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1. Wprowadzenie 

Projekt modelu Beypazari lub projektu RURWOMBACK, czyli dostosowanie stałego 

podejście szkoleniowego dla kobiet wiejskich powracających na rynek pracy trwa już prawie 

od 1, 5 roku. Minęliśmy środek projektu, kiedy rozpoczęliśmy pracę w ramach pakietu 

roboczego 3, który koncentruje się na dobrych lub najlepszych praktykach w krajach 

partnerskich, a mianowicie w Grecji, Polsce i Turcji. WP3 była punktem zwrotnym dla 

projektu, ponieważ przeanalizowano również model Beypazari , który jest „sercem” tego 

projektu. Jednym z głównych wyników projektu jest analiza dobrych praktyk w trzech krajach 

partnerskich. Każde państwo partnerskie dogłębnie zbadało co najmniej 3 lub maksymalnie 5 

przykładów dobrych praktyk. 

 

Gdy Turcja rozpoczęła pracę nad WP3 : Analiza Dobrych praktyk, mieliśmy pewne 

wątpliwości co do wyłonienia tychże praktyk w ostatnich latach. Ze względu na proces 

akcesyjny Turcji w UE, pojawiło się wiele nowych inicjatyw, skierowanych na rozwój kobiet 

wiejskich i ich zatrudnienie. Na szczęście znaleźliśmy przykłady kilku dobrych praktyk. Po 

zakończeniu tureckich przykładów mieliśmy szansę przeczytać propozycje innych krajów w 

tym temacie. Pierwsze wrażenie to takie, że mamy więcej podobieństw niż różnic. Po drugie 

widzimy, że możemy zaoferować kilka dobrych propozycji dla rozwoju kobiet wiejskich nie 

tylko w krajach partnerskich, ale również w Unii Europejskiej, po 4 spotkaniu w Rzeszowie w  

Polsce. W trakcie spotkania i po kompilacji tego sprawozdania, powinniśmy mieć więcej 

wiary, że możemy zaoferować kilka dobrych alternatyw dla rozwoju kobiet zamieszkujących 

tereny wiejskie.  

 

Raport ten zawiera przykłady dobrych praktyk odpowiednio z trzech krajów, Grecji, Polski 

oraz Turcji. Na końcu, umieściliśmy kilka załączników, które skategoryzują przykłady tychże 

praktyk w zakresie poradnictwa, szkoleń, zatrudnienia itd. Ma to na celu wykrycie dobrych 

praktyk w zakresie poradnictwa, szkoleń i zatrudnienia kobiet wiejskich, które mogą wejść 

lub wrócić do pracy na wiejskim runku pracy.  

 

Dobre praktyki, takie jak projekt WOMBACK należy rozumieć jako „te działania, które 

koncentrują się na szkoleniach, informowaniu i / lub wskazówkach, w pełni lub częściowo, 

bezpośrednio lub pośrednio, wyłącznie lub tez nie; jego celem jest wprowadzenie kobiet 

wiejskich / reintegracji i / lub promocji / mobilności na wiejskim rynku pracy. "  
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Dobre praktyki są ważne, ponieważ ich wnioski i treść są podstawą kolejnego WP, a 

mianowicie WP4: Propozycje Przystosowania do Stałych Szkoleń. Dobre praktyki 

rozpoczynają się od Grecji, a następnie odpowiednio poznajemy przykłady Polski i Turcji. 

Partner z Grecji wprowadził trzy przykłady tychże praktyk. Partner z Polski posiada 5 

przykładów dobrych praktyk i partner z Turcji posiada 4 przykłady. Dobre praktyki 

koncentrują się głównie na zatrudnieniu, szkoleniu, wskazówkach oraz samo-zatrudnieniu. 

Niestety, nie ma przykładu dobrej praktyki dotyczącej zachowania równowagi pomiędzy 

rynkiem pracy a życiem rodzinnym. Jednym z powodów może być złe rozumienie 

odpowiedzialności wiejskich kobiet dotyczącej życia w rodzinie i pracy. Potrzeba zatem aby 

przemawiać za pogodzeniem pracy z życiem rodzinnym wiejskich kobiet.  
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1. DOBRE PRAKTYKI : GRECJA 

1.1. Wprowadzenie   

Głównym celem tego raportu jest zaprezentowanie przykładów dobrych praktyk z Grecji 

które koncentrują się na szkoleniu, informowaniu i / lub wskazówkach, w całości lub 

częściowo, bezpośrednio lub pośrednio, na wyłączność lub też nie; celem jest aby włączyć/ 

przywrócić i / lub promować / mobilizować kobiety na rynku pracy. Poprzez podanie tych 

przykładów powstają ważne wnioski które wpływają na poprawę zawodowej integracji 

docelowej grupy.  

 

Chociaż, stopa zatrudnienia wśród kobiet wzrosła wciągu ostatnich lat ( 2000 – 2009), są 

pewne nierówności które wstrzymują równy udział kobiet na rynku pracy.  

Tak jak ukazuje to tabela 1 procent zatrudnionych kobiet w Grecji w 2009 roku wynosił 48,9 

% wobec 73,5 % zatrudnionych mężczyzn. Należy odnotować fakt, iż mimo że procent 

zatrudnionych kobiet w okresie od 2000 do 2009  wzrósł z 41, 7 do 48,9 % jest stosunkowo 

niższy niż procent zatrudnionych mężczyzn.  

 

 

Men  

(%) 

Women  

(%) 

2000 71,50 41,70 

2001 71,40 41,50 

2002 72,20 42,90 

2003 73,40 44,30 

2004 73,70 45,20 

2005 74,20 46,10 

2006 74,60 47,40 

2007 74,90 47,90 

2008 75,00 48,70 

2009 73,50 48,90 

Tabela 1. Stopa zatrudnienia – Gender. 

Źródło: Eurostat (2000 – 2009) 
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Rys.1. Stopa zatrudnienia – Gender. 

Źródło: Eurostat (2000 – 2009) 

 

1.  Dobre Praktyki 1: Przedsiębiorczość dla bezrobotnych kobiet w wieku 22 – 64 lat  

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rozwój Zasobów Ludzkich" z 

Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia - NSRO 2007 – 2013, grecka Organizacja 

Zatrudnienia Siły Roboczej (OAED) w kwietniu 2010 roku wydała zaproszenie do składania 

wniosków w ramach działania "Przedsiębiorczość dla bezrobotnych kobiet w wieku 22 – 64" 

skierowane do bezrobotnych kobiet w wieku pomiędzy 22 i 64, które są zainteresowane 

stworzeniem nowej spółki. Projekt ten jest finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny 

(EFS)z osi 3, Priorytet 7,8,9  - "Ułatwienie dostępu do zatrudnienia”, a także ze środków 

krajowych. 

 

Głównym celem działań było wspieranie bezrobotnych kobiet do podjęcia zatrudnienia i do 

wejścia na rynek pracy poprzez finansowanie gospodarcze. 

 

W tym działaniu beneficjentami były bezrobotne kobiety w wieku 22 – 64 lat, które 

tworzą nowe przedsiębiorstwa.  

Podstawowe wymagania były następujące:  

 być osobą bezrobotną oraz przejść przez proces indywidualnego poradnictwa  

 wziąć udział w seminarium szkoleniowym na temat przedsiębiorczości w Centrum 

Promocji Zatrudnienia (KPA) w Greckiej Organizacji Zatrudnienia Siły Roboczej 

(OAED).  
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 być obywatelem Grecji lub obywatelem innego państwa - członka UE lub emigrantem 

posiadającym prawo do pobytu i pracy na terenie Grecji. 

 

.  

Czas trwania stypendium to 36 miesięcy, a kwota dla każdego nowego operatora w ramach 

programu wyniosła 24.000,00 € podzielone na cztery (4) płatności 6.000,00 €. 

 

Procedura przyjęcia do programu składała się z następujących trzech etapów:  

Etap 1: Procedura składania wniosków i terminy 

Kandydaci mogli składać swoje wnioski w formie elektronicznej od 09.04.2010 na stronie 

http://ait.oaed.gr lub w wersji drukowanej, jeżeli nie mieli dostępu do Internetu.  

Przed złożeniem aplikacji kandydaci powinni: 

 Przejść proces indywidualnego poradnictwa kierowany przez doradce ds. Pracy w 

Greckiej Organizacji Zatrudnienia Siły Roboczej (OAED).  

 wsiąść udział w seminarium szkoleniowym na temat przedsiębiorczości w Centrum 

Promocji Zatrudnienia (KPA) w Greckiej Organizacji Zatrudnienia Siły Roboczej 

(OAED).  

 

Etap 2: Kryteria oceny - Zatwierdzenie  

Trzech członków panelu jest przypisanych z Greckiej Organizacji Zatrudnienia Siły Roboczej 

(OAED), która ocenia kryteria A i kryteria B każdego wnioskodawcy.  

Kryteria A : sprawdzono, czy informacje i dane zawarte w aplikacji są poprawne, czy też nie.  

Kryteria B : zbadano jakość przedstawionych biznes planów; były one oceniane w skali od 0 

do 5 (0 - nota najniższa, 5 - najwyższą). 

W szczególności:  

A. Sprawdzenie kompletności złożonego wniosku :  

 Wypełnieniu wszystkich wymaganych pól poprzez użycie standardowych 

elektronicznych wzorów podań. (kryterium A1) 

 Kandydat jest bezrobotny (przeszedł proces interwencji indywidualnej i wziął udział 

w seminarium przedsiębiorczości). (Kryterium A2). 

 

B. Sprawdzenie, czy biznes plan spełnia następujące kryteria:  
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 Pełny i kompletny opis pomysłu działania biznesowego dotyczącego kluczowych cech 

technicznych i funkcjonalnych  (Kryterium B1, 0 - 5)  

 Wykonalności działania i realizacji ogólnych celów programu. (Kryterium B2, 0 - 5)  

 Trafność i adekwatność do przedmiotu działalności i odpowiedniej dokumentacji 

doświadczenia zawodowego. (Kryterium B3, 0 - 5)  

 Wykonalności odpowiedniego biznesplanu. (Kryterium B4, 0 - 5)  

 Innowacja w produktach lub świadczonych usług przez przedsiębiorstwo i / lub w 

produkcji i utylizacji, z priorytetem dla innowacyjnych projektów biznesowych które  

opierają się o nowe technologie lub działalność w sektorach innowacyjnych, a 

zwłaszcza w sektorach tzw. „zielonej gospodarki” (kryterium B5, 0 - 5)  

 Istnienie sieci danych i innych interfejsów dotyczących prowadzonej działalności i / 

lub partnerstwa pomiędzy dwoma lub kilkoma osobami bezrobotnymi przy wspólnym 

przedsięwzięciu. (Kryterium B6, 0 – 5) 

W oparciu o wynik końcowy złożony wniosek może być zatwierdzony lub odrzucony.  

 

Etap 3: Zatwierdzenie 

Zatwierdzenia wniosku nastąpi po pozytywnej oceny kontroli lokalnej z siedziby firmy 

przedstawiciela Greckiej Organizacji Zatrudnienia Siły Roboczej (OAED), gdy 

zainteresowana osoba złożyła wymagane dokumenty. 

 

2.  Dobre Praktyki: Agroturystyczna Współpraca Kobiet z Gonni “Antigonides”    

Agroturystyczna Współpraca Kobiet powstała w Gonni w prefekturze Larissa w lutym 2004 r. 

przez kobiety zamieszkujące tereny wiejskie tej miejscowości.  
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Celem tej spółdzielni jest zatrudnienie kobiet wiejskich do produkcji i marketingu produktów 

tradycyjnych, ale również zachowanie lokalnej kultury żywieniowej  i nie żywieniowych 

skarbów. Wioska Gonni znajduje się 30 km od Larissa, bardzo blisko krajowej autostrady. 

 

We wsi mieszka około 2000 mieszkańców, większość z nich do niedawna pracowała w 

rolnictwa i hodowała zwierzęta. Dziś hodowle te została zmniejszone, a uprawa ziemi nie 

wystarcza na pokrycie potrzeb rodziny. 

 

Dalszy spadek dochodów ludności wiejskiej doprowadziła kobiety do udziału w programach 

szkoleniowych, których  celem jest edukacja kobiet wiejskich i ich wsparcie, jak również ich 

aktywacja w sektorze przedsiębiorczości. Uczestniczyły one w  kursach z zakresu 

przedsiębiorczości, kursach z  marketingu i kursach, które dotyczyły produkcji tradycyjnych 

lokalnych produktów związanych z dziedzictwem kulturowym. 

 

Następnie kobiety zaangażowały się do stworzenia spółdzielni agroturystycznej kobiet w 

Gonni "Antigonides", która składa się z 18 aktywnych członkiń. Liczba członków może ulec 

zmianie, gdyż każda kobieta może zostać dopisana do spółdzielni. Początkowo ostrożnie 

podchodziły do wizji sukcesu ich pracy w produkcji tradycyjnej żywności. Dzięki funduszom 

z Sektorowych Programów Operacyjnych (np. na rozwój obszarów wiejskich, 

przedsiębiorczości wśród kobiet), jak również z wkładu własnego, ulepszały swoją 

spółdzielnie poprzez zakup nowych urządzeń synchronicznych. Ponadto kupiły samochód 

potrzebny do dystrybucji produktów. W pierwszych latach liczba oferowanych produktów 

była ograniczona, ale sytuacja stale się polepszała. Obecnie wymagania konsumentów, 

doprowadziły do produkcji ponad 30 różnych produktów.  

 

Jako najważniejszy punkt w rozwoju tej spółdzielni, jej członkinie podają edukacje i 

szkolenia.  Tak więc, członkinie "Antigonides" uczestniczą w  seminariach szkoleniowych w 

celu utrzymania konkurencyjności, aby obserwować rozwoju sektora produkcji i być dobrze  

poinformowanym. Uczestniczą w  programach szkoleniowych organizowanych przez 

instytucje krajowe, takie jak Ministerstwo Rozwoju Obszarów Wiejskich i Żywności, 

Ministerstwo Edukacji, Kształcenia Ustawicznego (LL) i Wyznań Religijnych oraz przez 

różne pozostałe instytucje. Szkolenia te są związane z higiena i bezpiecznym żywieniem , 

marketing itp. 
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Kobiety "Antigonides"  - to członkinie posiadające zdolności artystyczne, wyczucie smaku 

oraz umiejętność „domowego” przygotowywania i pakowania wysokiej klasy produktów, 

według lokalnych i prawdziwie tradycyjnych receptur, bez użycia konserwantów lub innych 

substancji chemicznych. Dzięki tradycyjnemu, domowemu procesowi, zgodnie z wszystkimi 

warunkami i standardami higieny i bezpieczeństwa, kobiety te wytwarzają produkty i oferują 

tradycyjne dania kuchni greckiej, odzwierciedlające ich dziedzictwo kulturowe. 

Wysoka jakość i niskie ceny produktów w połączeniu z prostotą i gościnnością członkiń 

spółdzielni nagradzają i satysfakcjonują każdego gościa , który zdecyduje się odwiedzić 

warsztaty tradycyjnej kuchni i wystawy produktów " Antigonides ". 

 

Co więcej, "Antigonides" sprzedaje swoje produkty przez Internet poprzez usługę „ebloko” 

(http://www.ebloko.gr/). „Ebloko” jest rodzajem elektronicznego rynku, który umożliwia 

konsumentom otrzymywanie produktów greckich producentów i wytwórców w niskich 

cenach, a nawet otrzymać je z dostawa do domu, jeśli wolą. 

Tak więc, wszystkie produkty spółdzielni są prezentowane ze wszystkimi detalami, tak aby 

każdy z nas mógł nie tylko kupić je w cenach producenta, ale także wiedząc, że kupuje 

oryginalne greckie produkty. 

 

Produkty i usługi: 

Produkty i usługi „Antigonides” obejmują:  

 Lokalne tradycyjne słodycze z różnych owoców sezonowych, takich jak  orzechy, 

śliwki, morele, figi, wiśnie, truskawki, dynie, arbuzy, pomidory, bakłażany, 

winogrona, gruszki, mandarynki, pomarańcze, jabłka, kiwi, pergamo, cytryny 
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 Dżemy z różnych owoców sezonowych takich jak brzoskwinie, truskawki, gruszki, 

jabłka, pomarańcze, kiwi itp. 

 

 Tradycyjne słodycze, takie jak baklavas, ravani, kataifi, ryż-pie, ciasta, ciasteczka itp. 

 

 

 

 Tradycyjne pasztety w cieście  i ręcznie robione mini pasztety, z różnymi gatunkami 

warzyw i chwastów, pasztety z kurczaka, ze szpinakiem, z serem , z porów, pasztety 

mięsne, pasztety mleczne, z dyni, z oliwy itp.  

 Dwa rodzaje trahanas: słodkie i kwaśne, przygotowywane w tradycyjny, naturalny 

sposób poprzez  "suszenie" 

 

 

 

 Kilka rodzajów ręcznie robionego makaronu  
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 Sos pomidorowy 

 

 Olej aromatyczny, pikantne oliwki pochodzące z regionu Gonni, pasta z oliwek i 

pachnące mydło z oliwy z oliwek. 

 Słodycze na wesela i chrzciny 

 

 Likiery, z nektaru z owoce z cukrem i brandy 

 Autentyczne lokalne, tradycyjne produkty, takie jak czysty miód Olympus, 

niezapomniane dla Greków "bobota", "katsamaki"i słynne "petimezi z ritzelia" 
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 Usługi cateringowe w bardzo rozsądnych cenach, na pokrycie potrzeb konferencji, 

urodzin, uroczystości otwarcia i dla każdego rodzaju imprezy oferujące dania i smaki 

lokalnej kuchni. 

 

    

 

Na spółdzielnie kobiet składają się bardzo ważne gospodarcze, społeczne i kulturalne majątki 

w Grecji. Ich wkład do rozwoju greckiej wsi jest ważny, ponieważ za ich pośrednictwem ruch 

współpracy kobiet może wiele osiągnąć. 

