
ZAPROGRAMUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ 

Od maja do października 2017 r. Łochowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk 

„CD” pracowało nad projektem modelowym Równać Szanse pt. „Zaprogramuj swoją 

przyszłość” z dotacji otrzymanej w konkursie Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży i 

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Dzięki niej ukazała się książka opisująca, jak 

zrealizować z młodzieżą ciekawe, a przede wszystkim rozwijające przedsięwzięcie. 

Czym są Projekty Modelowe Równać  Szanse? 

Projekty Modelowe to wyłonione w wyniku zamkniętego konkursu najlepsze 

projekty już zrealizowane w Programie „Równać Szanse – Ogólnopolski Konkurs Grantowy”. 

Przyznane dofinansowanie jest przeznaczone na rozpowszechnienie tych projektów w 

nowych środowiskach.1 

Z 22 projektów zrealizowanych w latach 2015-2016 łochowska „Cyfrowa 

manufaktura” uzyskała najwyższe wyniki potwierdzone zewnętrzną ewaluacją,2 

stowarzyszenie aplikowało w konkursie zamkniętym, do którego komisja ekspertów w dn. 10 

stycznia 2017 r. rekomendowała sześć projektów. Ostatecznie dotacja została przyznana 

dwom z nich, w tym projektowi z Łochowa.3 

Jaka jest idea Programu Równać Szanse? 

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

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

świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej 

przyszłości. 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. Program adresowany jest do młodych ludzi w wieku 13-19 

lat z miejscowości, w których mieszka nie więcej niż 20 tys. osób.4 

Na czym polegał modelowy projekt „Cyfrowa manufaktura”? 

W „Cyfrowej manufakturze” młodzi pracowali z komputerem, konstruowali roboty 

z zestawów Lego Mindstorms, wykonywali różne przedmioty z użyciem drukarki 3D, uczyli 

się gry w szachy i uprawiali sport. Kodowanie nauczyło ich logicznego myślenia, 

dochodzenia do rozwiązań, wyciągania logicznych wniosków, ale także bardzo ważnej 

współpracy w grupie oraz cierpliwości. Drukarka 3D wprowadziła uczestników w świat 

produkcji, uwolniła kreatywność. Wszystko to otwiera możliwości zatrudnienia się nie tylko 

w zawodzie związanym z TIK (technikami informacyjno-komunikacyjnymi). Zadania 

realizowane podczas projektu pozwoliły młodzieży opanować nowe umiejętności praktyczne 

i specjalistyczną wiedzę, określić zasoby własne i otoczenia, zwiększyć umiejętności 

pozyskiwania wsparcia społecznego i planowania własnej przyszłości, zwiększyć wiarę 

we własne możliwości, nawiązać nowe kontakty pomocne w starcie w samodzielność. 

                                                           
1 Projekty Modelowe w strukturze Programu Równać Szanse: https://www.rownacszanse.pl/struktura 
2 Dokument z podsumowania ewaluacji przeprowadzonej przez grantodawcę: http://lochow.info.pl/wp-
content/uploads/2017/01/ewaluacjaRS2015.pdf 
3 Wyniki naboru: https://www.rownacszanse.pl/i337 
4 O Programie Równać Szanse: https://www.rownacszanse.pl/o-programie 
 



Podczas święta zamykającego projekt młodzież przedstawiła, czego nauczyła się w trakcie 

realizowania projektu, pokazała zgromadzonym korzyści z kodowania i druku.5 

 

Co czytelnicy znajdą w książce „Cyfrowa manufaktura. Zaprogramuj swoją 

przyszłość”? 

 

Publikacja przekazuje pomysły konkretnych działań i akcji, które nauczą młodych 

ludzi maksymalnego wykorzystywania lokalnych zasobów do realizacji własnych celów. 

Pokazuje też, jak skutecznie planować zadania, aby nie traciły na swojej skuteczności i 

atrakcyjności, co jest ważnym elementem każdego projektu. Zawiera przykłady, jak 

zjednywać sobie ludzi i instytucje, jak zaznaczyć swoją obecność w środowisku, co ułatwi 

powodzenie realizacji zamierzonych celów. Podpowiada, jak rozwiązać problemy, które 

mogą pojawić się w trakcie pracy z młodzieżą, jak młodzież wspierać i zapewniać jej 

harmonijny rozwój.  

Istotę metody zastosowanej w projekcie oddaje metafora drzewa złożonego z korzeni, 

pnia i korony. Korzenie są metaforą świadomości ciała. Jej wzmocnieniu służą gry i 

aktywność fizyczna. Pień stanowią: samoświadomość, poczucie wartości, kontrola emocji, 

relacje z ludźmi, współpraca w grupie. Rozwijaniu ich służą w projekcie – prócz wskazanych 

wyżej gier i aktywności fizycznej także zebrania zespołu poświęcone planowaniu i refleksji, 

w tym ewaluacji, wyjazdy edukacyjne i rekreacyjne, prezentacje publiczne w różnych 

formach,  realizowane w grupach kodowanie, konstruowanie robotów, projektowanie i 

realizacja projektów 3D. Korona to nabywanie wiedzy, rozwój intelektualny i twórczy, 

rozwijanie myślenia, stawiania pytań i rozwiązywania problemów. W „Cyfrowej 

manufakturze” służą temu warsztaty w działaniu (analiza źródeł, gromadzenie materiałów, 

burza mózgów, tworzenie modeli, rysunków, wykresów z użyciem komputera, kodowanie, 

szachy.  

 

Do kogo adresowana jest książka „Cyfrowa manufaktura. Zaprogramuj swoją 

przyszłość” 

 

Książka jest adresowana do osób pracujących z młodzieżą w instytucjach, grupach 

nieformalnych, organizacjach pozarządowych oraz do starszej młodzieży, która chciałaby 

zrobić coś dla swego środowiska.  

 

W jaki sposób zdobyć publikację? 

 

Książka jest przede wszystkim jest dostępna w wersji elektronicznej do pobrania ze strony 

wydawcy, Łochowskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk „CD” www. lochow.info.pl, 

zakładka PUBLIKACJE. Plik dostępny jest też przez stronę Równać Szanse. Część 

wydrukowanego nakładu została przekazana Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz 

Fundacji Dorośli-Dzieciom z Sępólna Krajeńskiego. Część książek rozdano zainteresowanym 

podczas publicznych prezentacji i spotkań (w Łochowie 8 października, w Węgrowie dla 

członków LGD Bądźmy Razem 10 października, 16 października w Rozalinie dla członków 

LGD Równiny Wołomińskiej i 18 października w Łazach). Książkę otrzymali też uczestnicy 

łochowskiej Konferencji Równać Szanse pt. „Wyzwania w pracy z młodzieżą” (19-21 

października 2017 r.). W siedzibie wydawcy (budynek ZSP w Łochowie, Wyspiańskiego 

18)6 możliwe jest otrzymanie egzemplarzy książki wciąż pozostających do 

rozdysponowania. 
                                                           
5 Informacje  o projekcie: http://lochow.info.pl/?page_id=287 
6Kontakt:  http://lochow.info.pl/?page_id=32 


