49 organizacji) i domy kultury (24%, 27 organizacji). 

 Wśród organizacji RKG było nieco więcej podmiotów, które przystępując do Programu nie 

miały doświadczenia w prowadzeniu projektów (31%, 8 organizacji  OKG i 36%, 40 organizacji 

RKG). Wśród RKG było też więcej organizacji z dużym doświadczeniem (doświadczenie 36%, 

40 organizacji RKG 
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W edycji 2015 Program wpłynął pozytywnie na rozwój organizacji uczestniczących w obydwu 

konkursach. Najważniejsze zaobserwowane efekty to: 

W edycji 2015 Program wpłynął pozytywnie na rozwój organizacji uczestniczących w obydwu 

konkursach. Najważniejsze zaobserwowane efekty to: 

 Podobnie jak w poprzedniej edycji, już przed przystąpieniem do Programu organizacje 

deklarowały, że ich lokalny kapitał społeczny jest niezwykle wysoki. W przypadku RKG ponad 

90% organizacji zadeklarowało, że potrafiłyby uzyskać wsparcie dla aż 5 typów przedsięwzięć, 

zaś wśród OKG wynik ten osiągnięto aż dla 6 typów działań. 

o Najsłabiej organizacje oceniały możliwość uzyskania pomocy finansowej, najlepiej 

oceniano możliwość użyczenia sali na spotkania. 

o Pomimo tak wysokich deklaracji początkowych, organizacje OKG po Programie 

zdeklarowały wzrost wsparcia we wszystkich badanych kategoriach (największy w 

obszarach najsłabiej wspieranych przed rozpoczęciem Programu: pozyskiwanie 

materiałów oraz mniejszych i większych kwot pieniędzy) 

o Przed przystąpieniem do Programu organizacje RKG deklarowały, że mogą 

pozyskiwać wsparcie od znacznie większej liczby podmiotów lokalnej społeczności, 

niż organizacje OKG.  

o Wśród RKG odsetek deklarowanego wsparcia spadł w 3 kategoriach. Oznacza to, że 

organizacje RKG miały okazję skonfrontować z rzeczywistością swoje wyobrażenia o 

wsparciu, jakie mogą uzyskać od sojuszników w lokalnej społeczności. 

o Spadek możliwości pozyskania wsparcia finansowego wśród RKG po zakończeniu 

prowadzenia projektu to sygnał, by uwzględnić temat pozyskiwania środków 

zewnętrznych (fundraisingu) w rozmowach w trakcie wizyt monitorujących i w 

szkoleniach dla koordynatorów RKG. 

 Rozwój różnorodności wsparcia lokalnego (mierzonego liczbą źródeł możliwego wsparcia dla 

jednego typu działań) był nieco silniejszy, ale nieco mniej równomierny wśród organizacji 

OKG niż wśród RKG (wzrost o średnio 0,3 źródła wsparcia dla każdego typu działania w 

przypadku OKG i 0,19 dla RKG). 

o Organizacje OKG miały po Programie największy wzrost liczby źródeł wsparcia dla: 

poszukiwania środków na działania, drukowania materiałów i pozyskania darowizny  

materiałów (więc tych działań, dla których wsparcie przed Programem było najniższe 

– por. wykres 4.2.1.) 

o Dla organizacji RKG wzrost różnorodności wsparcia był podobny w każdym badanym 

typie działania.  

 Dla organizacji OKG uczestnictwo w Programie to szansa na rozwój sieci kontaktów w 

społeczności lokalnej, podczas gdy projekty RKG dają organizacjom przede wszystkim okazję 

do weryfikacji własnych wyobrażeń o posiadanym wsparciu społecznym. 

 Zgodnie z założeniami Programu Równać Szanse, uczestnictwo w Programie powinno wiązać 

się ze zwiększeniem aktywności organizacji. Średnia liczba projektów prowadzonych przez 

organizacje w trakcie trwania Programu wzrasta podobnie w grupie OKG i RKG o ok. 0,5 

projektu. 
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o Podobnie jak w poprzednich latach, liczba wniosków o dotacje składanych przez 

organizacje tuż po zakończeniu Programu jest nieco niższa niż na jego początku, co 

najprawdopodobniej świadczy o dużym wysiłku, jaki stanowi prowadzenie projektów 

w Programie Równać Szanse.   

o Po Programie organizacje RKG są bardziej aktywne niż organizacje OKG (RKG składają 

średnio 3,2 wniosku, a organizacje OKG średnio 2,4 wniosku). 

o Organizacje OKG są bardziej skuteczne w pozyskiwaniu środków po Programie niż 

RKG – 77% wniosków OKG uzyskało dotacje, a wśród wniosków RKG 66%. Pomimo 

niższej skuteczności, organizacje RKG pozyskują środki na średnio większą liczbę 

projektów (po Programie organizacje RKG uzyskały średnio po 2,1 dotacji 

projektowych, a OKG średnio po 1,86 dotacji). 

 Wpływ Programu na organizacje OKG jest bardziej jednolity niż na RKG. Prawie wszystkie 

podmioty OKG (22 organizacje, 92%) zwiększyły swoją aktywność po Programie, wśród RKG 

odsetek ten jest mniejszy (84%, 60 organizacji). Wśród RKG mniej jest organizacji aktywnych, 

jednak te, które ubiegają się o granty wyróżniają się bardzo wysoką aktywnością (organizacji 

OKG średnio 2,6 wniosku). 

 Aż 93% organizacji RKG (80 organizacji) zadeklarowało, że przed przystąpieniem do realizacji 

projektu przeprowadziło diagnozę potrzeb lokalnej społeczności. 

o W obydwu konkursach organizacje pozyskiwały informacje przede wszystkim w 

dialogu z rodzicami lub innymi dorosłymi oraz ze szkołą. Trzy źródła, po które sięgano 

najrzadziej to: osoby duchowne, dane z urzędu pracy i dane statystyczne.  

o Organizacje OKG przeprowadzały znacznie dokładniejsze diagnozy potrzeb przed 

rozpoczęciem projektu (wykorzystywały średnio 6,23 źródła danych) niż organizacje 

RKG (średnio 4,33 źródła) 

o Organizacje OKG przeprowadziły dokładną analizę danych w trakcie diagnozy przed 

projektem, zaś po zakończeniu udziału w Programie aktualizowały posiadane 

informacje przede wszystkim badając te źródła, które są najbardziej zmienne (spadek 

liczby źródeł pozyskiwania danych z 6,23 do 6,0 oraz spadek pozyskiwania informacji 

z danych statystycznych).  

 Wykorzystywały do tego wzmocnione w trakcie Programu relacje z 

Podmiotami społeczności lokalnej (częściej przed Programem pozyskiwano 

informacje z rozmowy ze szkołą, dorosłymi, samorządem, duchownymi). 

 Projekt skutecznie motywuje organizacje RKG do poznawania i analizowania potrzeb lokalnej 

społeczności. Organizacje RKG po zakończeniu Programu z prawie każdego typu źródeł 

korzystały częściej niż przed Programem (z wyjątkiem danych z ośrodków pomocy społecznej 

oraz rozmów ze szkołą). Diagnozując potrzeby po Programie, organizacje RKG korzystały 

średnio z 4,5 źródła (wzrost z 4,33).   

 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 mniejszy. 
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o Organizacje OKG przed rozpoczęciem udziału w Programie włączały młodzież przede 

wszystkim w wymyślanie pomysłu, jak również w pisanie i konsultacje projektu (po 

96%, 25 organizacji).  

o Organizacje RKG przed Programem włączały młodzież najczęściej w etap wymyślania 

pomysłu (82%, 91 organizacji). 

 Po zakończeniu udziału w Programie organizacje rzadziej niż przed Programem włączały 

młodzież w etap wymyślania pomysłu. Z kolei częstość włączania młodzieży w pozostałe 

etapy po Programie wzrosła. Pomysły na kolejne projekty wymyślane były w trakcie 

poprzedniego projektu oraz w trakcie badania potrzeb i ich analizy wspólnie z młodzieżą i 

innymi podmiotami lokalnymi. W konsekwencji kolejne projekty stają się naturalną 

kontynuacją poprzednich działań, wynikają z nich. 

 Po zakończeniu Programu różnice między OKG i RKG w partycypacji młodzieży w tworzeniu 

projektu zmniejszyły się. Po Programie organizacje OKG wciąż były bardziej partycypacyjne, 

choć wśród RKG zaobserwowano większą pozytywną zmianę po Programie. 

 Większość organizacji utrzymała kontakt z młodzieżą po zakończeniu projektu.  

o Wyniki dotyczące trwałości współpracy z młodzieżą są podobne wśród organizacji 

OKG i RKG. Kilka miesięcy po zakończeniu projektów 100% organizacji OKG (23 

organizacje OKG odpowiadające na pytanie 6 m-cy po Programie) i 97% organizacji 

RKG (74 organizacje spośród 76 RKG odpowiadających na pytanie 12 miesięcy po 

Programie) zadeklarowało, że podtrzymało kontakt z częścią uczestników.   

o Organizacje OKG częściej przejmowały metodę pracy z młodzieżą wykorzystywaną w 

Programie (56% OKG w stosunku do 36% RKG). 

Program „Równać Szanse” wywiera trwały wpływ na organizacje. 

 Zdecydowana większość organizacji planuje ponownie wziąć udział w Programie „Równać 

Szanse” (87% organizacji OKG i aż 91% organizacji RKG). 

o Organizacje planują przede wszystkim powtórzyć udział w tym konkursie, w którym 

brały udział w edycji 2015 – 74% organizacji OKG deklaruje chęć ponownego udziału 

w konkursie OKG i aż 83% organizacji RKG deklaruje chęć ponownego udziału w RKG. 

o Jeśli weźmiemy pod uwagę wyłącznie organizacje RKG, które mogą startować w OKG, 

a więc organizacje pozarządowe, chęć startu w przyszłości w OKG deklaruje 31,4%  z 

nich. Na podstawie zgromadzonego materiału można postawić tezę, że korzyści 

związane z przejściem z konkursu regionalnego do ogólnopolskiego są 

komunikowane słabiej niż związane z nim zagrożenia. 

 Do ponownego udziału organizacje OKG zachęca przede wszystkim: podejście do pracy z 

młodzieżą, przyjazne procedury i elastyczność Programu „Równać Szanse” oraz wsparcie 

merytoryczne, które otrzymują osoby koordynujące projekty w Programie. Organizacje RKG 

jako aspekty zachęcające wymieniają prawie taki sam zestaw zalet, a więc: skuteczność 

podejścia do młodzieży, proste i czytelne zasady konkursu RKG oraz elastyczność konkursu – 

tu rozumiana jako możliwość doboru różnych pomysłów projektowych i dopasowanie 

tematyki do preferencji młodzieży. 

 Zapytane o czynniki zniechęcające do ponownego udziału, tak koordynatorzy OKG, jak i RKG 

najczęściej odpowiadali, że nie zniechęca ich nic.  
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 W przypadku OKG najczęściej wymieniane wady Programu to: długi czas trwania projektów 

(co obciąża organizacje i sprawia że utrzymanie grupy jest trudne), obawę przed rozliczaniem 

VAT oraz brak elastyczności procedur Programu. 

o Brak elastyczności precyzowany był jako sztywne podejście do projektów podczas 

wizyt monitorujących. Wspomniano także brak możliwości wymiany części osób 

uczestniczących w projekcie 

 W przypadku RKG najczęściej wymieniane aspekty zniechęcające do ponownego udziału w 

Programie to: sposób monitorowania i kontroli projektów (w tym komunikację z 

pracownikami Programu, zwłaszcza podczas wizyt monitorujących), długi czas trwania 

projektów oraz brak informacji zwrotnej w przypadku braku zakwalifikowania projektu do 

finansowania. 

o Projekty RKG w Programie realizowane są w krótszym czasie i przy mniejszej liczbie 

szkoleń i wsparcia niż OKG, co może skutkować pośpieszną komunikacją, która dla 

osób prowadzących projekty jest niewystarczająca i odczytywana jest negatywnie – 

tak w formie, jak i niewystarczająco zakomunikowanej i wyjaśnionej treści. Zalecane 

wydaje się w związku  tym zwiększenie wsparcia dla projektów RKG, zwłaszcza biorąc 

pod uwagę efekty, jakie przynoszą w postaci wzrostu wskaźników badanych w 

Programie.  

 W obydwu konkursach grantowych prawie wszyscy koordynatorzy i koordynatorki 

pozytywnie oceniają szkolenia, w których brali udział.  

o W OKG szkolenia jako przydatne dla realizacji działań projektu w Programie oceniło 

96% koordynatorek i koordynatorów (23 osoby), zaś przydatność szkoleń dla 

funkcjonowania organizacji po Programie pozytywnie oceniło 92% osób (22 

koordynatorek i koordynatorów).   

o W RKG szkolenia jako przydatne dla realizacji działań projektu w Programie oceniło 

66% koordynatorek i koordynatorów (45 osób), zaś przydatność szkoleń dla 

funkcjonowania organizacji po Programie pozytywnie oceniło 49 osób (33 

koordynatorek i koordynatorów.   

 Dla osób koordynujących projekty OKG najbardziej przydatne na szkoleniach okazały się: 

praca nad umiejętnościami interpersonalnymi koniecznymi w pracy z młodzieżą, planowanie 

i koordynowanie projektów oraz umiejętności związane z pisaniem wniosków grantowych i 

rozliczaniem projektów. 

 Dla koordynatorek i koordynatorów RKG najbardziej przydatne na szkoleniach były: rola 

koordynatora w pracy z młodzieżą w podejściu Programu oraz umiejętności konieczne do 

wypełnienia tej roli (np. trzymanie się „z tyłu” i oddawanie decyzyjności), umiejętności 

interpersonalne w pracy koordynatora/koordynatorki (np. umiejętność rozmowy z 

młodzieżą, umiejętność słuchania i komunikacji z grupą) oraz umiejętności związane ze 

składaniem wniosków grantowych i koordynowaniem projektów. 

 W odpowiedziach osób koordynujących projekty OKG na temat tego, na co chcieliby położyć 

większy nacisk w szkoleniach brak było jednej, dominującej odpowiedzi. 

 Wśród RKG najczęstszym obszarem, którego zabrakło na szkoleniach była wyraźna potrzeba 

poświęcenia większej ilości czasu szkoleń na wymianę doświadczeń między osobami 

koordynującymi projekty  
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 Kilka miesięcy po zakończeniu projektów koordynatorzy i koordynatorki OKG deklarowali, że 

projekt skutkował pozytywnymi zmianami w życiu organizacji i społeczności lokalnej (83%, 19 

organizacji spośród 23 odpowiadających, podczas gdy pozostałe 4 organizacje deklarowały 

brak długofalowych zmian). Wśród RKG aż 89% osób koordynujących (59 podmiotów) 

zadeklarowało, że uczestnictwo w Programie miało pozytywne konsekwencje dla 

funkcjonowania organizacji i jej otoczenia 

o Wśród OKG najczęściej wymieniane pozytywne zmiany to: pozytywna zmiana w 

sposobie funkcjonowania młodzieży, zwiększenie aktywności organizacji prowadzącej 

projekt oraz wzrost autorytetu i prestiżu organizacji w społeczności lokalnej. 

o Osoby koordynujące projekty RKG jako pozytywne zmiany najczęściej wymieniały: 

przyjęcie przez organizację podejścia do młodzieży upowszechnianego w Programie, 

aktywizację samej młodzieży i jej zaangażowanie w działania lokalnej społeczności 

oraz wzrost aktywności organizacji prowadzącej projekt. 
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5. Zmiana w Regionalnym Konkursie Grantowym  
 

Wstęp 
W tegorocznej ewaluacji Programu „Równać Szanse” jakościową część badania postanowiłyśmy 

skupić na Regionalnym Konkursie Grantowym. RKG jest największym liczebnie konkursem „Równać 

Szanse”, jednocześnie jest relatywnie najmniej poznany. O ile koordynatorzy i koordynatorki 

uczestniczą w standardowym badaniu ilościowym (wypełniając kwestionariusze „pre” i „post” oraz 

ankiety odroczone), o tyle mamy stosunkowo niewielką wiedzę na temat młodzieży uczestniczącej w 

projektach. Wyniki ubiegłorocznej ewaluacji zapoczątkowały dyskusję o tym, czy i w jakim stopniu 

projekty RKG mogą spowodować zmianę w osobach uczestniczących, organizacjach i ich otoczeniu. 

„Zmianotwórczy” potencjał Regionalnego Konkursu Grantowego potwierdzają także wyniki badania 

ilościowego, które przytaczamy poniżej. 