Cele te można podsumować w następujący sposób: 

 zmniejszenie liczby bezrobotnych kobiet wiejskich 

 tworzenie nowych miejsc pracy i nowych źródeł dochodów 

 poprawa dochodów rodziny 

 poprawa gospodarczej i społecznej sytuacji kobiet 

 wzmocnienie pozycji kobiet i ich roli w obszarach rolniczych, ich udział w grupie 

decydentów, podtrzymywanie tradycji i rozwój kultury 

 udział w lokalnym rozwoju endogenicznym 

 

3.  Dobre praktyki 3: Centrum Ergani      

"Ergani"Centrum jest pozarządową organizacją non - profit, która powstała w 1991 roku 

przez zespół instytucji w Salonikach, który był wyczulony na problemy kobiet. Instytucje te 

są wymienione poniżej: 

 Gmina Sykies (www.sykies.gr) 

 Stowarzyszenie Eksporterów  Północnej Grecji (www.seve.gr) 

 Centrum Szkolenia Zawodowego Seve-SBBE-TIF (www.kekssd.gr) 

 Sieć Kobiet Przedsiębiorczych Centrum Ergami 
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 Anatoliki SA, Agencji Rozwoju Wschodniej Saloniki (www.anatoliki.gr) 

 Instytut Edukacji Technologicznej Alexander w Salonikach (www.teithe.gr) 

 Uniwersytet Zachodniej Macedonii (www.uowm.gr) 

 

Głównym celem tego centrum jest wspieranie kobiet w zatrudnieniu oraz ich poparcie dla 

płynnej integracji na rynku pracy. Tak więc, centrum zapewnia wsparcie dla kobiet w 

kwestiach takich jak: 

 integracji lub reintegracji na rynku pracy 

 poprawa ich stanowisk pracy 

 tworzenie lub poprawy ich przedsiębiorstw 

 tworzenie nowych spółdzielni lub rozwój spółdzielni, które już istnieją 

 zapoznanie się i wykorzystywanie nowych technologii 

 

Usługi świadczone przez centrum są następujące: 

 

 Służby ds. zatrudnienia 

Służby ds. Zatrudnienia koncentruje się na bezrobotnych kobiet, ale również na kobietach 

pracujących. Głównym celem tej usługi jest wspieranie wysiłków bezrobotnych kobiet do 

wejścia lub powrotu na nowoczesny rynek pracy, jak również wzmocnienie pozycji kobiet 

przy wykonywaniu ich profesji. 

 

Zainteresowane kobiety, poprzez służby ds. zatrudnienia, są w stanie zrobić dobry użytek z : 

 

 Doradztwo zatrudnienia  

Zarówno bezrobotne jak i pracujące kobiety mają możliwość zaplanowania ich 

przemieszczania w miejscu pracy, w celu poznania metod i technik, jak znaleźć pracę i 

rozwijać swoją karierę zawodową. W tym samym czasie, mogą odkryć swoje mocne i słabe 

strony, poprzez metodę samopoznania. Wszystko to osiągane jest poprzez indywidualny 

proces, który dostosowywany jest do ich potrzeb. 

Niektóre ze spraw doradztwa dotyczą 

 rozwoju - doskonalenie umiejętności 

 metody i techniki poszukiwania i znalezienia pracy 

 rozwój relacji "przy wprowadzeniu na rynek pracy 
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Zwykle raz w tygodniu, prowadzone są spotkania, w miejscu odbywania konsultacji, w 

grupach lub indywidualnie, w zależności od potrzeb osób, które są zainteresowane: 

 Informacje o szkoleniu i przed-szkoleniowych programach 

W trakcie procesu doradczego, Centrum Ergani rozpoznaje potrzeby edukacyjne 

zainteresowanych. Następnie, zainteresowane kobiety są informowane o różnych programach 

szkoleniowych, które są realizowane. 

 Promocja zatrudnienia 

Centrum Ergami oferuje usługi, które są rejestrowane w  bazie danych potrzeb pracodawców 

wobec pracowników. Dzięki tej bazie danych zainteresowane kobiety mogą łatwo znaleźć 

pracę, w zależności od ich umiejętności (pośrednictwo pracy). Baza jest regularnie 

aktualizowana, ponieważ Centrum Ergami i pracodawcy prowadzą regularną komunikację i 

współpracę. 

 Wykorzystanie urządzeń materialnych i technicznych 

Odbiorcy mogą korzystać z usług Centrum (komputer, fax, ksero itp) dla wygody w ich 

działaniach związanych z poszukiwaniem pracy. Mogą oni również być informowani 

codziennie o stanowiskach pracy i kwestiach związanych z miejscem pracy, tak jak Centrum 

które otrzymuje co dzień gazety i materiały informacyjne. 

 

 Usługi na rzecz przedsiębiorczości 

Celem usług na rzecz przedsiębiorczości jest wspieranie przedsiębiorczości kobiet i samo-

zatrudnienia. Te kobiety, które planują rozpocząć własną działalność gospodarczą, oraz 

kobiety, które posiadają już własną działalność gospodarczą i chcą ją zaktualizować, mogą 

potrzebować pomocy konsultantów ds. przedsiębiorczości. 

Usługi na rzecz przedsiębiorczości pomagają przyszłym kobietom biznesu przedstawić jasno 

swoje pomysły, aby stworzyć dobry biznes planu i być poinformowanym o sposobie 

finansowania ich działalności. 

 

Ponadto usługa ta dostarcza porad kobietom, które już mają własne firmy w takich kwestiach 

jak, jak reklama i promocja firm, organizacji i zarządzania, sposoby finansowania itp. 

 

Usługa na rzecz przedsiębiorczości umożliwia skorzystanie z: 

 Doradztwo na rzecz przedsiębiorczości, które leży w zakresie spotkań z konsultantami 

indywidualnie lub w grupach i omawia takie kwestie, jak: ustanowienie działalności 
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gospodarczej, marketing, metody finansowania działalności, public relations, 

organizacja i administracja. 

 Szkolenia z zakresu przygotowania biznes planu 

Szkolenie obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Czas trwania szkolenia wynosi około 

jednego miesiąca i realizują je wykwalifikowani trenerzy, którzy dostarczają materiały 

edukacyjne w formie drukowanej i elektronicznej. Zainteresowane kobiety, które uczestniczą 

w szkoleniu w grupach 15 - 20 osób, muszą najpierw określić swój pomysł na biznes, tak aby 

mogli sporządzić, poprzez szkolenia, własny biznes planu. 

 Integracja w Sieci Kobiet Przedsiębiorczych Centrum Ergani: kobiety zainteresowane, 

które dołączą do sieci, będą miały możliwość organizowania wspólnych imprez w 

celach promocyjnych, rozwój public relations i współpracę między sobą. 

 

 

 Usługi wsparcia psychologicznego  

Usługa ta pomaga zainteresowanym kobietom w  rozwiązywaniu problemów, które mogłyby 

powstać w ich życiu małżeńskim, zawodowych lub społecznych. Psycholodzy określają 

indywidualne lub wspólnych spotkania, w których omawiane są tematy z zainteresowanymi. 

 

 Doradztwo prawne 

Doradztwo prawne radzi i informuje zainteresowane kobiety  na temat ustawodawstwa pracy, 

działalności przedsiębiorczych osób prawnych, o tematach, które dotyczą prawa rodzinnego, 

jak również o sprawach, które konkretnych grup społecznych, takich jak uchodźców, 

emigrantów, itd. 

 

 Mentoring 

Mentoring jest specjalną usługą  Centrum Ergami dzięki której Ci, którzy są nowicjuszami w 

sektorze przedsiębiorstw, są również odbiorcami zarówno wiedzy i doświadczeń najlepszych 

biznesmenów w okolicy. 

 

 Klub Nowych Technologii  

Szczególną uwagę jak podaje Centrum zwraca się w zakresie wykorzystania nowych 

technologii. Osiąga się to poprzez organizowanie seminariów, gdzie Centrum jest 

organizatorem. Tematy szkoleń, które dotyczą nowych technologii są następujące: 
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• Podstawy obsługi komputera 

• Word i Excel 

• Korzystanie z Internetu, E-mail 
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2. DOBRE PRAKTYKI : POLSKA 

Przykład 1.  

Nazwa : Projekt „Kobieta aktywna – Kobietą jutra” 

Rodzaj : – współfinansowany ze środków EFS w ramach Sektorowego Programu 

Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, działanie 1.6. 

Koordynator : Centrum Pomocy Społecznej w Rybniku 

Streszczenie : Zgodnie ze statystykami w całej Polsce większą część osób bezrobotnych 

stanowią kobiety. In Silesia  - na przemysłowych i wiejskich obszarach, gdzie wciąż 

powszechny jest tradycyjny model kobiety – matki pozostającej w domu, problem ten jest 

szczególnie widoczny. Kobiety maja większy problem niż mężczyźni aby skutecznie 

zrównoważyć życie zawodowe i życie rodzinne. Urlop macierzyński, urlop wychowawczy, 

dni wolne z uwagi na opiekę nad dzieckiem lub prawne regulacje chroniące kobietę w 

miejscu pracy – wszystko to świadczy o tym, że o wiele ciężej jest kobietom pracującym. 

Powrót po długiej przerwie do pracy jest nawet jeszcze bardziej trudniejszy. Centrum Pomocy 

Społecznej w Rybniku zdecydował się pomoc kobietom, które były bezrobotne przez okres 

dłuższy niż 2 lata i stworzył program „Kobieta aktywna – Kobietą jutra” obejmujący 100 

kobiet pozostających na długotrwałym bezrobociu. Centrum wybrało z grupy ponad 400 

kobiet, które korzystały z pomocy społecznej. 212 z nich zdeklarowały się do wzięcia udziału 

i kandydatura 100 z tych kobiet w wieku od 23 do 50 lat została zaakceptowana.  

 

"Przy wyborze grupy uczestników, braliśmy pod uwagę rodzinę i sytuację finansową", 

wyjaśnia Teresa Rajczyk, dyrektor wydziału organizacyjnego i spraw pracy w Centrum w 

Rybniku, a także koordynator projektu. Samotne matki wychowujące dzieci miały 

pierwszeństwo. Pierwszym etapem były kursy motywacyjne. W tym momencie większość 

uczestników była bardzo sceptycznie nastawiona na szanse i możliwości. "Nie wierzyły w 

siebie, wątpiły, czy sobie poradzą", mówi Teresa Rajczyk. 

"Trenerzy w ciągu pięciu dni sesji osiągnęli cud. Kobiety odkryły własną wartości, ukryte 

talenty i motywacje. Poznały swoją drogę na rynek pracy, wymogi przy pisaniu CV, listu 

motywacyjnego, i sposobu zachowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Po ukończeniu 

kursu więcej niż jedna z kobiet ze łzami w oczach powiedziała: "Wow, rzeczywiście mogę iść 

do pracy!". 
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Osiem z uczestniczek, zostały tak pozytywnie nastawione, że znalazły pracę jeszcze przed 

zakończeniem kursu. Inne kobiety udały się na kształcenie zawodowe, które zostało 

podzielone na siedem specjalności: 

nowoczesny sprzedawca, magazynier - hurtownik, kucharz małej restauracji, opiekunka dla 

dzieci starszych i młodych, bukieciarz - florysta, pracownik ds. kadr i płac. Kolejny etap to 

praktyki zawodowe u pracodawców, którzy byli wówczas w stanie zaoferować stanowiska 

pracy. "Przed rozpoczęciem programu szacujemy, że ze 100 kobiet, 40 znajdzie pracę. W 

końcu udało się to 59 z nich. Większość kobiet zaczęła być bardziej pewna siebie na rynku 

pracy i przestała się nawet martwić przejściem z jednej pracy do innej", mówi zadowolona 

Teresa Rajczyk. 

 

Historie uczestniczek: 

"Jolanta Wachowicz była bezrobotna od kilku lat. Po ukończeniu szkoły przebywała w domu i 

wychowywała swoje dzieci. Dzięki programowi z Centrum z  Rybnika była w stanie w końcu 

zmienić swoje życie. Jolanta dostała pracę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku,  na 

stanowisku księgowej. "Dzięki temu odrodziłam się. Przebywanie w domu napawało mnie 

pesymizmem. Dzisiaj jestem pełen optymizmu. Ta praca daje mi nie tylko zabezpieczenie 

finansowe, ale także satysfakcja ", podkreśla. 

 

"Hanna Drobot ma podobną historię. Szkoła, małżeństwo, dziecko - nie było miejsca na 

rozwój kariery. Po dwóch latach siedzenia w domu, zdecydowała, że nadszedł czas na zmiany. 

Dziś Hania współpracuje z księgowością w dużej firmie ubezpieczeniowej. "Życie stało się 

bardziej interesujące. Poznaję nowych ludzi, jestem bardziej pewna siebie i szczęśliwsza ", 

mówi. "Ale gdyby ktoś powiedział mi jakiś czas temu, że w ciągu kilku miesięcy znajdę pracę, 

nigdy bym w to nie uwierzyła." 

 

Cele: motywowanie i uaktywnianie kobiet, które były bezrobotne przez ponad 2 lata, tak aby 

mogły znaleźć zatrudnienie. 

Kluczowe elementy: 5 - dniowe sesje z trenerem pracy: motywacyjne, przygotowania do 

poszukiwania pracy: dokumenty, wywiad pracy, itp. 

Kształcenie zawodowe zostało podzielona na siedem specjalności: 

nowoczesny sprzedawca, magazynier - hurtownik, kucharz małej restauracji, opiekunka dla 

dzieci starszych i młodych, bukieciarz - florysta, pracownik ds. kadr i płac. 



 2

Kolejny etap to praktyki zawodowe u pracodawców, którzy byli wówczas w stanie 

zaoferować stanowiska pracy. 

Wyniki: Na początku koordynatorzy projektu szacowali że ze 100 kobiet, 40 znajdzie pracę. 

Po zakończenie projektu 59 kobietom udało się to osiągnąć. 

Innowacyjne elementy: Działania przewidziane w projekcie przewidują indywidualną pracę 

z poradnikiem zawodowym, wsparcie psychologiczne, stały kontakt z pracownikiem 

socjalnym i opiekę nad osobą niesamodzielną (szczególnie dzieci w wieku poniżej siedmiu 

lat) 

W działaniach nacisk zostanie położony na: 

 Przełamanie zjawiska przekazywania złych wzorców (bierność, apatia, negacja) do 

młodego pokolenia, 

 Aktywny udział beneficjentów i partnerów w zarządzaniu, wdrażaniu, realizacji i 

upowszechnianiu działań w celu ułatwienia powrotu na lokalny rynek pracy 

 Odblokowywanie ukrytej motywacji do aktywnego poszukiwania pracy, 

 Uzupełnienie umiejętności oraz zdobywanie nowych , 

 Szkolenia pracodawców, 

 Zdobycie umiejętności praktycznych, 

 Kształtowanie atmosfery równych szans i zachęty do zatrudniania osób z grup ryzyka. 

Informacje o akcji: www.pomocspoleczna.rybnik.pl / Kobieta; 

Koordynator projektu: Teresa Rajczyk 

 

Dobra praktyka 2  

Tytuł działania: Projekt "Uwierz w siebie" 

Rodzaj akcji: 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej na 

obszarach wiejskich 

Koordynator: Fundacja Europa +  

Czas trwania projektu : 01/01/2009 - 30/06/2009 

Streszczenie: 

Celem projektu było podniesienie zdolności do zatrudnienia dwudziestu długotrwale 

bezrobotnych kobiet poprzez kompleksowe przygotowanie do aktywnego poszukiwania 

pracy. Szkolenia były skierowane do kobiet z terenu gminy Podegrodzie, które nie posiadały 

wyższego wykształcenia. Szkolenia i warsztaty odbywały się w okresie od marca do maja 

2009 r. 
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Na samym początku zaoferowano uczestniczkom projektu spotkanie z doradcą zawodowym, 

który wskazał nie tylko zdolności oraz cechy osobowości konkretnej kobiety, ale również 

przedstawił możliwości uzupełnienia kwalifikacji tak, aby uczestniczki projektu mogły być 

bardziej atrakcyjnymi kandydatkami dla pracodawcy. 

Korzyści z uczestnictwa w projekcie: 

"Kompleksowe przygotowanie uczestników projektu do aktywnego poszukiwania pracy. 

"Poprawa mobilności na rynku pracy. 

"Zwiększenie poczucia własnej wartości i pewności siebie. 

 

W ramach projektu opracowano broszurę „Aktywna na rynku pracy”, w której zostały 

zebrane wypracowane wzory dokumentów aplikacyjnych, najczęściej zadawane pytania 

podczas rozmowy kwalifikacyjnej, podstawowe informacje związane ze stosunkiem pracy 

(rodzaje umów o pracę, wynagrodzenie, urlop, rozwiązanie umów o pracę). Dzięki temu 

każda z uczestniczek otrzymała zebrane w jednym dokumencie najważniejsze informacje 

związane z zatrudnieniem. 

 

Wrażenia uczestniczek programu: 

 

„Najbardziej podobały mi się zajęcia z metod aktywnego i  skutecznego poszukiwania pracy 

oraz nauka pisania dokumentów aplikacyjnych. Podczas tych zajęć poznałam wiele nowych 

metod poszukiwania pracy, o jakich dotychczas nie miałam pojęcia. Ponadto szkolenia 

umożliwiły mi przygotowanie CV i listu motywacyjnego. Dokumenty te zostały sprawdzone 

przez fachowców, którzy pokazali mi ich słabe i mocne strony. Dzięki temu idąc na spotkanie 

z pracodawcą  wiedziałam, że są one dobrze przygotowane co dodawało mi pewności siebie.” 

 

„Bardzo pomocne były zajęcia z wizażu i stylistyki. Prowadząca uświadomiła nam, że 

podczas starania się o pracę istotne są nie tylko nasze dokumenty ale i nasz wygląd. Pokazała 

nam jak dobierać makijaż i ubiór na rozmowę kwalifikacyjną. Cenne było również 

doświadczenie zdobyte podczas symulacyjnej rozmowy ze specjalistą ds. rekrutacji a 

zwłaszcza kwestia związana z pytaniami zadawanymi podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 

Wiedza zdobyta w trakcie realizacji projektu „ uwierz w siebie” okazała się przydatna nie 

tylko podczas poszukiwania pracy, ale również w życiu codziennym. Bardzo podobały nam się 

spotkania indywidualne z doradcą zawodowym, który uświadomił nam nasze predyspozycje 

zawodowe oraz wskazał możliwe dalsze kierunki kształcenia i doskonalenia.” 



