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erspektywa równoÊci p∏ci, czy te˝ w szerszym rozumieniu równe szanse dla
wszystkich niezale˝nie od wieku, pochodzenia, p∏ci czy niepe∏nosprawno-
Êci to kwestia, która nabiera szczególnego znaczenia w dzia∏aniach podej-
mowanych przez Uni´ Europejskà. To zagadnienie, któremu nadano strate-

giczny i horyzontalny wymiar  w praktyce sprowadza si´ do umo˝liwienia wszystkim
grupom i wszystkim obywatelom Unii Europejskiej pe∏nego i sprawiedliwego uczest-
nictwa we wszystkich dziedzinach ˝ycia.

Celem niniejszego podr´cznika jest przybli˝enie zagadnienia równych szans kobiet
i m´˝czyzn w obszarze dzia∏ania funduszy strukturalnych. Podr´cznik w sposób prak-
tyczny pokazuje, jak perspektywa równoÊci p∏ci powinna byç w∏àczana do progra-
mów i projektów finansowanych  z udzia∏em Êrodków pomocowych Unii Europejskiej
na ka˝dym etapie ich realizacji. Mam nadziej´, i˝ praktyczne wskazówki zawarte
w podr´czniku przyczynià si´ do przygotowania projektów lepszych, efektywniej-
szych, dostosowanych do potrzeb ró˝nych grup odbiorców, a przede wszystkim pro-
jektów, które stwarzajà równe szanse dost´pu dla wszystkich. Jest bowiem istotne,
aby przestrzeganie równych szans kobiet i m´˝czyzn nie by∏o zwyk∏à koniecznoÊcià,
ale oznacza∏o faktyczne uwzgl´dnienie tej zasady z korzyÊcià dla projektodawcy
i uczestnika projektu. Chcia∏bym tak˝e, aby wydanie tego podr´cznika zaowocowa∏o
powstawaniem najlepszych praktyk w tej dziedzinie, o które mam nadziej´ b´dziemy
mogli uzupe∏niaç kolejne jego wydania, tak by pokazaç jak Polska przyczynia si´ do
realizacji zasady równych szans kobiet i m´˝czyzn.

Pawe∏ Chorà˝y
p.o. Dyrektora Departamentu Zarzàdzania 

Europejskim Funduszem Spo∏ecznym
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Nie mog´. Oglàdam bardzowa˝ny mecz!

Perspektywa równoÊci p∏ci (gender mainstre-
aming) polega na zapewnieniu, aby wszystkie
dzia∏ania i inicjatywy, w sposób pe∏ny oraz 
aktywny, na wszystkich etapach realizacji
uwzgl´dnia∏y swój wp∏yw odpowiednio na sy-
tuacj´ kobiet i m´˝czyzn. 

Wià˝e si´ to równie˝ z inicjowaniem, wdra˝aniem, moni-
torowaniem, a tak˝e ocenà podejmowanych dzia∏aƒ i ini-
cjatyw, które majà na celu promowanie równoÊci szans
oraz zapewnienie kobietom równoprawnego uczestnic-
twa w ˝yciu spo∏ecznym i gospodarczym. Podsumowu-
jàc, wszystkie plany i programy powinny przyczyniaç si´
do wyrównywania szans kobiet i m´˝czyzn, a dzia∏ania
w tym zakresie, powinny byç odpowiednio udokumento-
wane na wszystkich etapach realizacji.

Perspektyw´ równoÊci p∏ci w funduszach strukturalnych
mo˝na okreÊliç jako spojrzenie przez „okulary równo-
Êci” na projekty finansowane ze Êrodków tych funduszy.
Idea promowania równych szans kobiet i m´˝czyzn jest
oparta na za∏o˝eniu, ˝e kobiety i m´˝czyêni nie dyspo-
nujà takimi samymi zasobami, majà odmienne potrze-
by, a tak˝e ich sytuacja jest zró˝nicowana.

Trzeba jednak pami´taç, ˝e perspektywa równoÊci p∏ci
dotyczy nie tylko kobiet. W projektach wspó∏finansowa-
nych z funduszy strukturalnych mamy okazj´ zwi´kszyç
dost´p zarówno kobiet, jak i m´˝czyzn do zawodów
i sektorów zatrudnienia zdominowanych przez przedsta-
wicieli jednej p∏ci oraz promowaç inicjatywy na rzecz go-
dzenia ˝ycia zawodowego z ˝yciem rodzinnym. Naszym
za∏o˝eniem jest umo˝liwienie wszystkim ludziom mo˝li-
wie pe∏nego uczestnictwa w ˝yciu spo∏ecznym, szcze-
gólnie w zakresie zatrudnienia, szkolenia i edukacji.

1

1 Dokument techniczny 3 „Mainstreaming Equal Opportunities For Wo-
men And Men In Structural Funds Programmes And Projects”, /Równe
traktowanie kobiet i m´˝czyzn w Funduszach Strukturalnych/, Komisja
Europejska, marzec 2000

Kochanie, 
mo˝esz mi pomóc?
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RównoÊç szans jest jednà z zasad horyzon-
talnych, która pojawia si´ we wszystkich
programach operacyjnych realizowanych
w okresie 2000-2006. Ponadto, powinna byç
ona przestrzegana w ramach wszystkich
wdra˝anych projektów. Instytucje europej-
skie oraz paƒstwa cz∏onkowskie UE zobowià-
zane sà zapewniç równoÊç szans kobiet i m´˝-
czyzn w dzia∏aniach wspófinansowanych ze
Êrodków funduszy strukturalnych.

Unia Europejska zobowiàza∏a si´ do likwidowania
wszelkich nierównoÊci i promowania równych praw
m´˝czyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach ˝ycia. 
Ponadto, zapisy Traktatu Amsterdamskiego wprowa-
dzi∏y szersze rozumienie kwestii równych szans np. ze
wzgl´du na niepe∏nosprawnoÊç, wiek, czy pochodzenie
etniczne.
Programy finansowane ze Êrodków funduszy struktu-
ralnych mogà zatem odegraç wa˝nà rol´ w zwalczaniu
nierównoÊci spo∏ecznych – nie tylko mi´dzy kobietami
i m´˝czyznami, ale równie˝ w odniesieniu do osób nie-
pe∏nosprawnych, mniejszoÊci etnicznych oraz innych
osób zagro˝onych wykluczeniem spo∏ecznym. Celem
tych Programów jest nie tylko zwalczanie wykluczenia
spo∏ecznego, ale równie˝ zach´canie, tak˝e za pomocà
bodêców ekonomicznych, do upowszechniania idei
równoÊci szans.
Programy wspó∏finansowane z funduszy struktural-
nych UE znaczàco przyczynià si´ do wzrostu konkuren-
cyjnoÊci polskiej gospodarki oraz do ograniczenia zja-
wiska wykluczenia spo∏ecznego. JednoczeÊnie nale˝y
pami´taç, i˝ nie wszystkie osoby czy grupy spo∏eczne
majà jednakowy dost´p do us∏ug i mo˝liwoÊci, jakie
oferujà fundusze strukturalne. 

Analiza sytuacji kobiet na rynku pracy   pokazuje, ˝e ko-
biety stanowià ponad po∏ow´ (51%) ogó∏u bezrobot-
nych w Polsce, a stopa bezrobocia wÊród kobiet wyno-
si 20% (wÊród m´˝czyzn – 17%). Kobiety sà lepiej wy-
kszta∏cone, aktywniej poszukujà pracy, majà bardziej
elastyczne podejÊcie do zmiany kwalifikacji zawodo-
wych, co nie przek∏ada si´ jednak na poziom ich wyna-
grodzeƒ i dost´p do zatrudnienia oraz mo˝liwoÊci
awansu. Wi´cej kobiet ni˝ m´˝czyzn pozostaje bez pra-
cy przez okres d∏u˝szy ni˝ jeden rok.