Projektując badanie jakościowe, postawiłyśmy sobie następujące pytania: 

a) Czy trwający sześć miesięcy projekt realizowany w ramach Regionalnego Konkursu 

Grantowego daje szansę na zaistnienie zmiany? Jeśli tak, to gdzie ta zmiana może zajść? W 

czym się przejawia? 

b) Co oznacza sukces projektu – jak definiują go poszczególni aktorzy (osoby koordynujące, 

uczestniczące, inni), co do niego prowadzi? 

c) Co oznacza porażka/brak sukcesu? Jak definiują go poszczególni aktorzy? Co może do niej 

prowadzić? 

d) Jak z perspektywy uczestników Regionalnego Konkursu Grantowego wygląda Konkurs 

Ogólnopolski? Czy dążą do przejścia do konkursu ogólnopolskiego? Dlaczego?14 

Metodologia 
Aby odpowiedzieć na powyższe pytania, przeprowadzono sześć studiów przypadku. Na każde 

studium składały się trzy wywiady przeprowadzone z: osobą koordynującą projekt, osobą 

uczestniczącą w projekcie i osobą dodatkową (drugim uczestnikiem, rodzicem uczestnika, 

przedstawicielem samorządu lub asystentem koordynatora). Dodatkowo przeprowadzony został 

wywiad grupowy z Młodzieżowymi Liderami po ich szkoleniu w Warszawie. W dyskusji wzięło udział 

20 młodych osób pochodzących z OKG i RKG edycji 2015.  

Projekty objęte dokładniejszym badaniem zostały wyłonione z listy uczestników konkursu RKG edycji 

2015 we współpracy z koordynatorem Programu. Przy wyborze zastosowane zostały dwa główne 

kryteria: 

 Kwalifikacja projektu przez koordynatora Konkursu jako sukces lub projekt, który napotkał 

przeszkody – tu głównymi wskaźnikami były kłopoty realizacyjne lub konieczność 

wprowadzenia programu naprawczego; 

 Zróżnicowanie podmiotów realizujących projekty – wśród wskazanych podmiotów były 

instytucje samorządowe (biblioteka, dom kultury), pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) 

oraz grupa nieformalna. 

  

                                                           

14 To pytanie zostało omówione w części „Równać Szanse w planach organizacji”(rozdział 4.6. Opinie organizacji 
o Programie „Równać Szanse” i współpracy z PFDiM). 
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W efekcie skrzyżowania tych kryteriów do studiów przypadków zostały wybrane: 

 Nazwa podmiotu Tytuł projektu 

1. Grupa Inicjatywna TARGET „Zakeszowani” 

2. Fundacja KAROLAT „Podziel się pasją” 

3. MOK w Sławkowie „Młodzieżowa Galeria Za 

Sceną” 

4. Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku „BAJAM” 

5. Stowarzyszenie Franopol - Sosnowa Kraina „A może z lotu ptaka” 

6. Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach „Pamiętaj za kim stoisz” 

 

Poniżej opisujemy wątki bezpośrednio związane z pytaniami ewaluacyjnymi. Czytelników 

zainteresowanych szerszymi opisami studiów przypadków, zachęcamy do lektury Załącznika. 

 

Zmiana, sukces i porażka w projektach Regionalnego Konkursu Grantowego 
 

Zmiana 

Dobrym wprowadzeniem do omówienia zjawiska zmiany spowodowanej projektami RKG, są wyniki 

ewaluacyjnego badania kwestionariuszowego – ankiety odroczonej, wypełnionej przez 86 

koordynatorów RKG rok po zakończeniu projektu. Aż 89% osób koordynujących (59 podmiotów) 

zadeklarowało, że uczestnictwo w Programie miało pozytywne konsekwencje dla funkcjonowania 

organizacji i jej otoczenia (podczas gdy 6 osób koordynujących nie zauważyło zmian, a jedna osoba 

wskazała wyłącznie na trudną sytuację w organizacji, która nie była związana z uczestnictwem w 

Programie, ale uniemożliwiła obserwację innych zmian).  

Na podstawie analizy wyników badań, zarówno ilościowych, jak i jakościowych można pokusić się o 

stworzenie typologii najczęściej występujących zmian. Zmiany obserwowane są zarówno w osobach 

uczestniczących w projekcie, w organizacjach i osobach koordynujących projekty, jak również w 

otoczeniu społecznym wyżej wymienionych. W poniższym zestawieniu korzystamy z materiału 

zgromadzonego w ramach studiów przypadków, jak i wypowiedzi osób koordynujących w ankiecie 

odroczonej. Dodatkowy kontekst stanowi wywiad grupowy z Młodzieżowymi Liderami.  

 

Zmiana w młodzieży: zmiany wewnętrzne w osobach uczestniczących 

We wszystkich sześciu badanych studiach przypadku zaobserwowano, że doświadczenie udziału w 

projekcie RKG zmieniło jego uczestników. W ankietach podkreślano zwiększenie chęci działania, 

odwagi i motywacji młodych ludzi.  

Młodzi ludzie nauczyli się zawierania kompromisów, porozumiewania się pomimo różnic, ze 

względu na wspólny cel.  Projekt wymagał od nich przekroczenia bariery kontaktu z nieznajomymi 

dorosłym pełniącymi oficjalne funkcje – kierownik do spraw promocji powiatu, radnymi. Zmianę 
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zauważają zarówno koordynatorzy, jak i osoby uczestniczące. Jedna z uczestniczek stwierdza, że 

dzięki projektowi jest bardziej otwarta na kontakty z innymi, lepiej współpracuje z grupą. Można 

nawet zaryzykować twierdzenie, że odkryła w sobie zdolności liderskie (projekt 7.4).  

W moim przypadku efektem jest to, że bardziej otworzyłam się na pomoc innym i realizowanie 

rzeczy z innymi. Wcześniej robiłam wszystko sama, nie prosiłam o pomoc, bo nie chciałam, 

żeby mi odmówiono, a teraz się tego nauczyłam i zaangażowania jak największej liczby osób 

też. Tak teraz działam, żeby i innych zaangażować.  Uczestniczka 

Młodzież przyjęła na siebie odpowiedzialność za projekt, przejęła inicjatywę i wzmocniła się w 

samodzielności. W jednym z badanych projektów (por. część 7.1) zorganizowali dla szkoły 

podstawowej Dzień Dziecka z geocachingiem. Nauczyli się działania projektowego, cennej 

umiejętności współpracy i rozwiązywania konfliktów. Jak zauważa jedna z koordynatorek: 

Sami to zorganizowali, wytrwali do końca. Musieli się dogadywać, współpracować przy każdym 

temacie. Zawsze była 100% frekwencja. Nauczyli się na pewno odpowiedzialności, 

umiejętności wytrwania do końca, samodzielności. To jest taka młodzież, która po projekcie jest 

bardziej ciekawa świata. 70% przeszło do następnego projektu i napisali go całkiem sami bez 

niczyjej pomocy. Została większa grupa młodzieży, która wie jak pracować metodą projektu, jak 

zachęcać innych do tego, żeby coś fajnego robili. Koordynatorka 

Młodzi ludzie nabrali większej pewności siebie, otworzyli się na kontakty z rówieśnikami, z 

dorosłymi, doświadczyli poczucia sprawstwa i uwierzyli, że mogą wprowadzić zmianę (np. projekt 7.1, 

7.2). Stali się silniejsi, bardziej odpowiedzialni i bardziej samodzielni.  

Córka od zawsze była chętna do działania, ale brakowało jej pewności siebie. Młodsza z córek 

usłyszała o tym projekcie i to ona ją namówiła. W córkach zaszła duża zmiana. Stały się 

bardziej otwarte, odważne, ta młodsza mniej panikuje, obie są pewne siebie bardziej, mają 

szerzy krąg znajomych. Starsza ma tysiąc planów, dużo pomysłów. Cieszy mnie to. Że ona 

chce coś robić. Zawsze nam zależało na tym, żeby nasze dzieci były zaradne i dawały sobie 

radę. Ona nabrała teraz dużej pewności siebie. Załatwiła sobie sama pracę. Miało być tylko na 

ferie, ale została na cały rok szkolny. Mama uczestniczek 

Dwie uczestniczki badanego projektu RKG przeszły szkolenia dla Młodzieżowych Liderów, zauważyły 

u siebie większą śmiałość, większe otwarcie, łatwiejsze nawiązywanie kontaktów. Także większą 

gotowość do realizacji swoich pomysłów i – co bardzo ważne – poczucie oparcia w lokalnych 

partnerach. 

W połowie projektu bardziej się otworzyłam. I to mi zostało. Dużo łatwiej mi się komunikuje z 

ludźmi. Projekt dał mi też znajomości – spora część tej grupy jest w nowym projekcie – doszły 

nowe, ale ze starymi utrzymuję kontakt. I mam kontakt z pracownikami MOKu, instytucjami  

lokalnymi. Jeżeli mam jakiś pomysł, to nie boję się o tym powiedzieć. Nie boję się przedstawić 

propozycji. Uczestniczka 

Niewiele się odzywałam – byłam wycofana, niepewna siebie. Po projekcie bardzo się 

zmieniłam, widzę w sobie ogromną zmianę. Zdobyłam pewność siebie, wypowiadam własne 

zdanie, jestem bardziej samodzielna. To ważne, że my mamy odpowiedzialność  za to, jak 

będzie ten projekt wyglądał. To dodaje samodzielności. Rozwinęłam też  swoją kreatywność. 

Uczestniczka 

Wzmocnienie wewnętrzne uczestników i uczestniczek przekłada się na wzrost ich motywacji i 

śmiałości do rozwijania swoich pasji i podejmowania nowych wyzwań. W dwóch projektach 

uczestnicy bardziej zainteresowali się fotografią. Objawiło się to udziałem w dodatkowych zajęciach 

fotograficznych (projekt 7.2), czy nawet wyborem klasy o takim profilu (projekt 7.3). 
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Uczestnik projektu fotograficznego zaczął pracować z młodzieżą. Dzięki projektowi wybrał 

ścieżkę życiową. Kilka osób po projekcie poszło do klasy fotograficznej. Poznali instruktorkę 

fotografii z Warszawy, która im pokazała inny świat. I oni zrozumieli, że tak naprawdę, to oni 

wszystko mogą. Od nich zależy co będą w życiu robić. Koordynatorka 

Wszyscy uczestnicy projektu „Bajam – świat w pigułce” (7.4) wyraźnie wzmocnili się w swoich 

wyborach życiowych. Z tej grupy jedna osoba zdecydowała się kandydować do Młodzieżowej Rady 

Gminy i jest obecnie jej członkinią, dwie związały się z organizacją i wspomagają ją jako 

wolontariuszki, jeden uczestnik zajął się montażem filmów i otrzymał za to nagrodę w innym 

konkursie.  

Ona (uczestniczka, która została członkinią Młodzieżowej Rady Gminy) została po moim 

projekcie wychwycona. Rekomendowałam ją do tej rady. Są z niej bardzo zadowoleni. 

Koordynatorka 

Dostałam po projekcie powera do działania, wiedziałam, że nadaję się do działania w 

społeczności, sama się zgłosiłam, jak był nabór i zostałam wybrana. Po tym projekcie uznałam, 

że to jest to, co chcę robić. Uczestniczka - młodzieżowa radna 

Nie bez znaczenia jest również poszerzenie horyzontów i nabycie nowej wiedzy przez młode osoby 

(wymienione przez dwie osoby koordynujące). 

Zmiana w młodzieży: zbudowanie grupy 

W trzech badanych studiach przypadku (7.1, 7.2, 7.3) jako podstawowy efekt projektu (wskazany 

zarówno przez osoby uczestniczące, jak i koordynujące projektami) wymieniano powstanie 

zintegrowanej grupy, gotowej na realizowanie wspólnych przedsięwzięć. Uczestnicy nie poprzestają 

na rozwijaniu własnych pasji, mają ochotę zarazić takim podejściem do życia innych (projekt 7.5 „A 

może z lotu ptaka”). 

Po zakończeniu projektu ma się taką perspektywę, że inni siedzą w domu i marnują czas 

gapiąc się w telefon. Spodobało mi się działanie w grupie. To ubogaca nas i można to pokazać 

innym. Uczestnik 

Młodzieżowe Liderki, którym koordynatorka pozwoliła prowadzić projekt „Podziel się pasją” (7.2), 

teraz działają już same, ponieważ na własnym przykładzie przekonały się, jak dużo może dać udział w 

projekcie. Dorosła koordynatorka dostała funkcję opiekunki grupy, ale działanie prowadzą same 

Młodzieżowe Liderki. 

Teraz po zakończeniu tych projektów rozpoczęłyśmy rekrutację nowych osób do grupy 

ogniowej. Uczymy ich umiejętności kuglarskich i chcemy im pokazać, że nie należy się bać 

kontaktu ze światem – ja miałam duże opory przez rozmową z kimś obcym, teraz nie obawiam 

się nawet iść do urzędu. W tym celu będziemy organizować festyn – festiwal gier zapomnianych 

– chcemy, żeby oni pozyskali informacje o tych grach od innych osób. Uczestniczka 

Nowopowstałe grupy znajdują oparcie w organizacji prowadzącej projekt i dawnych koordynatorów, 

realizując swoje pomysły na działania, współtworząc i włączając się w aktywności proponowane przez 

organizację-matkę. Zyskuje to także wymiar bardzo namacalnego oswojenia przestrzeni. Pojawia się 

bezpieczne miejsce, w którym można się spotkać (projekt 7.3). Uczestniczki podkreślają, że efektem 

ich udziału w projekcie jest to, że mają swoje miejsce, swoją grupę, z którą się zżyły i chcą działać 

dalej. W ramach projektów albo poza nimi. Młodzież zaangażowała się w wolontariat przy Miejskim 

Ośrodku Kultury – pomagali na przykład przy Nocy Muzeów.   

Jedna z koordynatorek spontanicznie odpowiedziała na niezadane pytanie dotyczące możliwości 

zaistnienia trwalej zmiany w efekcie półrocznego projektu. 
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Projekt trwa pół roku. To wystarczająco dużo na to, żeby nawiązały się jakieś relacje. Oni się 

zżyli przez pół roku i dlatego chcieli coś razem robić dalej. Ten projekt był dla nich okazją do 

kontaktu. Potrzebowali siebie nawzajem. Kończy się geocaching – wymyślmy coś, żeby znów 

się spotykać i uczyć czegoś nowego. Koordynatorka 

Powstanie lub wzmocnienie istniejącej grupy to także efekt tego, że w danym miejscu odbywa się 

kolejna inicjatywa w ramach „Równać Szanse”. Relatywnie krótkie i dość oddalone od siebie w czasie 

przedsięwzięcia tworzą odpowiednią masę krytyczną zmiany. Grupa (lub jej zalążek), która się 

formuje w wyniku projektu RKG zasila motywację osoby koordynującej projekt do podjęcia kolejnych 

inicjatyw. 

Ewolucję takiej grupy opisuje koordynatorka i uczestniczka jednego z projektów (7.1 „Zakeszowani”), 

wskazując, że efektem projektu było powstanie grupy, która poczuła się dobrze w działaniu, której 

apetyt się rozbudził. Tę grupę można było zauważyć już po RKG 2014 – jej zapał do działania 

doprowadził do startu w kolejnej edycji Konkursu. Zarówno w oczach koordynatorki, jak i uczestniczki 

jest to najważniejszy efekt Programu.  Grupa ta stopniowo docierała się, sprawdzała w działaniu, 

zaprzyjaźniała. Z czasem jej skład się częściowo zmieniał – niektórzy zostawali w projekcie, inni 

przechodzili do swoich działań, odrywali swoje pasje, ale zawsze chętnie włączali się jako 

wolontariusze w działania organizacji.  

Ta grupa, w której działaliśmy była dla mnie w większości nowa. To są osoby z kilku gmin. 

Miałam szansę poznać parę osób. Te znajomości zostały. Zaczęła się między nami świetna 

przyjaźń. Ten projekt nie był łatwy, ale był przyjemny. Były trudne momenty – kłótnie się 

pojawiały. Ale jest duży progres. Jesteśmy zupełnie różni, nie znaliśmy się, ale nabraliśmy do 

siebie zaufania, nauczyliśmy się dogadywać. Lubimy się, ufamy sobie, wszyscy się potrafimy 

dogadać. Uczestniczka 

Ważna rola grupy rówieśniczej w życiu młodych ludzi była podkreślana m.in. raporcie ewaluacyjnym 

„Równać Szanse” edycji 2014. Motywacja do zaangażowania społecznego ma bardzo silny wymiar 

towarzyski. Łączy się tutaj dodatkowo z budowaniem wzoru grupy opartego na poczuciu 

odpowiedzialności za wspólne działanie. „Równać Szanse” przekazuje w działaniu wiele wartości, 

kształtuje.  

Bardzo dobrze pokazuje to przykład uczestniczki, która była nieco mniej zaangażowana w jeden z 

projektów. Zauważyła, że takich osób jak ona było więcej. Deklaruje, że chętnie zwoła spotkanie, 

żeby usiąść z nimi w kole i porozmawiać o tym. Nie jako liderka, ale jako odpowiedzialny członek 

grupy. 