 2

Cel: poprawa szans na zatrudnienie dwudziestu długotrwale bezrobotnych kobiet poprzez 

kompleksowe przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy. 

Kluczowe elementy: 

• Wizaż z elementami stylistyki  

 Prezentacja podstawowych zasad związanych ze skompletowaniem stroju na rozmowę z 

pracodawcą oraz doborem odpowiedniego makijażu. 

• Metod aktywnego poszukiwania pracy  

Metody poszukiwania i zdobywania informacji o firmach oraz procedurach rekrutacji (zajęcia 

odbywały się w sali komputerowej). 

• Pisania dokumentów aplikacyjnych: CV i listu motywacyjnego  

Uczestniczki w salach komputerowych tworzyły swoje dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi 

na konkretne, wybrane przez siebie ogłoszenie. 

• Rozmowa kwalifikacyjna  

 Uczestnicy zostali zapoznani z podstawowymi zasadami obowiązującymi podczas rozmowy 

kwalifikacyjnej w zakresie: punktualności, niezbędnych dokumentów, wyglądu 

zewnętrznego, najczęściej zadawanych pytań. 

• Zajęcia z autoprezentacji  

Zasady autoprezentacji, efekt pierwszego wrażenia, świadoma i nieświadoma manipulacja, 

język ciała – komunikacja niewerbalna. 

• Szkolenie z asertywności 

Metody uczenia się konstruktywnych zachowań, mówienie „nie”, asertywność w kontaktach 

interpersonalnych. Na zakończenie uczestniczki projektu wzięły udział w symulacyjnej 

rozmowie kwalifikacyjnej ze specjalistą ds. rekrutacji. 

Wyniki: 

» Kompleksowe przygotowanie uczestniczek projektu do aktywnego poszukiwania pracy. 

» Podniesienie zdolności poruszania się po rynku pracy. 

» Wzmocnienie poczucia własnej wartości i pewności siebie. 

Elementy innowacyjne: 

Podnoszenie świadomości w zakresie wiedzy o rynku pracy i predyspozycji zawodowych 

poprzez Zawodową Aktywizacje Urzędu. 

Zwiększenie świadomości własnych predyspozycji, ofert pracy istniejących na rynku pracy i 

możliwości kształcenia ustawicznego (szkolenia dla firm, kursy zawodowe). 

Wzmacnianie poczucia własnej wartości i zaufania uczestników projektu, 

Przebudzenie potrzeb edukacyjnych beneficjentów, w tym zachęcanie ich do samokształcenia. 
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Informacje o akcji: http://www.europaplus.pl/info-pokaz, 12.html 

http://www.europaplus.pl/pliki/file/PLAKAT% 20 -%% 20w% 20siebie.pdf 20Uwierz 

 

Dobra praktyka 3 

Nazwa projektu : Rozwój regionalny przekraczający granice i współpraca przy 

dokształcaniu osób dorosłych w regionach wiejskich 

Numer umowy: 06/GR2/06-0061/P1 

Partnerzy: 

Stowarzyszenie Wspierające Rozwoj Wsi,  

ul. Krekole 32 

11-106 Kiwity 

Frauen helfen Frauen e.V., Germany 

 KEB (Katholische Erwachsenenbildung), Germany 

 Vilties Tiltas, Lithuania 

 VFA-Valter Fissamber, Greece 

 

   

 

Rodzaj akcji: LLP 

Streszczenie: 

Główne działania to przeprowadzenie seminariów, warsztatów i konferencji, dwustronnych i 

wielostronnych wymian słuchaczy, przygotowywanie stron internetowych i prowadzenie 

innych działań związanych z narzędziami internetowymi. Dokonana została wymiana 

doświadczeń między partnerami w zakresie zwyczajów i tradycji świątecznych. 

Przeprowadzono warsztaty kulinarne, które przyczyniły się do wzajemnego poznania 

sposobów przygotowywania, podawania i spożywania posiłków. Odbyły się 4 wizyty 

partnerskie, w czasie których zorganizowane były 3 konferencje (w tym 1 w Polsce) oraz 

przeprowadzono 2 razy warsztaty kulinarne (w tym 1 w Polsce). W kwietniu 2007 r. w 
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Niemczech, a w lipcu 2007 r. na Litwie odbyły się praktyki dla słuchaczy. Celem było 

poznanie specyfiki funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych oraz wizyta w ośrodkach 

dokształcania osób dorosłych. W lipcu 2007 r. w Polsce odbyła się praktyka dla partnera z 

Grecji. 

 

Grupy docelowe: 

osoby zamieszkujące tereny wiejskie i obszary defaworyzowane; kobiety. 

Doświadczenia słuchaczy przy realizacji projektu okazały się bardzo ważne dla stworzenia 

koncepcji dokształcania osób dorosłych w regionach wiejskich. Dzięki kontaktom i podróżom 

słuchacze ujrzeli swoją sytuację w innym świetle i są zainteresowani dalszym dokształcaniem 

oraz pracą nad końcowym opracowaniem podręcznika „Take your chance”. Wypracowanie 

programu dokształcania osób dorosłych na terenach wiejskich służy nie tylko uczestnikom 

projektu, ale również może być wykorzystane w dalszej aktywizacji środowisk wiejskich na 

rzecz własnego indywidualnego rozwoju, rozwoju społeczności lokalnej, podniesienia 

poziomu życia oraz zwiększenia możliwości zarobkowych poprzez rozwój turystyki 

wiejskiej. 

 

Cele: 

Wypracowanie przez organizacje partnerskie jednolitej koncepcji dotyczącej sposobu 

umożliwienia niewykształconym kobietom z regionów wiejskich dostępu do dalszego 

kształcenia. Znalezienie odpowiedzi na pytanie, jakie w tym celu metody nauczania muszą 

być zastosowane i jakie tematy poruszone oraz w jaki sposób można efektywnie wykorzystać 

technologie informacyjne i komunikacyjne. Aktywne włączenie grupy docelowej w 

podejmowane działania i wymianę doświadczeń. 

Elementy kluczowe: 

Moduły szkoleniowe: 

 Przekazywanie kompetencji kulturowych ( poznanie własnego regiony i kultury 

wiejskiej) 

 Kompetencje językowe ( języki obce- angielski, niemiecki) 

 Kursy komputerowe ( kursy podstawowe, opracowanie stron internetowych, 

rachunkowość, obsługa poczty elektronicznej) 



 2

 Samo-zarządzanie ( moduł dokształcania pokazujący uczącym się jak organizować i 

zarządzać swoim czasem i pracą, zagadnienia z ekonomii, założenie i prowadzenie 

własnej działalności gospodarczej, ćwiczenia na wybranych przykładach) 

 Aktywizacja regionu wiejskiego (akceptacja społeczności lokalnej, nawiązanie 

kontaktów z jednostkami administracji lokalnej, organizacjami, analiza socjalna 

regionu) 

 Przekazywanie zróżnicowanej europejskiej kultury kulinarnej ( tematyka związana z 

cateringiem, gastronomią, zasadami zdrowego odżywiania się itp.) 

 

Wyniki:  

Pracownicy biorący udział w programie poznali specyfikę i problematykę koncepcji 

dokształcania grupy docelowej (kobiet o niskim wykształceniu z regionów wiejskich) i 

poznali metody sprostania temu zadaniu. Oprócz tego poprzez wymianę z organizacjami 

partnerskimi zapoznali się z kompetencjami interkulturowymi, które przekażą później 

osobom uczącym się i współpracującym. W efekcie końcowym ma zostać stworzony program 

dokształcania w zakresie kompetencji kulturowych/turystyka wiejska, dopasowany do potrzeb 

osób nisko wykształconych, i motywujący grupę docelową do skorzystania z tej oferty i 

poprawienia w przyszłości dzięki temu własnych szans zawodowych. 

Poprzez międzynarodową wymianę partnerskich organizacji dokształcających doszło do 

wymiany doświadczeń, a na ich bazie powstaje wspólnie opracowywany produkt końcowy 

(program dokształcania dorosłych) – książka „Take your chance” oraz płyta CD. 

Słuchacze biorący udział w programie wraz ze słuchaczami organizacji partnerskich wyłonili 

8 modułów, które mają się zawrzeć w programie dokształcania dorosłych. Opracowany został 

moduł – kompetencje językowe. 

Projekt wpłynął na zwiększenie świadomości, że turystyka wiejska może być źródłem 

dochodu dla rodziny i jednocześnie stwarzać warunki do samorealizacji. 

Zmotywowanie słuchaczy do podjęcia nauki obsługi komputera, okna na świat w warunkach 

wiejskich. 

Projekt stworzył motywację do własnego zaangażowania w dokształcanie się i własnego 

rozwoju. 

Słuchacze poznali nowe sposoby zdobywania wiedzy w domu i ośrodku szkolenia z 

wykorzystaniem komputera i Internetu. 
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Elementy innowacyjne: Projekt ten powinien zwiększyć wzajemne zrozumienie i rozwinąć 

pomysły na międzynarodową europeizacje oraz dać nowe możliwości kobietom jako grupie, 

która ma ograniczony dostęp do edukacji przez całe życie. Sytuacja kobiet na obszarach 

wiejskich jest szczególnie trudna, jeśli chodzi o dalsze szkolenia i prace zawodową. Powodem 

tego jest duża odległość od miejsca pracy, a także opieka nad dziećmi. Mamy zamiar 

rozwiązać problem za pomocą blended-learningu. Opracowane pojęcie kwestii szkoleń dla 

kobiet na obszarach wiejskich obejmuje również przekazanie wiedzy na temat innych kultur, 

nauki języków i bezpośrednią wiedzę na temat innych krajów poprzez szkolenia za granicą. 

Celem jest poszerzenie możliwości stałego zatrudnienia w obszarze turystyki wiejskiej, która 

jest oparta na wiedzy, zrozumienia i otwartości na inne kultury. 

Informacje o akcji: www.swrw.pl, e-mail:. swrw@swrw.pl, Mariola Jagiełło – Kierownik 

Projektu, tel.: 513 048 024 

 

Dobra praktyka 4  

Nazwa działania : "Kobiety i Rozwój. Kobiety aktywne na rzecz zrównoważonego rozwoju 

lokalnych społeczności" 

Rodzaj akcji:  

Projekt został sfinansowany przez Fundusz dla Organizacji Pozarządowych, Komponent III 

Równych szans i integracji społecznej. 

Wdrożone przez  Fundacje "Przestrzeń Kobiet "  we współpracy ze Stowarzyszeniem Wsi 

"Zielona Przestrzeń ". 

Cele:  
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Celem projektu są kobiety, które działają na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczności 

lokalnych na obszarach wiejskich, w tym działaczki Klubu Kobiet Wiejskich,  przywódców 

wsi, radnych, nauczycieli, działaczy klubów rolniczych, stowarzyszeń i fundacji oraz kobiet, 

które działają nieformalne . 

Streszczenie: 

Pani Sołtys. 

Wieś Charcibałda na Kurpiach Zielonych. Położona wśród lasów, trochę na uboczu, wiedzie 

do niej żwirowa, nie najlepszej jakości droga. Przy niej zresztą znajduje się tylko kilkanaście 

zabudowań, cała reszta rozrzucona jest bezładnie wśród lasów i lasków. Spina je sieć polnych 

dróg, czasem trudnych do przebycia, gdzie obcemu łatwo zabłądzić, stracić orientację.  

Ostatnio staje się coraz bardziej znana dzięki Mazowieckim Plenerom Rzeźbiarskim, których 

piąta edycja odbyła się w roku ubiegłym, a których pomysłodawcą i głównym organizatorem 

jest sołtys wsi Charcibałda, Pani Halina Danuta Kostewicz. 

 

Pani Danuta urodziła się w Charcibałdzie w roku 1952. Tu skończyła szkołę podstawową, 

która od kilkunastu już lat nie istnieje. Potem wyjechała. Mieszkała w Ostrołęce, działała 

zawsze na wielu płaszczyznach i zawsze udzielała się społecznie. Przez kilka lat prowadziła 

sklepik z wyrobami kurpiowskiego rękodzieła, działała i działa aktywnie w Związku 

Kurpiów, jest prezesem oddziału ostrołęckiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. 

Słynie ze swoich kulinarnych, opartych na kuchni regionalnej umiejętnościach, prowadziła 
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rubrykę kulinarną w lokalnej prasie.  

 

Zakochana w Kurpiowszczyźnie stara się zawsze promować swój region, czasem poprzez 

takie nietuzinkowe działania, jak udział w biciu rekordu Guinnesa w pieczeniu najdłuższego 

na świecie kurpiowskiego rejbaka. Jest autorką książki „Kurpiowskie jadło". W 2005 roku, po 

śmierci męża, wraca do Charcibałdy. Zamieszkuje w rodzinnym, ponad stuletnim 

drewnianym domu. Jak zawsze aktywna, pełna pomysłów. Widzi wokół nie tylko piękne 

krajobrazy i niezniszczoną przyrodę, ale i sytuację mieszkańców, czasem niedostatek, brak 

dostępu do kultury, zatracenie tradycji. Zna tu wszystkich i wszyscy ją znają. Widząc jej 

aktywność i operatywność, mieszkańcy wybierają ją sołtysem. Od tej pory jej rodzinna 

zagroda zwana jest sołtysówką. Najłatwiej trafić jej do kobiet, znajduje z nimi wspólny język. 

Zakłada Koło Gospodyń Wiejskich. Zostaje prezesem Towarzystwa Rozwoju Ziemi 

Kurpiowskiej. Zakłada własną działalność agroturystyczną. Wykorzystuje stare kurpiowskie 

chałupy, wyposażone w tradycyjne sprzęty, które dostosowuje do potrzeb turystów. Stawia je 

na leśnej polanie, z dala od innych zabudowań. 
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Wraz z kobietami z Koła Gospodyń Wiejskich uruchomiła świetlicę. Oddała swoje własne 

prywatne pomieszczenia - wielki strych nad budynkiem gospodarczym. Strych jest ocieplony, 

ogrzewany i bardzo przestronny. Jest na nim miejsce na wystawę tradycyjnych sprzętów i 

narzędzi, warsztat tkacki, wyroby ludowego rękodzieła, ale też i komputery. Świetlica została 

dofinansowana z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, w ramach 

Programu Integracji Społecznej.  

 

Dzięki świetlicy mieszkańcy odnajdują sens i wartość bycia razem, zaczynają, jak to kiedyś 

powszechne było na wsiach, spotykać się, odnajdują więzi sąsiedzkie, pomagają sobie 

nawzajem, i to od najmłodszych do najstarszych. W świetlicy organizowane są zajęcia 

wyrównawcze, nauka języka angielskiego, dzieci i młodzież mogą spędzać tu wolny czas. 

Popularne stały się organizowane w świetlicy zabawy wiejskie przy muzyce tradycyjnej 

kurpiowskiej kapeli, połączone z nauką tańców regionalnych dla młodzieży. Zabawy te są 

wielką atrakcją dla osób starszych, które bardzo chętnie się na nich bawią, wspominając lata 

młodości. 
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 Przed świętami w świetlicy spotykają się kobiety, 

przypominając dawne wiejskie tradycje, wykonując tradycyjne ozdoby świąteczne, 

wymieniając się kulinarnymi przepisami.  

Pani Danuta skrzętnie zbiera wszelkie przepisy i dzieli się swoimi (a zna ich niezliczoną 

ilość). Ma zamiar w przyszłości wydać obszerną książkę kucharską kurpiowszczyzny. 

 Nie tylko pełni funkcję sołtysa. Rzeczywiście pomaga swoim 

mieszkańcom załatwiać wiele urzędowych spraw. Pomaga także tym, którzy znajdują się w 

trudnej sytuacji materialnej i życiowej. „Wykorzystuje" funkcję Prezesa PKPS-u, by 

dostarczyć potrzebującym żywność, pomaga znaleźć sponsorów, którzy udzielą pomocy 

rzeczowej. Szczególnie w kręgu jej zainteresowań znajdują się najmłodsi. Zorganizowała dla 

nich kolonie, wyjazdy na ostrołęcki basen, wycieczkę do Warszawy, gdzie m.in. zwiedzały 

muzea i były w trójwymiarowym kinie. 

Marzy się Pani Danucie realizacja projektu, który uaktywniłby mieszkanki wsi i pozwolił im, 

nie wyprowadzając się z niej, na znalezienie źródła dochodów dla ich rodzin. Chciałaby, by 
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wykorzystane zostały zasoby wsi, jej tradycje, unikalne rękodzieło, a przede wszystkim 

tkactwo. Jeszcze wcale nie tak dawno prawie w każdym domu stały krosna. Gdyby udało się 

zapewnić zbyt, te krosna ponownie byłyby uruchomione. 

Są pomysły, by członkinie KGW prowadziły naukę gotowania potraw kurpiowskich - 

pierogów, barszczu, pieczenie szynek, wypiek chleba, pieczenie bab i wielu też innych. I by 

połączyć pokaz i naukę ze sprzedażą. A może grupy producenckie skupiające małotowarowe 

gospodarstwa rolne, a może przetwórnia tak bogatego i dostępnego tu runa leśnego: borówek, 

grzybów, żurawiny? Może przetwory z nich stałyby się tutejszym produktem lokalnym? 

To na razie marzenia, ale marzenia Pani sołtys, przy jej ogromnym zapale, mogą już niedługo 

stać się rzeczywistością. 

Elementy kluczowe: 

Projekt realizuje: 

  - Szkolenia z serii "Kobiety i Rozwój", z których każdy składa się z czterech dwudniowych 

warsztatów, w tym obejmuje wykłady, jak wprowadzić zmiany społeczne i motywować 

społeczność, jak pozyskać fundusze na działalność i jak korzystać z funduszy unijnych. 

Szkolenia przeznaczone są dla 40 kobiet pracujących na obszarach wiejskich; 

- Porady dla autorów projektów społecznych, który zostały przygotowane w ramach cyklu 

szkoleń "Kobiety i Rozwój", konsultacją zostanie objętych 10 projektów; 

  - III ogólnopolska konferencja "Kobiety i Rozwój", zaplanowana na 29-30 stycznia 2010 w 

Krakowie, w której będzie uczestniczyć 60 działaczy z obszarów wiejskich; 

  - Publikacja - kronika kobiet z obszarów wiejskich, która będzie tworzona przez 

uczestników projektu. 