Do g∏ównych przyczyn wysokiego bezrobocia
wÊród kobiet nale˝y zaliczyç:
> stereotypowe postrzeganie zawodowych ról kobiet

i m´˝czyzn
> postrzeganie kobiet jako pracowników mniej 

dyspozycyjnych
> restrukturyzacj´ zak∏adów pracy, z których

w pierwszej kolejnoÊci zwalniane sà kobiety – 
liczba kobiet, które tracà prac´ z przyczyn 
dotyczàcych zak∏adu pracy jest w porównaniu 
z liczbà m´˝czyzn dwukrotnie wy˝sza

> d∏ugotrwa∏à biernoÊç zawodowà (urlopy 
macierzyƒskie, wychowawcze, opieka nad
niepe∏nosprawnym cz∏onkiem rodziny) prowadzàcà
do dezaktualizacji kwalifikacji zawodowych

> niewystarczajàcy rozwój instytucjonalnej opieki 
nad ma∏ymi dzieçmi, który ma znaczàcy negatywny 
wp∏yw na mobilnoÊç zawodowà kobiet i m´˝czyzn, 
a zw∏aszcza samotnych rodziców.

Pracujàce kobiety równie˝ napotykajà na wiele prze-
szkód w ˝yciu zawodowym. Stanowià one wi´kszoÊç
pracowników zatrudnionych w zawodach nara˝onych
na cz´ste zmiany na rynku pracy. JednoczeÊnie kobiety
z takimi samymi kwalifikacjami jak m´˝czyêni otrzymu-

POWINNIÂMY 
UWZGL¢DNIAå PERSPEKTYW¢ RÓWNOÂCI P¸CI?

2 Artyku∏y 2 i 3 Traktatu UE 3 Uzupe∏nienie Programu dla SPO 2004–2006

2

3
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jà ni˝sze wynagrodzenie za wykonywanie takiej samej
lub porównywalnej pracy co m´˝czyêni. Na ogó∏ firmy
prowadzone przez kobiety sà nieco mniejsze ni˝ te pro-
wadzone przez m´˝czyzn i koncentrujà si´ g∏ównie
na handlu, naprawach oraz dzia∏alnoÊci us∏ugowej.

Istotna jest równie˝ kwestia godzenia ról zawodowych
i rodzinnych. Niedost´pnoÊç lub zbyt wysoki koszt
us∏ug opieki nad dzieçmi ma niekorzystny wp∏yw
na zdolnoÊç kobiet i m´˝czyzn (g∏ównie jednak kobiet)
do pe∏nego uczestnictwa w rynku pracy oraz podnosze-
nia kwalifikacji zawodowych. Nale˝y w tym zakresie ak-
tywniej wspó∏pracowaç z pracodawcami w celu promo-
wania korzyÊci wynikajàcych z elastycznych form za-
trudnienia. 

Wszystkie wymienione wy˝ej zagadnienia powinny byç
uwzgl´dnione w trakcie przygotowywania projektów fi-
nansowanych ze Êrodków funduszy strukturalnych, tak
aby w pe∏ni wykorzystaç ich potencja∏, jak i potencja∏
ca∏ego spo∏eczeƒstwa. W sferze zatrudnienia, przed-
si´biorstwa mog∏yby odnieÊç znacznà korzyÊç gdyby
przyciàgn´∏y mo˝liwie najszerszà grup´ potencjalnych
pracowników, zarówno kobiet i m´˝czyzn. W sektorze
us∏ug, dla podmiotów Êwiadczàcych us∏ugi op∏acalne
jest eliminowanie przeszkód ograniczajàcych dost´p
do tych us∏ug.

Promowanie idei równoÊci szans kobiet i m´˝czyzn
w spo∏eczeƒstwie, przyczyni si´ do lepszego zrozumie-
nia stojàcych przed nami wyzwaƒ. Przyk∏adowo, cho-
cia˝ kobiety i m´˝czyêni majà zagwarantowane równe
prawa, mo˝e mieç miejsce tzw. dyskryminacja poÊred-
nia, która przejawia si´ w ró˝nych formach, np.:

> szkolenie zawodowe, które zaczyna si´ wczeÊnie 
a koƒczy póêno, mo˝e wykluczaç z udzia∏u kobiety 
lub m´˝czyzn dowo˝àcych swoje dzieci do szko∏y.

> schroniska dla bezdomnych powinny byç 
zorganizowane w ró˝ny sposób, w zale˝noÊci 
od tego, czy przeznaczone sà dla samotnych 
m´˝czyzn czy samotnych matek z dzieçmi. 
Szkolenie personelu tych placówek równie˝ 
nale˝y dostosowaç do typu odbiorców us∏ug.

Uwzgl´dnienie idei równego traktowania kobiet i m´˝-
czyzn prowadzi do powstania lepszych projektów, efek-
tywniejszego ich wdra˝ania oraz do lepszego podzia∏u
zasobów i rozdysponowania Êrodków, jakie nale˝y za-
stosowaç dla osiàgni´cia za∏o˝onych celów. Nie musi
to oznaczaç wi´kszych kosztów – dzi´ki w∏àczaniu idei
równych szans od najwczeÊniejszego etapu, mo˝na za-
oszcz´dziç czas, pieniàdze i wysi∏ek w∏o˝ony w przygo-
towanie projektu.

TERMINÓW 
ZWIÑZANYCH Z PERSPEKTYWÑ RÓWNOÂCI P¸CI.

Analiza pod kàtem p∏ci (gender analysis): ba-
danie ró˝nic, jakie wyst´pujà pomi´dzy kobietami
i m´˝czyznami w dost´pie do zasobów i rozwoju, kon-
troli nad zasobami, w uprawnieniach do podejmowania
decyzji, itp. w obr´bie przypisanych im ról spo∏eczno-
-kulturowych (gender roles).

Audyt pod kàtem p∏ci (gender audit): analiza
i ocena polityk, programów i instytucji pod kàtem prze-
strzegania zasady równoÊci p∏ci.

Dane z podzia∏em na p∏eç (gender disaggrega-
ted data): zbieranie i klasyfikowanie danych i infor-
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macji statystycznych uwzgl´dniajàcych ró˝nice p∏ci
w celu umo˝liwienia ich analizy porównawczej / anali-
zy pod kàtem p∏ci (gender analysis).

Dyskryminacja bezpoÊrednia (direct discrimi-
nation): ma miejsce wtedy, gdy dana osoba w takich
samych okolicznoÊciach traktowana jest w sposób
mniej korzystny ni˝ inna np. jest oceniana ze wzgl´du
na p∏eç, a nie ze wzgl´du na posiadane kompetencje
zawodowe.

Dyskryminacja poÊrednia (indirect discrimi-
nation): ma miejsce wtedy, gdy ustawodawstwo, po-
lityka lub praktyka, które pozornie sà neutralne, sta-
wiajà osob´ jednej p∏ci w niekorzystnej sytuacji w po-
równaniu z sytuacjà osoby p∏ci przeciwnej. 

Dzia∏anie pozytywne (positive action): dzia∏a-
nie adresowane do konkretnej grupy spo∏ecznej, majà-
ce na celu likwidacj´ dyskryminacji i zapobieganie jej
powstawaniu lub te˝ zrekompensowanie niekorzyst-
nych skutków dzia∏aƒ dyskryminacyjnych.

Kontrola pod kàtem równego traktowania
kobiet i m´˝czyzn (gender proofing): spraw-
dzanie czy dane rozwiàzanie systemowe nie ma jakich-
kolwiek potencjalnych skutków dyskryminacyjnych
w odniesieniu do kobiet i m´˝czyzn. 

Ocena wp∏ywu na sytuacj´ p∏ci (Gender Im-
pact Assessments): badanie propozycji rozwiàzaƒ
systemowych w celu stwierdzenia czy b´dà mieç od-
mienny wp∏yw na sytuacj´ kobiet i m´˝czyzn.

Neutralny pod wzgl´dem p∏ci (gender neu-
tral): niemajàcy ró˝nego, pozytywnego lub negatyw-
nego, wp∏ywu na sytuacj´ kobiet i m´˝czyzn.