Nie wszyscy się włączają w to, co robimy, może mają poczucie że nie są zauważani, nie są 

ważni. Najchętniej bym ich włączyła. Teraz kończymy drugi projekt, będziemy się w ramach 

wolontariatu do końca wakacji spotykać. Planuję, żeby usiąść i porozmawiać z nimi o tym, co by 

im pomogło się włączyć. Nie jestem koordynatorką, ale mogłabym coś takiego zainicjować. 

Każdy z nas by mógł. Uczestniczka 

To promieniuje także na zewnątrz, zmieniając powoli obraz młodzieży w społeczności. Młodzież 

zaczyna być postrzegana jako aktywna grupa, angażująca się we wspólne przedsięwzięcia. W 

projekcie „Młodzieżowa Galeria Za Sceną” (7.3) z pewnością przyczynił się do tego fakt, że młodzi 

uczestnicy zaczęli pisać artykuły do miejscowej prasy relacjonując w nich przebieg kolejnych działań, 

inicjatyw. Młodzi ludzie budują swój pozytywny obraz w oczach dorosłych.  

Projekt pokazał im, że potrafią współpracować i to było najważniejsze. Koordynator 

Przekłada się to także na funkcjonowanie organizacji prowadzącej projekt RKG. Zaczyna działać przy 

niej lub wzmacnia się grupa młodych osób towarzyszących jej w przedsięwzięciach (por. niżej) – 
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młodzi mają „swoje” miejsce, organizacja osoby, z którymi może współpracować. Korzyści są 

obopólne.  

 

Zmiana w organizacjach: przyjęcie filozofii „Równać Szanse”  

Najczęściej wskazywaną, pozytywną, długofalową konsekwencją udziału w Programie „Równać 

Szanse” wskazywaną w ankietach przez koordynatorów było przyjęcie przez organizację podejścia 

do młodzieży upowszechnianego w Programie. Koordynatorzy i koordynatorki deklarowali, że ich 

organizacja stała się bardziej otwarta na pomysły młodzieży, jest bardziej skłonna słuchać i 

koncentrować się na ich potrzebach, a także oddawać planowanie i działanie w ich ręce. 

Instytucja bardziej zaufała młodzieży, dała większą swobodę w działaniu. Młodzież do czasu 

realizacji pierwszego projektu właściwie była nieobecna w naszych działaniach, dziś jest jedną z 

lepiej rozwijających się grup wiekowych jeśli chodzi o aktywność w społeczności lokalnej. 

 Dajemy zdecydowanie większą swobodę w działaniach młodzieży przy realizacji projektów. 

Jesteśmy otwarci na działania młodzieży i stwarzamy jej możliwości samorealizacji, wspieramy 

w realizowanych projektach, wspólnie tworzymy ofertę. 

W opisywanych studiach przypadków taka zmiana nie była wymieniana wprost, ale pośrednio 

pojawia się w innych wypowiedziach. Historie opisywanych projektów dowodzą, że filozofia „Równać 

Szanse” stosowana jest tam w praktyce. 

 

Zmiana w organizacjach: wzmocnienie organizacji 

Wzmocnienie organizacji, które zachodzi w wyniku realizacji projektu „Równać Szanse” – z jednej 

strony uwidacznia się w świecie zewnętrznym, rośnie jej prestiż w społeczności lokalnej, z drugiej – 

wewnętrznie (np. przez wzrost liczby wolontariuszy). 

Zwiększenie prestiżu i rozpoznawalności organizacji w środowisku lokalnym, a w związku z tym 

także zwiększenie sieci współpracy i wsparcia społecznego organizacji w lokalnej społeczności było 

trzecią najczęściej wskazywaną w ankietach korzyścią z udziału w Programie.  

Więcej osób jest zainteresowanych naszymi działaniami. Pozyskaliśmy nowych 

sponsorów. Zadowolenie uczestników projektu powoduje ich dalszą chęć współpracy i 

pozyskiwanie nowych, chętnych do działań. 

Organizacja jest bardzie widoczna, poszczególni członkowie organizacji są bardzie pewni w 

działaniach. 

Zdecydowanie więcej osób zna Stowarzyszenie, często inne instytucje zwracają się do nas o 

pomoc przy organizacji różnych imprez. 

Wytłuszczony cytat pokazuje, że zmiany występujące w wyniku zrealizowania projektu RKG zazębiają 

się na siebie i powodują kolejne. Następuje efekt kuli śniegowej. Organizacje (tak jak w przypadku 

projektu 7.4) stają się bardziej znane, widoczne, zdobywają doświadczenie, którym mogą dzielić się z 

innymi. Zmienia się ich wizerunek (np. w projekcie 7.6 „Pamiętaj za kim stoisz”). Przykładem jest tutaj 

ośrodek kultury, który zrealizował projekt widoczny w społeczności, atrakcyjny i angażujący 

mieszkańców. Dodatkowo przedsięwzięcie to było realizowane z myślą o szerszej grupie odbiorców 

niż typowi odbiorcy działań Gminnego Ośrodka Kultury, czyli seniorzy. 
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Projekt przyniósł efekty PRowe dla GOKu. Z tego punktu widzenia ważne było wyjście poza 

typowe, cykliczne działania GOK. Do tej pory GOK pracował tylko z seniorami. Asystentka 

koordynatora 

Zmiana to przede wszystkim ludzie. Zdaniem jednej z koordynatorek organizacja  wzmocniła się 

dzięki powiększeniu się liczby wolontariuszy, co się przekłada na większe możliwości działania (np. 

projekt 7.2 „Podziel się pasją”). Z punktu widzenia asystentki koordynatorki projektu (projekt 7.3) 

podstawowym efektem projektu jest kompletna zmiana wizerunku Miejskiego Ośrodka Kultury. 

Ośrodkowi udało się zdobyć zainteresowanie i zaufanie młodzieży, ma teraz stałą grupę, która 

chętnie z MOKiem współpracuje, także przy innych przedsięwzięciach. Rola Ośrodka w lokalnej 

społeczności uległa bardzo dużej zmianie. 

Efekty są takie, że MOK ma teraz świetną młodzież, która kocha to miejsce. Oni sami się 

zwołują, pilnują, wiedzą kto co robi. Młodzież ma tu swoje miejsce, robi dużo działań, także 

poza projektem. Zawiązał się u nas wolontariat młodzieżowy w MOKu. Po Młodzieżowej Galerii 

Za Sceną, we wrześniu młodzież przyszła i powiedziała, że sobie nie wyobraża życia bez tego 

miejsca, że oni chcą dalej działać. I to doprowadziło do kolejnego projektu. Dzięki temu 

projektowi przyciągnęliśmy młodzież do MOKu, bo MOK uchodził za taki PRLowski obiekt, ze 

starych czasów, a teraz młodzież po prostu kocha to miejsce. To jest po prostu niesamowite, co 

się stało. Asystentka koordynatorki 

Podobny efekt zaobserwowała także biblioteka (projekt 7.4). Zwiększyła i wzmocniła się grupa 

młodzieży działającej przy bibliotece. Sama biblioteka zyskała w oczach lokalnej społeczności – jest 

miejscem aktywnym, w którym dzieją się ciekawe rzeczy. Każdy projekt to także nowe kontakty – sieć 

kontaktów biblioteki poszerzyła się, wchodzi we wspólne projekty z innymi podmiotami. 

Znajdujemy potwierdzenie tego zjawiska także w ankietach. Koordynatorzy i koordynatorki zwracali 

uwagę na korzyści dla organizacji, która dzięki temu zyskała wolontariuszy, koordynatorów i 

sojuszników, a także dużą dozę kreatywności i pomysłów młodzieży. 

Udział w Projekcie był ciekawym doświadczeniem, który zintegrował młodzież z naszą 

instytucją, otworzył nowe drogi dla realizacji oraz dał młodym ludziom siłę do dalszego 

działania. Był to dla nas dobry czas. 

Wzrost liczby młodzieży w podejmowanych działaniach, konkursach, spotkaniach. 

Do stowarzyszenia dołączyli uczestnicy projektu, którzy wnieśli świeże pomysły i nowe 

możliwości rozwoju organizacji. 

 

Zmiana w organizacjach: wzrost aktywności organizacji  

Większe możliwości działania, rozwijanie sieci kontaktów i osób współpracujących przekłada się na 

wzrost aktywności organizacji. Koordynatorzy i koordynatorki RKG opisują w ankietach pozytywne 

zmiany pod wpływem Programu na kilku poziomach: zwiększonej motywacji i realizacji większej 

liczby działań przez organizację (składanie większej liczby wniosków, plany większej liczby działań).  

Organizacja bardziej aktywnie zaczęła szukać źródeł finansowania prowadzonych projektów w 

konkursach. 

Ponadto koordynatorzy wskazywali na zmianę sposobu myślenia w organizacji, który oprócz 

podejścia do młodzieży obejmował także wzrost odwagi i otwartości, integrację i większe zgranie 

wśród pracowników pozwalające na skuteczniejszą pracę. 

Mam inny stosunek do realizowanych projektów. Stosuję zasady partnerstwa w każdym 

nowym realizowanym działaniu, i nie uginam się już pod presją zwierzchników, że to jest 
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„bez sensu”, ponieważ projekt zrealizowałam z sukcesem i młodzież działa z nami już 2 

lata, wciąż przychodzą nowi chętni. 

Zdobyliśmy nowe doświadczenia, zintegrowaliśmy się i wiemy, jak planować kolejne działania. 

[Zyskaliśmy] otwartość na innych! 

Aktywizacja organizacji polegała także na zdobyciu w trakcie Programu umiejętności i doświadczeń, 

które po projekcie umożliwiły skuteczniejsze, aktywniejsze działanie. 

Pracujemy swoim trybem. Wsłuchujemy się w potrzeby środowiska lokalnego. 

Sposób prowadzenia diagnozy środowiska i wywiadu z młodymi o ich potrzebach - za pomocą 

prób i błędów wypracowaliśmy skuteczne metody zbierania informacji, co pomaga nam przy 

organizacji kolejnych działań Stowarzyszenia. 

Poznaliśmy lepiej potrzeby młodych, rozwinęliśmy umiejętności pracy z nimi. 

Zmiana w osobach koordynujących 

W czterech studiach przypadku osoby koordynujące opowiadały o osobistej przemianie, którą 

zawdzięczają udziałowi w „Równać Szanse”. Zauważają różnice w sposobie pracy przed Programem 

„Równać Szanse” i po nim. Jedna z koordynatorek zyskała doświadczenie pracy z młodzieżą opartej 

na delegowaniu jak największej części działań, nauczyła się traktować uczestników jak partnerów. 

Moja współpraca z młodzieżą jest teraz inna niż 3 lata temu: staram się bardziej słuchać 

młodzieży, być pomocą, zapleczem, a nie przywódcą. Koordynatorka 

Koordynator innego projektu dostrzega, że nabrał doświadczenia, nauczył się koordynowania 

projektów. Widzi, że drugi projekt – realizowany w roku 2016 idzie mu znacznie łatwiej niż ten 

pierwszy, ponieważ ma już wewnętrzne zasoby, do których może się odwoływać i z których może 

czerpać. Swoje liderskie doświadczenie postrzega jako kolejny krok w rozwoju, planuje także dalsze 

kroki. 

Jak trafiłem do Programu, bardzo się rozwinąłem. Nauczyłem się współpracy w grupie, 

otworzyłem się. Program już nie pozwoliłby mi na dalszy rozwój w roli uczestnika, dlatego 

przeszedłem najpierw na Młodzieżowego Lidera, a potem na stronę koordynatora. Chciałbym 

założyć fundację, albo znaleźć jakąś [w mieście, w którym teraz mieszkam]. Młodzieżowy Lider 

Obserwowana zmian nie ogranicza się jedynie do życia zawodowego.  

Ja jako koordynatorka też się zmieniłam. I w moim życiu osobistym zaszły zmiany. Wiele zasad, 

których się nauczyłam na szkoleniu przeniosłam do rodziny. Zresztą i moje dzieci i mąż działają 

w fundacji. Nas to bardzo zmieniło. Dużo działań projektowych działo się u mnie w domu, na 

moim podwórku. Koordynatorka 

Jednej z osób projekt pomógł poznać społeczność, w którą dopiero wchodziła, zapoznać się ze 

środowiskiem, nawiązać kontakty. 

 

Zmiana w społeczności 

Naturalną konsekwencją wyżej opisanych zmian jest to, że zmieniają się także społeczności, w 

których realizowane były projekty. Najbardziej oczywisty efekt – fakt zaistnienia zintegrowanej, 

zmotywowanej do działania grupy młodych osób został już opisany powyżej. Warto podkreślić tutaj 

fakt, że grupy te często wychodzą na zewnątrz, prowadząc działania w społeczności i starając się w 

nie zaangażować nowe osoby. 



94 

 

Ambicją Młodzieżowej Liderki z projektu „Podziel się pasją” (7.2), która prawdopodobnie niedługo 

wyjedzie ze swojej miejscowości na studia, jest utworzenie w swojej miejscowości kolejnej grupy 

inicjatywnej, wyszkolenie swoich następców, którzy będą podtrzymywać chęć działania wśród 

młodych ludzi i będą wiedzieli jak to zrobić.  

Chcemy żeby coś po nas zostało, bo ja być może wyprowadzę się na studia, a chciałabym, 

żeby jakaś grupa działających ludzi tu została. Dlatego założyłyśmy tą grupę młodych i uczymy 

ich wszystkiego. Uczestniczka 

 

Sukces i porażka 

Respondenci i respondentki zostali zapytani wprost o to, czy projekt, w którym brali udział był 

sukcesem, czy nie oraz jak to się przejawiało. W znacznej części wypowiedzi wskaźnikami sukcesu 

były efekty projektów opisywane w poprzedniej części niniejszego rozdziału („ Zmiana”). 

Były to przede wszystkim: 

 Powstanie nowej grupy młodzieży, która ma ochotę na podejmowanie dalszych działań w 

ramach kolejnych edycji konkursu „Równać Szanse”, przy innych przedsięwzięciach danej 

organizacji lub poza nią. A także włączającej w działanie kolejnych osób.  

To był sukces. Ważne są informacje, które dochodzą kilka miesięcy po realizacji projektu i to, że 

uczestnicy są jeszcze wtedy gotowi się spotkać, żeby coś omówić. Chęć kontynuacji pracy 

przez młodzież. Asystentka koordynatora 

 Zmiana wewnętrzna w uczestnikach – młodzież stała się bardziej otwarta, pewna siebie, 

wzrosło ich poczucie własnej wartości. Nauczyli się nowych rzeczy.  

To był sukces. Bo wytrwaliśmy do końca, nie poddaliśmy się, chcieliśmy coś robić, trochę się 

czegoś o sobie dowiedzieliśmy Dwa lata temu nie miałam żadnej pasji. Teraz kręcę ogniem, 

chodzę na szczudłach, uczę się żonglować. Uczestniczka  

To był wielki sukces. Dużo było komentarzy osób z zewnątrz – inni znajomi mówili mi, że to 

bardzo fajny pomysł, że jakby wiedzieli, to by się sami zapisali. Obsługa drona bardzo mi się 

przyda. Najważniejsze jest to, jak efekt końcowy jest odbierany przez innych. To, że młodzież 

się zebrała i sama zrobiła coś, co służy wszystkim. Uczestniczka 

 Powiększenie sieci kontaktów młodych ludzi (towarzyskich i instytucjonalnych). 

 Budowanie pozytywnego wizerunku młodzieży w społeczności. 

 Wzmocnienie organizacji: przypływ wolontariuszy i wzrost rozpoznawalności. 

Wśród niewspominanych wcześniej przykładów sukcesu znalazły się również: 

 Poczucie satysfakcji (zarówno osoby koordynującej, jak i uczestników). Jeden z respondentów 

określił ją jako „pozytywną wewnętrzną ewaluację”. Jako może się przejawiać? Po realizacji 

jednego z projektów (7.6) koordynator miał satysfakcję ze zmian, jakie zaszły w uczestnikach 

oraz z faktu zorganizowania atrakcyjnej gry dla lokalnej społeczności. Satysfakcja młodzieży 

wiąże się głównie z samodzielną organizacją gry, która okazała się ciekawa, wciągająca dla 

mieszkańców oraz z faktem pozytywnej zmiany w postrzeganiu młodzieży – pokazali się jako 

grupa aktywna, która potrafi coś zorganizować, ma coś do zaproponowania. 

 Zjednoczenie w działaniu młodzieży z różnych gmin (projekt 7.1). 