Wyniki: 

Kobiety i Rozwoj. Przewodnik dla kobiet pracujących na rzecz rozwoju społeczności, wyd. E. 

Furgał, N. Sarata, pod redakcją N. Sarata, wyd. Przestrzeń Kobiet Fundacji, Kraków 2008. 

Kobiety i Rozwój. Kronika działalności kobiet z obszarów wiejskich, wyd. E. Furgał, J. 

Struzik, pod red. J. Struzik, Ed. Fundacja Przestrzeń Kobiet, Kraków 2010 

Konferencja "Kobiety i Rozwój" jest okazją do: 

- Udziału w dyskusjach na temat działalności kobiet na obszarach wiejskich, 

- Udziału w warsztatach o finansowaniu działalności społecznej na obszarach wiejskich, 
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- Wymianie wiedzy i doświadczeń, 

- Nawiązywaniu wartościowych kontaktów 

- Przedstawienie swoich społeczności lub organizacji w trakcie mini - forum 

 

Elementy innowacyjne: 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju "Zielona Przestrzeń ", do końca projektu obserwowało 48 

społeczności lokalnych na terenie całego kraju pod względem kobiet i podawało szczegóły na 

ich temat na stronie www.kobietynawsi.pl,  gdzie tworzy się opis regionów wiejskich, 

zbierane są artykuły na temat aktywnych kobiet, ich organizacji oraz liczby działaczy już nie 

żyjących. Na stronie można również ręcznie dodać informacje o Twojej firmie lub organizacji 

KGW innego typu. oraz rozwijać stronę internetową "Kobiety na wsi ", prowadzoną przez 

Stowarzyszenie Wsi "Zielona Przestrzeń” 

Informacje na temat działania: 

Koordynator projektu: Ewa Furgał, numer telefonu: 012 423 13 28 lub e-mail: ewa.furgal @ 

przestrzenkobiet.pl 

W ramach projektu  Stowarzyszenie Wsi "Zielona Przestrzeń " prowadzi się badania na temat 

działalności kobiet w społecznościach lokalnych; prezentowane są na bieżąco na stronie 

www.kobietynawsi.pl 

http://zielona.org 

http://kobietynawsi.pl 

 

Dobra praktyka 5 

Nazwa działania: "Wyrównać szanse - aktywizacja kobiet z terenów wiejskich powiatu 

rzeszowskiego " 

Rodzaj działania:  

Programu Sektorów Operacyjnych 

Rozwój Zasobów Ludzkich 

Numer i nazwa priorytetu: 1 Aktywna polityka rynku pracy 

zatrudnienia i spraw społecznych, integracji zawodowej 

Numer i nazwa działania: 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet 

Czas trwania projektu: 

od 01.12.2005 do 31.12.2006. 

Streszczenie: 
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Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu" zaprasza: 

kobiety bezrobotne i poszukujące pracy, bierne zawodowo, o niskich i nieodpowiednich 

kwalifikacjach, powracających na rynek pracy na obszarach wiejskich powiatu rzeszowskiego 

do udziału w projekcie: 

"Wyrównać szanse - aktywizacja kobiet z terenów wiejskich powiatu rzeszowskiego ", 

którego celem jest aktywne wspieranie kobiet na rynku pracy poprzez edukację, rozwijanie 

umiejętności poruszania się na tymże rynku , promowanie przedsiębiorczości. 

Każdy sklasyfikowany uczestnik będzie mógł skorzystać z  następujących form wsparcia: 

- Diagnozy potrzeb zawodowych (doradztwo, Indywidualne Plany Działania) 

- Szkolenia i aktywizacja motywacyjna 

- Specjalistyczne szkolenia i kursy zawodowe w zewnętrznych instytucjach szkoleniowych, 

- Szkolenie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, 

- Pełne wsparcie doradcze w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej (biznesowe, 

prawne, finansowe) 

- Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

Jeśli: 

- jesteś bezrobotny i zamieszkujesz w powiecie rzeszowskim 

- jesteś osobą, które chcą skutecznie wejść na rynek pracy i chce podnosić swoje umiejętności 

i kwalifikacje zawodowe, które zwiększą Twoją atrakcyjność dla pracodawców - dołącz do 

nas! 

Projekt obejmuje wsparcie dla 40 kobiet. 

Cele: 

• Celem projektu jest aktywne wspieranie kobiet na rynku pracy poprzez edukację (szkolenia) 

oraz rozwój umiejętności poruszania się na tymże rynku. 

• Projekt przyczyni się również do osiągnięcia niezależności ekonomicznej przez 

beneficjentów. 

• Beneficjentami projektu są kobiety z terenów wiejskich powiatu rzeszowskiego: 

• a) bezrobotne i poszukujące pracy, 

• b) nieaktywne zawodowo, 

• c) o niskich i niewystarczających  kompetencjach, 

• d) powracające na rynek pracy, 

• e), które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. 

Elementy kluczowe:  
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Główne działania w ramach projektu: 

1. Doradztwo zawodowe - grupa warsztatów intensyfikacji działań i nauczania 

beneficjentów, na temat jak poruszać się na rynku pracy poprzez naukę pisania CV, listów 

motywacyjnych, przeprowadzania wywiady, autoprezentacji i innych umiejętności. 

Indywidualne doradztwo zawodowe określające indywidualne potrzeby i możliwości rozwoju 

zawodowego beneficjenta ma zakończyć Indywidualny Plan Działania. 

2. Kursy zawodowe 

• kurs księgowości, 

• kurs ICT  

• profesjonalny kurs sprzedawcy, 

• personel ds. kadr i płac, 

• kurs fryzjerski,  

• kurs kosmetyczny, 

• kurs makijażu i manicure . 

3. Wsparcie dla rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej 

a) szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej i możliwości 

uzyskania dotacji, 

b) indywidualne konsultacje na temat rejestracji działalności gospodarczej, wyboru formy 

opodatkowania, pisania biznes planów, sprawozdań finansowych do ZUSu i Urzędu 

Skarbowego 

c) jednolite wsparcie finansowe w formie dotacji na rozpoczęcie działalności. 

4. Publikacje 

1. Publikacja o zakładaniu własnej działalności gospodarczej - aspekty prawne, finansowo - 

księgowe, dostępne formy wsparcia finansowego i doradztwa 

2. Publikacje o lokalnym rynku pracy i sytuacji kobiet, kierunków rozwoju rynku pracy, 

aktywnych form poszukiwania pracy. 

Wyniki: 

Z wnioskodawców biorących udział w projekcie: 

40 kobiet zaczęło korzystać z pełnego zakresu doradztwa zawodowego, 

35 kobiet zaczęło podnosić swoje  umiejętności lub nabywać  nowe poprzez specjalistyczne 

szkolenia, 

5 kobiet rozpoczęło  własną działalność gospodarczą i uzyskało wsparcie finansowe. 

Elementy innowacyjne:  
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Kompleksowe wsparcie udzielone kobietom wiejskich w celu ułatwienia im powrotu na rynek 

pracy. 

Informacje o akcji: Więcej informacji można uzyskać od RTR-P "Dolina Strugu" w 

Błażowej, ul. Myśliwska 16, tel. 017 23 01 333, e-mail strug@intertele.pl 

 

3.DOBRE PRAKTYKI: TURCJA 

3.1. Wprowadzenie 

Ta faza projektu jest dedykowana analizie dobrych praktyk dotyczących kobiet wiejskich I 

rozwoju obszarów wiejskich w Turcji. Koncentrują się one na działaniach takich jak 

szkolenia, informacje i/lub doradztwo, bezpośrednie lub pośrednie; których celem jest 

reintegracja kobiet wiejskich, ich promocja/mobilność na rynku pracy. Poprzez analizę 

dobrych praktyk ten raport ma na celu wyciągniecie kilku ważnych wniosków odnośnie 

polepszenia szkoleń, doradztwa, zatrudnienia i balansu miedzy praca a zżyciem prywatnym 

tej grupy (kobiety wiejskie).   

Podobnie jak na świecie, głównym problem kobiet wiejskich w Turcji jest ich uczestnictwo I 

integracja na rynku pracy. Nawet w UE, tylko niektóre kraje maja dobre wskaźniki 

uczestnictwa kobiet wiejskich na rynku pracy. Na przykład, procent kobiet wiejskich na rynku 

na Malcie wynosi tylko 37 procent. Ale w Szwecji ten procent wynosi 76,90 % w 2007 (Ünal, 

2009, p. 2).  
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Sytuacja w Turcji jest gorsza niż w innych krajach Europejskich. Według Unal (2009), 

kobiety na rynku pracy stanowiły  34,2% w 1990,  26,6% w  2000 I  25,4% w 2004.  Dla 

mężczyzn te wskaźniki wynoszą: 79,7 % w 1990, 73,7% w 2000 I 72,3% w  2004 (p. 3).  

Pomiędzy 2004-2006, procent kobiet na rynku wynosił 25,4% w 2004, 24.8% w 2005 i 24,9% 

w 2006 (Ibid, p. 4). Chociaż ekonomiczny boom w 2006-2011 zwiększył uczestnictwo 

miejskich I wiejskich kobiet, wciąż jest potrzeba zwiększenia ich liczby na rynku pracy.  

Dobre praktyki w Turcji koncentrują sie na systemie mikro kredytów, zatrudnienia kobiet 

wiejskich, przedsiębiorczości i szkoleniach.    

 

Bibliografia 

al, Nurcan. 2009. “Kırsalda Kadın İstihdamını Etkileyen Faktörler ve Yaşam Kolaylaştırıcı 

Faaliyetler – “Seydişehir İlçe Örneği”, Konya, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.  

 

3.2. Dobra praktyka 1: Wykorzystanie mikro kredytow na rozwoj zycia kobiet na 

terenach wiejskich: Stowarzyszenie Miasta  Alaniçi    

Rola mikro kredytow w rozwoju zycia kobiet na terenach wiejskich jest wyjasniona w tych 

dobrych praktykach. Stowarzyszenie kobiet zostalo zalozone w miescie Alaniçi Town of 

Menemen w İzmir . Zwrot kredytow osiagnal poziom  100%. Zaobserwowano, ze kobiety 

rozwinely sie tez spolecznie. Jakkolwiek, cel sformulowany jako “kobiety powinny 

samodzielne finansowo” zostal osiagniety tylko przez jedna kobiete. Istnieja problemy 

infrastruralne, jak transport i inne, ktore nalezy pokonac by otrzymac lepsze rezultaty 

odnosnie tego celu. 

Głównym celem tej akcji była promocja bezrobotnych kobiet wiejskich i ich zatrudnienia 

poprzez mikro kredyty I fundusze ekonomiczne.. 

W tym projekcie , beneficjentki (kobiety wiejskie) dostały mikro kredyty w celu 

założenia nowych firm.   

Podstawowe cele projektu:  

 Wzmocnić ekonomiczny i społeczny status kobiet w Alaniçi poprzez mikro kredyty.  

 Zapewnienie kobietom z Alaniçi ich własnego dochodu .  

 Stworzyć nowy dochód poprzez sztukę tradycyjna .  

 Zapewnienie innych funduszy dla kobiet w razie braku funduszy z formalnych 

instytucji.  

 Zobaczyć jak mikro kredyty zostały wdrożone w Alaniçi i jak można rozwiązać 

problem w wdrażaniu system mikro kredytów.  
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 Zdjęcie: Wioska Alaniçi 

Czas trwania projektu: maj 2006 do maj 2007.  Wysokość kredytu była bardzo mała. 

Większość spłat kredytów wynosiła 100%.  Miesięczne spłaty rat kredytu były pomiędzy 

34 nowych Lirow Tureckich (YTL) a 65 (YTL) (15 Euro - 30 Euro).  

1 etap: Proces selekcji – Uczestnicy  

Najpierw koordynator projektu skontaktował się z instytucja finansowa. Skontaktowano 

się z pierwsza organizacja kredytowa w Turcji MAYA, ale oni odmówili mikro-kredytów 

dla wioski w Alaniçi w İzmir. Powodem był brak personelu który mógłby pracować w 

projekcie. Następnie, Women Labour Valuation Foundation zdecydowała się na 

finansowanie projektu. Następnie wybrano uczestniczki. W pierwszej fazie wybrano 7 

uczestniczek, ale tylko 5 z nich uczestniczyło w projekcie.  
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2 etap: Wdrożenie   

Po wyborze uczestniczek, koordynator projektu zorganizował pierwsze spotkanie. Instytucja 

finansowa (the Women Labour Valuation Foundation), koordynator projektu I uczestniczki 

zdecydowali ze będą mieć spotkania co miesiąc. A także , że będą spracac raty kredytu co 

miesiąc. Ponieważ było tylko 5 uczestniczek kwota mikro kredytu wzrosła do 5-100 YTL - 

200 YTL.   

 

3 Etap: Ewaluacja:   
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Projekt byl ewaluowany poprzez grupy fokusowe. Ponadto koordynator projektu spotykał się 

z uczestniczkami co miesiąc , nie tylko by zbierać raty kredytu, ale tez by oceniać projekt. 

Pierwsze spotkanie odbyło się w  9 maja 2006 a ostatnie w kwietniu  2007.  

 

 

 

 

 

 

3. 3.  Dobra Praktyka 2: Promocja przedsiębiorczości kobiet na terenach wiejskich – 

Projekt Kırkad   

Ten projekt był finansowany przez Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA)  w ramach 

Programu wspierającego Zatrudnienie Kobiet w 2010-2011. Ten program jest finansowany 

przez Program Operacyjny Rozwoju zasobów Ludzkich. Ponieważ, Turcja jest krajem przed 

akcesyjnym, istnieje wiele projektów w programie IPA. Program Wspierania Zatrudnienia 

Kobiet rozpoczął się pomiędzy lipcem - wrześniem 2010. Właściwa data rozpoczęcia to 

28.07.2010 kiedy Hitit Academic Association i Central Finance and Contracting Unit 

podpisali oficjalny kontrakt. Program trwał 12 miesięcy. Projekt wciąż traw kiedy ten report 

był pisany w kwietniu  2011. Jakkolwiek projekt jest ważny, ponieważ koncentruje się na 

zatrudnieniu kobiet wiejskich w Turcji.  

 Lokalizacja projektu znajduje się w regionie Morza Czarnego w prowincji  Çorum. 

Czas trwanie projektu to 12 miesięcy i rozpoczął się on 1.08.2010 a zakończy  31.07.2011. 

Całościowy koszt projektu wynosi 97.519,80 Euro. 90 % wsparcia finansowego pochodzi w 

UE. 10 % wartości projektu pochodziło od promotora i partnerów projektu. W rezultacie 
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projekt otrzymał 87.767,82 Euro od Central Finance and Contracting Unit w Turcji I wkład 

własny w kwocie  9.751,98 Euro.   

 Koordynator projektu to Hitit Academic Association. Partnerzy to  Çorum Special 

Provincial Administration i Çorum Municipality.  

 

 

Zdjęcie 1: Szkolenie w jednej z wiosek pilotażowej.  

Projekt zaangażował 75 kobiet wiejskich. Ma na celu wzrost ich przedsiębiorczości I dać im 

możliwość sprzedaży ich produkt ów zgodnie z nowoczesnymi technikami marketingowymi. 

Z jednej strony projekt polepszył standardy życia kobiet i ich rodzin. Z drugiej strony, lokalny 

rynek I jego potrzeby zastały zaspokojone dzięki bazarowi. Na koniec projektu, rezultaty są 

następujące: 

- Polepszyć umiejętności marketingowe I przedsiębiorcze u kobiet wiejskich, 

- Podniesienie świadomości o sprawach kobiet I równości, 

- Nauczanie o produktach ekologicznych, 

- Rozwiązać problem miejsca gdzie producenci mogą sprzedawać swoje produkty 

- Zorganizowanie wiejskiego bazaru (rynku) w Çorum, 

- Zwiększenie popytu na produkty wiejskie. 

 

Zdjęcie 2: Bazar w wiosce w Çorum.  
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Działania projektu są następujące: 

 Stworzenie zespołu projektu i strony internetowej ( www.kirkad.com ) 

 Przygotowanie I wdrożenie programu szkoleniowego I materiałów 

 Odwiedzenie wiosek I organizacja seminariów dla 300 osób 

 Organizacja bazaru w Çorum 

 Stworzenie panelu o nowych trendach w produktach wiejskich i ekologicznych  

 Działania waloryzacji i rozpowszechniania oraz badania o satysfakcji bazaru. 

Najbardziej innowacyjnym działaniem projektu jest  jest bazar, zorganizawany w Çorum. Ten 

bazar jest tylko otwarty dla kobiet wiejskich, które sprzedają swoje produkty. Zaplanowano, 

że 50 z 75 kobiet wiejskich bedzie korzystać z bazaru. Dla tych wszystkich kobiet stworzono 

ladę na bazarze, a kobiety otrzymały jednolite fartuchy oraz środki czystości. W celu ważenie 

produktów na bazarze  istnieje 17 wag, obsługiwanych przez 3 kobiety. Każdej niedzieli, 

wszystkie produkty projektu (wagi, lada, itp.) sa składowane w miejskim magazynie w 

Çorum. By uniknąć producentów spoza projektu, miasto kontroluje rynek. Każdego tygodnia , 

w niedzielę, uczestniczki otrzymywały 8 Euro za uczestnictwo.  

Program szkoleniowy jest zaprojektowany tak by koncentrować się na następujących 

tematach: przedsiębiorczość, marketing, życie miejskie, mieszkańcy miast, higiena, czystość i 

zdrowie. Program szkoleniowy jest prosty i zrozumiały, ponieważ kobiety wiejskie są słabo 

wykształcone. Z tego powodu, większość materiału szkoleniowego to materiały wizualne i 

prezentacje. Czas trwania szkolenia to 36 godzin. Szkolenie zawiera: istota edukacji (3 

godziny), edukacja o prawach człowieka (6 godzin), życie miejskie I jego mieszkańcy (6 

godzin), przedsiębiorczość (9 godzin), marketing  (9 godzin), I rolnictwo organiczne (3 

godziny).  