Niewra˝liwy na kwesti´ równoÊci p∏ci (gen-
der blind): ignorujàcy wymiar p∏ci lub niezajmujàcy
si´ nim (przeciwieƒstwo terminów „wra˝liwy na kwe-
sti´ równoÊci p∏ci” lub „neutralny pod wzgl´dem p∏ci”
– odpowiednio „gender sensitive” i „gender neutral”).

P∏eç biologiczna (sex): wià˝e si´ z biologicznymi
ró˝nicami mi´dzy m´˝czyznami i kobietami.

P∏eç spo∏eczno-kulturowa (gender): poj´cie
odnoszàce si´ do ró˝nic spo∏eczno-kulturowych, które
sà wyuczone, zmieniajà si´ w czasie i wyst´pujà zarów-
no w ramach tych samych kr´gów kulturowych, jak
i mi´dzy ró˝nymi kulturami (ró˝norodnoÊç mi´dzykul-
turowa). Przeciwieƒstwo do ró˝nic biologicznych, mi´-
dzy kobietami i m´˝czyznami (sex).

Podzia∏ pracy: podzia∏ pracy zarobkowej i niezarob-
kowej pomi´dzy kobiety i m´˝czyzn, zarówno w ˝yciu
prywatnym jak i publicznym.

RównoÊç szans kobiet i m´˝czyzn: eliminacja
barier ze wzgl´du na p∏eç w udziale w ˝yciu ekonomicz-
nym, politycznym i spo∏ecznym.

RównoÊç p∏ci (gender equality): idea oznaczajà-
ca, ˝e wszyscy ludzie majà prawo rozwijaç swoje osobi-
ste zdolnoÊci i dokonywaç wyborów bez ograniczeƒ
wynikajàcych z przypisanych im ról spo∏eczno-kulturo-
wych. Odnosi si´ tak˝e do dostrzegania i respektowa-
nia odmiennych potrzeb kobiet i m´˝czyzn. 

Ró˝norodnoÊç: ró˝ne wartoÊci, postawy, zaplecze
kulturowe, przekonania, pochodzenie etniczne, orien-
tacja seksualna, umiej´tnoÊci, wiedza i doÊwiadcze-
nie ˝yciowe osób nale˝àcych do okreÊlonych grup
spo∏ecznych.
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ZIDENTYFIKOWAå NIEZB¢DNE DZIA¸ANIA?

Widzisz, moja ˝ona 
prowadzi firm´, a ja 

przyjà∏em stanowisko 

HOME MANAGEMENT

Fundusze strukturalne sà wykorzystywane
w celu finansowania wielu dzia∏aƒ promujà-
cych równoÊç p∏ci. Projektodawcy powinni okreÊliç
adresatów realizowanego projektu, jak te˝ planowane
skutki podejmowanych dzia∏aƒ. Je˝eli projekt adreso-
wany do danej grupy, wywiera niezamierzony, nega-
tywny wp∏yw na innà grup´, wymaga on ponownej ana-
lizy wraz z wykluczeniem przyczyn ewentualnego nie-
równego traktowania.

> nale˝y okreÊliç zarówno ogólne, jak i szczegó∏owe
cele projektu, uwzgl´dniajàc podstawowe czynniki
majàce wp∏yw na sytuacj´ kobiet i m´˝czyzn. 

> nale˝y zapewniç, by rezultaty projektu umo˝liwia∏y
kobietom i m´˝czyznom jednakowy udzia∏ w ˝yciu
gospodarczym i spo∏ecznym.

> na poczàtku realizacji projektu nale˝y nawiàzaç
kontakt z odpowiednimi organizacjami.

Problemy zwiàzane z nieprzestrzeganiem za-
sady równoÊci p∏ci
Projektodawcy, którzy naruszajà zasad´ równoÊci p∏ci,
mogà wykluczyç z udzia∏u w projekcie potencjalnych
beneficjentów ostatecznych oferowanej pomocy.
Na przyk∏ad, w ramach projektu, który zak∏ada∏ budo-
w´ centrum sportowego przeprowadzono ankiet´



Cykl ˝ycia projektu

W∏àczanie perspektywy równoÊci p∏ci na wszystkich
etapach realizacji projektu

Celem niniejszego poradnika jest analiza kolejnych
etapów cyklu ˝ycia projektu oraz wskazanie praktycz-
nych sposobów uwzgl´dnienia idei równoÊci p∏ci
w trakcie jego realizacji. 

Podstawowe bariery, które uniemo˝liwiajà uczestnic-
two w projekcie to np. brak udogodnieƒ w zakresie
opieki nad dzieçmi w oÊrodkach szkoleniowych lub te˝
brak ch´ci ze strony pracodawców do podnoszenia
kwalifikacji zatrudnionych kobiet. Przeszkody mogà
mieç równie˝ charakter bardziej subiektywny i poÊred-
ni, np. przekonanie o tym, ˝e elastyczne formy zatrud-
nienia nie cieszà si´ zainteresowaniem wÊród przedsi´-
biorców i dlatego nie zostanà uwzgl´dnione w realizo-
wanym projekcie.
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SPOSÓB ZAPEWNIå RESPEKTOWANIE     
ZASADY RÓWNEGO TRAKTOWANIA KOBIET I M¢˚CZYZN?

wÊród jego potencjalnych u˝ytkowników. Ankieta mia-
∏a na celu zbadanie ich opinii na temat umieszczenia
w centrum sportowym miejsca, w którym mo˝na by∏o-
by zostawiç pod opiekà dzieci. Otrzymane odpowiedzi
dowodzi∏y, ̋ e zarówno dla kobiet jak i m´˝czyzn brak ta-
kiego miejsca nie by∏ przeszkodà w korzystaniu z oÊrod-
ka sportowego, z czego projektodawca wysnu∏ wnio-
sek, ˝e ˝∏obek nie jest potrzebny. Jednak˝e podobne ba-
danie przeprowadzone wÊród kobiet, które nie korzy-
sta∏y z oÊrodka sportowego pokaza∏o, i˝ w∏aÊnie brak
opieki nad dzieçmi by∏ g∏ównà przyczynà, która unie-
mo˝liwia∏a im uczestnictwo w zaj´ciach sportowych.
Podobnie, projekt szkoleniowy dla osób d∏ugotrwale
bezrobotnych mo˝e w sposób niezamierzony wykluczaç
kobiety poprzez rozpowszechnianie informacji o szkole-
niu z u˝yciem wy∏àcznie wizerunku m´˝czyzn. 

Analiza pod kàtem p∏ci (gender analysis)
Analiza pod kàtem p∏ci powinna zostaç w∏àczona
do ogólnej analizy sytuacji ekonomicznej i spo∏ecznej
dokonywanej w ramach projektu. Pozwoli ona rozpo-
znaç istniejàce lub potencjalne przypadki dyskrymina-
cji ze wzgl´du na p∏eç oraz okreÊliç zró˝nicowane po-

trzeby beneficjentów. Dane statystyczne w ramach pro-
jektu powinny byç zbierane z uwzgl´dnieniem podzia∏u
na kobiety i m´˝czyzn. JednoczeÊnie, nale˝y rozwa˝yç
mo˝liwoÊç gromadzenia danych statystycznych od-
zwierciedlajàcych inne przyczyny niekorzystnej sytu-
acji uczestników projektu, takie jak: wiek, niepe∏no-
sprawnoÊç, status zawodowy, typ gospodarstwa do-
mowego, pochodzenie etniczne – mogàce przyczyniaç
si´ do wykluczenia spo∏ecznego.

Dane statystyczne dotyczàce udzia∏u kobiet i m´˝czyzn
w ˝yciu spo∏ecznym i gospodarczym mogà pochodziç
z ró˝nych êróde∏: mo˝na je uzyskaç od organizacji lo-
kalnych, regionalnych i krajowych, poprzez konsultacje
z odpowiednimi organizacjami reprezentujàcymi grupy
docelowe projektu. Nale˝y równie˝ rozwa˝yç, czy ist-
nieje potrzeba zlecenia dodatkowych badaƒ w celu
uzupe∏nienia posiadanych informacji.