 Rozwijanie kontaktów młodzieżą z innego projektu RKG poznanego podczas projektu (projekt 

7.5, grupa ponownie przyjeżdża do Franpola, planowany jest wspólny biwak).  
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 Sukces poznawczy – projekt przyczynił się do wzbogacenia uczestników i odbiorców ich 

działań o nową wiedzę 

 Powstanie konkretnych inicjatyw lub produktów: 

o teatru ognia, który jest coraz bardziej znany w okolicy, rozsławia miejscowość, a 

młodzieży daje okazję do zaangażowania się (projekt 7.2), 

o Zauważonego przez gminę filmu promocyjnego (projekt 7.5). 

 

Co zdaniem respondentów przyczyniło się do tego sukcesu? Odpowiedzi są bardzo zbieżne z filozofią 

Programu „Równać Szanse”.  

Głównymi czynnikami sukcesu są pozostawienie pola do działania młodzieży oraz wybór 

angażującego tematu projektu, który ma oparcie w rzeczywistych potrzebach, zainteresowaniach 

młodzieży. Udział młodych osób w fazie powstawania pomysłu na działanie jest więc niezbędny dla 

jego sukcesu. Określane jest to niekiedy jako diagnoza potrzeb młodzieży, konsultacje czy wreszcie 

wspólne pisanie projektu.  

RKG nie zakłada wprawdzie diagnozy, ale jak wskazują badania ilościowe, organizacje RKG często 

przeprowadzają diagnozę (por. część 4.4. Zakorzenienie działań w potrzebach lokalnej społeczności). 

Dodatkowo w małych społecznościach pozostawanie w bliskim kontakcie z mieszkańcami pozwala na 

zauważenie ich potrzeb, zainteresowań. 

Miało to miejsce w przypadku jednej z koordynatorek,  opiekunki pracowni Orange, osoby aktywnie 

działającej w świetlicy środowiskowej, liderki grupy realizującej projekty w ramach inicjatywy 

lokalnej, która jest bardzo dobrze znana w lokalnym środowisku i obecna w miejscach, których 

mieszkańcy gromadzą się, spędzają czas, wymieniają poglądy (pracownia, świetlica).  

Jeśli projekt jest odpowiedzią na realną potrzebę, to jest skazany na sukces. Wszystko jedno 

czy to projekt dla młodzieży, czy dla dorosłych. Tutaj nie robi się wprawdzie diagnozy, ale 

mieszkańcy są skupieni wokół naszej świetlicy – cały przekrój wiekowy i to jest tak mała 

miejscowość, że ta diagnoza robi się sama. Ktoś przychodzi, coś zaproponuje, rozmawia się z 

innymi – i widać co jest potrzebne. Tak samo było z inicjatywą lokalną – zbudowaliśmy boisko 

do siatkówki plażowej, altanki. Ludzie tu nie czekają, że im z nieba coś spadnie. Wiedzą, że 

muszą to sami zrobić. Koordynatorka 

Kolejny czynnik to powierzenie młodzieży samodzielnych zadań, zapewnienie jej samodzielności, 

rozluźnienie koordynatorskiej kontroli. 

Błąd, który popełnia wielu koordynatorów, to próba zbyt dużego kontrolowania projektu. 

Niektórzy nie dają możliwości popełnienia błędu młodzieży, chcą mieć wszystko pod kontrolą. 

Koordynatorzy są nauczeni realizacji innych projektów, gdzie wszystko musi się udać, mają być 

wyniki, tabelki i wskaźniki. A tu trzeba pilnować zasad, stosować się do zaleceń 

przekazywanych koordynatorom na szkoleniu. To jest bardzo pomocne. Koordynatorka 

Na początku mi się wydawało, że może są za bardzo zostawieni sami sobie, że grupa się 

rozpadnie, bo koordynatorka nimi nie dyrygowała. Ale z perspektywy czasu widzę, że to był 

bardzo dobry pomysł, że oni zostali zostawieni sami sobie, bo ta grupa się trzymała dlatego, że 

chciała, a nie dlatego, że musiała. Mama uczestniczek 

Wiąże się to także z daniem realnego wpływu młodzieży na kształt projektu – od decyzji bardziej 

strategicznych, dotyczących tematyki warsztatów aż po wybór koloru ścian w tworzonej wspólnie 

przestrzeni. Młodzież jest wspierana w samodzielności a gwarantem sukcesu jest tutaj mądre 
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zaangażowanie osoby koordynującej projekt – która motywuje, nie jest kierownikiem. Wierzy w sens 

i powodzenie projektu.  

Nie da się z młodzieżą pracować połowicznie. Trzeba im oddać swój czas i serce, a nie być w 

tym jedną ręką. Koordynatorka 

Jak zatem definiowana jest porażka? Najczęściej jest to brak sukcesu – czyli niewystępowanie 

wymienionych powyżej sytuacji. Na przykład: 

 Wycofanie się młodzieży, brak zainteresowania tematem. Dzieje się tak często w momencie, 

kiedy temat jest narzucony, przyniesiony przez koordynatora.  

 Porażką jest projekt przejęty przez koordynatora, który wyręcza młodzież w działaniu, czuje 

się autorem projektu. 

Nie trzeba wyręczać młodych ludzi. Trzeba ich słuchać, dać im pole do działania. Młodzież musi 

się czuć ważna. Nie możemy się my czuć ważni, tylko oni. Jak się czują ważni dorośli, którzy 

napisali projekt, to coś jest nie w porządku. Koordynatorka 

 Porażką byłoby rozsypanie się grupy przed zakończeniem projektu. Brak współpracy w 

grupie. 

 Niezrealizowanie założonego w projekcie celu – mimo, że jedna z osób koordynująca, która o 

tym wspomniała, miała świadomość, że tego rodzaju porażka jest dopuszczona zgodnie z 

filozofią projektu. Jednak byłoby jej trudno wytłumaczyć to uczestnikom projektu. 

 

Podsumowanie 

Czy zmiana jest możliwa? 

Pierwsze pytanie, które postawiłyśmy sobie przed rozpoczęciem ewaluacji brzmiało „Czy trwający 

sześć miesięcy projekt, realizowany w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego, daje szansę na 

zaistnienie zmiany?” 

Odpowiedź nie budzi wątpliwości. Zmiana zachodzi. Widzimy na to dowody zarówno w badaniu 

jakościowym, jaki i ilościowym. Z różnych punktów widzenia silniej zaakcentowane są różne jej 

elementy, ale widoczna jest w każdym badanym przypadku. Mówiąc najbardziej ogólnie – projekt, 

który odniósł sukces jest równoznaczny z projektem, który wprowadził zauważalną zmianę. W 

badaniu jakościowym rozdzieliliśmy te dwa pojęcia – oddzielnie pytaliśmy o efekty projektu, 

oddzielnie o wskaźniki sukcesu. Jednak podsumowując zebrany materiał można stwierdzić, że 

pozytywna z perspektywy respondentów zmiana jest wskaźnikiem sukcesu – oba czynniki są ze 

sobą bardzo silnie powiązane.  

Jakie zmiany respondenci wiązali z wpływem zrealizowanego projektu RKG w ramach konkursu 

Równać Szanse? Pora podsumować zebrane informacje. 

 

Zmiana w uczestnikach 

Zacznijmy od zmiany w uczestnikach. Tu pojawiają się trzy główne obszary zmian: 

1. Obszar pierwszy: zmiana wewnętrzna. 

Najczęściej dotyczy wzmocnienia/wykształcenia pewnych cech, wzorów zachowań, postaw. 

Uczestnicy wychodzą z projektu bardziej pewni siebie, z większym poczuciem sprawstwa, większą 
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śmiałością nawiązywania kontaktów z innymi młodymi ludźmi, z nieznajomymi dorosłymi, a nawet z 

przedstawicielami urzędów.  

Do tej kategorii należy zaliczyć także wzrost kompetencji oraz wiedzy na temat, którego dotyczył 

projekt. Uczestnicy, którzy mają potencjał bycia liderami, dostają szansę odkrycia u siebie tych 

predyspozycji. Często nabierają w związku z tym ochoty na dalsze działania i zmieniają swój punkt 

widzenia. W swoich własnych oczach – wspierani opinią zewnętrzną (koordynator, koledzy, rodzice, 

czasem też szkoła i samorząd) przechodzą do innej kategorii w lokalnej społeczności. Biorą na siebie 

odpowiedzialność za zaktywizowanie swoich rówieśników, czy osób nieco młodszych od siebie. 

Mówią o chęci wciągnięcia innych w działanie, zostawienia czegoś po sobie, budują plany na 

przyszłość zakładające aktywność, dążenie do wprowadzania zmian (współpraca z organizacją 

społeczną, członkostwo w Młodzieżowej Radzie Gminy, prowadzenie własnej grupy młodzieżowej…), 

co wyraźnie wskazuje na zmianę ich punktu widzenia. To być może najbardziej istotna zmiana 

wewnętrzna zachodząca w efekcie uczestnictwa w projekcie.  

2. Obszar drugi: zmiana interpersonalna (powstanie grupy) 

Bardzo istotnym efektem Programu często jest powstanie grupy aktywnych uczestników, którzy 

chcą razem działać dalej. W kilku opisanych przypadkach do tego działania nie były im potrzebne 

żadne ramy. Działają na własną rękę, mając parę nawiązanych kontaktów (koordynator, 

przedstawiciele instytucji np. GOK, przedstawiciele samorządu), przetartych dróg i wypróbowanych 

współpracowników z grupy projektowej oraz bazując na zdobytym doświadczeniu pracy projektowej, 

budowania integracji grupy, rozwiązywania konfliktów. Studia przypadków wskazują, że nawiązanie 

kontaktu z młodzieżą z innego projektu jest bardzo wzmacniającym doświadczeniem, które poszerza 

zarówno możliwości (przekazywanie wiedzy i doświadczenia), jak i chęć dalszego działania 

uczestników.  Nawet jeśli nie dojdzie do aż tak wyraźnej zmiany interpersonalnej, uczestnicy projektu 

czują, że po projekcie łatwiej jest im nawiązywać kontakty z nieznanymi osobami, odnajdywać z nimi 

porozumienie, koncentrować się na celu i znajdować kompromisy. Ich potencjalny kapitał społeczny 

powiększa się – zdobyli doświadczenie, które pomaga im dbać o jego rozwój. 

3. Obszar trzeci: zmiana wizerunku młodzieży (zmiana zewnętrzna) 

Na ten wymiar zmiany szczególnie wrażliwi byli przedstawiciele grupy Młodzieżowych Liderów, ale 

pojawiał się on także w rozmowach z uczestnikami projektów badanych w ramach studiów 

przypadku. Dotyczy on zmiany związanej z wizerunkiem młodzieży. Samodzielnie realizując projekt, 

organizując wydarzenie widoczne w lokalnej społeczności, często także zaplanowane z myślą o 

korzyściach  dla niej, młodzież zmienia sposób, w jaki jest postrzegana. Staje się wyraźniejszym i 

bardziej docenianym aktorem lokalnej sceny. 

Młodzieżowi Liderzy: 

Już się nie mówi, że młodzież nic nie robi, tylko ogląda różne rzeczy w komputerze i pije. 

Jest większe zaufanie otoczenia do młodych, aktywnie działających osób. 

Patrzy się na nas z większym szacunkiem. 

Obaliliśmy stereotypy dotyczące młodzieży. 

Ten ostatni obszar wydaje się mieć dla młodzieży bardzo duże znaczenie. Uczestnicy projektów byli 

bardzo wrażliwi na opinie, jakie słyszeli na swój temat – w tym wieku mają one potencjał dużego 

wpływu na samoocenę.  
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Zmiana w organizacjach 

Zmiana w organizacjach polega przede wszystkim na wzmocnieniu się ich wymienionych niżej 

płaszczyznach:15  

Związanie się części uczestników projektu z jego organizatorem – fundacją/stowarzyszeniem, 

ośrodkiem kultury, czy biblioteką i kontynuacja współpracy w charakterze wolontariuszy. Rośnie 

dzięki temu kapitał ludzki i społeczny organizacji. Zyskuje ona także lepsze rozeznanie w potrzebach 

młodzieży ponieważ zaangażowani wolontariusze są bardzo dobrym źródłem informacji i pomysłów 

na nowe projekty.  

Zwiększenie rozpoznawalności organizacji, wzrost jej pozycji, prestiżu, jak również pozytywna 

zmiana wizerunku. Silniejsza organizacja ma lepszą pozycję startową do różnego rodzaju konkursów, 

grantów. Może działać z większym rozmachem i na większą skalę.  

Zwiększa się także zatem jej aktywność dzięki zdobyciu w trakcie Programu umiejętności i 

doświadczeń, które po projekcie umożliwiły skuteczniejsze działanie. Przekłada się to na zwiększoną 

motywację i ambicję (składanie większej liczby wniosków, plany większej liczby działań). 

Zauważona zmiana polega także na przyjęciu filozofii „Równać Szanse”  - podejścia do młodzieży 

upowszechnianego w Programie. W opisywanych studiach przypadków taka zmiana nie była 

wymieniana wprost, ale pośrednio pojawia się w innych wypowiedziach. Historie opisywanych 

projektów dowodzą, że filozofia „Równać Szanse” stosowana jest tam w praktyce. 

Zmiana w osobach koordynujących projekt 

Na podstawie przeprowadzonego badania można mówić o dwóch wymiarach zmiany zachodzącej w 

osobach koordynujących projekty.  

Nauka pracy według filozofii konkursu „Równać Szanse” – nie z nastawieniem na efekt, tylko na 

drogę jego osiągnięcia. Nauka oddania inicjatywy uczestnikom, przekazania im odpowiedzialności, 

motywowania, nie kierowania grupą. Dla wielu koordynatorów te zasady są nowe, a rezultaty takiego 

podejścia bardzo przekonujące, budujące gotowość do kontynuacji takiego sposobu działania. 

Efektem projektu jest więc zwiększanie grona osób pracujących z młodzieżą, które zostały 

przekonane do podejścia przyjętego w Konkursie. 

Koordynatorzy o niewielkim stażu czy Młodzieżowy Lider prowadzący projekt podkreślali, że 

realizacja projektu bardzo poszerzyła ich doświadczenie, pomogła im się rozwinąć. Jest to także 

znakomity sposób na nawiązanie bliższych relacji z młodzieżą, która zwykle chętnie skupia się nie 

tylko wokół organizacji, ale także blisko koordynatora. 

Zmiana oczami samorządu i lokalnej społeczności 

Jak już wskazała młodzież znaczenie projektów RKG dla lokalnej społeczności polega na tym, że 

powstaje coś ciekawego w ich miejscowości – coś się dzieje, coś się tworzy – oraz na tym, że zmienia 

się obraz młodzieży jako grupy. Staje się ona ważniejszym niż do tej pory aktorem życia społecznego, 

aktorem, który może wnieść swój wkład i ma potencjał wprowadzenia zmiany 

Samorząd patrzy na badane projekty głównie z punktu widzenia realizacji swoich celów. Aktywna 

organizacja działająca na terenie samorządu pozytywnie wpływa na wizerunek miejscowości w 

                                                           

15 Wpływ Programu na organizacje prowadzące projekty RKG jest przedmiotem rozdziału 4. Skuteczność 
Programu w rozwijaniu organizacji otrzymujących dotację. W niniejszej części koncertujemy się na wątkach, na 
które przede wszystkim zwracali respondenci w studiach przypadku, a także bazując na wynikach ankiety 
odroczonej z koordynatorami RKG. 
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oczach wyższych szczebli samorządu. Zaangażowanie młodzieży z trzech gmin w jeden projekt jest 

zgodne z celami zapisanymi w planie pracy samorządu. Samorząd nie jest obojętny wobec projektów, 

ale raczej angażuje się w miarę potrzeby – reagując na zgłoszony postulat (wypożyczenie sali, 

sfinansowanie transportu, współpraca przy finale itp.)    

Jak rozumieć sukces projektu? 

Drugie pytanie ewaluacyjne dotyczyło rozumienia pojęcia „sukces projektu”. Badanie dostarczyło 

nam informacji pozwalających na odpowiedź  – jak definiują sukces poszczególne podmioty i  jakie są 

warunki jego osiągnięcia. 

Sam wzrost kompetencji i wiedzy uczestników bez elementu zmiany w postawach, poczuciu 

sprawstwa, pewności siebie, własnego wizerunku nie jest wskaźnikiem sukcesu. Projekt zakończony 

sukcesem pozostawia po sobie grupę młodzieży, której postawa wobec rzeczywistości uległa 

zmianie – z pasywnej na aktywną. Projekt zakończony sukcesem buduje przekonanie uczestników o 

tym, że mogą aktywnie wpływać na otaczający ich świat. Działania realizowane w ramach RKG mają 

więc potencjał aktywizacji zdolności liderskich swoich uczestników, co najlepiej widać na spotkaniu 

Młodzieżowych Liderów.  