 

3. 4. Dobra praktyka 3: Zdolne ręce, ze wsi do miast     

Ten projekt był finansowany przez Program Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) w 

ramach Programu wspierania zatrudnienia wśród kobiet w latach  2010-2011. Ten program 

jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.  Program wspierający 

zatrudnienie kobiet zaczął się pomiędzy lipcem a wrześnie 2010. Program trwał 12 miesięcy. 

Ten program jest ważny, ponieważ koncentruje się na zatrudnieniu kobiet w Turcji.  

 Działania projektu są zlokalizowane w regionie centralnym Morza Czarnego, w 

prowincji Çankırı. Projekt trwa 12 miesięcy i zaczął się 01.09.2010 a zakończy się 

30.08.2011. Całościowy koszt projektu wynosi 119.159 Euro. 90 % wsparcia finansowego 
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pochodzi z funduszy UE, a 10 %  to wkład koordynatora I partnerów. W rezultacie projekt 

otrzymał 103.668,33 Euro od  Central Finance and Contracting Unit w Turcji a 15.490,67 

Euro to wkład własny. Koordynatorem projektu jest Ms. Fulya Köroğlu ( 

fulya.koroglu@hotmail.com ) 

 Koordynatorem proketu jest Çankırı Special Provincial Administration. Tpartnerami 

są Uniwersytet Cankırı Karatekin i Çankırı Agricultural Provincial Authority.  

 

 Zdjęcie 1: Uczestnicy projektu podczas szkolenia o produkcji żywności 

Według projektu, w Turcji uczestnictwo kobiet na rynku wynosi 24,8 % a wskaźnik 

bezrobocia kobiet wynosił 22,2 % w 2007 roku. Według spoisu ludności, populacja w Çankırı 

wynosiła 176.093 w 2008 roku. Udział populacji zawodowo aktywnej w przedziale 

wiekowym 15-64 lat w Çankırı to 65%. Wśród tej populacji jest 56.931 kobiet. W Çankırı, 

liczba siły roboczej  (zarówno kobiet jak I mężczyzn) wynosi 46.343, z czego tylko 18% to 

kobiety. Według badania Çankır na temat siły roboczej w 2007, jest tylko 26 MŚP, które 

zatrudniaja ponad 50 osób. W tych MŚP pracuje 84,5% mężczyzn i 15,5% kobiet. Jak widać, 

istnieje duży problem w zatrudnianiu kobiet w Çankırı. 

Powody tego są następujące: 1- brak umiejętności zawodowych wśród kobiet, 2 – 

Tradycjonalne role kobiet, opieka nad dziećmi I osobami starszymi, 3- paternalistyczna 

struktura rodziny, 4- niższy poziom wykształcenia kobiet, 5- imigracja z obszarów wiejskich 

do miast 6- ulepszenia technologiczne w sektorze rolniczym. 

 Projekt zdaje sobie sprawę, że istnieje coraz większy popyt na produkty wiejskie, 

szczególnie agrokulturowe i lokalne. Çankırı znajduje się tylko 120 km od Ankary, która jest 

dużą metropolią z 4,5 milionami mieszkańców. Projekt zakłada, że istnieje popyt na niektóre 

lokalne produkty, takie jak ser küpecik, sok żurawinowy (kızılcık ekşisi), filo dough (yufka), 

pickle (turşu), tarhana, płaski chleb (bazlama), itp. Są kobiety, które produkują te wyroby w 
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swoich domach, ale nie ma szkoleń na temat higieny żywności, marketingu, 

przedsiębiorczości, itp. Ten projekt zamierza polepszyć umiejętności kobiet w tych obszarach 

w celu obniżenia bezrobocia kobiet I zwiększenia popytu na produkty lokalne z regionu 

Çankırı.  

 Niektóre ogólne i szczegółowe cele projektu: 

 Wzmocnienie ekonomii I polepszenie środowiska pracy w celu zwiększenia 

zatrudnienia wśród kobiet poprzez rozwój umiejętności w regionie  Cankiri. 

 

Zdjęcie 2: produkcja ciasta Filo (yufka) 

 Uczyć sposobów rozwoju własnego  i rozwijać okazje do tego. 

 Dostarczyć okazji do wzrostu produkcji, zatrudnienia i wzrostu dochodu odnośnie 

“jakości-higieny”  w produkcji produktów lokalnych.   

 Za pomocą broszur zwiększać I promować zatrudnienie wśród kobiet. 

 Rozwijać ducha przedsiębiorczości wśród kobiet. 

 Zapobiegać i zmniejszać imigrację. 

Szczegółowe cele: 

 Edukacja kobiet w regionie odnośnie lokalnych produktów 

 Marketing lokalnych produktów produkowanych przez kobiety przy pomocy kobiet 

przedsiębiorców 

 Opracowanie przeszkód które stoją na drodze zatrudnienia kobiet. 

 Promocja nawyków higienicznych i jakości w produkcji lokalnych produktów 

 Założenie spółdzielni zrzeszającej kobiety produkujące lokalne produkty takie jak 

mleko I jego produkty, mąkę i wypieki. 

Niektóre działania w projekcie:  

 Utworzenie zespołu projektowego I informowanie społeczeństwa poprzez media 

 Zbudowanie biura projektu 

 Przygotowanie broszur 
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 Zebranie podań od kobiet, które uczestniczą w  “produkcji zgodnie z zasadami 

higieny”  

 Dostarczenie materiałów i urządzeń na szkolenia 

 Zbudowanie kuchni, gdzie będą odbywać się praktyki 

 Projekt strony internetowej projektu I platform do szkolenia wirtualnego 

 Wdrożenie szkolenia “produkcja zgodnie z zasadami higieny” 

 Wdrożenie szkolenia przedsiębiorczości 

 Podróże w ramach projektu 

 Rozpowszechnianie szkoleń wśród społeczeństwa 

 Identyfikacja firm zajmujących sie marketingiem lokalnych produktów I 

informowanie ich o projekcie 
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Zdjęcie 3: Uczestniczki projektu przygotowują dolma biber.  

 3.5. Dobra praktyka 4: Ekonomiczne I społeczne polepszenia dla kobiet dzięki hodowli 

gęsi      

Projekt był finansowany przez Turecki Program Akcesyjny i sub-programme  “Ochrona I 

polepszanie praw kobiet.” Numer projektu to TR0501.02 / A1 / 118. Koordynatorem projektu 

jest  SURKAL – Sustainable Rural and Urban Development Association. Osoba kontaktową 

jest Ms. Duygu SOYER i Ms. Arzu Banu Demiral (arzu@surkal.org ). Partnerem projektu jest 

Darboğaz Village Development Association. Całościowy budżet projektu wynosi 77.334 

Euro. Kwota dofinansowanie z UR wynosi 69.585 Euro. Data rozpoczęcia projektu to 

01/12/2007. Projekt trwał 12 miesiecy i zakonczył się 31/11/2008. Miejsce trwanie projektu 

to prowincja Kars w regionie południowo-wschodnim w mieście Selim i wiosce Darboğaz.  

  

Grupą docelowa projektu jest ludność zajmująca sie hodowlą gesi na obszarach wiejskich w 

prowincji Kars. Bezpośrednią grupą docelowa były kobiety wiejskie, które hodują, produkują 

i przechowują gęsi i sprzedają je w mieście lub na bazarze. Tą bezpośrednią grupa docelową 

było 50 kobiet z wioski Darboğaz. W projekcie zaplanowano 6 działań: 

1- Utworzenie zespołu projektu 

2- Analiza potrzeb grupy docelowej i spotkania z kobietami 

3- Szkolenie Gender i równouprawnienia 

4- Szkolenie o chorobach gesi i ptasiej grypie (Avian Influenza) 

5- Szkolenie jak używać inkubatora do jaj 

6- Ewaluacja i raport końcowy 

Drugie działanie odbyło się podczas  2 I 3 miesiąca trwanie projektut. Najpierw 

odbyły się 4 spotkanie z 50 kobietami w szkole w Darboğaz. Podczas tego spotkanie 
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uczestnicy dyskutowali o produkcji gesi w wiosce, znaczeniu tej produkcji dla rodzin, 

naturalnym procesdie inkubacji I korzyściach płynących z projektu. Na spotkanie dotyczące 

analizy potrzeb zaproszono wszystkie zainteresowane strony: Uniwersytet Caucasus, 

Provincial Agriculture Authority, District Governor, headmen, członków stowarzyszeń, 

członków spółdzielni, członków stowarzyszeń rolniczych oraz farmerów. Pierwsze spotkanie 

projektu odbyło się w Kars 27 marca 2008. Liczba uczestników spotkania to 114 osób. 

Podczas trwania projektu odbyło się 12 spotkań, w których uczestniczyło 257 osób.  

 

Trzecie działanie, szkolenie gender I na temat równouprawnienia, odbyło sie  

07.04.2008 – 11.04.2008 w Darboğaz. Odbyło się 6 sesji , w których uczestniczyło 30 

mężczyzn i 32 kobiety. Podczas tych spotkań dyskutowano na temat roli mężczyzn i kobiet w 

społeczeństwie, różnych punktach widzenia I podejściach do ról kobiet I mężczyzn, 

historycznym podejściu do roli kobiet I mężczyzn w rodzinie, podziale pracy. Drugie 

szkolenie odbyło się w czerwcu. W 6 sesjach wzięło udział  54 kobiet i 14 mężczyzn (w 

sumie 68 osób). Ostatnie szkolenie odbyło się w październiku, 8 sesji. Liczba uczestników to 

77 osób (30 mężczyzn i 47 kobiet). W sumie odbyły się  3 szkolenia z 20 sesjami i 207 

uczestnikami.  

 

  Czwarte działanie, szkolenie o chorobach gęsi I ptasiej grypie, odbyło się w kwietniu. 

Z powodu ciężkiej zimy w regionie Kar, większość działań była opóźniona. Uczestnicy 

zostali przeszkoleni odnośnie ptasiej grypy, konserwacji żywności, produkcji gęsi i ich 

hodowli. Liczba uczestników to 310 osób a liczba szkoleń to 30. Piąte działanie to szkolenie o 

inkubatorze jaj I hodowli młodych gęsi. Szkolenie zaczęło się w marcu i uczestniczyło w nich 

317 osób.  

 W ramach rozpowszechniania projektu wydano 300 broszur, 200 certyfikatów, 100 

zaproszeń, 3 banery i 3 plakaty.  

 

 Inne rezultaty: 

 Większa liczba kobiet-członków w Darboğaz Village Development Association 

 Po raz pierwszy kobiety I mężczyźni uczestniczyli razem w spotkaniach 

 Podniesienie status kobiet w rodzinie I wiosce 

 Niektóre kobiety uczestniczyły w spotkaniach w innych miastach I stworzyły sieć. 

 Uczestniczki projektu wzięły udział w programie TV .  
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4. ANALIZY I WNIOSKI DOBRYCH PRAKTYK 

Wszystkie przykłady dobrych praktyk w projekcie RURWOMBACK stały się ciekawym i 

cennym doświadczeniem dla nauki. W każdym kraju, pracownik naukowy wykazał, że 

istnieją podobieństwa i różnice pomiędzy krajami partnerskimi w zakresie ich działań, które 

koncentrują się na pracy kobiet wiejskich, szkoleniach, doradztwie i samozatrudnieniu. 

 

Analiza ta będzie służyć jako podstawa do opracowania pracy WP4: Wniosek o 

przystosowanie do trwałego nauki. Jego celem jest opracowanie w następnej fazie 

RURWOMBACK projektu adaptacji szkoleń i profesjonalnych urządzeń wskazujących na 

cechy tych zbiorowości. 

 

4.1. Analiza Dobrych Praktyk przez kraje partnerskie 

4.1.1. Grecja 

Partner grecki wybrał trzy dobre praktyki. Wszystkie te przykłady w Grecji są sklasyfikowane 

w ramach zatrudnienia. Mimo, że są one związane z zatrudnieniem, mają trzy różne 

właściwości: szkolenia, prywatną współpraca lokalna oraz doradztwo. 

 

Pierwsza dobra praktyka jest przeznaczona do pracy i szkoleń. Grupą docelową są bezrobotne 

kobiety w wieku od 22 do 64 lat. Ma ona dwa kluczowe elementy: proces doradztwa  

indywidualnego i udział w seminarium szkoleniowym na temat przedsiębiorczości. Rezultat 

projektu jest bardzo imponujący: 4.000 bezrobotnych kobiet wiejskich w wieku najczęściej od 

22 do 64 prawdopodobnie wejdzie na rynek pracy. 

 

Drugi przykład dobrej praktyki jest związany z zatrudnieniem i prywatnych współpracą 

lokalną. Celem kształcenia ustawicznego członków "Antigonides" jest promowanie lokalnych 

tradycji i dziedzictwa kulturowego. W wyniku projektu, spółdzielnia kobiet powstała we wsi 

Gonni z 18 członków. 

 

Ostatnia dobra praktyka koncentruje się na pracy, doradztwie, przedsiębiorczość wśród kobiet 

i samozatrudnieniu. Projekt założyło Centrum "Ergani ", które jest centrum poradnictwa. 

Kobiety wiejskie mogły skorzystać tam z  następujących usług dotyczących : pracy, 
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przedsiębiorczości, wsparcia psychologicznego, prawnego poradnictwa oraz tzw. mentoringu. 

 

4.1.2. Polska 

Polskie dobre praktyki to pięć przypadków. Ich klasyfikacja jest następująca: szkolenia, 

doradztwo i zatrudnienie, zdolność do zatrudnienia, szkolenia oraz doradztwo oraz 

zwiększenie mobilności nakierowujące na rynek pracy. 

Pierwsza dobra praktyka skupia się na szkoleniach i zatrudnieniu. 100 kobiet w wieku od 23 

do 50 lat uczestniczyły w  5-dniowym szkoleniu, które obejmowało zagadnienia z zakresu 

motywacji, poszukiwania pracy, dokumentacji i rozmowy kwalifikacyjnej. Dla niektórych 

uczestników, wynik tego szkolenia został określony jako cud. 59 ze 100 uczestniczek 

osiągnęły sukces a 40 z nich znalazły pracę. 

Druga dobra praktyka miała podobne cechy  do pierwszej praktyki. Dwadzieścia 

bezrobotnych  kobiet z gminy Podegrodzie. Uczestnicy zostali przyjęci na szkolenia i 

warsztaty dotyczące   następujących tematów: aktywne metody poszukiwania pracy, pisanie 

dokumentów aplikacyjnych: CV i list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, działania z 

autoprezentacji oraz szkolenie z asertywności. Nowatorskim elementem było utworzenie 

Biura Aktywizacji Zawodowej, którego celem jest podnoszenie świadomości na temat rynku 

pracy i umiejętności zawodowych. 

Trzecia dobra praktyka w Polsce była ukierunkowana na  kobiety z obszarów wiejskich i 

wadliwych.  Był to projekt LLP wykonywany we współpracy z 4 partnerami z różnych 

krajów UE. Główne działania obejmowały przeprowadzenie seminariów, warsztatów i 

konferencji, dwustronnych i wielostronnych wymian uczniowskich, przygotowanie i 

prowadzenie stron internetowych i innych działań online. Tematy modułów szkoleniowych 

to: 1 - Transfer kompetencji międzykulturowych, 2 - Kompetencje językowe, 3 - Kursy 

komputerowe; 4 - Samorząd, 5 - Aktywizacja obszarów wiejskich; oraz 6-Transfer 

różnorakiej europejskiej kultury kulinarnej. W rezultacie projektu stworzył możliwości dla 

osób kształcących się z zakresu agroturystyki. 

Kolejny przykład dobrych praktyk dotyczy konkretnych grup docelowych, tj. Kobiet 

wiejskich, które działają na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych na 

obszarach wiejskich, w tym działaczek Klubu Kobiet Wiejskich, liderów wsi, radnych, 
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nauczycieli, działaczy, klubów rolniczych, stowarzyszeń i fundacji oraz kobiet które działają 

nieformalnie.  

W trakcie realizacji projektu, grupy docelowe wzięły udział w szeregu szkoleń na temat 

kobiet i rozwoju organizowanych dla 40 działaczy, połączonych z doradztwem dla autorów 

projektów społecznych, podczas trzeciej ogólnopolskiej konferencji "Kobiety i Rozwój" z 

udziałem 60 działaczy oraz z publikacjami. 

Ostatnia, piąta, dobra praktyka z Polski odbyła się w Rzeszowie, gdzie znajduje się nasz 

polski partner BDCenter.  Celem projektu było promowanie kobiet wiejskich na rynku pracy 

poprzez edukację, rozwój umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz promowanie 

przedsiębiorczości. Posiada ona cztery główne działania: doradztwo zawodowe, kursy 

zawodowe, wsparcie dla zakładania własnej firmy i publikacje. W rezultacie, 40 kobiet 

korzysta z działań projektu. 

4.1.3. Turcja 

W Turcji, badacz przeanalizował cztery przypadki dobrych praktyk. Są one podzielone na:  

prace i poradnictwo zawodowe, doradztwo i szkolenia, szkolenia, produkcję żywności oraz 

marketing i szkolenia. 

 

Pierwsza dobra praktyka była ukierunkowana na kobiet wiejskie z miejscowości Alaniçi. 

Otrzymały one wskazówki dotyczące korzystania z mikro-kredytów. 104 kobiety z tej 

miejscowości otrzymały mikro-kredyt na otwarcie własnego przedsiębiorstwa. W ciągu 

jednego roku, 104 kobiety wykorzystało 200 TL (100 euro) na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej, takiej jak produkcja żywności, rzemiosła artystycznego i produktów 

wytwarzanych ręcznie. 

 

Druga dobra praktyka koncentruje się na kobietach zamieszkujących obszary wiejskie i 

poradnictwie zawodowym w mieście Çorum. Szczególnym celem jest rozwój 

przedsiębiorczości i poznanie nowoczesnych możliwości marketingowych przez 75 kobiet, 

które mieszkają na obszarach wiejskich. Najbardziej innowacyjnym aspektem tej dobrej 

praktyki jest otwarcie wiejskiego bazaru (pazar) gdzie kobiety ze wsi mogą sprzedawać swoje 

produkty w centrum miasta. 
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Trzecia dobra praktyka jest mieszanką szkoleń, edukacji, produkcji żywności i marketingu. 