Zebrane informacje mogà byç przydatne przy formu∏o-
waniu celów podejmowanych dzia∏aƒ oraz pos∏u˝yç
za punkt odniesienia podczas mierzenia post´pu prac
w ramach projektu.
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Projektodawcy muszà zastanowiç si´ nad potencjalny-
mi przeszkodami, które powinni wyeliminowaç, jak te˝
nad sposobem ich usuni´cia i – co jest szczególnie
istotne – nad tym, jakie Êrodki finansowe powinny byç
przeznaczone na ten cel. 
Perspektywa równoÊci p∏ci powinna byç uwzgl´dniona
na ka˝dym etapie cyklu ˝ycia projektu – poczàwszy
od jego przygotowania a˝ po ewaluacj´.
Poni˝ej podajemy kilka przyk∏adów:

Tworzenie projektu
• Konsultacje z grupami docelowymi
• Konsultacje z partnerami
• Promocja i reklama

Konsultacje mogà pomóc w lepszym zrozumieniu po-
trzeb grup docelowych i beneficjentów oraz w popra-
wie niekorzystnej sytuacji tych grup. Pozwalajà rów-
nie˝ na uwzgl´dnienie propozycji i postulatów grup
niedostatecznie reprezentowanych.

Konsultacje z grupami docelowymi
> konsultacje z lokalnymi organizacjami i jednostka- 

mi mogà pomóc w znalezieniu ukrytych barier, 
które uniemo˝liwiajà lub utrudniajà
kobietom i m´˝czyznom uczestnictwo w projekcie.

> umo˝liwiajà beneficjentom udzia∏ w przygotowaniu
projektu, co przyczynia si´ do ukierunkowania 
pomocy i opracowania podejÊcia uwzgl´dniajàce-
go potrzeby wszystkich uczestników.

> pomagajà uwzgl´dniç potrzeby ró˝nych grup spo-
∏ecznych, na przyk∏ad kobiet i m´˝czyzn w regio-
nach wiejskich, niepe∏nosprawnych kobiet 
i m´˝czyzn, osób nieposiadajàcych dost´pu 
do Internetu.

Przyk∏ad:
Projektodawca organizujàcy szkolenie na obszarze
wiejskim mo˝e przeprowadziç konsultacje z mieszkajà-
cymi tam kobietami i m´˝czyznami oraz lokalnymi or-

ganizacjami, pytajàc ich o ewentualne bariery, które
uniemo˝liwiajà uczestnictwo w szkoleniu – np. terminy
szkoleƒ, opieka nad dzieçmi i osobami zale˝nymi,
transport na miejsca szkolenia, czy te˝ dost´p do kom-
putera czy Internetu.

Konsultacje z partnerami
> partnerzy uczestniczàcy we wdra˝aniu projektu

mogà zorganizowaç szkolenie, czy te˝ prowadziç
dzia∏ania na rzecz podnoszenia ÊwiadomoÊci 
spo∏ecznej w zakresie równoÊci p∏ci, albo 
udost´pniaç  dane i badania na temat grup 
docelowych lub beneficjentów.

> organizacje partnerów spo∏ecznych mogà odegraç 
istotnà rol´ przy kierowaniu beneficjentów 
do udzia∏u w projekcie.

> partnerzy spo∏eczni mogà pomagaç w zorganizo-
waniu opieki nad dzieçmi lub osobami zale˝nymi,
a tak˝e informowaç o us∏ugach opiekuƒczych.

Przyk∏ad: 
Projektodawcy mogà wspó∏pracowaç z innymi organi-
zacjami w ramach partnerstwa. Pomo˝e to w rekrutacji
uczestników, zapewniajàc jednoczeÊnie wi´ksze zaan-
ga˝owanie spo∏eczne w cele projektu i pozwoli uniknàç
dublowania dzia∏aƒ. Organizacje partnerów, ÊciÊle
wspó∏pracujàce z grupami docelowymi projektu, cz´-
sto mogà wnieÊç cenny wk∏ad, dostarczajàc wartoÊcio-
wych informacji na temat potrzeb i doÊwiadczeƒ bene-
ficjentów.

Promocja i reklama
Promocja projektu stwarza bardzo dobrà okazj´ upo-
wszechniania zasady równoÊci p∏ci. Na przyk∏ad, jeÊli
projekt zak∏ada zapewnienie równego dost´pu kobiet
i m´˝czyzn, to materia∏y promocyjne i reklamowe po-
winny wykorzystaç w równym stopniu wizerunek za-
równo kobiet, jak i m´˝czyzn. U˝yte sformu∏owania, czy
te˝ j´zyk powinny uwzgl´dniaç specyfik´ sytuacji oby-
dwu p∏ci.



> projektodawca mo˝e stosowaç ró˝norodne metody
promocji i informowania o projekcie. Aby dotrzeç
do mo˝liwie szerokiej grupy kobiet i m´˝czyzn 
mo˝e wykorzystaç lokalnà pras´, lokalne radio,
ulotki, objazdowe akcje reklamowe, umieszczaç
plakaty w ró˝norodnych instytucjach, oÊrodkach
zdrowia, itp. 

> projektodawca mo˝e zapewniç, by materia∏y 
reklamujàce projekt zach´ca∏y do udzia∏u w nim
tak samo kobiety, jak i m´˝czyzn, lub te˝ by by∏y
skierowane do tej grupy, która jest niedostatecznie
reprezentowana.

Przyk∏ad:
W ramach projektu polegajàcego na przeszkoleniu ko-
biet w nietradycyjnych zawodach mo˝na pos∏ugiwaç
si´ reklamami skierowanymi bezpoÊrednio do nich.
W dzia∏aniach promocyjnych mo˝na na przyk∏ad stoso-
waç wizerunki kobiet zatrudnionych w tradycyjnie „m´-
skich” zawodach i przedstawiaç ich pozytywne opinie.
Reakcje uczestników kampanii rekrutacyjnych mogà
pokazywaç, czy kampania okaza∏a si´ skuteczna
(zwi´kszenie udzia∏u kobiet w projekcie) oraz czy pod-
nios∏a ÊwiadomoÊç spo∏ecznà na temat pracy kobiet
w zawodach nietradycyjnych. 

Wdra˝anie projektu
Kilka praktycznych przyk∏adów upowszechniania zasa-
dy równoÊci p∏ci:

Rekrutacja
> rekrutacja do projektu powinna byç przeprowadzo-

na w oparciu o jasne i sprawiedliwe zasady, tak 
aby zapewniç kobietom i m´˝czyznom jednakowy 
dost´p do oferowanego wsparcia.

> opiekunom dzieci lub innych osób zale˝nych 
nale˝y zapewniç pomoc, zarówno aby umo˝liwiç im
udzia∏  w spotkaniach informacyjnych, 
jak i podczas samej rekrutacji do projektu.

Informacje o projekcie powinny pozytywnie zach´ciç
konkretne grupy docelowe kobiet i m´˝czyzn. 

Przyk∏ad:
W ramach projektu promujàcego przedsi´biorczoÊç
wÊród kobiet proces rekrutacji powinien zostaç tak za-
planowany, by dotrzeç do mo˝liwie szerokiej grupy ko-
biet i tym samym zapewniç wszystkim zainteresowa-
nym jednakowy dost´p, bez wzgl´du na miejsce za-
mieszkania, wykszta∏cenie i doÊwiadczenia zawodowe,
pochodzenie etniczne, czy obowiàzki rodzinne. Aby za-
ch´ciç kobiety do podejmowania w∏asnej dzia∏alnoÊci
gospodarczej mo˝na organizowaç spotkania informa-
cyjne promujàce korzyÊci p∏ynàce z takiej formy samo-
zatrudnienia. Ocena w∏asnych mo˝liwoÊci w ramach
projektu mo˝e byç pomocna w podj´ciu decyzji o roz-
pocz´ciu dzia∏alnoÊci gospodarczej. 