I w oczach uczestników projektów, i w oczach ich koordynatorów zmiana w młodzieży jest 

najważniejszym miernikiem sukcesu. Młodzież dorzuca jeszcze trwałość powstałej w wyniku 

realizacji projektu grupy oraz jej ciągłą chęć do działania. I poczucie satysfakcji po zakończeniu 

działania. 

Jakie czynniki zwiększają szanse na osiągnięcie sukcesu? Są to przede wszystkim właściwy wybór 

tematu, postawa osoby koordynującej i wyjście poza dotychczasową sieć kontaktów młodzieży. 

Właściwy wybór tematu. Bardzo ważne jest danie uczestnikom możliwości wpływu na wybór tematu 

działania. Ich nieobecność w tej fazie skutkuje niższym poziomem zaangażowania (przykład projektu 

7.6 „Pamiętaj za kim stoisz”). W scenariuszu idealnym – opisanym w kilku studiach przypadków – 

temat projektu powinien wyjść od młodzieży, rodzić się z ich zainteresowań, fascynacji, potrzeb. 

Samo zostawienie pola do realizacji projektu młodzieży bez uczynienia jej przynajmniej 

współautorem tematu działania  nie jest wystarczające.  

Pomimo, że w RKG nie ma czasu ani środków na diagnozę, to jednak rozeznanie w potrzebach, 

zainteresowaniach młodzieży jest dobremu koordynatorowi niezbędne. Studia przypadków wskazują, 

że wybrany temat, jeśli jest zupełnie nowy dla koordynatora i młodzieży, warto jest wesprzeć 

doświadczeniem kogoś, kto podobny projekt realizował. Najlepiej na samym początku – żeby była 

jeszcze możliwość wprowadzenia zmian w planie działania (przykład projektu 7.5 „A może z lotu 

ptaka”, który mógł na początku uzyskać wsparcie innej grupy pracującej z dronem).  

Postawa osoby koordynującej. Powinna ona, jak to ujęła jedna z koordynatorek – być motywatorem, 

nie kierownikiem. Im na więcej decyzji będą mieli wpływ sami uczestnicy, tym lepiej. Koordynator 

powinien także nauczyć grupę rozwiązywania problemów, co jak widać w studiach przypadków, jest 

bardzo owocne. Młodzież chętnie przejmuje metodę rozmowy w kole i stosuje ją z własnej 

inicjatywy. Przy tak – do pewnego stopnia – wycofanej postawie, koordynator powinien jednak być 

zaangażowany, młodzież musi widzieć, że jemu też zależy na osiągnięciu zamierzonego celu, że 

wspiera uczestników w ich samodzielności i odpowiedzialności. Powinien czuwać nad właściwymi 

relacjami w grupie i mieć na uwadze dobro każdego z jej członków. 

Żeby był sukces musi być dobrze pracująca, współpracująca grupa, ciekawy temat, coś 

spektakularnego, niezwykłego, dobry podział na zadania. Koordynator powinien być 

odpowiedzialny, zaangażowany, powinien rozwiązywać konflikty i nie powinien robić 

wszystkiego za uczestników, tylko zachęcać, zaufać im. Powinien pilnować tego, żeby osoby 
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bardziej aktywne, bardziej zaangażowane nie zbierały całej uwagi z grupy, żeby inny też byli 

zauważani. Młodzieżowi Liderzy 

Wyjście poza dotychczasową sieć kontaktów młodzieży. Nowe kontakty nawiązane w związku z 

realizacją projektu, to pierwsze poletko doświadczalne pozwalające uczestnikom na wypróbowanie 

nowego sposobu nawiązywania relacji, dogadywania się, współpracy. Otworzenie się przed nowymi 

osobami, integracja z grupą, która nie składa się z samych znajomych to małe wyzwania na 

szczególnie cenionym przez młodzież polu – grupa rówieśnicza jest bowiem u szczytu ich hierarchii 

ważności. 

Co ciekawe koordynator Programu „Równać Szanse” definiuje sukces nieco inaczej. Chce go 

zobaczyć już w trakcie trwania projektu, nie dopiero po jego zakończeniu. 

Wskaźniki sukcesu to identyfikacja młodych z projektem: na ile kupili pomysł i byli 

zaangażowani. Ich zaangażowanie, świadomość celów. Zdarza się, że ta świadomość jest 

duża, wiedzą po co to robią, mówią swoimi słowami, nie wyuczonym językiem. Czyli 

zrozumienie celu jest duże, nie recytują formułek. I jeszcze stopień rozpowszechniania wiedzy o 

Programie wśród rówieśników. Jeśli są zadowoleni, to opowiadają o tym. Koordynator Równać 

Szanse 

Zgromadzony materiał wyraźnie pokazuje, że określenie w trakcie projektu czy jest on sukcesem, czy 

nie jest niezwykle trudne, jeśli nie niemożliwe. Aby zaszła zmiana potrzeba trochę czasu i podjętych 

wyzwań. Wizyta monitorująca, która odbywa się w czasie trwania projektu, a tym bardziej na samym 

jego początku, jest więc w stanie dostarczyć danych raczej o prawidłowości/ nieprawidłowości 

podejścia koordynatora, przestrzeganiu procedur, dopełnianiu formalności (por. rozdział 4.6. Opinie 

organizacji o Programie „Równać Szanse” i współpracy z PFDiM). Na pewno nie o sukcesie. Projekt 

powstaje, grupa się dociera, koordynator definiuje swoją rolę. Wszystko jest w procesie. Także 

wdrożenie programu naprawczego może nie mieć wiele wspólnego z ratowaniem działania dążącego 

do porażki. 

Porażka przejawia się najczęściej niemożliwością utrzymania grupy – jeśli uczestnicy nie są 

zaangażowani, nie mają poczucia tworzenia czegoś, wywoływania jakiejś zmiany, wywierania 

wpływu, wtedy grupa jest na tyle słaba, że łatwo rozpada się: 

 pod ciśnieniem wewnętrznych nieporozumień (które zawsze się zdarzają: ktoś coś obiecał 

i nie dotrzymał słowa, jeden robi więcej, drugi robi mniej, trudno jest znaleźć kompromis 

między różnymi wizjami…) lub  

 konieczności pogodzenia projektu z obowiązkami szkolnymi (typowy kryzys końca 

semestru czy końca roku szkolnego). 
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6. Rekomendacje  
Rekomendacje zamieszczone poniżej opierają się na wynikach badań przedstawionych we właściwej 

treści raportu, uwzględniają również wątki pojawiające się w Załączniku.  

 Na podstawie zgromadzonego materiału można postawić tezę, że korzyści związane z 

przejściem z konkursu regionalnego do ogólnopolskiego są komunikowane słabiej niż 

związane z nim zagrożenia. Jeśli zatem Ogólnopolski Konkurs Grantowy ma być naturalnym, 

kolejnym krokiem dla organizacji prowadzących w RKG, należy jeszcze dopracować narrację o 

tym pierwszym, tak aby mocniej komunikować szanse i korzyści związane ze zmianą 

Konkursu.  

 Ewaluacja wykazała, że konstrukcja i cel wizyt monitorujących nie są jednoznacznie 

postrzegane. Wizyty te bywają odbierane jako kontrola, która może potencjalnie zagrozić 

dalszym losom projektu. Generuje to określone nastawienie (niepokój) i zachowania (chęć 

„popisania się”). Aby wizyta mogła przynieść oczekiwany rezultat i była traktowana jako 

wizyta wsparcia, a nie kontroli, rekomendujemy zmianę związanej z nią komunikacji. Po 

pierwsze rekomendujemy jasne przekazanie koordynatorom, że wizyta służy rozwiązaniu 

potencjalnych trudności. Po drugie rekomendujemy skierowanie komunikacji także do 

młodzieży. Warto przekazać jej, że monitoring jest okazją dla uczestników na przekazanie 

swoich wątpliwości, zadanie pytań, uzyskanie wsparcia, podtrzymanie motywacji. Aby 

zmienić postrzeganie wizyty monitorującej, warto przemyśleć także przebieg i sposób 

organizacji wizyty pod kątem dopasowania go do wymienionych wyżej założeń (np. 

wprowadzenie dodatkowych osób, które prowadziłyby takie wizyty, np. trenerów i trenerek 

„Równać Szanse”, dzięki czemu łatwiej byłoby oderwać widmo kontroli, z którym, chcąc nie 

chcąc, może być kojarzona instytucja administrująca Programem). Proponujemy rozpoczęcie 

dyskusji na ten temat w gronie podmiotów zaangażowanych w realizację Programu (PAFW, 

PFDIM, trenerzy i partnerzy lokalni).  

 Obydwa konkursy, OKG i RKG, spełniają skutecznie funkcję rozwoju umiejętności młodzieży, 

jednak realizują ją w różny sposób. Konkursy obejmują młodzież z różnymi potrzebami i na 

różnych etapach rozwoju umiejętności. Metodologia Programu dopuszcza możliwość zajścia 

zmiany w dotowanych organizacjach (koordynatorzy RKG są objęci badaniem „pre” i „post”). 

Zalecamy uwzględnienie młodzieży RKG w badaniu „pre” i „post”, by móc poddać 

dokładniejszej analizie oddziaływanie projektów RKG na młodzież. Wiedza, którą 

dysponujemy obecnie pochodzi z badań jakościowych, które siłą rzeczy mają charakter 

eksploracyjny. Badanie ilościowe pozwoliłoby zbadać trendy i zależności, jak również 

pogłębić zrozumienie różnic między Konkursami.  

 Dla podtrzymania zaangażowania uczestników i rozwoju koordynatorów przydatne będą 

wszelkie rozwiązania służące sieciowaniu jednych i drugich – wpisywanie wizyty jednego 

zespołu u drugiego w projekt, stymulowanie lokalnych spotkań, wymiany doświadczeń i 

informacji między zespołami pracującymi nad projektem o zbliżonym charakterze, tworzenie 

wspólnego spisu dobrych praktyk podzielonego na obszary tematyczne itp. 

 Rodzice są niewykorzystanym sojusznikiem projektów – nie są informowani o tym, w co ich 

dzieci się angażują, nie znają tematu ani harmonogramu działań, nie dociera do nich 

informacja o ich celu. Tymczasem jest to grupa, która po pierwsze ma możliwość 

zaobserwowania i wsparcia zmiany, jaka zachodzi w ich dzieciach i po drugie mogą być 

pomocni w momentach kryzysowych. Rekomendujemy rozważenia zaangażowania 

rodziców uczestników jako sojuszników projektu. Mogłoby ono mieć na przykład formę 
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poprzedzającego rozpoczęcie projektu spotkania koordynatora z rodzicami, na którym byliby 

oni informowani o filozofii projektu i jego ogólnym przebiegu.  

 Szkoła często nie jest sojusznikiem projektu. Widzi świat ze swojej perspektywy, jest 

zainteresowana uczniem, który wykonuje swoje szkolne obowiązki, a nie działa poza 

instytucją – to oczywiście generalizacja, ponieważ zdarzają się wyjątki. Ale cytaty wskazujące 

na niezadowolenie szkoły są bardzo wymowne. Zalecamy refleksję nad możliwymi 

sposobami zainteresowania szkoły przebiegiem i efektami projektu w gronie interesariuszy 

Programu (PAFW, PFDIM, trenerzy, partnerzy lokalni) i konsekwencjami tego kroku. Może 

towarzyszyć jej analiza programu wybranych zajęć (np. godzin wychowawczych) pod kątem 

częściowego ich występowania w celach Programu i wskazanie dyrektorom i nauczycielom 

obszarów wspólnych.  

 Część osób koordynujących zwraca uwagę na niedosyt umiejętności związanych z pracą z 

grupą, relacjami interpersonalnymi. Rekomendujemy rozważenie dodania do szkoleń 

spotkania z psychologiem lub inną osobą znającą się na temacie, która podpowie kiedy i jak 

można ingerować w pojawiające się wewnątrz grupy problemy, w jaki sposób stymulować 

otwartą komunikację. 

 Temat szkoleń dla koordynatorów, którzy mają za sobą realizację kilku projektów w 

ramach Programu „Równać Szanse” wymaga przemyślenia. Być może uda się wypracować 

rozwiązanie, które pozwoli wykorzystać czas przeznaczony na udział w szkoleniu w sposób 

bardziej efektywny także dla doświadczonych koordynatorów. Lepsze wykorzystanie ich 

potencjału, może wzmocnić ich motywację do uczestniczenia w zjazdach.  

 Wśród uwag do szkolenia zgłaszanych przez osoby koordynujące projekty w ramach RKG 

najczęściej pojawiała się potrzeba poświęcenia większej ilości czasu na wymianę 

doświadczeń między osobami koordynującymi projekty. Rekomendujemy uwzględnienie 

tego faktu we wsparciu proponowanym koordynatorom RKG. 

 Rekomendujemy wpisanie w wytycznych do projektu planu zaangażowania lokalnych 

mediów, włączenia ich przynajmniej w fazę finałową projektu. 



7. Załącznik. Studia przypadków 

1. „Zakeszowani” – projekt Grupy Inicjatywnej TARGET z Tarnowskiej Woli 

Opis projektu „Zakeszowani” ze strony rownacszanse.pl 

Cel: Celem projektu jest rozwój nowych umiejętności wśród uczestników, poszerzenie ich wiedzy 

oraz zwiększenie wiary we własne siły poprzez propagowanie Geocachingu. 

Odbiorcy projektu: Uczestnikami projektu jest 12-osobowa grupa młodzieży w wieku 13-19 lat z 

gminy Lubochnia i Budziszewice. 

Opis projektu: W ramach projektu uczestnicy zapoznają się z teoretycznymi zagadnieniem 

geocachingu, rodzajami skrytek, zasadami ich szukania i chowania, sprzętem do geocachingu 

(rodzaje, instalacja i obsługa) oraz zdobędą wiedzę praktyczna. Uczestnicy zorganizują wycieczkę do 

Górzna. W trakcie projektu młodzi odbędą szkolenie z geocachingu, podczas którego opracowane 

zostaną miejsca ukrycia keszów w pobliżu lokalnych atrakcji turystycznych. W lipcu zostanie 

zorganizowany piknik podsumowujący realizację projektu, na którym młodzi zaprezentują mapę z 

lokalizacją założonych keszy. Na imprezę zostaną zaproszone władze Gminy, przedstawiciele LGD 

"Dolina Pilicy" i właściciele firm zajmujących się turystyką. Podczas finału młodzi liderzy przedstawią 

osiągnięte cele, podzielą się swoimi wrażeniami i zaprezentują efekty swojej pracy. Spotkanie będzie 

okazją do poruszenia istotnych problemów lokalnego otoczenia, a dla młodzieży okazją do pokazania, 

co według nich jest ciekawe i interesujące. 

Wywiady z: koordynatorką, uczestniczką i przedstawicielką Starostwa Powiatowego (Wydział 

Promocji Powiatu) 

Wstęp 

Tarnowska Wola to mała miejscowość położona w powiecie tomaszowskim. Liczy zaledwie 400 

mieszkańców. Aktywnie działająca we wsi animatorka prowadzi od kilku lat pracownię Orange i wraz 

z grupą zaprzyjaźnionych wolontariuszy prowadzi różnego rodzaju działania dla młodzieży. Jak mówi: 

„od zawsze”. W ramach inicjatywy lokalnej występuje też o zmiany w lokalnej przestrzeni – 

wybudowanie boiska do siatkówki plażowej koło Świetlicy Środowiskowej, ustawienie ławek, 

przebudowę skweru. Funkcjonują jako nieformalna grupa TARGET, nie przekształcają się w 

stowarzyszenie, ponieważ koordynatorka jest bardzo mocno skoncentrowana i bardzo  

zaangażowana w działanie – nie ma głowy do zajmowania się sprawami formalnymi. Powstrzymuje ją 

także obawa przed jeszcze większą liczba obowiązków, które spadłyby na nią w związku z 

prowadzeniem organizacji. Siłą rzeczy w ramach konkursu „Równać Szanse” mogła więc skorzystać 

tylko z Regionalnego Konkursu Grantowego.  

Narodziny  i przebieg projektu 

Projekt „Sercem i obiektywem”  (RKG 2014) roku dał początek „Zakeszowanym”. Na wspólnym 

wyjeździe fotograficznym grupa młodzieży zetknęła się z pojęciem geocachingu – gry terenowej 

polegającej na poszukiwaniu obiektów ukrytych w oznaczonych współrzędnymi geograficznymi 

miejscach. „Kesz” to nazwa skrzynki – pojemnika, w którym znajduje się poszukiwany obiekt. 