Jest ona ciekawie ukazana w regionie Cankiri, gdzie znajduje się Uniwersytet Cankiri 

Karatekin, promotor projektu RURWOMBACK.  Grupą docelową jest 50 kobiet wiejskich, 

które uczestniczą w szkoleniach z rozwój własnego, marketingu, higieny, przedsiębiorczości, 

itp. 
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ZAŁĄCZNIKI 

1. ZATRUDNIENIE I SZKOLENIA  

1.1 Karta streszczająca Dobrą Praktykę 1 : Zatrudnienie i Szkolenia.  

 

NAZWA 

DZIAŁANIA   

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DLA BEZROBOTNYCH 

KOBIET W WIEKU OD 24 DO 64 LAT  

PAŃSTWO Grecja  

RODZAJ 

DZIAŁANIA  
Zatrudnienie i Szkolenia / Programy narodowe  

STRESZCZENIE 

AKCJI  

Działanie zatytułowane jest “PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DLA 

BEZROBOTNYCH KOBIET W WIEKU 24 - 64”, 

finansowane było przez Europejski Fundusz Społeczny 

(E.S.F.) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 

“Rozwój Zasobów Ludzkich” z Narodowych Strategicznych 

Ram Odniesienia - NSRO 2007 – 2013, Grecka Organizacja 

Zatrudnienia Siły Roboczej (OAED). Bezrobotne kobiety w 

wieku pomiędzy 22 a 64 rokiem życia, które były 

zainteresowane stworzeniem nowej spółki, były wzywane do 

przedstawienia swoich propozycji aplikacyjnych.  

Podstawowe wymagania były następujące:   

 być osobą bezrobotną oraz przejść przez proces 

indywidualnego poradnictwa  

 wziąść udział w seminarium szkoleniowym na temat 

przedsiębiorczości w Centrum Promocji Zatrudnienia 

(KPA) w Greckiej Organizacji Zatrudnienia Siły 

Roboczej (OAED).  

 być obywatelem Grecji lub obywatelem innego 

państwa - członka UE lub emigrantem posiadającym 

prawo do pobytu i pracy na terenie Grecji. 

Czas trwania stypendium to 36 miesięcy, a kwota dla każdego 

nowego operatora w ramach programu wyniosła 24.000,00 € 

podzielone na cztery (4) płatności 6.000,00 €. 
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GŁÓWNY CEL  

Głównym celem działań było wspieranie bezrobotnych kobiet 

do podjęcia zatrudnienia i do wejścia na rynek pracy poprzez 

finansowanie gospodarcze w celu założenia ich nowych 

przedsiębiorstw.  

ELEMENTY 

KLUCZOWE 

 Proces doradztwa indywidualnego. 

 Uczestnictwo w seminarium na temat 

przedsiębiorczości.  

KONTEKST  

Program wsparcia narodowego dla bezrobotnych kobiet 

między 22 a 64 rokiem życia, które są zainteresowane 

stworzeniem nowej spółki.   

PUNKT 

POCZĄTKOWY  

Akcja rozpoczęła się początkiem kwietnia 2010 roku. W 

szczególności kandydaci mogli zamieszczać swoje aplikacje 

od 9 kwietnia 2010.  

OPRACOWANIE I 

WDROŻENIE  

Projekt przewidywał : 

- Doradztwo w zakresie przedsiębiorczości 

- Seminaria szkoleniowe na temat przedsiębiorczości 

- Pełny i kompletny opis pomysłu działania biznesowego 

dotyczącego kluczowych cech technicznych i funkcjonalnych 

Słuchaj 

Zapis fonetyczny 

 

ZASOBY  (ludzkie,  

materialne  i 

finansowe) 

Projekt jest finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny 

(EFS)z osi 3, Priorytet 7,8,9  - "Ułatwienie dostępu do 

zatrudnienia”, a także ze środków krajowych. 

REZULTATY  

Głównym rezultatem tego działania był fakt ze 4000 

bezrobotnych kobiet w wieku od 22 do 64 lat mogło wejść na 

rynek pracy i w dynamiczny sposób założyć własne 

przedsiębiorstwo.   

UZUPEŁNIAJĄCE 

INFORMACJE O 

ZASOBACH  

http://www.oaed.gr/Pages/SN_929.pg   

http://ait.oaed.gr/ 



 5

ELEMENTY 

INNOWACYJNE  

Same to działanie można uznać za innowacyjne, ponieważ jest 

ono przeznaczone tylko dla kobiet w konkretnym wieku. Co 

więcej w ramach tego działania, podobne kroki były 

priorytetem dla nowych technologii lub działalności w 

sektorach innowacyjnych, a zwłaszcza w sektorze zielonej 

gospodarki  

 

 

1.2 Karta streszczająca Dobrą Praktykę 2: Zatrudnienie i Szkolenia.  

NAZWA 

DZIAŁANIA   

Promocja przedsiębiorczości wśród kobiet z terenów 

wiejskich  – Projekt  Kirkar  

PAŃSTWO Turcja 

RODZAJ 

DZIAŁANIA  
Poradnictwo, Szkolenia  

STRESZCZENIE 

AKCJI  

Projekt ten głównie promuje przedsiębiorczość kobiet na 

terenie wsi Corum a zwłaszcza dwóch miejscowości (Eskiköy 

and Esençay) poprzez prowadzenie 36 godzinnego szkolenia z 

zakresu przedsiębiorczości. Ponadto tworzy bazar wsi (rynek) 

w celu praktyki przez kobiet nowo wyuczonych umiejętności 

przedsiębiorczych w mieście Çorum. 

GŁÓWNY CEL  
Ogólnym celem jest wspieranie poprawy gospodarczej i 

społecznej kobiet, które mieszkają na obszarach wiejskich. 

ELEMENTY 

KLUCZOWE 

Szczególnym celem jest rozwój przedsiębiorczości oraz 

poznanie nowoczesnych możliwości marketingowych przez 

75 kobiet, które żyją na obszarze wiejskim.  

KONTEKST  
Projekt został przeprowadzony w Çorum w dwóch 

miejscowościach -  Eskiköy oraz Esençay.  

PUNKT 

POCZĄTKOWY  

 Stworzenie zespołu projektu  

 Przygotowanie strony internetowej projektu  

 Ocena badania i wybranie 75 kobiet  

 Oficjalny początek projektu to 28.07.2010.  
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OPRACOWANIE I 

WDROŻENIE  

 Przygotowanie programów i materiałów 

szkoleniowych 

 Szkolenia w realizacji programu 

 Wizytacja w wiosce 

 Zorganizowanie seminarium dla trzystu osób 

 Stworzenie rynku na terenie wsi 

 Zorganizowanie panelu tematowego na temat "Nowe 

trendy w popycie na produkty rolne" dla stu osób 

 Wdrożenie działań promocyjnych 

 Pomiar stopnia zadowolenia z rynku   

ZASOBY  (ludzkie,  

materialne  i 

finansowe) 

 Projekt jest finansowany przez Program Operacyjny 

Rozwoju Zasobów Ludzkich. Ten projekt był 

finansowany przez Instrument Pomocy 

Przedakcesyjnej (IPA)  w ramach Programu 

wspierającego Zatrudnienie Kobiet w 2010-2011. 

REZULTATY  

 Polepszenie umiejętności marketingowych i 

przedsiębiorczych u kobiet wiejskich  

 Podniesiono świadomość o sprawach kobiet i 

równości   

 Kobiety i mężczyźni na obszarach wiejskich są 

bardziej świadomi swojej trwałej działalności 

rolniczej, dobrych i złych praktyk w rolnictwie oraz 

możliwości dywersyfikacji produktów 

 Rozwiązano problem miejsca na rynek dla kobiet  

 Wzrost zainteresowania na produkty rolne i 

zadowolenie klienta na obszarach miejskich 

 Ma ono dotrzeć do 75 kobiet, tak aby podnieść ich 

świadomość na temat umiejętności przedsiębiorczych 

UZUPEŁNIAJĄCE 

INFORMACJE O 

ZASOBACH  

 http://www.kirkad.com/default.asp?id=41 
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ELEMENTY  

INNOWACYJNE  

 Projekt jest innowacyjny ponieważ ma on na celu 

stworzenie bazary wiejskiego. Bazar ten może 

rozwinąć umiejętności przedsiębiorcze kobiet 

wiejskich i zapewnić im możliwość zatrudnienia w 

mieście Çorum. 
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1.3. Karta Streszczająca Dobrą Praktykę 3 : Zatrudnienie i Szkolenia  

NAZWA 

DZIAŁANIA 

“Rozwój regionalny przekraczający granice i współpraca przy 

dokształcaniu osób dorosłych w regionach wiejskich” 

 

PAŃSTWO  Polska 

RODZAJ 

DZIAŁANIA 
Szkolenie 

STRESZCZENIE 

AKCJI 

Główne działania to przeprowadzenie seminariów, 

warsztatów i konferencji, dwustronnych i wielostronnych 

wymian słuchaczy, przygotowywanie stron internetowych i 

prowadzenie innych działań związanych z narzędziami 

internetowymi. Dokonana została wymiana doświadczeń 

między partnerami w zakresie zwyczajów i tradycji 

świątecznych. Przeprowadzono warsztaty kulinarne, które 

przyczyniły się do wzajemnego poznania sposobów 

przygotowywania, podawania i spożywania posiłków. Odbyły 

się 4 wizyty partnerskie, w czasie których zorganizowane były 

3 konferencje (w tym 1 w Polsce) oraz przeprowadzono 2 

razy warsztaty kulinarne  

GŁÓWNY CEL 

Wypracowanie przez organizacje partnerskie jednolitej 

koncepcji dotyczącej sposobu umożliwienia 

niewykształconym kobietom z regionów wiejskich dostępu do 

dalszego kształcenia. Znalezienie odpowiedzi na pytanie, 

jakie w tym celu metody nauczania muszą być zastosowane i 

jakie tematy poruszone oraz w jaki sposób można efektywnie 

wykorzystać technologie informacyjne i komunikacyjne. 
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ELEMENTY 

KLUCZOWE 

1. Przekazywanie kompetencji kulturowych ( poznanie 

własnego regiony i kultury wiejskiej) 

2. Kompetencje językowe ( języki obce- angielski, 

niemiecki) 

3. Kursy komputerowe ( kursy podstawowe, opracowanie 

stron internetowych, rachunkowość, obsługa poczty 

elektronicznej) 

4. Samo-zarządzanie ( moduł dokształcania pokazujący 

uczącym się jak organizować i zarządzać swoim 

czasem i pracą, zagadnienia z ekonomii, założenie i 

prowadzenie własnej działalności gospodarczej, 

ćwiczenia na wybranych przykładach) 

5. Aktywizacja regionu wiejskiego (akceptacja 

społeczności lokalnej, nawiązanie kontaktów z 

jednostkami administracji lokalnej, organizacjami, 

analiza socjalna regionu) 

6. Przekazywanie zróżnicowanej europejskiej kultury 

kulinarnej ( tematyka związana z cateringiem, 

gastronomią, zasadami zdrowego odżywiania się itp.) 

 

KONTEKST 

Lokalizacja : Polska, Niemcy, Litwa i Grecja 

Uczestnicy: Kobiety zainteresowane edukacją na temat 

turystyki wiejskiej  

PUNKT 

POCZĄTKOWY  
2006-2008 
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OPRACOWANIE I 

WDROŻENIE 

1. Selekcja kobiet zainteresowanych edukacją i szkoleniem na 

temat turystyko wiejskiej.  

2. Przekazywanie kompetencji kulturowych ( poznanie 

własnego regiony i kultury wiejskiej) 

3. Szkolenia ICT, kursy językowe, samo - zatrudnienie ;  

4. Aktywizacja terenów wiejskich  ;  

5. Transfer odmiennej europejskiej kultury kulinarnej ( 

tematyka związana z cateringiem, gastronomią, zasadami 

zdrowego odżywiania się, itd.) 

ZASOBY (ludzkie, 

materialne i 

finansowe) 

www.swrw.pl  

REZULTATY 

Słuchacze biorący udział w programie wraz ze słuchaczami 

organizacji partnerskich wyłonili 8 modułów, które mają się 

zawrzeć w programie dokształcania dorosłych. Opracowany 

został moduł – kompetencje językowe. Projekt wpłynął na 

zwiększenie świadomości, że turystyka wiejska może być 

źródłem dochodu dla rodziny i jednocześnie stwarzać warunki 

do samorealizacji. Zmotywowanie słuchaczy do podjęcia 

nauki obsługi komputera, okna na świat w warunkach 

wiejskich. Projekt stworzył motywację do własnego 

zaangażowania w dokształcanie się i własnego rozwoju. 

Słuchacze poznali nowe sposoby zdobywania wiedzy w domu 

i ośrodku szkolenia z wykorzystaniem komputera i Internetu.  

UZUPEŁNIAJĄCE 

INFORMACJE O 

ZASOBACH 

www.swrw.pl;   e-mail: swrw@swrw.pl 
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ELEMENTY 

INNOWACYJNE 

Projekt ten powinien zwiększyć wzajemne zrozumienie i 

rozwinąć pomysły na międzynarodową europeizacje oraz dać 

nowe możliwości kobietom jako grupie, która ma ograniczony 

dostęp do edukacji przez całe życie. Sytuacja kobiet na 

obszarach wiejskich jest szczególnie trudna, jeśli chodzi o 

dalsze szkolenia i prace zawodową. Powodem tego jest duża 

odległość od miejsca pracy, a także opieka nad dziećmi. 

Mamy zamiar rozwiązać problem za pomocą blended-

learningu. Opracowane pojęcie kwestii szkoleń dla kobiet na 

obszarach wiejskich obejmuje również przekazanie wiedzy na 

temat innych kultur, nauki języków i bezpośrednią wiedzę na 

temat innych krajów poprzez szkolenia za granicą. 
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1.3. Karta Streszczająca Dobrą Praktykę 4 : Zatrudnienie i Szkolenia  

NAZWA 

DZIAŁANIA 

Ekonomiczne I społeczne polepszenia dla kobiet dzięki 

hodowli gęsi 

 

PAŃSTWO  Turcja 

RODZAJ 

DZIAŁANIA 
Szkolenie 

STRESZCZENIE 

AKCJI 

Projekt dotyczył w zasadzie przeszkolenia kobiet wiejskich na 

temat hodowli gęsi. Były to szkolenia na temat problematyki 

płci i różnic w płci, chorób gęsi i ptasiej grypy oraz 

inkubatora do jaj a także hodowli młodych gęsi. W ramach 

projektu odbyło się szkolenie w miejscowości Darbogaz w 

prowincji Karscji, w południowo-wschodniej Turcji. 

Uczestniczyło w nim 50 kobiet szkolonych z ponad 70 

tematów szkoleń. 

GŁÓWNY CEL 

Głównym celem jest wspieranie podnoszenia poziomu 

ekonomicznego I społecznego kobiet wiejskich poprzez 

szkolenie ich na temat hodowli gęsi. 

ELEMENTY 

KLUCZOWE 

Specyficznym celem jest rozwój hodowli gęsi, równości płci, 

chorób gęsi, hodowli młodych zwierząt oraz użycia 

inkubatora do jaj poprzez wykorzystanie umiejętności 50 

kobiet z wioski Darboğaz.  

KONTEKST 
Miejsce trwanie projektu to prowincja Kars w mieście Selim i 

wiosce Darboğaz.  

PUNKT 

POCZĄTKOWY  

 Utworzenie zespołu projektu  

 Wybranie 50 kobiet 

 Analiza potrzeb wybranej grupy  

 Oficjalny początek projektu to 01.12.2007.  
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OPRACOWANIE I 

WDROŻENIE 

 Szkolenie Gender i równouprawnienia 

 Szkolenie o chorobach gesi i ptasiej grypie (Avian 

Influenza)  

 Szkolenie jak używać inkubatora do jaj oraz „Gosling” 

(Młode gęsi) 

ZASOBY (ludzkie, 

materialne i 

finansowe) 

Projekt był finansowany przez Central Finance and 

Contracting Unit. Działanie to byo wspierane przez sub-

programme “Ochrona oraz polepszanie praw kobiet”  

REZULTATY 

 Większa liczba kobiet-członków w Darboğaz Village 

Development Association 

 Po raz pierwszy w historii kobiety I mężczyźni 

uczestniczyli razem w spotkaniach 

 Wzrosła wiedza o nowoczesnej hodowli gęsi  

 Podniesienie status kobiet w rodzinie I wiosce 

 Niektóre kobiety uczestniczyły w spotkaniach w 

innych miastach I stworzyły sieć. 

 Uczestniczki projektu wzięły udział w programie TV  

UZUPEŁNIAJĄCE 

INFORMACJE O 

ZASOBACH 

http://www.surkal.org.tr/projectSummary.aspx  

ELEMENTY 

INNOWACYJNE 

Projekt jest innowacyjny ponieważ dotyczy głównego 

ekonomicznego I społecznego problemu prowincji Kars: 

hodowli gęsi . Poprzez szkolenia , kobiety wiejskie mogły 

wytwarzać swój lokalny produkt (hodować gęsi) bardziej 

produktywnie I efektywnie.  
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2. ZATRUDNIENIE, KONSULTACJE I PORADNICTWO  

2.1 Karta streszczająca Dobrą Praktykę 1 : Zatrudnienie, Konsultacje I Poradnictwo. 

NAZWA 

DZIAŁANIA 

Wykorzystanie mikro kredytów na rozwój życia kobiet na 

terenach wiejskich: Stowarzyszenie Miasta Alaniçi 

 

PAŃSTWO  Turcja 

RODZAJ 

DZIAŁANIA 
Zatrudnienie I Wskazówki / Program narodowy 

STRESZCZENIE 

AKCJI 

Rola mikro kredytów w rozwoju życia kobiet na terenach 

wiejskich jest wyjaśniona w tych dobrych praktykach. 

Stowarzyszenie kobiet zostało założone w mieście Alaniçi 

Town of Menemen w İzmir bez żadnych konkretnych celów.  