Udzia∏ w projekcie
> aby zach´ciç kobiety do korzystania z pomocy lub

uczestnictwa w szkoleniach, projektodawca powi-
nien zapewniç odpowiednie Êrodki np. bezpieczna
okolica, bliskoÊç przystanków komunikacji 
publicznej.

> projektodawca mo˝e zaoferowaç us∏ugi w zakresie
opieki nad dzieçmi na wszystkich etapach realiza-
cji projektu, poczàwszy od spotkaƒ informacyj-
nych, rozmów rekrutacyjnych, a˝ do ewaluacji
po zakoƒczeniu wsparcia.

> osobom, które nie posiadajà w∏asnego Êrodka
transportu mo˝na pomóc w sfinansowaniu kosz-
tów dojazdu do miejsca realizacji projektu.

Przyk∏ad:
W ramach projektu szkoleniowego dla kobiet z obsza-
rów wiejskich mo˝na zorganizowaç pomoc w dotarciu
na miejsce szkolenia – np. poprzez pomoc w wyborze
po∏àczenia autobusowego, sfinansowanie kosztów za-
kupu paliwa lub zorganizowanie transportu samocho-
dowego dla niepe∏nosprawnych uczestniczek projektu.
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Promowanie idei równoÊci p∏ci
> projektodawca mo˝e promowaç ide´ równoÊci p∏ci

wÊród swoich pracowników oraz klientów w ró˝no-
rodny sposób, np. w∏àczajàc ide´ równoÊci p∏ci
do programów szkoleƒ dla nowych pracowników,
w trakcie rekrutacji czy awansowania pracowników.

> zagadnienia równoÊci p∏ci mogà byç tematem sesji
szkoleniowych.

Przyk∏ad:
W ramach projektu polegajàcego na rozwijaniu syste-
mów kszta∏cenia na odleg∏oÊç i nauki z wykorzysta-
niem nowoczesnych technologii informatycznych mo˝-
na promowaç kwestie równoÊci p∏ci na wszystkich eta-
pach realizacji. Uczestnicy kursów szkoleniowych mo-
gà byç kierowani na strony internetowe zajmujàce si´
politykà i przepisami w zakresie równych szans
i do êróde∏ informacji na ten temat. Zagadnienia równo-
Êci p∏ci mogà byç tematem sesji wprowadzajàcych dla
pracowników i beneficjentów projektu.

Materia∏y
JeÊli w projekcie wykorzystywane sà materia∏y szkole-
niowe, mogà one wzmacniaç pozytywny przekaz o po-
trzebie równoÊci p∏ci, pokazujàc na przyk∏ad kobiety
i m´˝czyzn zatrudnionych w nietradycyjnych zawodach.

> materia∏y szkoleniowe mogà podwa˝aç stereotypy
pokazujàc kobiety i m´˝czyzn pracujàcych w ró˝-
nych miejscach i zawodach oraz bioràcych udzia∏
w ró˝nych typach szkoleƒ.

Przyk∏ad:
Projektodawca w ramach szkolenia dla kobiet w zakre-
sie zatrudnienia wymagajàcego zaawansowanych
umiej´tnoÊci informatycznych mo˝e zatrudniaç jako
trenerki specjalistki w zakresie informatyki w charakte-
rze wzorów do naÊladowania i mentorów, pokazujàc
w ten sposób uczestniczkom przyk∏ady kobiet pracujà-
cych w nietradycyjnym Êrodowisku zdominowanym
przez m´˝czyzn. Poradnictwo zawodowe dla uczniów
i studentów mo˝e byç zorganizowane w taki sposób, by
pokazywaç i promowaç ró˝ne mo˝liwoÊci zatrudnienia,
w tym takie, które prze∏amujà stereotypy odnoÊnie ról
kobiet i m´˝czyzn.

Dopasowanie projektu do potrzeb uczestników
> dopasowanie terminarza ró˝nych imprez, czy te˝

szkoleƒ umo˝liwi udzia∏ w nich osobom opiekujà-
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cym si´ dzieçmi lub osobami zale˝nymi oraz pra-
cujàcym w niepe∏nym wymiarze godzin albo 
w systemie zmianowym.

> materia∏y szkoleniowe mogà byç udost´pniane
za poÊrednictwem Internetu, aby umo˝liwiç dotar-
cie do nich osobom mieszkajàcym w odleg∏ych
miejscach, osobom pracujàcym w niepe∏nym
wymiarze godzin albo w systemie zmianowym, 
czy te˝ osobom opiekujàcym si´ dzieçmi.

Przyk∏ad:
W projekcie szkoleniowym majàcym na celu podniesie-
nie kwalifikacji osób zatrudnionych mo˝na wykorzystaç
kurs interaktywny lub internetowy. Pracownicy cz´sto
majà trudnoÊci w nauce z powodu obowiàzków zawodo-
wych oraz odleg∏oÊci, które zmuszeni sà pokonywaç. In-
ternetowy kurs szkoleniowy umo˝liwi im dost´p do po-
trzebnych materia∏ów i u∏atwi udzia∏ w szkoleniu oso-
bom opiekujàcym si´ dzieçmi (g∏ównie kobietom).

Pomoc skierowana do uczestników projektu
Aby umo˝liwiç kobietom i m´˝czyznom pe∏ne uczest-
nictwo w projekcie nale˝y przeprowadziç analiz´ po-
trzeb beneficjentów 

> wspó∏praca z beneficjentami i instytucjami
Êwiadczàcymi pomoc pozwala okreÊliç mo˝liwoÊç
wprowadzania rozwiàzaƒ w zakresie u∏atwienia 
dost´pu do szkoleƒ i do oferowanego wsparcia.

> mo˝liwoÊç zapewnienia pomocy w opiece
nad dzieçmi lub osobami zale˝nymi.

Przyk∏ad:
W ramach projektu szkoleniowego dla osób niepe∏no-
sprawnych organizator szkolenia mo˝e zapewniç po-
moc w opiece nad dzieçmi i osobami zale˝nymi w cza-
sie kursu oraz informowaç o mo˝liwoÊci dalszej pomo-
cy tak˝e po zakoƒczeniu kursu, w trakcie kontynuacji
zatrudnienia. 

Wspó∏praca z pracodawcami
> projektodawca mo˝e pomóc pracodawcom w wy-

pracowywaniu dobrych praktyk oraz w lepszym
zrozumieniu zasady równoÊci szans wraz z ideà
godzenia ˝ycia rodzinnego i zawodowego, np. po-
przez podkreÊlanie korzyÊci wynikajàcych z ela-
stycznych form zatrudnienia dla przedsi´biorstw,
takich jak mniejsza rotacja pracowników, ni˝sze
koszty rekrutacji i szkolenia nowych pracowników.

> dzi´ki kierowaniu do pracy i na praktyki zawodowe
mo˝na podwa˝aç stereotypy p∏ciowe w odniesieniu
do konkretnych zawodów lub sektorów, na przy-
k∏ad kobietom i m´˝czyznom mo˝na stworzyç mo˝-
liwoÊç podj´cia pracy w nietradycyjnych zawodach.

Przyk∏ad:
Projekt doradczy dotyczàcy podejmowania dzia∏alnoÊci
gospodarczej mo˝e zach´caç osoby otrzymujàce dota-
cje do wprowadzania rozwiàzaƒ przyjaznych rodzinie.
Przyznana dotacja na rozwój przedsi´biorstwa powin-
na uwzgl´dniaç pomoc w zakresie opieki nad dzieçmi
zaÊ doskonalenie zawodowe pracowników mo˝e mieç
charakter elastyczny, umo˝liwiajàcy udzia∏ osobom po-
siadajàcym obowiàzki opiekuƒcze.

Monitorowanie i ocena
> w pierwszej fazie realizacji projektu nale˝y groma-

dziç dane z podzia∏em na kobiety i m´˝czyzn, co
umo˝liwi mierzenie post´pu osiàganego w realiza-
cji projektu.

> nale˝y gromadziç dane na temat kobiet i m´˝czyzn
uczestniczàcych w projekcie w celu porównania
koƒcowych rezultatów z ich sytuacjà wyjÊciowà
i celami projektu.