Wracając z wyjazdu młodzież miała już ściągnięte na swoje telefony stosowne aplikacje i po drodze 

poszukiwała keszy. Tak narodził się pomysł na temat kolejnego projektu. Grupa jego uczestników 

rekrutowała się w sposób naturalny – do realizacji projektu przystąpili chętni z poprzedniej edycji, 

przyprowadzili też swoich znajomych. Dodatkowo rozwieszono plakaty w szkołach, żeby do projektu 

mogły dołączyć nowe osoby.  
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Koordynatorka działa na styku trzech gmin i w związku z tym projekt przyciągnął młodzieży z nich 

wszystkich. Co ciekawe – z tego powodu dostała większe wsparcie ze strony Starostwa niż ze strony 

którejś z gmin.   

Schemat działania koordynatorki i grupy młodzieży powtórzył się także w projekcie RKG 2016. Część 

powstałej grupy po projekcie wpada na kolejny pomysł i opracowuje projekt już nie tyle dla siebie, ile 

dla swoich młodszych kolegów. Tacy „absolwenci” projektu pozostają potem w pobliżu służąc 

wsparciem, angażują się w miarę potrzeby i możliwości jako wolontariusze. To ciekawy mechanizm 

pokazujący potencjał konkursu do stworzenia aktywnej grupy młodzieży gotowej do 

zaangażowania się na swoim terenie na rzecz innych osób i równocześnie zarażonej działaniem, 

poszukującej aktywności, możliwości działania.  

Na następny projekt (dotyczy RKG 2017)już się zapisuję. Już tam jedną nogą jestem. Warto 

uczestniczyć w tych projektach. Uczestniczka 

Działanie projektowe polegało na zakładaniu i opisywaniu keszy w okolicy. Wymagało wybrania 

miejsca, sporządzenia opisu, założenia skrytki, wprowadzenia jej do aplikacji  Na tym etapie 

koordynatorka pozostawiła młodzieży dość dużą samodzielność – nie mieli regularnych spotkań, 

część pracy wykonywali zdalnie. Rolą koordynatorki na tym etapie było raczej monitorowanie 

rezultatów ich pracy, cykliczne omawianie ich. Uczestnicy sami wyszli z inicjatywą dodatkowej 

aktywności – przeprowadzili wśród mieszkańców ankiety na temat ich wiedzy o geocachingu – zrobili 

aż 500 ankiet. W rezultacie przyczynili się do popularyzacji tej gry.  

Sojusznikiem projektu było Starostwo Powiatowe – udzielało wsparcia w postaci drobnego cateringu, 

udostępnienia miejsca na Dniach Antoniańskich – dorocznym święcie patrona Tomaszowa 

Mazowieckiego, zaangażowali się na etapie wyboru miejsc do umieszczenia keszy. Starostwo zna już 

koordynatorkę i ceni jej pracę z młodzieżą, kontakt z szefową Wydziału Promocji Powiatu jest więc 

łatwy i bezpośredni. Nie wymaga dodatkowych formalności.  

Głównym wyzwaniem związanym z realizacją projektu było utrzymanie grupy młodzieży, w której 

pojawiały się różnego rodzaju konflikty. Problem rozwiązywany jest przez spotkania, rozmowy, 

otwartą wymianę informacji. Często jednak pewne niewypowiedziane pretensje pozostają i mogą 

nawet być niewidoczne dla obserwatora – to druga strona oddania większej inicjatywy młodzieży: 

koordynator nie ma kontroli nad każdym aspektem jej działania. Jeśli jednak pomimo nieporozumień 

(najczęściej dotyczyły nierównego wkładu pracy) grupa jest w stanie wspólnie doprowadzić działanie 

do końca, można to uznać za sukces.   

Jak patrzyłam na młodzież z boku, to wydawała się zgrana, a jak usiedliśmy, żeby podsumować 

projekt, to okazało się, że mają do siebie żal o nierówny wkład pracy. Koordynatorka 

Wnioski na przyszłość 

Sugestie zmian zgłaszane przez koordynatorkę dotyczą momentu zakończenia projektu. Szczególnie 

w przypadku działań, które nie mają zaplanowanego spektakularnego zakończenia (jak to było w 

projekcie RS 2016 Wollywood zwieńczonego wystawieniem musicalu) warto zadbać o nagrodzenie 

uczestników. Może to być wspólny wyjazd po projekcie – akurat zaczynają się wakacje, albo 

prezentacja jego przebiegu i efektów dla innego odbiorcy niż rodzice i lokalna społeczność – na 

przykład przed członkiem zespołu PFDiM albo młodzieżą z innej miejscowości, która także realizowała 

swój projekt. Takie działanie podnosi rangę projektu w oczach młodzieży i zwiększy poziom ich 

satysfakcji. Pełniłoby funkcję nagrody. 
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2. „Podziel się pasją” – projekt fundacji Karolat z Siedliska 

Opis projektu „Podziel się pasją” ze strony rownacszanse.pl 

Cel: Celem projektu jest nabycie przez uczestników umiejętności pracy w grupie, nawiązywania 

kontaktów zarówno z rówieśnikami jak i instytucjami (pozyskiwanie wsparcia), stworzenia atrakcyjnej 

formy spędzania czasu wolnego, planowania i dokumentowania swoich działań, umiejętność 

określania swoich słabych i mocnych stron. 

Odbiorcy projektu: Grupa 19 młodych mieszkańców Siedliska w wieku 13-19 lat. 

Opis projektu: W ramach projektu młodzi przeprowadzą rekrutację, zajęcia integracyjne, podzielą się 

swoimi umiejętnościami nabytymi w poprzednich projektach. Zorganizują dodatkowe spotkania z 

profesjonalistami, na których wszyscy będą mogli doskonalić swój warsztat żonglerski, umiejętności 

szczudlarskie i animacyjne. W wyniku tego powstanie dodatkowa grupa tańcząca z poi LED, 

szczudlarzy oraz grupa zajmująca się animacją czasu wolnego (bańki mydlane, chusty animacyjne). W 

celu integracji uczestnicy zorganizują wyjazd do parku linowego oraz wycieczkę do stadniny koni. 

Młodzież będzie musiała pozyskać wsparcie w postaci sali na treningi, środka transportu na wyjazdy, 

pomocy przy przygotowywania posiłków podczas warsztatów). Młodzież pozyska także środki od 

sponsorów na koszulki, które będą ich identyfikowały jako grupę. Uczestnicy nakręcą film z realizacji 

projektu, który pokażą na zakończeniu. Na zakończenie projektu młodzież zorganizuje wydarzenie 

kulturalne, na którym zaprezentują nabyte umiejętności (efekt ich półrocznej pracy). Spektakl tańca 

ledowego oraz z ogniem zostanie zorganizowany w miejscu szczególnym - na Wzgórzu Adelajdy. 

Młodzi sami rozreklamują imprezę, zaproszą gości, zorganizują niezbędny sprzęt (oświetlenie, 

nagłośnienie), będą odpowiedzialni za program imprezy: jej scenariusz i prowadzenie, zajęcia 

animacyjne dla dzieci (bańki mydlane, balony itp). 

Wywiady z: koordynatorką, uczestniczką i mamą dwóch uczestniczek 

Wstęp 

Fundacja Karolat działa od 2011 roku koncentrując się przede wszystkim na popularyzacji historii 

miejscowości, upowszechnianiu wiedzy o regionie. Od 7 lat organizuje lokalną uroczystość pod nazwą 

Święto Bzów – uznaje ją za swoje największe osiągnięcie. Młodzież to tylko jedna z grup odbiorców 

jej działań. Na „Równać Szanse” koordynatorka trafiła w Internecie poszukując ciekawych propozycji 

konkursów grantowych dla organizacji działających z młodzieżą.  

Narodziny i przebieg projektu 

Projekt z roku 2015 ma swoje korzenie w szkoleniu koordynatorów do projektu z edycji 2013, z 

którego koordynatorka przywiozła zasłyszany pomysł teatru ognia. Ten pomysł był już jakoś obecny w 

Siedlisku, młodzież słyszała o tego rodzaju przedsięwzięciach. Zainspirowana przykładem innej grupy, 

bardzo chciała taki projekt zrealizować u siebie. Tak powstał RKG 2014 („Znajdź swoją iskrę”). Jednym 

z najważniejszych efektów tego działania było powstanie zapalonej grupy młodzieży skupionej wokół 

fundacji – grupy inicjatywnej, która w dużej części przeszła do RKG 2015 oraz przyciągnęła do 

projektu kolejne osoby. Nie było więc potrzeby działań rekrutacyjnych – grupa zrekrutowała się 

samodzielnie.  

Najpierw uczestniczyłam w poprzednim projekcie, ogniowym i po jego zakończeniu doszliśmy 

do wniosku, że fajnie byłoby zrobić coś kuglarskiego. My, czyli grupa która się zrodziła podczas 

pierwszego projektu. Poznałam w nim na nowo osoby, które wcześniej znałam słabo. Odkryłam 

ich, zżyliśmy się bardzo. Trzymamy się paczką do tej pory. Już przed projektem mieliśmy 

prawie gotową grupę, przyjęliśmy jeszcze parę nowych osób. Uczestniczka 
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Zgłoszenie do RKG 2015 napisała młodzież, koordynatorka przyjęła funkcję doradcy, dzieląc się z 

młodzieżą wiedzą zdobytą na szkoleniu dla koordynatorów: podpowiadając im, co powinno się we 

wniosku znaleźć lub jak rozłożyć akcenty w opisie, aby wniosek był przygotowany jak najlepiej.  

Po RKG 2014 dwie jego uczestniczki przeszły szkolenie dla Młodzieżowych Liderów, w edycji 2015 

miały okazję poprowadzić grupę. Dostały od koordynatorki szansę na podjęcie kolejnego wyzwania, 

zastosowania nabytej wiedzy i kompetencji. De facto to one organizowały pracę grupy: prowadziły 

spotkania, dbały o komunikację, motywowały kolegów i koleżanki do działania itp. 

Uczestnictwo w projekcie polegało głównie na treningach – młodzież w ramach działania uczyła się 

różnego rodzaju kuglarskich sztuczek. Problemem, który pojawił się w czasie realizacji projektu, była 

nieobecność na treningach. Problem, z którym mierzy się bardzo wiele projektów konkursowych, ale 

w tym przypadku obecność miała szczególne znaczenie – ćwiczonych umiejętności nie można zdobyć 

na własną rękę, czy nadrobić w domu. Dodatkowo na zakończenie projektu planowany był wspólny 

występ, w którym każdy miał swoje miejsce – nieobecność jednej osoby zaburzała więc choreografię 

całości.  

Nieobecności – jak to najczęściej bywa – zdarzały się pod koniec roku szkolnego, w czasie większego 

zaangażowania młodzieży w sprawy szkolne: poprawianie ocen końcowych, zaliczenia na zakończenie 

nauki. Koordynatorka zwołała wtedy zebranie, na którym otwarcie porozmawiali o problemie. 

Zdiagnozowali pewien przesyt wzajemnymi kontaktami: bezpośrednimi, facebookowymi, 

telefonicznymi – grupa była w zasadzie w ciągłym kontakcie.  

Jako sposób na poradzenie sobie z tym problemem podjęto wspólną decyzję przerwania wszelkich 

kontaktów na dwa tygodnie – młodzież miała dać sobie czas na inne aktywności i odpocząć nieco od 

siebie i od projektu. Ten sposób okazał się pomocny i pozwolił na uświadomienie sobie uczestnikom, 

jak duże znaczenie ma dla nich projekt i grupa projektowa. 

Porozmawialiśmy o tym, jak się nam udało wszystkim spotkać. Zaproponowałam, żeby 

wymyślili, jak to rozwiązać. Stwierdziliśmy, że jest nam potrzebna chwila odpoczynku i przez 

dwa tygodnie nie będziemy się kontaktować. Minęły 3 czy 4 dni i sami zaczęli się na nowo 

spotykać… Koordynatorka 

Problemem było także wprowadzenie kilku nowych osób w grupę, która się już dobrze znała, była 

zintegrowana. W efekcie narady nad sposobem włączenia ich do grupy zdecydowano wszyscy 

uczestnicy przeszli fazę integracyjną tak, jakby cała grupa poznawała się od początku. Sposób okazał 

się skuteczny.  

Wnioski na przyszłość 

Żadna z respondentek nie zgłaszała propozycji zmian, które warto by było wprowadzić do konkursu 

Równać Szanse. Jednak rozmowa z mamą uczestniczki wskazuje na pewien niewykorzystany 

potencjał. Rodzic, który jest zadowolony z uczestnictwa swojego dziecka w projekcie, staje się jego 

sojusznikiem. Może rozmawiać z dzieckiem o projekcie, pomagać mu w mobilizowaniu się do udziału 

w spotkaniach, zwiększać jego poziom satysfakcji. Ze studium wynika, że rodzice nie byli jednak w 

żaden sposób włączeni w projekt: nie byli informowani o jego celu i założeniach – zostali jedynie 

zaproszeni na końcowy pokaz. 

Ja popieram to, że córki chcą coś robić innego, coś nowego poznawać – my z mężem też tacy 

jesteśmy. Dobrze jak coś robią poza domem, a nie siedzą przy komórce czy komputerze. 

Myślę, że dla powodzenia projektu ważni są też rodzice. Żeby ktoś te dzieci czasem popychał – 

u nas też czasem tak było, że dziewczynom się nie chciało i dopingowaliśmy je, mówiliśmy, że 

jak zaczęły, to trzeba skończyć. Mama uczestniczek 
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3. „Młodzieżowa Galeria Za Sceną” – projekt Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie 

Opis projektu „Młodzieżowa Galeria Za Sceną” ze strony rownacszanse.pl 

Cel: Celem projektu jest wzrost kompetencji młodzieży poprzez stworzenie miejsca wszechstronnego 

rozwoju, wykorzystanie ich chęci do działania, a także zaistnienie młodych w środowisku lokalnym. 

Odbiorcy projektu: 12 osób w wieku od 13 do 19 lat mieszkających w gminie Sławków. 

Opis projektu: Młodzież otrzyma narzędzia, materiały oraz nabędzie umiejętności i krok po kroku 

stworzy miejsce dla siebie i lokalnej społeczności. Projekt będzie składał się z kliku działań: prac 

remontowych i urządzaniu wnętrza, cyklu warsztatów potrzebnych do realizacji przedsięwzięć 

kulturalnych (młodzi dowiedzą się m.in. jak zorganizować dane wydarzenie od podstaw, jak pozyskać 

środki, jak stworzyć materiały reklamowe, przygotować materiały dla prasy, obsłużyć sprzęt audio 

podczas trwania imprezy itp.). Na zakończenie projektu zostanie zorganizowany wernisaż wystawy o 

potencjalne lokalnego społeczeństwa, nad którym młodzież będzie pracowała przez cały okres 

trwania projektu. Uczestnicy samodzielnie zgromadzą materiały, pozyskają lokalnych pasjonatów do 

współpracy. Tego dnia zostanie zaprezentowany pokaz slajdów i filmu nagranego dronem, 

powstałego podczas realizacji projektu. Zostaną wręczone upominki uczestnikom projektu oraz 

nagrody laureatom konkursu na logo Młodzieżowej Galerii "Za Sceną". Po wernisażu młodzi zaproszą 

wszystkich na piknik, który odbędzie się na placu MOK. 

Wywiady z: asystentką koordynatorki16 i dwiema uczestniczkami  

Wstęp 

Asystentka koordynatorki projektu „Młodzieżowa Galeria Za Sceną” (która obecnie jest 

koordynatorką kolejnego projektu RKG)  po raz pierwszy usłyszała o konkursie „Równać Szanse” za 

sprawą Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Miasta Sławków, które w edycji 2012 realizowało w 

ramach OKG projekt „COOLturalna Piwnica”. Zaangażowała się w jego realizację jako prowadząca 

zajęcia trenerka. Potem rozpoczęła pracę w Miejskim Ośrodku Kultury. MOK to instytucja, która nie 

miała zbyt dobrego wizerunku w lokalnej społeczności. Organizowała cykliczne zajęcia dla dzieci i 

młodzieży, ale nie cieszyły się one dużym powodzeniem.  Potrzebowała sposobu na zaistnienie w 

świadomości młodzieży, przyciągnięcie jej do siebie innym podejściem i zmienioną ofertą.  

Organizacja (MOK)  zainspirowana działaniem stowarzyszenia postanowiła także wystąpić o grant w 

ramach RKG – tylko ta forma konkursu była dla nich dostępna. 

U nas nie ma żadnego miejsca dla młodzieży w Sławkowie. Kompletnie. Nie mają gdzie się 

rozwijać. Mieliśmy lukę w MOKu jeśli chodzi o młodzież. Chcieliśmy ich przyciągnąć. 