Głównym celem tej Akcji była promocja bezrobotnych kobiet 

wiejskich i ich zatrudnienia poprzez mikro kredyty I fundusze 

ekonomiczne.  

Podstawowe cele projektu były następujące:  

 Wzmocnić ekonomiczny I społeczny status kobiet oraz 

dziewcząt w Alaniçi poprzez mikro kredyty.  

 Zapewnienie samowystarczalnych dochodów dla 

kobiet I dziewcząt z wioski Alaniçi w celu 

zaspokojenia podstawowych ludzkich potrzeb ( 

żywności, schronienia, itd.)  

 Stworzyć nowe źródło dochdu dla kobiet I dziewczyn 

z Alaniçi poprzez sztukę tradycyjną I rękodzieła.  

 Zapewnić inne fundusze dla kobiet I dziewczyn z 

Alaniçi jeśli nie mają one możliwości na otrzymanie 

wsparcia finansowego z formalnych instytucji.  

 Zobaczyć jak mikro kredyty zostały wdrożone w 

Alaniçi I jak można rozwiązać problem w wdrażaniu 

system mikro kredytów.  
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GŁÓWNY CEL 

Głównym celem tej Akcji była promocja bezrobotnych kobiet 

wiejskich i ich zatrudnienia poprzez mikro kredyty I fundusze 

ekonomiczne na założenie nowych firm. 

ELEMENTY 

KLUCZOWE 

 Nauka o wykorzystaniu mikro – kredytów oraz 

konsultacje o przedsiębiorczości  

 Kupowanie dóbr I wyposażenia do produkcji 

rękodzieł.  

 Produkcja I marketing wyrobów ręcznych przez 

kobiety – przedsiębiorców z terenów wiejskich  

KONTEKST 

Krajowy / lokalny program da bezrobotnych i wiejskich 

kobiet bądź dziewczyn między 15 a 60 rokiem życia, które 

planują założenie własnego małego biznesu. 

PUNKT 

POCZĄTKOWY  

Projekt rozpoczyna się w maju 2006. Kończy się on w maju 

2007 roku.   

OPRACOWANIE I 

WDROŻENIE 

Projekt przewidywał:  

 Udzielanie mikro – kredytów i finansowanie w 

dziedzinie przedsiębiorczości wiejskiej.  

 Poradnictwo i szkolenia o mikro – kredytach, 

przedsiębiorczości i marketingu.  

 Realizacja projektu poprzez produkcję rękodzieła I 

ręcznie wykonanych dzieł artystycznych  

ZASOBY (ludzkie, 

materialne i 

finansowe) 

Działanie jest finansowane przez Fundacje Kobiet Pracy. 

REZULTATY 

Głównym efektem działań było to, że wzięło w nim udział 

104 kobiety i dziewczyny powyżej 15 roku życia (2004). 

Wśród 104, pięć z nich było analizowanych pod względem 

wpływu projektu. Pięć kobiet – przedsiębiorców z 

powodzeniem zrealizowała projekt. Dla każdej kobiety,kwota 

kredytu wynosiła 200 YTL (100 Euro). Ramy czasowe 

wynosiły 8 miesięcy.  
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UZUPEŁNIAJĄCE 

INFORMACJE O 

ZASOBACH 

Zanbak, Tuğba, 2008. Kırsal Kadının Kalkındırılmasında 

Mikrokredi Kullanımı: Alaniçi Köyü Örneği, Bornova, İzmir, 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Fen 

Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı.  

ELEMENTY 

INNOWACYJNE 

Projekt był jednym z pierwszych udanych realizacji 

przedsięwzięcia mikro – kredytów w ramach obszarów 

wiejskich kobiet I dziewczątoraz rozwoju obszarów wiejskich. 

Zamiast dotacji, mikro – kredyty pomagaja beneficjentom 

spłacić kredyt. W rezultacie , musiały one odnieść sukces w 

swoich przedsiębiorczych staraniach. Ma to charakter 

innowacyjny, ponieważ działania te są priorytetem dla 

bezrobotnych I niewykształconych kobiet bądździewcąt, które 

żyją na terenach wiejskich ( miejscowości Alaniçi).  
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2.2 Karta streszczająca Dobrą Praktykę 2 : Zatrudnienie, Konsultacje I Poradnictwo. 

NAZWA 

DZIAŁANIA 
Centrum Ergami 

PAŃSTWO  Grecja 

RODZAJ 

DZIAŁANIA 
Zatrudnienie I Konsultacje 

STRESZCZENIE 

AKCJI 

"Ergani"Centrum jest pozarządową organizacją non - profit, 

która powstała w 1991 roku przez zespół instytucji w 

Salonikach, który był wyczulony na problemy kobiet. 

Głównym celem tego centrum jest wspieranie kobiet w 

zatrudnieniu oraz ich poparcie dla płynnej integracji na rynku 

pracy. Tak więc, centrum zapewnia wsparcie dla kobiet w 

kwestiach takich jak: 

 integracji lub reintegracji na rynku pracy 

 poprawa ich stanowisk pracy 

 tworzenie lub poprawy ich przedsiębiorstw 

 tworzenie nowych spółdzielni lub rozwój spółdzielni, 

które już istnieją 

 zapoznanie się i wykorzystywanie nowych technologii 

GŁÓWNY CEL 

Ogólnym celem Centrum Ergani jest tworzenie odpowiednich 

warunków dla każdej kobiety, która prosi o wsparcie aby jak 

najlepiej wykorzystać możliwości, jakie mogą pojawić się w 

jej środowisku zawodowym i społecznym i ogólnie w życiu. 

ELEMENTY 

KLUCZOWE 

• Szkolenie przez całe życie 

• Doradztwo w sprawach zatrudnienia 

• Promocja przedsiębiorczości kobiet i samozatrudnienia  

KONTEKST 
Pozarządowa organizacja non – profit, która jest wyczulona 

na problemy kobiet.  

PUNKT 

POCZĄTKOWY  

Centrum „Ergami” powstało w 1991 roku przez zespół 

instytucji w Salonikach.  
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OPRACOWANIE I 

WDROŻENIE 

Centrum w celu opracowania i wdrożenia swoich celów, 

założył i ustalił następujące sektory swoich usług: 

 Służby ds. zatrudnienia 

 Usługi na rzecz przedsiębiorczości 

 Usługi wsparcia psychologicznego 

 Doradztwo prawne 

 Mentoring 

 Klub Nowych Technologii 

Każdy sektor tych usług organizuje spotkania i seminaria w 

celu zainteresowania kobiet do uzyskania informacji, aby  

rozwijać ich umiejętności i zdolności poprzez ramy 

konsultacyjne. 

 

ZASOBY (ludzkie, 

materialne i 

finansowe) 

Zasoby finansowe: Obecnie finansowane z budżetu Inicjatyw 

i Zatrudnienia UE.  

Zasoby ludzkie:  

 Gmina Sykies (www.sykies.gr) 

 Stowarzyszenie Eksporterów  Północnej Grecji 

(www.seve.gr) 

 Centrum Szkolenia Zawodowego Seve-SBBE-TIF 

(www.kekssd.gr) 

 Sieć Kobiet Przedsiębiorczych Centrum Ergami 

 Anatoliki SA, Agencji Rozwoju Wschodniej Saloniki 

(www.anatoliki.gr) 

 Instytut Edukacji Technologicznej Alexander w 

Salonikach (www.teithe.gr) 

 Uniwersytet Zachodniej Macedonii (www.uowm.gr)  
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REZULTATY 

 integracja lub reintegracja na rynku pracy 

 poprawa stanowisk pracy kobiet  

 tworzenie lub poprawy ich przedsiębiorstw 

 tworzenie nowych spółdzielni lub rozwój spółdzielni, 

które już istnieją 

 zapoznanie się i wykorzystywanie nowych technologii 

UZUPEŁNIAJĄCE 

INFORMACJE O 

ZASOBACH 

http://www.ergani.gr/ 

ELEMENTY 

INNOWACYJNE 

Centrum Ergami oferuje usługi, które są rejestrowane w  bazie 

danych potrzeb pracodawców wobec pracowników. Dzięki tej 

bazie danych zainteresowane kobiety mogą łatwo znaleźć 

pracę, w zależności od ich umiejętności (pośrednictwo pracy). 

Baza jest regularnie aktualizowana, ponieważ Centrum 

Ergami i pracodawcy prowadzą regularną komunikację i 

współpracę. 

Co więcej, na stronie internetowej Ergani pracodawca może 

złożyć  odpowiedni wniosek, jeżeli potrzebuje nowych 

pracowników do swojej firmy. Jedyne, co musi zrobić, to 

wypełnić formularz z informacją o swojej firmie, dołączyć 

krótki opis dostępnych stanowiska pracy oraz profilu 

wymagań swoich przyszłych pracowników. 
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2.3 Karta streszczająca Dobrą Praktykę 3 : Zatrudnienie, Konsultacje I 

Poradnictwo. 

NAZWA 

DZIAŁANIA 
„Kobieta aktywna – Kobietą jutra” 

PAŃSTWO  Polska 

RODZAJ 

DZIAŁANIA 
Poradnictwo, Szkolenie oraz Zatrudnienie 

STRESZCZENIE 

AKCJI 

Centrum Pomocy Społecznej w Rybniku zdecydował się 

pomoc kobietom, które były bezrobotne przez okres dłuższy 

niż 2 lata i stworzył program „Kobieta aktywna – Kobietą 

jutra” obejmujący 100 kobiet pozostających na długotrwałym 

bezrobociu. Kobiety mają więcej problemów niż mężczyźni 

przy skutecznym utrzymaniu równowagi pomiędzy życiem 

rodzinnym I zawodowym.  Urlop macierzyński, urlop 

wychowawczy, dni wolne z uwagi na opiekę nad dzieckiem 

lub prawne regulacje chroniące kobietę w miejscu pracy – 

wszystko to świadczy o tym, że o wiele ciężej jest kobietom 

pracującym. Powrót po długiej przerwie do pracy jest nawet 

jeszcze bardziej trudniejszy. 

GŁÓWNY CEL 
Motywowanie i uaktywnianie kobiet, które były bezrobotne 

przez ponad 2 lata, tak aby mogły znaleźć zatrudnienie. 

ELEMENTY 

KLUCZOWE 

5 - dniowe sesje z trenerem pracy: motywacyjne, 

przygotowania do poszukiwania pracy: dokumenty, wywiad 

pracy, itp. 

KONTEKST 

Lokalizacja : Rybnik, region Silesia. 

Uczestnicy : kobiety bezrobotne od ponad 2 lat. 

PUNKT 

POCZĄTKOWY  
01.10.2005-30.09.2007 
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OPRACOWANIE I 

WDROŻENIE 

 Wybór uczestniczek bazujący na wypełnionych 

kwestionariuszach. 

 Indywidualna rozmowa z specjalista zawodowym. 

 Szkolenie z zakresu motywacji i aktywizacji 

zawodowej.  

 Szkolenie zawodowe z zakresu sprzedaży, gotowania, 

opieki nad dzickiem, florystyki, pracownika 

biurowego.  

 Szkolenie „ mała spółka” – jak założyć własną firmę  

 6 miesięczne szkolenie w spółkach  

 Prawna pomoc dla kobiet z trudną sytuacją życiową  

ZASOBY (ludzkie, 

materialne i 

finansowe) 

ESF, OP HRD 2004-2006, Działanie 1.6 Zawodowa 

Integracja i Reintegracja Kobiet 

REZULTATY 
Przed rozpoczęciem programu szacujemy, że ze 100 kobiet, 

40 znajdzie pracę. W końcu udało się to 59 z nich. 

UZUPEŁNIAJĄCE 

INFORMACJE O 

ZASOBACH 

www.pomocspoleczna.rybnik.pl/kobieta 

ELEMENTY 

INNOWACYJNE 

Działania przewidziane w projekcie przewidują indywidualną 

pracę z poradnikiem zawodowym, wsparcie psychologiczne, 

stały kontakt z pracownikiem socjalnym i opiekę nad osobą 

niesamodzielną (szczególnie dzieci w wieku poniżej siedmiu 

lat) 
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2.4 Karta streszczająca Dobrą Praktykę 4 : Zatrudnienie, Konsultacje I Poradnictwo. 

NAZWA 

DZIAŁANIA 

"Kobiety i Rozwój. Kobiety aktywne na rzecz 

zrównoważonego rozwoju lokalnych społeczności" 

PAŃSTWO  Polska 

RODZAJ 

DZIAŁANIA 
Szkolenie i Zatrudnienie 

STRESZCZENIE 

AKCJI 

Celem projektu są kobiety, które działają na rzecz 

zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych na 

obszarach wiejskich, w tym działaczki Klubu Kobiet 

Wiejskich,  przywódców wsi, radnych, nauczycieli, działaczy 

klubów rolniczych, stowarzyszeń i fundacji oraz kobiet, które 

działają nieformalne . 

GŁÓWNY CEL 

- spotkanie z lokalnymi aktywnymi kobietami w Polsce 

- wymiana doświadczeń w rozwiązywaniu lokalnych 

problemów 

- rozwój własny, zdobywanie nowych doświadczeń oraz 

wiedzy w celu rozwoju społeczności 

- zapoznanie się z najlepszymi praktykami z lokalnej 

współpracy 



 7

ELEMENTY 

KLUCZOWE 

Projekt realizował: 

  - Szkolenia z serii "Kobiety i Rozwój", z których każdy 

składa się z czterech dwudniowych warsztatów, w tym 

obejmuje wykłady, jak wprowadzić zmiany społeczne i 

motywować społeczność, jak pozyskać fundusze na 

działalność i jak korzystać z funduszy unijnych. Szkolenia 

przeznaczone są dla 40 kobiet pracujących na obszarach 

wiejskich; 

- Porady dla autorów projektów społecznych, który zostały 

przygotowane w ramach cyklu szkoleń "Kobiety i Rozwój", 

konsultacją zostanie objętych 10 projektów; 

  - III ogólnopolska konferencja "Kobiety i Rozwój", 

zaplanowana na 29-30 stycznia 2010 w Krakowie, w której 

będzie uczestniczyć 60 działaczy z obszarów wiejskich; 

  - Publikacja - kronika kobiet z obszarów wiejskich, która 

będzie tworzona przez uczestników projektu. 

KONTEKST 

Lokalizacja: Polska – tereny wiejskie 

Uczestnicy : działaczki Klubu Kobiet Wiejskich,  

przywódców wsi, radnych, nauczycieli, działaczy klubów 

rolniczych, stowarzyszeń i fundacji oraz kobiety, które 

działają nieformalne . 

PUNKT 

POCZĄTKOWY  
09.2009 – 08.2010 
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OPRACOWANIE I 

WDROŻENIE 

4. Publikacje z zaproszeń na szkolenia z serii "Kobiety i 

Rozwój", z których każdy składa się z czterech 

dwudniowych warsztatów, w tym obejmuje wykłady, 

jak wprowadzić zmiany społeczne i motywować 

społeczność, jak pozyskać fundusze na działalność i 

jak korzystać z funduszy unijnych. Szkolenia 

przeznaczone są dla 40 kobiet pracujących na 

obszarach wiejskich; 

5. Porady dla autorów projektów społecznych, który 

zostały przygotowane w ramach cyklu szkoleń 

"Kobiety i Rozwój", konsultacją zostanie objętych 10 

projektów; 

6. III ogólnopolska konferencja "Kobiety i Rozwój"  

7.  Publikacja - kronika kobiet z obszarów wiejskich, 

która będzie tworzona przez uczestników projektu 

ZASOBY (ludzkie, 

materialne i 

finansowe) 

Projekt uzyskał wsparcie finansowe z NGO w Islandii, 

Lichtenstain’ie, Norwegii oraz w Polsce.  
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REZULTATY 

Kobiety i Rozwój. Przewodnik dla kobiet pracujących na 

rzecz rozwoju społeczności, wyd. E. Furgał, N. Sarata, pod 

redakcją N. Sarata, wyd. Przestrzeń Kobiet Fundacji, Kraków 

2008. 

Kobiety i Rozwoj. Kronika działalności kobiet z obszarów 

wiejskich, wyd. E. Furgał, J. Struzik, pod red. J. Struzik, Ed. 

Fundacja Przestrzeń Kobiet, Kraków 2010 

Konferencja "Kobiety i Rozwój" jest okazją do: 

- Udziału w dyskusjach na temat działalności kobiet na 

obszarach wiejskich, 

- Udziału w warsztatach o finansowaniu działalności 

społecznej na obszarach wiejskich, 

- Wymianie wiedzy i doświadczeń, 

- Nawiązywaniu wartościowych kontaktów 

- Przedstawienie swoich społeczności lub organizacji w 

trakcie mini - forum 

UZUPEŁNIAJĄCE 

INFORMACJE O 

ZASOBACH 

Koordynator projektu: Ewa Furgał, numer telefonu: 012 423 

13 28 lub e-mail: ewa.furgal @ przestrzenkobiet.pl 

W ramach projektu  Stowarzyszenie Wsi "Zielona Przestrzeń 

" prowadzi się badania na temat działalności kobiet w 

społecznościach lokalnych; prezentowane są na bieżąco na 

stronie www.kobietynawsi.pl 

http://zielona.org 

http://kobietynawsi.pl 
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ELEMENTY 

INNOWACYJNE 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju "Zielona Przestrzeń ", do 

końca projektu obserwowało 48 społeczności lokalnych na 

terenie całego kraju pod względem kobiet i podawało 

szczegóły na ich temat na stronie www.kobietynawsi.pl,  

gdzie tworzy się opis regionów wiejskich, zbierane są 

artykuły na temat aktywnych kobiet, ich organizacji oraz 

liczby działaczy już nie żyjących. Na stronie można również 

ręcznie dodać informacje o Twojej firmie lub organizacji 

KGW innego typu. oraz rozwijać stronę internetową "Kobiety 

na wsi ", prowadzoną przez Stowarzyszenie Wsi "Zielona 

Przestrzeń” 
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3. ZATRUDNIENIE, SAMO – ZATRUDNIENIE I MARKETING 

3. 1.  Karta streszczająca Dobrą Praktykę 1 : Zatrudnienie, Samo – zatrudnienie I 

Marketing  

NAZWA 

DZIAŁANIA 
Agroturystyczna Współpraca Kobiet z Gonni “Antigonides”    

PAŃSTWO  Grecja 

RODZAJ 

DZIAŁANIA 
Zatrudnienie/ Prywatna współpraca lokalna 

STRESZCZENIE 

AKCJI 

Agroturystyczna Współpraca Kobiet powstała w Gonni w 

prefekturze Larissa w lutym 2004 r. przez kobiety 

zamieszkujące tereny wiejskie tej miejscowości i na dzień 

dzisiejszy posiada 18 aktywnych członków. Liczba członkiń 

może ulec zmianie, gdyż każda kobieta może dołączyć do tej 

kooperacji. Celem tej spółdzielni jest zatrudnienie kobiet 

wiejskich do produkcji i marketingu produktów tradycyjnych. 

