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DZIECI I MŁODZIEŻY 

podpis 

Urząd Marszałkowski Województwa Opo skiego 

ul. Piastowska 14 

45-082 Opole 

Szanowni Państwo, 

Zwracamy się  do Państwa z prośbą  o pomoc w dotarciu z informacją  do organizacji 

pozarządowych działających w województwie opolskim o Ogólnopolskim Konkursie 

Grantowym ogłoszonym 16 stycznia 201 7 r., w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej 

Fundacji Wolności „Równać  Szanse 2017". 

W konkursie o dotacje do 40 000 zł  mogą  ubiegać  się  organizacje z małych miejscowości 

(do 20 tysięcy mieszkańców) zarejestrowane w formie stowarzyszeń  i fundacji. Działania 

realizowane w ramach projektu powinny służyć  wyrównywaniu szans młodych ludzi 

(13-19 lat) z małych miejscowości na dobry start w dorosłe życie. Konkurs składa się  
z dwóch etapów. Wnioski w pierwszym etapie konkursu można składać  do 14 marca 2017 

roku, do godziny 12.00. 

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. 

Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie 

i świadomie osiągać  wyznaczone przez siebie cele myś ląc perspektywicznie o własnej 

przyszłości. Ma bowiem takie samo prawo, jak jego rówieśnik z dużej aglomeracji, 

by spróbować  odnieść  sukces na miarę  własnych możliwości oraz by jak najlepiej 

wykorzystać  szanse, które przyniesie mu życie. Programem „Równać  Szanse" objęliśmy 

młodych ludzi w wieku 13-19 lat z miejscowości, w których mieszka nie więcej niż  20 tys. 

osób. Chcemy, by na tym terenie za sprawą  ciekawych projektów, młodzi mogli sprawdzić  
w czym mają  szansę  być  skuteczni i doceniani przez innych - tu gdzie mieszkają, lub tam 

gdzie się  kiedyś  być  może przeprowadzą  - wszędzie, gdziekolwiek będą  chcieli żyć. 

Na stronie rownacszanse.pl  znajdują  się  wszystkie informacje o konkursie i dostęp do 

generatora wniosków. Dodatkowo w 3 kolejne soboty lutego br, odbędą  się  szkolenia dla 

zainteresowanych organizacji pt. Jak przeprowadzić  diagnozę  w Programie Równać  
Szanse?". Szkolenia odbędą  się  w 5 miastach Polski, a zgłoszenia odbywają  się  poprzez 

formularz dostępny na stronie. 

Będziemy zobowiązani, jeś li umieścicie Państwo informację  o konkursie w miejscu, w którym 

będzie widoczna dla odwiedzających Państwa instytucję  przedstawicieli organizacji 

pozarządowych. 

Z góry dziękujemy za wszelkie formy promocji konkursu. W przypadku pytań  prosimy 

o kontakt pod adresem: rownacszanse@ocvf.org.ol lub telefonicznie: (22) 826 10 16. 

Z poważaniem 

Artur Łęg 

Kiero1k Programu „Równać  Szanse" 

ul. Kredytowa 