Asystentka koordynatorki  

Przed projektem jako dziecko chodziłam na taniec do MOKu, ale jak już podrosłam, to nie 

korzystałam z ich oferty. Nie było tam nic dla mnie. Uczestniczka 1 

Projekt zaczął się od fazy diagnostycznej. Polegała ona na ogłaszanych w Internecie spotkaniach 

dotyczących zapotrzebowania młodzieży na ofertę przeznaczoną dla niej, dodatkowo rozsyłane były 

internetowe ankiety, które przyniosły zaskakująco dużo odpowiedzi. Ankiety są bowiem formą 

zwykle mało atrakcyjną dla młodzieży i nie budzą ich zainteresowania, a tym razem temat okazał się 

na tyle angażujących, że odpowiedzi było dużo.  To wszystko doprowadziło do odgrzebania dawnego 

pomysłu – stworzenia galerii w ośrodku kultury umiejscowionej przy wejściu na scenę, w której miały 

                                                           

16 Koordynatorka projektu w trakcie badania przebywała na urlopie.  
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być wystawiane prace lokalnych artystów. Na wspólnym zebraniu młodzież postanowiła to miejsce 

odremontować. Drugim etapem było opracowanie programu zajęć, które będą się tam odbywać.  

Po Galerii Za Sceną MOK wystartował w kolejnym konkursie RKG – w roku 2016 asystentka 

koordynatorki, już jako samodzielna koordynatorka, prowadziła projekt Młodzieżotypy obalają mity. 

Narodziny i przebieg projektu 

Po przeprowadzeniu diagnozy koordynatorka rozpoczęła rekrutację grupy – głównie poprzez 

spotkania na zajęciach artystycznych w szkole i za pośrednictwem profilu facebookowego MOK.   

Projekt realizowany był głównie rękami młodzieży, przy współpracy koordynatorek i konserwatora z 

MOKu. Młodzież podejmowała wszystkie decyzje dotyczące wyglądu i wystroju wnętrza galerii, sama 

wykonywała wiele prac i stopniowo zauważała zmianę, która była bardzo widoczna i motywująca do 

dalszej pracy. Powoli powstawało ich miejsce w MOKu. 

Podobało mi się to, że sami od początku sobie to miejsce urządzimy, że to będzie zależało od 

nas. I tak było. Już od początku planowaliśmy jak to urządzimy, głosowaliśmy nad kolorem 

ścian i wszystko planowaliśmy. To od początku było takie nasze. Uczestniczka 2 

Koordynatorka zarezerwowała dla siebie sprawy formalne – zajmowała się głównie nimi. Młodzież 

miała poczucie, że rzeczywiście może działać samodzielnie, że od nich zależy wygląd miejsca, które 

będzie przeznaczone dla nich. Podobnie rozłożyła się praca w drugiej fazie – przy planowaniu 

warsztatów dla młodzieży. Były to głównie warsztaty artystyczne – fotograficzne, akustyczne, 

filmowe. Na zakończenie projektu młodzież nagrała teledysk. 

W trakcie realizacji projektu nie wystąpiły poważne problemy. Może z wyjątkiem jednego:  

największa część prac remontowych wykonana została w czasie ferii. Nie wszyscy byli wtedy obecni i 

w efekcie część uczestników pracowała więcej, a część mniej. Część w większym stopniu czuła się 

autorami wspólnego miejsca, a część w mniejszym.  Respondentki nie wskazały, aby było to źródłem 

konfliktów, potencjalnie taka sytuacji może być jednak konfliktogenna. Uczestniczka, która nie była 

obecna przy pracach remontowych przyznaje, że nie do końca czuła się zintegrowana z grupą. Można 

się zastanawiać, czy tak ułożony harmonogram był dobrym rozwiązaniem.   

Co sprawiało trudności? Nie wszyscy się udzielali, byli wycofani podobnie jak ja. Nie do końca 

byliśmy zintegrowani. Jeszcze ferie – nie było mnie, wyjeżdżałam. Cały remont się wtedy 

odbywał. Uczestniczka 1 

Był też tradycyjny spadek aktywności pod koniec roku szkolnego. Koordynatorka zwołała wtedy 

spotkanie, na którym każdy mógł powiedzieć, dlaczego ma mniej czasu na projekt i dzięki 

koncentracji na zbliżającym się finale udało się jej odbudować motywację uczestników do dalszego 

angażowania się. 

Wnioski na przyszłość 

Wnioski dotyczą podążania tą samą drogą – respondentki nie miały potrzeby wprowadzania 

jakichkolwiek zmian w sposób realizacji projektów, ani w samej konstrukcji konkursu. 

 

4. „Bajam –świat w pigułce”,  Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku 

Opis projektu BAJAM – świat w pigułce ze strony rownacszanse.pl 

Cel: Celem projektu jest rozwinięcie u młodzieży umiejętności organizacyjnych związanych z pracą w 

grupie i poczucia odpowiedzialności za realizację wspólnie zaplanowanych działań poprzez poznanie 

pięciu odległych kultur i prezentacje efektów swojej pracy lokalnej społeczności. 
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Odbiorcy projektu: Odbiorcami projektu jest 12 osób w wieku od 13 do 19 lat zamieszkałych na 

terenie Gminy Chmielnik. 

Opis projektu: Osią projektu jest poznanie pięciu kultur: japońskiej, afrykańskiej, arabskiej, 

brazylijskiej i meksykańskiej. Każdej z nich poświecono jeden miesiąc, w trakcie którego młodzi 

poszukują informacji, nawiązują kontakty z osobami wychowanymi w konkretnej kulturze (np. przy 

pomocy portali społecznościowych, kontaktów ze studentami) oraz organizują wydarzenie dla 

społeczności lokalnej, które przybliży muzykę, stroje, zwyczaje, kuchnię. Na wydarzenia zaproszona 

jest poznana wcześniej osoba, która została wychowaną w danej tradycji. Na każde z tych wydarzeń 

młodzież sama przygotowuje do degustacji najbardziej charakterystyczne potrawy. Ponadto 

uczestnicy projektu planują i \organizują 3 wyjazdy warsztatowo- edukacyjne, różnymi środkami 

transportu (PKP i Polski Bus) na warsztaty capoeiry w Rzeszowie, do Muzeum Sztuki i Techniki 

Japońskiej Manggha w Krakowie, na festiwal Wielokulturowy Lublin w Lublinie. Na świętowanie 

projektu przygotowano widowisko plenerowe "Sześć strun świata", które połączy elementy 5 

poznanych kultur z kulturą polską. Odbędzie się ono na stadionie sportowym w Chmielniku, który jest 

miejscem organizacji imprez plenerowych dla mieszkańców gminy. Młodzi ludzie przedstawią 

uczestnikom to, co ich zdaniem warto wiedzieć o danej kulturze, to co ją identyfikuje. 

Zaplanowaniem tego wydarzenia, organizacją, poszukiwaniem sponsorów i rozpropagowaniem 

widowiska w środowisku lokalnym zajmie się sama młodzież. 

Wywiady z: koordynatorką, koordynatorem (Młodzieżowym Liderem) i uczestnikiem 

Wstęp 

Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku jest weteranem Programu „Równać Szanse” – startuje w 

nim od roku 2012 (RKG 2012 „Strefa Kultury Młodzieżowej”; RKG 2013 „(KOT) Kino, Opera, Teatr czyli 

chochoł na koturnach”; RKG 2014 „Etno Portret, czyli oblicza lokalnych talentów”). Jako biblioteka 

może uczestniczyć wyłącznie w RKG. Dyrektorka biblioteki i jej pracownica wymieniają się rolą 

koordynatorki. Chętnie ubiegają się o grant w Programie „Równać Szanse”, ponieważ uważają go za 

jeden z lepszych konkursów stworzonych z myślą o młodzieży, który dodatkowo jest dość prosty w 

obsłudze.  

Po tak długim czasie koordynatorka dostrzega długofalowe skutki Konkursu – młodzież chętnie bierze 

udział w projektach, jest bardziej aktywna i zainteresowana działaniem. W dużym stopniu w efekcie 

uczestnictwa w RKG już 3 lata temu powstała przy Bibliotece Strefa Kultury Młodzieżowej – grupa 

aktywnej młodzieży o zainteresowaniach artystycznych, działająca niezależnie od projektów. 

Są tacy, co się zafascynowali tym konkursem i są z nami co rok. Są tacy, co przychodzą na 

jeden projekt czy na dwa. Niektórzy wyjechali na studia czy wydorośleli. Ale i oni czasem 

wracają jako wolontariusze, możemy na nich liczyć. Koordynatorka 

Koordynatorce bardzo odpowiada także filozofia Konkursu, jego podejście do młodzieży, które 

swoimi słowami streszcza w następujący sposób: 

Główny cel to przekazanie w ręce młodych dorosłej pałeczki, pokazanie im, że oni mogą, że są 

sprawcami tego, co sobie wymyślą. Nie to jak do tego dojdą, czy im się to do końca uda czy się 

nie uda, bo nawet jak popełnią błędy, to jest jakaś nauka. To, że mogą kreować coś wokół 

siebie, sami to wymyślić, doprowadzić wszystko do końca. Nikt tego za nich nie robi, tylko oni 

sami. Koordynatorka 

Startując we wszelkiego rodzaju konkursach koordynatorki mają na uwadze także dobro biblioteki – 

starają się wybierać projekty, które pozwalają na doposażenie placówki w różnego rodzaju sprzęt, 

który może być wykorzystywany w dalszej pracy.   
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Narodziny i przebieg projektu 

Ogólny obszar, w którym mieści się tematyka projektu „Bajam – świat w pigułce” jest określony przez 

profil działania biblioteki – musi mieć związek z kulturą. Wszystkie zrealizowane przez bibliotekę 

projekty w tak szeroko określonym zakresie się mieściły.  

Grupa uczestników projektów w każdym roku częściowo rekrutuje się spośród osób, które już brały 

udział w RKG – to zwykle one są autorami pomysłu na kolejny rok. Po jego sformułowaniu ogłaszana 

jest rekrutacja dla osób nowych, które będą tematem zainteresowane. Tak było i w 2015. Tym razem 

pomysł powstał w ostatniej chwili. Narodził się z obserwacji tego, że młodzi ludzie bardzo słabo znają 

inne kultury, w szczególności te związane z krajami pochodzenia uchodźców, którzy mają (lub nie 

mają) pojawić się w Polsce, a w mediach można natknąć się tylko na niezwykle stereotypowego ich 

obraz.  Młodzieży przyświecała chęć rzeczywistego poznania nieznanych im światów.  

Projekt miał dwie nogi:  

 poznawczą – chęć poznania kultur, o których do tej pory młodzież niewiele wiedziała, 

 eventową – popularyzację zdobytej wiedzy przez różnego rodzaju działania o charakterze 

artystycznym.  

Zarówno koordynatorka, Młodzieżowy Lider, który ostatecznie pełnił funkcje koordynatora projektu, 

jak i jego uczestnik zgodnie określają temat projektu jako wypracowany wspólnie. 

Już na samym początku realizacji projektu pojawił się poważny problem – koordynatorka trafiła do 

szpitala. Po konsultacji z PFDiM udało się jednak znaleźć rozwiązanie – koordynację przejął 

Młodzieżowy Lider, uczestnik poprzedniego projektu współpracujący z biblioteką od 2012 roku. Nie 

był jeszcze pełnoletni, ale w regulaminie Konkursu jest (lub w reakcji na tę sytuację pojawił się) zapis, 

że osoba niepełnoletnia może koordynować projekt.  

Grupa pracowała w podziale na pięć zespołów – każdy zajmował się wybraną kulturą. Podziału na 

zespoły i przypisania każdemu z nich określonej kultury dokonano wspólnie. Zespoły najpierw same 

zdobywały informacje – uczyły się danej kultury, następnie wymyślały i przygotowywały atrakcyjny 

sposób przekazania zdobytej wiedzy określonej grupie odbiorców.  

W trakcie pracy pojawiły się w zespołach wzajemne pretensje, grupy przechodziły kryzys. Ale sposób 

poradzenia sobie z tego rodzaju wyzwaniem był już znany uczestnikom, mającym wcześniejsze 

doświadczenie projektowe. Była to otwarta komunikacja. 

Na początku zawsze jest entuzjazm i idzie dobrze. Ale w połowie projektu mieliśmy lekki kryzys 

– ktoś się nie do końca wywiązał ze swoich zobowiązań, pojawiły się problemy w grupie. Ale 

zobaczyliśmy, jakie  popełniliśmy błędy i wyszliśmy z nich. Nauczyliśmy się na nich. Mamy taki 

sposób, że o wszystkim rozmawiamy, siadamy w kole, żeby się widzieć i każdy mówi, co mu 

leży na sercu. Staramy się z tego wyciągnąć wnioski. Zazwyczaj tak pracowaliśmy przy 

projektach. To nam w poprzednim projekcie wyszło i jest pomocne. Uczestnik 

Ten sam sposób okazał się pomocny w przypadku kolejnego wyzwania – projekt koordynował 

niewiele starszy kolega i grupa miała pewne opory przed poddaniem się jego kierownictwu. 

Dostrzegał je zarówno Młodzieżowy Lider, jak i uczestnik, ale obaj zgodnie twierdzą, że po trudnym 

początku współpracę udało się ułożyć. Pomocne były otwarta komunikacja i otwartość, gotowość  

porozumienia, szukania rozwiązania. 

Można więc powiedzieć , że otwarta komunikacja była metodą rozwiązywania problemów 

wprowadzoną w życie dzięki projektom RKG. 
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Koordynatorka pozostała w projekcie na zasadzie dorosłego członka grupy – brała udział we 

wspólnych spotkaniach, ale całą resztę działań oddała młodszemu koledze.  

Wnioski na przyszłość 

Respondenci nie zgłaszali propozycji zmian. 

Wydaje mi się, że ten Program nie ma wad. Nawet budżet [przyznawany w ramach RKG – 

przyp. red.] jest ok. Nie wymaga zmian. Młodzieżowy Lider 

 

5. „A może z lotu ptaka”– Stowarzyszenie Franpol – Sosnowa Kraina 

Opis projektu „A może z lotu ptaka” ze strony rownacszanse.pl 

Cel: Celem projektu jest zaangażowanie młodzieży do samodzielnego i świadomego osiągania 

wcześniej przez siebie wyznaczanego celu, poprzez dobór metod, narzędzi i form jego realizacji.  

Odbiorcy projektu: Zespół 7 osób w wieku 13-19 lat mieszkająca w gminie Sarnaki. 

Opis projektu: Młodzież zainteresowana jest tematem nowinek technologicznych, to od niej podczas 

"burzy mózgów" wyszła chęć udziału w omawianym projekcie. Poprzez projekt młodzież ma okazję 

sama zadecydować i przeprowadzić pod okiem koordynatora działania na rzecz mieszkańców gminy, 

promując przepiękny przyrodniczo teren, zachęcając turystów do odwiedzenia miejsca. Po zakupieniu 

drona, młodzi wezmą udział w warsztatach teoretycznych i praktycznych jego obsługi, z 

uwzględnieniem obowiązujących przepisów, nagrania zakupionym dronem materiału filmowego 

promującego gminę, jego obróbkę wykorzystując najnowsze rozwiązania informatyczne przeszkolone 

na warsztatach. Młodzi nakręcą szereg filmów promujących ich okolicę. Świętowanie projektu będzie 

polegało na przeprowadzeniu pikniku promującego dokonania młodzieży, który zaplanowany i 

przeprowadzony będzie przez nią. Począwszy od przygotowania prezentacji, plakatów 

informacyjnych o projekcie przez osobiste zaproszenie na piknik. Młodzież wraz z rodzicami 

przygotuje potrawy i plac do wspólnego świętowania. 

Wywiady z: koordynatorką, uczestniczką i przedstawicielką samorządu (panią wójt) 

Wstęp 

Program „Równać Szanse” pojawił się we Franopolu w roku 2014. To wtedy koordynatorka trafiła na 

informację o nim poszukując funduszy, które pozwolą jej na zagospodarowanie placu we wsi i 

przystosowanie go do potrzeb mieszkańców – w tym młodzieży. Zrealizowany został projekt 

„Graficiaki z naszej paki”. W roku 2015 koordynatorka postanowiła zrealizować kolejny projekt. Jako 

stowarzyszenie mogła aplikować zarówno do RKG, jak i OKG. Zdecydowała się jednak na pozostanie 

przy RGK z powodu niewielkiej liczby potencjalnych uczestników. We Franopolu mieszka około 70 

osób, większa grupka młodzieży mogłaby być trudna do zebrania. Z tego powodu koordynatorka 

także w przyszłości nie rozważa startowania w konkursie ogólnopolskim.  

Narodziny i przebieg projektu 

„A może z lotu ptaka” to projekt, który narodził się z obserwacji koordynatorki – zauważyła 

zainteresowanie młodzieży nowymi technologiami i wykorzystującymi je urządzeniami. 