Uczestniczą w programach szkoleniowych organizowanych 

przez różne organizacje krajowe (np. Ministerstwo Rozwoju 

Obszarów Wiejskich i Gospodarki Żywnościowej, 

Ministerstwo Edukacji, Kształcenia Ustawicznego i wyznań) 

na tematy związane z higieną i bezpieczeństwem żywności,  

marketingu itp. 

Produkty i usługi „Antigonides” obejmują:  

Lokalne tradycyjne słodycze, dżemy, tradycyjne pasztety, 

ręcznie robiony makaron, sos pomidorowy, słodycze na 

wesela i chrzciny, likiery, usługi cateringowe oraz E – 

sprzedaż przez Internet. 

GŁÓWNY CEL 

Celem tej spółdzielni jest zatrudnienie kobiet wiejskich do 

produkcji i marketingu produktów tradycyjnych, ale również 

zachowanie lokalnej kultury żywieniowej  i nie żywieniowych 

skarbów. 

ELEMENTY 

KLUCZOWE 

- Uczenie się przez całe życie członków „ Antigonides” 

- Promocja lokalnej tradycji i kulturalnego dziedzictwa 
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KONTEKST 
Lokalna współpraca kobiet która składa się z 18 członkiń ze 

wsi Gonni.  

PUNKT 

POCZĄTKOWY  

Kooperacja „Antigonides” została ufundowana w lutym 2004 

roku przez bezrobotne kobiety.  

OPRACOWANIE I 

WDROŻENIE 

Jako najważniejszy punkt w rozwoju tej spółdzielni, jej 

członkinie podają edukacje i szkolenia.  Tak więc, członkinie 

"Antigonides" uczestniczą w  seminariach szkoleniowych w 

celu utrzymania konkurencyjności, aby obserwować rozwoju 

sektora produkcji i być dobrze  poinformowanym. 

ZASOBY (ludzkie, 

materialne i 

finansowe) 

Fundusze z Sektora Programów Operacyjnych (np. na rozwój 

obszarów wiejskich, przedsiębiorczości wśród kobiet), jak 

również z wkładu własnego.  

REZULTATY 

 zmniejszenie liczby bezrobotnych kobiet wiejskich 

 tworzenie nowych miejsc pracy i nowych źródeł 

dochodów 

 poprawa dochodów rodziny 

 poprawa gospodarczej i społecznej sytuacji kobiet 

 wzmocnienie pozycji kobiet i ich roli w obszarach 

rolniczych, ich udział w grupie decydentów, 

podtrzymywanie tradycji i rozwój kultury 

 udział w lokalnym rozwoju endogenicznym 

UZUPEŁNIAJĄCE 

INFORMACJE O 

ZASOBACH 

http://www.ebloko.gr/ 
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ELEMENTY 

INNOWACYJNE 

"Antigonides" sprzedaje swoje produkty przez Internet 

poprzez usługę „ebloko” (http://www.ebloko.gr/). „Ebloko” 

jest rodzajem elektronicznego rynku, który umożliwia 

konsumentom otrzymywanie produktów greckich 

producentów i wytwórców w niskich cenach, a nawet 

otrzymać je z dostawa do domu, jeśli wolą. 

Tak więc, wszystkie produkty spółdzielni są prezentowane ze 

wszystkimi detalami, tak aby każdy z nas mógł nie tylko 

kupić je w cenach producenta, ale także wiedząc, że kupuje 

oryginalne greckie produkty. 
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3. 2.  Karta streszczająca Dobrą Praktykę 1 : Zatrudnienie, Samo – zatrudnienie I 

Marketing  

NAZWA 

DZIAŁANIA 
"Uwierz w siebie" 

PAŃSTWO  Polska 

RODZAJ 

DZIAŁANIA 

Szkolenie I zdolność do zatrudnienia, wzrost mobilności na 

rynku pracy 

STRESZCZENIE 

AKCJI 

Celem projektu było podniesienie zdolności do zatrudnienia 

dwudziestu długotrwale bezrobotnych kobiet poprzez 

kompleksowe przygotowanie do aktywnego poszukiwania 

pracy. Szkolenia były skierowane do kobiet z terenu gminy 

Podegrodzie, które nie posiadały wyższego wykształcenia. 

GŁÓWNY CEL 

Ukazanie zdolności do zatrudnienia 20 kobietom 

pozostającym długo osobami bezrobotnymi, poprzez 

odpowiednie przygotowanie do aktywnego poszukiwania 

pracy.  

ELEMENTY 

KLUCZOWE 

• Wizaż z elementami stylistyki  

• Metod aktywnego poszukiwania pracy  

• Pisania dokumentów aplikacyjnych: CV i listu 

motywacyjnego  

• Rozmowa kwalifikacyjna  

• Zajęcia z autoprezentacji  

• Szkolenie z asertywności 

KONTEKST 

Lokalizacja: miasto Podegrodzie  

Uczestnicy: kobiety długo bezrobotne nie posiadające 

wyższego wykształcenia  

PUNKT 

POCZĄTKOWY  
01.01.2009 – 30.06.2009 
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OPRACOWANIE I 

WDROŻENIE 

1. Wybór uczestniczek 

2. Spotkanie z profesjonalnym doradcą w celu poznaniu 

własnych możliwości i umiejętności 

3. Szkolenia i warsztaty z zakresu umiejętności 

poszukiwania pracy, podnoszenia mobilności na rynku 

pracy oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości i 

pewności siebie 

ZASOBY (ludzkie, 

materialne i 

finansowe) 

6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia aktywności 

zawodowej na obszarach wiejskich 

Koordynator: Fundacja Europa +  

REZULTATY 

1.Kompleksowe przygotowanie uczestników projektu do 

aktywnego poszukiwania pracy. 

2.Poprawa mobilności na rynku pracy. 

3.Zwiększenie poczucia własnej wartości i pewności siebie. 

4.Zaprojektowanie broszury zawierającej przykłady 

potrzebnych dokumentów przy aplikowaniu i poszukiwaniu 

pracy.   

UZUPEŁNIAJĄCE 

INFORMACJE O 

ZASOBACH 

http://www.europaplus.pl/info-pokaz,12.html 

ELEMENTY 

INNOWACYJNE 

„Bardzo pomocne były zajęcia z wizażu i stylistyki. 

Prowadząca uświadomiła nam, że podczas starania się o 

pracę istotne są nie tylko nasze dokumenty ale i nasz wygląd. 

Pokazała nam jak dobierać makijaż i ubiór na rozmowę 

kwalifikacyjną. Cenne było również doświadczenie zdobyte 

podczas symulacyjnej rozmowy ze specjalistą ds. rekrutacji a 

zwłaszcza kwestia związana z pytaniami zadawanymi podczas 

rozmowy kwalifikacyjnej. 
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3. 3.  Karta streszczająca Dobrą Praktykę 3 : Zatrudnienie, Samo – zatrudnienie I 

Marketing  

NAZWA 

DZIAŁANIA 
Zdolne ręce, ze wsi do 

PAŃSTWO  Turcja 

RODZAJ 

DZIAŁANIA 
Szkolenie, Edukacja, Produkcja Żywności I Marketing 

STRESZCZENIE 

AKCJI 

Projekt podejmuje próby zwiększenia zatrudnienia kobiet w 

regionie  Çankırı przez szkolenia w zakresie produktów 

lokalnych, higieny żywności, przedsiębiorczości i marketingu 

GŁÓWNY CEL 

 Wzmocnienie ekonomii I polepszenie środowiska 

pracy w celu zwiększenia zatrudnienia wśród kobiet 

poprzez rozwój umiejętności w regionie  Cankiri. 

 Uczyć sposobów rozwoju własnego  i rozwijać okazje 

do tego. 

 Dostarczyć okazji do wzrostu produkcji, zatrudnienia i 

wzrostu dochodu odnośnie “jakości-higieny”  w 

produkcji produktów lokalnych.   

 Przygotować i rozpowszechnić broszurę, aby 

zmniejszyć wyroki w społeczeństwie  

 Rozwijać ducha przedsiębiorczości wśród kobiet. 

 Zapobiegać i zmniejszać imigrację. 

ELEMENTY 

KLUCZOWE 

 Edukacja kobiet w regionie odnośnie lokalnych 

produktów 

 Marketing lokalnych produktów produkowanych przez 

kobiety przy pomocy kobiet przedsiębiorców 

 Opracowanie przeszkód które stoją na drodze 

zatrudnienia kobiet. 

 Promocja nawyków higienicznych i jakości w 

produkcji lokalnych produktów 

 Założenie spółdzielni zrzeszającej kobiety produkujące 

lokalne produkty takie jak mleko I jego produkty, 

mąkę i wypieki. 
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KONTEKST Projekt został przeprowadzony w mieści Çankırı. 

PUNKT 

POCZĄTKOWY  

 Utworzenie zespołu projektowego I informowanie 

społeczeństwa poprzez media 

 Zbudowanie biura projektu 

 Przygotowanie broszur 

 Projekt oficjalnie rozpoczyna się 30.07.2010.  

OPRACOWANIE I 

WDROŻENIE 

 Zebranie podań od kobiet, które uczestniczą w  

“produkcji zgodnie z zasadami higieny”  

 Dostarczenie materiałów i urządzeń na szkolenia 

 Zbudowanie kuchni, gdzie będą odbywać sie praktyki 

 Projekt strony internetowej projektu I platform do 

szkolenia wirtualnego 

 Wdrożenie szkolenia “produkcja zgodnie z zasadami 

higieny” 

 Wdrożenie szkolenia przedsiębiorczości 

 Podróże w ramach projektu 

 Rozpowszechnianie szkoleń wśród społeczeństwa 

 Identyfikacja firm zajmujących sie marketingiem 

lokalnych produktów I informowanie ich o projekcie 

ZASOBY (ludzkie, 

materialne i 

finansowe) 

6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia aktywności 

zawodowej na obszarach wiejskich 

Koordynator: Fundacja Europa +  

REZULTATY 

W wyniku projektu, 50 kobiet zostało przeszkolonych z 

zakresu produkcji żywności. Wśród 50, 20 z nich było 

przeszkolonych na temat przedsiębiorczości. W rezultacie, w 

połowie kadencji 15 kobiet zostało zatrudniony a 7 z nich 

stanie się przedsiębiorcami. Ponadto, spółdzielnia ustaliła że 

jej celem jest produkcja i sprzedaż produktów spożywczych. 

 

UZUPEŁNIAJĄCE 

INFORMACJE O 

ZASOBACH 

http://cankirihunerlieller.com  

Kontakt : Koordynator Projektu : Ms. Fulya Köroğlu, 

fulya.koroglu@hotmail.com 
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ELEMENTY 

INNOWACYJNE 

Projekt jest innowacyjny, ponieważ daje możliwość zdobycia 

umiejętności niezbędnych dla kobiet wiejskich, które 

wyemigrowały do centrum miasta lub wsi, kobiet żyjących na 

wsi do produkcji lokalnych produktów według standardów 

zdrowia i higieny oraz wprowadzania ich na rynek za 

pośrednictwem spółdzielni. Umożliwia także uczestnikom 

szkoleń, rozwijanie swoich umiejętności przedsiębiorczych. 
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3.4. Karta streszczająca Dobre Praktyki 4 : Zatrudnienie, samo – 

zatrudnienie i marketing.  

NAZWA 

DZIAŁANIA 

"Wyrównać szanse - aktywizacja kobiet z terenów wiejskich 

powiatu rzeszowskiego " 

PAŃSTWO Polska 

RODZAJ 

DZIAŁANIA 

Szkolenie i poradnictwo, promocja mobilizacja umiejętności 

na rynku pracy  
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STRESZCZENIE 

AKCJI  

Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina 

Strugu" zaprasza: 

kobiety bezrobotne i poszukujące pracy, bierne zawodowo, o 

niskich i nieodpowiednich kwalifikacjach, powracających na 

rynek pracy na obszarach wiejskich powiatu rzeszowskiego 

do udziału w projekcie: 

"Wyrównać szanse - aktywizacja kobiet z terenów wiejskich 

powiatu rzeszowskiego ", którego celem jest aktywne 

wspieranie kobiet na rynku pracy poprzez edukację, 

rozwijanie umiejętności poruszania się na tymże rynku , 

promowanie przedsiębiorczości. 

Każdy sklasyfikowany uczestnik będzie mógł skorzystać z  

następujących form wsparcia: 

- Diagnozy potrzeb zawodowych (doradztwo, Indywidualne 

Plany Działania) 

- Szkolenia i aktywizacja motywacyjna 

- Specjalistyczne szkolenia i kursy zawodowe w 

zewnętrznych instytucjach szkoleniowych, 

- Szkolenie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności 

gospodarczej, 

- Pełne wsparcie doradcze w prowadzeniu własnej 

działalności gospodarczej (biznesowe, prawne, finansowe) 

- Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

Jeśli: 

- jesteś bezrobotny i zamieszkujesz w powiecie rzeszowskim 

- jesteś osobą, które chcą skutecznie wejść na rynek pracy i 

chce podnosić swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe, 

które zwiększą Twoją atrakcyjność dla pracodawców - dołącz 

do nas! 

Projekt obejmuje wsparcie dla 40 kobiet. 
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GŁÓWNY CEL  

• Celem projektu jest aktywne wspieranie kobiet na rynku 

pracy poprzez edukację (szkolenia) oraz rozwój umiejętności 

poruszania się na tymże rynku. 

• Projekt przyczyni się również do osiągnięcia niezależności 

ekonomicznej przez beneficjentów. 

• Beneficjentami projektu są kobiety z terenów wiejskich 

powiatu rzeszowskiego: 

• a) bezrobotne i poszukujące pracy, 

• b) nieaktywne zawodowo, 

• c) o niskich i niewystarczających  kompetencjach, 

• d) powracające na rynek pracy, 

• e), które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. 
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ELEMENTY 

KLUCZOWE 

Główne działania w ramach projektu: 

1. Doradztwo zawodowe - grupa warsztatów intensyfikacji 

działań i nauczania beneficjentów, na temat jak poruszać się 

na rynku pracy poprzez naukę pisania CV, listów 

motywacyjnych, przeprowadzania wywiady, autoprezentacji i 

innych umiejętności. 

Indywidualne doradztwo zawodowe określające indywidualne 

potrzeby i możliwości rozwoju zawodowego beneficjenta ma 

zakończyć Indywidualny Plan Działania. 

2. Kursy zawodowe 

• kurs księgowości, 

• kurs ICT  

• profesjonalny kurs sprzedawcy, 

• personel ds. kadr i płac, 

• kurs fryzjerski,  

• kurs kosmetyczny, 

• kurs makijażu i manicure . 

3. Wsparcie dla rozpoczęcia własnej działalności 

gospodarczej 

a) szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności 

gospodarczej i możliwości uzyskania dotacji, 

b) indywidualne konsultacje na temat rejestracji działalności 

gospodarczej, wyboru formy opodatkowania, pisania biznes 

planów, sprawozdań finansowych do ZUSu i Urzędu 

Skarbowego 

c) jednolite wsparcie finansowe w formie dotacji na 

rozpoczęcie działalności. 

4. Publikacje 

1. Publikacja o zakładaniu własnej działalności gospodarczej - 

aspekty prawne, finansowo - księgowe, dostępne formy 

wsparcia finansowego i doradztwa 

2. Publikacje o lokalnym rynku pracy i sytuacji kobiet, 

kierunków rozwoju rynku pracy, aktywnych form 

poszukiwania pracy. 
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KONTEKST  

Lokalizacja : powiat Rzeszów 

Uczestnicy:  kobiety bezrobotne oraz poszukujące pracy, 

nieaktywne zawodowo,  o niskich i niewystarczających  

kompetencjach, powracające na rynek pracy,  które chcą 

rozpocząć własną działalność gospodarczą. 

 

PUNKT 

POCZĄTKOWY 

 Od 01.12.2005 do 31.12.2006. 

OPRACOWANIE I 

WDROŻENIE 

1. Wybór kobiet uczestniczących w projekcie.  

2. Konsultacje dot. Kariery.  

3. Kursy zawodowe.  

4. Wsparcie i porady jak otworzyć własny biznes.  

5. Publikacje do użytku w przyszłości.  

ZASOBY (ludzkie, 

materialne, 

finansowe) 

Programu Sektorów Operacyjnych 

Rozwój Zasobów Ludzkich 

Numer i nazwa priorytetu: 1 Aktywna polityka rynku pracy 

zatrudnienia i spraw społecznych, integracji zawodowej 

Numer i nazwa działania: 1.6 Integracja i reintegracja 

zawodowa kobiet 

REZULTATY 

Z wnioskodawców biorących udział w projekcie: 

40 kobiet zaczęło korzystać z pełnego zakresu doradztwa 

zawodowego, 

35 kobiet zaczęło podnosić swoje  umiejętności lub nabywać  

nowe poprzez specjalistyczne szkolenia, 

5 kobiet rozpoczęło  własną działalność gospodarczą i 

uzyskało wsparcie finansowe. 

UZUPEŁNIAJĄCE 

INFORMACJE O 

ZASOBACH 

Więcej informacji można uzyskać od RTR-P "Dolina Strugu" 

w Błażowej, ul. Myśliwska 16, tel. 017 23 01 333, e-mail 

strug@intertele.pl 

ELEMENTY 

INNOWACYJNE 

Kompleksowe wsparcie udzielone kobietom wiejskich w celu 

ułatwienia im powrotu na rynek pracy. 
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