Zaproponowała więc projekt, który będzie wymagał nauki obsługi drona i którego efektem będzie 

nakręcenie filmu z jego użyciem. Po nieformalnych konsultacjach: rozmowach z synem, jego kolegami 

i koleżankami, ich rodzicami, koordynatorka zdecydowała się na przygotowanie takiego projektu. 

Wybierając tematykę projektu koordynatorka przyjęła jeszcze jeden punkt widzenia – potrzeby 
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lokalnego samorządu. Warto dodać, że koordynatorka poza swoją aktywnością pozarządową (jest 

założycielką stowarzyszenia) pracuje w Urzędzie Gminy Sarnaki. Położony w tej gminie Franopol jest 

małą miejscowością, która w sezonie przyjmuje w gospodarstwach agroturystycznych wielu 

przyjezdnych. Promocja miejscowości, pokazanie jej uroku leży więc w interesie samorządu i lokalnej 

społeczności. W założeniu projekt miał więc odpowiedzieć na potrzeby kilku grup: młodzieży (nowe 

technologie), samorządu i lokalnej społeczności (promocja miejscowości).  

Chciałam zachęcić młodzież do czegoś innego, nowego. Pomyślałam, że dron im się spodoba. 

Mój syn, który jest w tej grupie, też wychodził z taką propozycją. Rozmawiałam też ze 

społecznością Franopola, z rodzicami tych dzieci i mówiliśmy o potrzebie nowoczesnej promocji 

miejscowości. Koordynatorka 

Rekrutacja ogłoszona została na Facebooku. Grupa młodzieży, która zgłosiła chęć uczestnictwa 

spotkała się i ustaliła zakres obowiązków każdego z jej członków. Główny problem związany z 

realizacją tego projektu polegał na tym, że nikt nie potrafił obsługiwać drona i wszyscy – łącznie z 

koordynatorką – trochę się tego obawiali. Było wprawdzie szkolenie z jego obsługi, ale pierwsze 

samodzielne próby związane zbyły z obawą uszkodzenia tak drogiego sprzętu. W efekcie, mimo, że 

projekt zakładał naukę obsługi drona i nakręcenie filmu, młodzież chętniej przydzielała sobie role 

pomocnicze, nieco poboczne – organizację spotkań, opisywanie przebiegu projektu. 

Na pierwszym spotkaniu rozdzieliliśmy role. Ja opisywałam spotkania na stronę Franopola. 

Kolega się zajmował zamawianiem jedzenia, dwóch innych organizacją. Sami sobie 

przydzieliliśmy role. Pani nam tylko doradzała, sami mogliśmy robić jak najwięcej. Uczestniczka 

Temat został odebrany jako interesujący, ale pokonanie niepewności związanej z koniecznością 

obsługi nieznanego, kosztownego urządzenia wymagało nieco więcej czasu, niż to było zapisane w 

harmonogramie. Opóźnienia wynikały też ze wspólnego poczucia odpowiedzialności za drogi sprzęt. 

Myślę, że to był strzał w dziesiątkę, bo to było u nas zupełnie coś innego, fajnego. Ale był 

problem, jak już nagrywaliśmy, bo nie wszyscy chcieli obsługiwać drona, bali się, żeby się nie 

zepsuł. Uczestniczka 

Rzeczywiście pierwsze doświadczenie z nagrywaniem filmu nie było ośmielające. Ani uczestnicy, ani 

koordynatorka nie czuli się pewnie jako operatorzy drona i nie byli świadomi wszystkich jego 

możliwości i ograniczeń. W efekcie przy pierwszej próbie kręcenia dron wyrwał się spod ich kontroli i 

wrócił do stacji ładowania. Pracę dodatkowo utrudniała konieczność dopasowania planów do pogody 

– nie każde warunki były odpowiednie do kręcenia.  W efekcie okazało się, że margines wydarzeń 

nieprzewidywalnych był dość duży. Okazało się, że harmonogram nie był dobrze napisany. Drugi raz 

koordynatorka inaczej rozplanowałaby pracę – przeznaczyłaby więcej czasu na nagrywanie, więcej na 

obróbkę filmu. 

Projekt był ciężki. Pogoda była nieprzewidywalna, okiełznanie sprzętu nie było łatwe. 

Umówiliśmy się na nagranie najciekawszych miejsc Franopola i w pewnym momencie w dronie 

pojawił się komunikat po angielsku, powiedziany bardzo szybko, nie zrozumieliśmy i dron nam 

nagle odleciał. Nic się nie stało, ale okazało się, że on przeliczył drogę od punktu startu i 

stwierdził, że musi tam wrócić najkrótszą drogą, żeby się naładować. Młodzież się obawiała, że 

coś się może wydarzyć, że to jest rzecz materialna i dużo kosztuje. Ale minął tydzień i już było 

spokojnie. Nauczyliśmy się w końcu. Wszyscy razem się uczyliśmy. Koordynatorka 

Film został w końcu nakręcony. Był prezentowany na Dniach Gminy, został zamieszczony na stronie 

Urzędu Gminy. Nadal można go zobaczyć na youtube: https://youtu.be/o36VjIuYmB8.  

W ramach projektu młodzież spotkała się z grupą uczestników RKG z innej gminy – goście, którzy ich 

odwiedzili mieli wpisaną taką wizytę w projekt i wybrali właśnie Franopol, ponieważ zainteresował 

https://youtu.be/o36VjIuYmB8
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ich temat filmowania z drona. Nawiązały się relacje, które były bardzo wspierające. Kontakt dwóch 

grup młodzieży aktywnych w ramach tego samego konkursu okazał się bardzo wzmacniający. 

Kontakty przetrwały dłużej, nie zakończyły się wraz z projektem. Latem 2017 grupa ponownie 

przyjechała do Franopola na zaproszenie kolegów, tym razem na wspólny letni biwak.  

Spotkaliśmy się z grupą z Orli – nowi ludzie, nowe znajomości, opowiedzieli nam o swoim 

projekcie, oni też obrabiali filmik, opowiadali nam o tym, dawali wskazówki, odwiedziliśmy się. 

Nadal często piszemy na Facebooku, teraz organizujemy dla nich i nas biwak. Uczestniczka 

W kolejnym roku koordynatorka nie startowała do Konkursu ponieważ sama brała udział w 

całorocznym Programie Szkoła Liderów PAFW. Czy wystartuje do kolejnej edycji? To zależy. Jej 

młodzież rekrutuje się głównie z gimnazjów – nie wiadomo jak w obliczu likwidacji gimnazjów zmieni 

się regulamin konkursu.  Jeśli projekt się odbędzie, to wniosek zostanie wysłany do RKG ze względu 

na małą grupkę uczestników i będzie raczej dotyczył fotografii –młodzież zgłosiła takie 

zainteresowania. 

Wnioski na przyszłość 

Nawiązanie kontaktu z inną grupą uczestników Konkursu było w opinii koordynatorki i uczestniczki 

bardzo ważne. Pozwoliło na wymianę doświadczeń, nawiązanie nowych kontaktów, wzajemną 

prezentację swoich działań. Koordynatorka uważa, że taki element kontaktu między grupami jest na 

tyle wartościowy, że warto by było wprowadzić go na stałe. 

Bardzo fajnym doświadczeniem była współpraca młodzieży z inną młodzieżą, która coś 

realizuje w okolicy. To im bardzo dużo dało, ta wymiana. Tamta grupa miała wycieczkę w 

projekcie i musieli spotkać się z inną grupą, która realizuje projekt i wymienić doświadczenia. 

Spodobał im się nasz projekt i przyjechali. Młodzież organizowała to spotkani i potem rewizytę. 

Dało im to duże pole do popisu – poszli do wójta, poprosili o transport, kupili co było potrzebne. 

To jest dobre, żeby dać młodzieży pole do popisu bez takich projektowych ram. Koordynatorka 

 

6. „Pamiętaj za kim stoisz” – Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach 

Opis projektu „Pamiętaj za kim stoisz” ze strony rownacszanse.pl 

Cel: Projekt ma na celu poprawę umiejętności komunikacyjnych wśród uczestników poprzez 

przygotowaniu i odegraniu przez nich gry terenowej. 

Odbiorcy projektu: Grupa 20 osób w wieku 13 – 19 lat mieszkająca w gminie Główczyce. 

Opis projektu: Głównym zadaniem projektu jest zapoznanie młodzieży z historią regionu, ze 

szczególnym uwzględnieniem lat 70-tych i 80-tych XX-wieku w kontekście historii Polski czasów PRL-

u. Uczestnicy spotkają się ze specjalistą od tworzenia gier miejskich, oraz z historykiem i specjalistą 

od teatru. Wprowadzona w ten sposób w realia lat 80-tych młodzież przygotuje grę terenową, która 

"na żywo" pokaże to co przygotowali uczestnicy, czyli scenki i zagadki osadzone w czasach PRL-u. 

Każda z przystępujących do zabawy grup (uczniowie szkół, mieszkańcy gminy i powiatu) poruszając 

się po Główczycach z odpowiednią mapą będzie próbowała rozwiązać zagadkę którą przygotują dla 

niej uczestnicy projektu, przy okazji spotykając młodych w realiach PRL-owskiej rzeczywistości (puste 

półki, UB, milicja, opozycjoniści, skarb dewizowy itd.). Gra będzie miała swoje zakończenie w 

Gminnym Ośrodku Kultury - miejscu rozrywki, gdzie w czasach PRLowskich funkcjonowało kino. 

Zorganizowana zostanie impreza w iście PRLowskim stylu, na którą zostaną zaproszone władze 

samorządowe gminy Główczyce, dyrektorzy szkół, uczestnicy gry terenowej oraz wszyscy chętni 

mieszkańcy. Odegrana zostanie krótka scenka teatralna z udziałem młodzieży biorącej udział w 
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projekcie. Przy dźwiękach muzyki z tamtych lat zostaną rozdane dyplomy i nagrody. Uczestnicy będą 

mogli wykorzystać zdobyte podczas gry "kartki" na spożywane napoje i potrawy, a także spróbować 

zagrać w edukacyjne gry mówiące o PRLu (Kolejka, Znaj znak itd.) 

Wywiady z: koordynatorem, asystentką koordynatora i uczestnikiem 

Wstęp 

Program „Równać Szanse” był w Główczycach znany już od paru lat, ponieważ miejscowe 

stowarzyszenie (Stowarzyszenie Gminne Wspieranie Inicjatyw Społecznych w Główczycach) 

kilkukrotnie realizowało już w jego ramach projekty. Ośrodek Kultury angażował się w te projekty 

udostępniając Stowarzyszeniu swoją infrastrukturę, a następnie w roku 2015 sam zaaplikował po raz 

pierwszy. W czasie realizacji projektu przez Gminny Ośrodek Kultury (RKG) równocześnie realizowany 

był przez Stowarzyszenie projekt OKG (OKG 2016 „Młodzi wiejscy – skazani na sukces?”). 

W tym roku (RKG 2016) GOK nie aplikował do „Równać Szanse”. Realizowano wiele innych projektów 

i nie było pomysłu na kolejne działanie.  

Narodziny i przebieg projektu 

Tematyka projektu ma swoje korzenie w zainteresowaniach koordynatora i profilu działania Ośrodka. 

Na etapie wyboru tematu nie było konsultacji z młodzieżą – został on jej zaproponowany, młodzież 

decydowała jednak o sposobie realizacji projektu. 

Zbieranie wspomnień, historii, to coś, co robiliśmy od 2011 roku, odkąd jestem w ośrodku. Nasz 

młodzieżowy wolontariat organizuje bale seniorów, spotkania z seniorami, stara się działać 

międzypokoleniowo. Więc ciekawym pomysłem wydało mi się przeniesienie do czasów 

młodości naszych seniorów, po to, żeby pokazać młodzieży to, o czym seniorzy czasem 

wspominają i po to, żeby się fajnie pobawić w coś nowego. Koordynator 

Z pomysłem przyszedł pan Paweł. Spotykaliśmy się raz w tygodniu. Staraliśmy się poznać te 

czasy PRL, potem wymyślaliśmy fabułę gry. Tylko tematyka była określona, grę stworzyliśmy 

całkowicie sami. Uczestnik 

Uczestnicy zrekrutowani byli spośród wolontariuszy współpracujących ze Stowarzyszeniem oraz 

spośród uczniów miejscowych szkół. W efekcie część uczestników była wspólna dla projektu RKG 

Ośrodka i OKG Stowarzyszenia. Projekt Stowarzyszenia dotyczył potrzeb lokalnej młodzieży i składał 

się z fazy diagnozy i fazy tworzenia strategii działań na rzecz rozwoju młodzieży.  Grupa uczestników 

znała się ze szkoły albo z poprzedniego lub aktualnego projektu Stowarzyszenia, co nie znaczy, że była 

już zintegrowana.  

Integracja i podział obowiązków to procesy, które spowodowały pewne problemy i wymagały 

wsparcia ze strony dorosłych. Asystentka prowadziła spotkania integracyjne, koordynator wkraczał, 

kiedy pojawiały się nieporozumienia. Młodzież miała więc możliwość działania i planowania działań 

samodzielnie, ale równocześnie jako grupa była pod superwizją dorosłych. Koordynator pełnił w 

większym stopniu funkcję organizacyjną, asystentka była bliżej młodzieży, na prawach członkini 

grupy.  

Na początku ciężko nam się było dogadać, co kto ma zrobić, ale koordynator łagodził spory, 

pomagał dzielić obowiązki. Jak były kłopoty ze współpracą, to asystentka robiła spotkania 

integracyjne. Ona też pracowała jak my wszyscy - siedziała w GOKu, jak my byliśmy w szkole i 

potem rozmawialiśmy o tym, co w międzyczasie wymyśliła. Mamy z nią bardzo dobry kontakt, 

jesteśmy na „ty”, więc była też trochę jakby uczestniczką. Dzięki temu, że ona była tak jakby 

jedną z nas, chętniej się przychodziło, bo łatwiej nam było czuć, że robimy coś dla siebie. 

Uczestnik 
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Głównym problemem, z którym koordynator i uczestnicy musieli się zmierzyć, było zbyt duże 

obciążenie czasowe uczestników, których część realizowała w tym samym czasie projekt OKG ze 

Stowarzyszeniem. Dodatkowo pierwsza, edukacyjna część projektu, którą wniósł koordynator, była 

stosunkowo najmniej atrakcyjna dla uczestników. I ze względu na swoją treść, która nie była bardzo 

angażująca i ze względu na formę, która przypominała sposób pracy w szkołach – wymagała biernego 

słuchania. 

Okazało się, że młodzież, która brała udział w konkursie OKG realizowanym przez 

Stowarzyszenie Gminne Wspieranie Inicjatyw Społecznych w Główczycach w tym samym 

czasie brała udział w naszym RKG i nastąpiło spiętrzenie obowiązków. Tego nie 

przewidzieliśmy. To się okazało problemem. Młodzież musiała się uczyć, były dwa projekty, 

które się zazębiały, do tego jeszcze dochodziły działania w wolontariacie i nie było siły, żeby 

wszystko robić na 100%. To na pewno mogło lepiej wyjść. Koordynator 

Trudnością okazała się tematyka, która była odległa dla młodzieży. Ja mając 29 lat miałam 

wyobrażenie na temat PRL, a dla młodzieży to było całkiem nowe i nie wszystko ich 

interesowało. Raczej interesowały ich gadżety niż sprawy historyczne. Asystentka koordynatora 

Działania integracyjne i przejście do kolejnego etapu – planowania gry wiejskiej – były już jednak na 

tyle wzmacniające i angażujące, że pomogły uczestnikom zewrzeć szeregi, przejąć inicjatywę i 

doprowadzić projekt do końca.  

Projekt okazał się angażujący także dla rodziców uczestników – sięgnęli oni do rodzinnych archiwów, 

wypożyczyli swoje pamiątki z czasów PRL, angażowali się w czasie samej gry. Stali się naturalnymi 

sojusznikami projektu. 

Wnioski na przyszłość 

To był pierwszy projekt realizowany przez GOK w Główczycach w ramach Programu „Równać 

Szanse”. Wnioski, jakie zostały na jego podstawie wyciągnięte, dotyczą przede wszystkim 

konieczności pracy z młodzieżą od samego początku, już na etapie planowania tematyki projektu.  

Na początku zabrakło inicjatywy młodzieży, za mało się angażowali, dopiero potem coraz 

bardziej byli aktywni, mieli inicjatywę, nie czekali aż coś zostanie zaproponowane. Pewnie 

inaczej byśmy ten projekt przeprowadzili, żeby ich bardziej mobilizować od samego początku. 

Koordynator 

Ponadto projekt wykazał, że niektóre formy przekazywania informacji (w tym wypadku część 

edukacyjna działania dotycząca historii PRL) są dla młodzieży nieatrakcyjne, że trzeba szukać 

sposobów o mniej szkolnym charakterze. 

Być może zrezygnowałabym z wykładu historycznego. Asystentka koordynatora 

  

 

 