Przyk∏ad:
W trakcie realizacji projektu mo˝na pos∏u˝yç si´ ankie-
tami w celu monitorowania procesu rekrutacji uczest-
ników. Ankiety mogà byç wykorzystane równie˝ w trak-
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Monitorowanie i ocena

W programach operacyjnych zosta∏y okreÊlone wskaê-
niki iloÊciowe, dotyczàce równego traktowania kobiet
i m´˝czyzn, a tak˝e przewidziane okreÊlone dzia∏ania,
których celem jest promowanie integracji i reintegracji
zawodowej kobiet. Realizacja wszystkich dzia∏aƒ powin-
na odbywaç si´ z uwzgl´dnieniem perspektywy równo-
Êci p∏ci.
Realizujàc projekt, nale˝y na samym poczàtku zbadaç
faktyczny stan przestrzegania zasady równoÊci p∏ci. Po-
ni˝sza analiza pozwoli nam zaobserwowaç popraw´ sy-
tuacji kobiet w trakcie realizacji projektu.

Regularne monitorowanie sytuacji w zakresie równoÊci
p∏ci w trakcie wdra˝ania projektu pomo˝e nam w rozpo-
znaniu ewentualnych obszarów wymagajàcych poprawy.

Na przyk∏ad, jeÊli wystàpi∏y problemy z rekrutacjà kobiet
i m´˝czyzn do konkretnego projektu, projektodawca
powinien zwróciç si´ do potencjalnych i faktycznych
beneficjentów z proÊbà o zdefiniowanie barier utrud-
niajàcych uczestnictwo w projekcie. Zdobyte w ten
sposób informacje mogà byç przydatne przy realizacji
kolejnych programów.

Kluczowym instrumentem s∏u˝àcym do monitorowania
i oceny przestrzegania zasady równoÊci p∏ci sà wskaêni-
ki. Kwestie równoÊci p∏ci powinny byç uwzgl´dnione
równie˝ przy tworzeniu wskaêników, które mogà byç
stosowane w trakcie monitorowania post´pu w zakre-
sie integracji spo∏ecznej.

cie kampanii promujàcej projekt, czy te˝ akcji informa-
cyjnych o projekcie. Ankiety powinny zawieraç pyta-
nia, które pozwolà zidentyfikowaç potrzeby i oczeki-
wania uczestników projektu odnoÊnie publikowanych
materia∏ów.

Dzia∏ania pozytywne
> w trakcie realizacji projektu mo˝na zidentyfikowaç

okreÊlone dzia∏ania, majàce na celu eliminacj´
przeszkód, na jakie napotykajà kobiety i m´˝czyêni
w dost´pie do pracy, szkolenia lub edukacji.

> projekt mo˝e pomóc w przygotowaniu studiów
przypadków (case studies) przedstawiajàcych pra-

codawcom najlepsze praktyki, zarazem przyczynia-
jàcych si´ do tworzenia strategii zapewniajàcych
równoÊç szans i b´dàcych przyjaznymi rodzinie.

Przyk∏ad:
Projekt podnoszàcy ÊwiadomoÊç w zakresie mo˝liwo-
Êci zatrudnienia kobiet w zawodach in˝ynierskich mo-
˝e stosowaç metody promocji i materia∏y reklamowe
majàce na celu zwalczanie stereotypów i promowanie
tych zawodów wÊród potencjalnych kandydatek. Pro-
jektodawca mo˝e nawiàzaç wspó∏prac´ ze szko∏ami,
przygotowywaç CD-ROMy dla szkó∏ oraz dostarczaç
profesjonalnym doradcom zawodowym informacji
o ró˝nych Êcie˝kach kariery w zawodach in˝ynierskich.

MO˚NA ZBADAå CZY ZASADA RÓWNOÂCI 
P¸CI JEST STOSOWANA W PRAKTYCE?
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Listy kontrolne umo˝liwiajà okreÊlenie bez-
poÊrednich i poÊrednich (lub te˝ ukrytych)
skutków realizacji projektu, naruszajàcych
zasad´ równoÊci p∏ci, mo˝liwà do zidentyfi-
kowania na wszystkich etapach wdra˝ania
projektu. 

Listy kontrolne pokazujà, w jakim stopniu realizowa-
na jest zasada równoÊci p∏ci w projektach.

Przy konstruowaniu strategii politycznych oraz priory-
tetów z zakresu zapobiegania wykluczeniu spo∏eczne-
mu, listy kontrolne pomagajà uÊwiadomiç sobie
wp∏yw, jaki realizacja projektu mo˝e wywieraç na m´˝-
czyzn i kobiety w zale˝noÊci od modelu ich ˝ycia. Stra-
tegie polityczne i dzia∏ania, które wydajà si´ na pierw-
szy rzut oka neutralne pod wzgl´dem p∏ci, w rzeczywi-
stoÊci mogà w odmienny sposób oddzia∏ywaç na sytu-
acj´ kobiet i m´˝czyzn.

Listy kontrolne równoÊci p∏ci
Skrócona lista kontrolna

> czy oceni∏eÊ potencjalne skutki realizowanego
przez ciebie projektu w dziedzinie równoÊci p∏ci?

> czy okreÊli∏eÊ, jakie cele powinien spe∏niaç projekt
w dziedzinie równoÊci p∏ci? 

> czy posiadasz dane, na których mo˝na oprzeç 
realistyczne cele? 

> czy poczyni∏eÊ odpowiednie kroki w celu zgroma-
dzenia danych na temat równoÊci p∏ci?

> czy zadba∏eÊ o to, aby twój projekt dotar∏ do odpo-
wiednich osób?

> czy Ty i Twoi pracownicy macie dost´p do szkoleƒ
w zakresie równoÊci p∏ci?

Kobieta bezrobotna?

KONTROLNE



> czy przy okazji konkretnych spraw zwiàzanych
z respektowaniem zasady równoÊci p∏ci korzy-
sta∏eÊ z porad odpowiednich instytucji?

Szczegó∏owa lista kontrolna
Kilka kwestii do rozwa˝enia

OkreÊlenie celów projektu
> czy oceni∏eÊ swój projekt pod kàtem jego wp∏ywu

na sytuacj´ kobiet i m´˝czyzn? Czy kwestie te zosta-
∏y uwzgl´dnione przy okreÊlaniu celów projektu?

> czy rezultaty projektu gwarantujà kobietom
i m´˝czyznom jednakowy udzia∏ w ˝yciu gospo-
darczym i spo∏ecznym?

> jeÊli projekt dotyczy przezwyci´˝ania ró˝nic
w traktowaniu kobiet i m´˝czyzn lub eliminacji
barier, czy okreÊlone zosta∏y cele w zakresie
równoÊci p∏ci?

Gromadzenie danych
Dane statystyczne klasyfikowane wed∏ug p∏ci pomo-
gà zrozumieç odmienny wp∏yw dzia∏aƒ realizowa-
nych w ramach projektu na sytuacj´ kobiet i m´˝-
czyzn. Pomogà równie˝ okreÊliç konkretne cele
i wskaêniki programu, które b´dà mierzyç powodze-
nie projektu w porównaniu z sytuacjà wyjÊciowà.

> czy informacje zebrane na poczàtku realizacji pro-
jektu zawierajà dane statystyczne sklasyfikowa-
ne wed∏ug p∏ci?

> czy zapotrzebowanie na projekt by∏o analizowane
z perspektywy p∏ci – np. czy okreÊlono, jakie sà
szczególne zagadnienia interesujàce kobiety
i m´˝czyzn?

> czy w trakcie zbierania danych i przy ich analizie
masz dost´p do informacji statystycznych po-
chodzàcych ze êróde∏ lokalnych, regionalnych
lub krajowych?

> czy istnieje potrzeba przeprowadzenia dalszych

badaƒ w zakresie równoÊci p∏ci?

Planowanie dzia∏aƒ w ramach projektu
> czy wykorzystasz wyniki badaƒ i zebrane dane

do opracowania projektu z uwzgl´dnieniem 
perspektywy p∏ci?

> czy zastanowisz si´ nad tym, w jakim stopniu
dzia∏ania podejmowane w ramach projektu mo-
gà wywieraç pozytywny lub negatywny wp∏yw
na sytuacj´ kobiet i m´˝czyzn?

> czy podczas przygotowywania lub realizacji pro-
jektu prowadzone sà konsultacje z organizacjami
pozarzàdowymi?

> czy uwzgl´dniono fakt, ˝e konsultacje z ró˝nymi
grupami docelowymi mogà wymagaç zastosowa-
nia ró˝nych metod, na przyk∏ad kontaktów bez-
poÊrednich, seminariów, kontaktów on-line, czy
te˝ grup focusowych?

> czy uwzgl´dniono potrzeby kobiet i m´˝czyzn
przy planowaniu projektu, np. czy zastanowi∏eÊ
si´ nad tym, jakie rozwiàzania zapewnià m´˝-
czyznom i kobietom rzeczywistà mo˝liwoÊç 
wyboru wraz z pe∏nym wykorzystaniem swych
umiej´tnoÊci?

Wdra˝anie projektu
> czy w ramach projektu przewidziana jest pomoc

w opiece nad dzieçmi?

> czy w ramach projektu przewidziana jest pomoc
w opiece nad osobami zale˝nymi?

> czy projekt oferuje elastyczne godziny zaj´ç, 
metody realizacji, itp., aby u∏atwiç udzia∏ osobom
pe∏niàcym obowiàzki opiekuƒcze?
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> czy materia∏y promocyjne zach´cajà do udzia∏u
w projekcie grupy niedostatecznie reprezento-
wane (kobiety lub m´˝czyzn)?

> czy planujesz wykorzystanie lokalnych rozg∏oÊni
radiowych/lokalnej prasy dla zaprezentowania
sukcesów ˝yciowych uczestników projektu (np.
wywiady z beneficjentami) oraz dla przekazania
pozytywnych informacji na temat równego dost´-
pu kobiet i m´˝czyzn do wsparcia oferowanego
przez projekt?

> czy istnieje potrzeba podj´cia dzia∏aƒ w celu
zmniejszenia negatywnych skutków dyskrymina-
cji oraz wypracowania spójnego podejÊcia
do kwestii równoÊci p∏ci?

> czy istnieje potrzeba podj´cia specjalnych Êrod-
ków dla wyrównania szans kobiet/m´˝czyzn
w danej grupie docelowej? 

Monitorowanie
W trakcie monitorowania gromadzone sà dane staty-
styczne, które pozwalajà zmierzyç post´p w realiza-
cji wyznaczonych celów

> czy zdecydowano si´ na zmian´ jakichkolwiek
elementów projektu, aby uwzgl´dniç potrzeby
kobiet i m´˝czyzn w oparciu o zwrotne informa-
cje, uzyskane w trakcie procesu monitorowania
lub ewaluacji?

> czy przewiduje si´ monitorowanie rezultatów
projektu oraz udzia∏u w projekcie pod kàtem 
potrzeb kobiet i m´˝czyzn?

Ewaluacja
Ewaluacja polega na ocenie i analizie danych uzyska-
nych w procesie monitorowania projektu, w celu oce-

ny skutecznoÊci podejmowanych dzia∏aƒ. Uzyskane
informacje zwrotne powinny pokazywaç, w jaki spo-
sób ró˝ne grupy korzystajà z oferowanej pomocy
i czy realizacja projektu przynosi oczekiwane efekty

> czy przewidziane jest zbieranie opinii o projekcie
od beneficjentów i jego pracowników?

> czy zostanie zbadana dost´pnoÊç us∏ug oferowa-
nych w ramach projektu dla wszystkich grup 
potencjalnych beneficjentów oraz czy zostanà
podj´te kroki w celu dotarcia do osób, które 
mogà mieç trudnoÊci ze skorzystaniem z ofero-
wanej pomocy?

> czy udost´pnisz przyk∏ady skutecznych dzia∏aƒ
i dobrych praktyk decydentom na szczeblu lokal-
nym, regionalnym i krajowym?

Pracownicy projektu
Pracownicy sà cennym zasobem ka˝dej organizacji,
a instytucja, która potrafi utrzymaç swój personel nie
tylko oszcz´dza czas i pieniàdze redukujàc chocia˝by
koszty rekrutacji i szkoleƒ, ale staje si´ równie˝ „ce-
nionym pracodawcà”. 

> czy wszyscy pracownicy majà mo˝liwoÊci podno-
szenia swoich kwalifikacji szkolenia?

> czy rozwa˝a∏eÊ podj´cie dzia∏aƒ pozytywnych
w celu wyrównywania szans kobiet i m´˝czyzn?

> jeÊli jest to mo˝liwe, czy oferujesz elastyczne
formy pracy wszystkim pracownikom?

> czy dane zbierane w procesie monitorowania
uwzgl´dniajà ró˝nice p∏ci?
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Poni˝sza tabela prezentuje przyk∏ady uwzgl´dniania ró˝nych potrzeb kobiet i m´˝czyzn, w trakcie
realizacji projektów wspó∏finansowanych ze Êrodków EFS. JednoczeÊnie nale˝y pami´taç, i˝ nie jest
to lista wyczerpujàca: w ramach ka˝dego projektu nale˝y wypracowaç indywidualne rozwiàzania
w zakresie równego traktowania kobiet i m´˝czyzn.
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SEKTOROWEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

Dzia∏anie 1.1

Dzia∏anie 1.2

Rozwój i modernizacja
instrumentów i instytucji 
rynku pracy

Perspektywy dla m∏odzie˝y

• Stosowanie danych uwzgl´dniajàcych ró˝nice p∏ci

• W∏àczenie kwestii równoÊci p∏ci do badaƒ i analiz, np. na jakie odmienne prze-
szkody napotykajà kobiety i m´˝czyêni w dost´pie do instrumentów rynku pracy?

• Jednakowy dost´p kobiet i m´˝czyzn do projektów szkoleniowych

• Promowanie szkoleƒ w zakresie informatyki w taki sam sposób w stosunku
do kobiet i m´˝czyzn

• Jednakowy dost´p kobiet i m´˝czyzn do nowych miejsc pracy

• ElastycznoÊç w ustalaniu terminów, szkoleƒ w celu zapewnienia pe∏niejszego
udzia∏u zarówno kobiet, Jak i m´˝czyzn

• Wykorzystanie wypracowanych pozytywnych rozwiàzaƒ w materia∏ach infor-
macyjnych. Zapewnienie opieki nad dzieçmi i osobami zale˝nymi w celu u∏a-
twienia dost´pu do szkoleƒ i innych rodzajów wsparcia.

• Jednakowy dost´p kobiet i m´˝czyzn do oferowanego wsparcia

• Promowanie projektów w zakresie przedsi´biorczoÊci w taki sam sposób 
w stosunku do kobiet i m´˝czyzn

• Mo˝liwoÊç organizacji praktyk i kierowania do pracy w zawodach, w których
jedna z p∏ci jest niedostatecznie reprezentowana

• Wykorzystanie wypracowanych rozwiàzaƒ odnoÊnie równego traktowania obu
p∏ci w materia∏ach informacyjnych i kampaniach promocyjnych

• Wykorzystanie badaƒ dotyczàcych sytuacji przedstawicieli obu p∏ci przy okre-
Êlaniu potrzeb beneficjentów

• Zapewnienie opieki nad dzieçmi i osobami zale˝nymi w celu u∏atwienia dost´-
pu do szkoleƒ i innych form pomocy.

Dzia∏anie Opis dzia∏ania  Przykady równego traktowania kobiet i m´˝czyzn
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Dzia∏anie 1.3

Dzia∏anie 1.4

Dzia∏anie 1.5

Przeciwdzia∏anie i zwalczanie 
d∏ugotrwa∏ego bezrobocia

Integracja zawodowa i spo∏eczna
osób niepe∏nosprawnych

Promocja aktywnej  polityki 
spo∏ecznej poprzez wsparcie 
grup szczególnego ryzyka

• Promocja projektów w zakresie przedsi´biorczoÊci w taki sam sposób w sto-
sunku do kobiet i m´˝czyzn

• Jednakowy dost´p kobiet i m´˝czyzn do nowych miejsc pracy i programów 
szkoleniowych

• Promocja szkoleƒ w zakresie informatyki w taki sam sposób w odniesieniu
do kobiet i m´˝czyzn

• Mo˝liwoÊç organizacji praktyk i kierowania do pracy w zawodach, w których 
jedna z p∏ci jest niedostatecznie reprezentowana

• Zapewnienie opieki nad dzieçmi i osobami zale˝nymi w celu u∏atwienia dost´pu
do szkoleƒ oraz innych oferowanych form wsparcia

• Wykorzystanie wypracowanych dobrych praktyk w materia∏ach informacyjnych
i kampaniach promocyjnych.

• Wykorzystanie danych odnoÊnie sytuacji kobiet i m´˝czyzn. W∏àczenie kwestii
równoÊci p∏ci do badaƒ i analiz, np. czy niepe∏nosprawne kobiety i m´˝czyêni
napotykajà odmienne przeszkody w dost´pie do zatrudnienia?

• Jednakowy dost´p kobiet i m´˝czyzn do zatrudnienia, planów i programów
szkoleniowych

• Rozwa˝enie mo˝liwoÊci organizacji praktyk i kierowania do pracy w zawodach,
w których jedna z p∏ci jest niedostatecznie reprezentowana

• Zapewnienie opieki nad dzieçmi i osobami zale˝nymi w celu u∏atwienia dost´pu
do szkoleƒ i form pomocy

• Promowanie telepracy dla osób z obowiàzkami opiekuƒczymi

• Promowanie korzyÊci p∏ynàcych z elastycznych form zatrudnienia

• Wykorzystanie pozytywnych przyk∏adów w materia∏ach informacyjnych i kam-
paniach promocyjnych

• Jednakowy dost´p kobiet i m´˝czyzn do zatrudnienia i programów szkoleniowych

• Mo˝liwoÊç organizacji praktyk i kierowania do pracy w zawodach, w których jed-
na z p∏ci jest niedostatecznie reprezentowana

• ElastycznoÊç w ustalaniu terminów szkoleƒ, aby umo˝liwiç pe∏ny udzia∏ kobiet
i m´˝czyzn

• W∏àczenie kwestii równoÊci p∏ci do badaƒ i analiz, np. czy byli wi´êniowie obu
p∏ci majà odmienne potrzeby w zakresie dost´pu do szkoleƒ i zatrudnienia?

• Wykorzystanie pozytywnych przyk∏adów w materia∏ach informacyjnych i kampa-
niach promocyjnych

• Zapewnienie opieki nad dzieçmi i osobami zale˝nymi, aby u∏atwiç dost´p
do szkoleƒ i innych form pomocy.

Dzia∏anie Opis dzia∏ania  Przykady równego traktowania kobiet i m´˝czyzn
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Dzia∏anie 1.6

Dzia∏anie 2.1

Dzia∏anie 2.2

Integracja i reintegracja 
zawodowa kobiet

Zwi´kszenie dost´pu do
edukacji - promocja 
kszta∏cenia przez ca∏e ˝ycie

Podniesienie jakoÊci edukacji
w odniesieniu do potrzeb 
rynku pracy – 
Schemat a) 
Zwi´kszenie wykorzystania
technologii informacyjnych
i komunikacyjnych w procesie
kszta∏cenia, w poradnictwie
i doradztwie zawodowym oraz
modernizacja wyposa˝enia 
dydaktycznego

• W∏àczenie kwestii równoÊci p∏ci do badaƒ i analiz, np. czy kobiety-przedsi´biorcy
napotykajà odmienne przeszkody ni˝ m´˝czyêni przy wyst´powaniu o pomoc
na rozwój swojego przedsi´biorstwa?

• W przypadku wykrycia barier utrudniajàcych kobietom rozpocz´cie dzia∏alnoÊci
gospodarczej, oferowana pomoc powinna zostaç uzupe∏niona o wsparcie udzie-
lane w ramach Programów skierowanych bezpoÊrednio do przedsi´biorców, 
finansowanych z EFRR

• Zapewnienie opieki nad dzieçmi i osobami zale˝nymi, aby u∏atwiç dost´p
do szkoleƒ i innych form pomocy

• Zach´canie do tworzenia nowych miejsc pracy oraz do udzia∏u w szkoleniach
podnoszàcych kwalifikacje zawodowe kobiet

• Zaspokajanie potrzeb szkoleniowych pracowników zatrudnionych w niepe∏nym
wymiarze godzin

• Organizowanie kampanii reklamowych promujàcych zatrudnienie w sektorach,
w których jedna z p∏ci jest niedostatecznie reprezentowana

• Organizowanie kampanii zach´cajàcych do zdobywania wykszta∏cenia/kwalifika-
cji w zawodach tradycyjnie postrzeganych jako kobiece lub m´skie, przy zaanga-
˝owaniu w nie równie˝ rodziców.

• W∏àczenie kwestii równoÊci p∏ci do badaƒ i analiz, np. wyrównywanie reprezenta-
cji obu p∏ci w zawodach zwiàzanych z nauczaniem

• Stosowanie danych uwzgl´dniajàcych ró˝nice p∏ci 

• Aktywna wspó∏praca z uczniami i studentami w zakresie prze∏amywania stereoty-
pów p∏ciowych, m.in. podczas wyboru Êcie˝ki zawodowej

• Zapewnienie opieki nad dzieçmi i osobami zale˝nymi, aby u∏atwiç kobietom
i m´˝czyznom dost´p do mo˝liwoÊci kszta∏cenia na odleg∏oÊç.

• Wykorzystanie pozytywnych przyk∏adów w materia∏ach informacyjnych

• Promowanie równego dost´pu do szkoleƒ w zakresie informatyki, w taki sam
sposób w stosunku do kobiet i m´˝czyzn

• Aktywna wspó∏praca z uczniami i studentami w zakresie zwalczania stereotypów
p∏ciowych, m.in. podczas wyboru Êcie˝ki zawodowej.

Dzia∏anie Opis dzia∏ania  Przykady równego traktowania kobiet i m´˝czyzn
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Dzia∏anie Opis dzia∏ania  Przykady równego traktowania kobiet i m´˝czyzn

Dzia∏anie 2.2

Dzia∏anie 2.2

Dzia∏anie 2.2

Dzia∏anie 2.3

Dzia∏anie 2.4

Podniesienie jakoÊci edukacji w odnie-
sieniu do potrzeb rynku pracy – 
Schemat b)
Rozwijanie u uczniów zdolnoÊci do przy-

sz∏ego zatrudnienia

Podniesienie jakoÊci edukacji w odnie-
sieniu do potrzeb rynku pracy – 
Schemat c)
Szkolenie nauczycieli, osób prowadzà-
cych szkolenia i pracowników admini-
stracji oÊwiatowej oraz rozwój innowa-
cyjnych programów nauczania

Podniesienie jakoÊci edukacji 
w odniesieniu do potrzeb rynku pracy – 
Schemat d)
Zwi´kszenie jakoÊci kszta∏cenia poprzez
akredytacj´ instytucji oÊwiatowych 
oraz budow´ systemu zbierania 
i analizy edukacyjnych danych 
statystycznych 

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

Wzmocnienie zdolnoÊci 
administracyjnych

• W∏àczenie informacji o wyborze kariery w nietradycyjnych zawodach
do poradnictwa zawodowego

• Wykorzystanie dobrych praktyk jako wzorów do naÊladowania 

• Stosowanie danych uwzgl´dniajàcych ró˝nice p∏ci.

• Gromadzenie danych na temat równego udzia∏u kobiet i m´˝czyzn
w zaj´ciach takich jak informatyka

• Tworzenie nowatorskich programów szkolenia zawodowego, uwzgl´d-
niajàcych ró˝nice p∏ci.

• Stosowanie danych uwzgl´dniajàcych ró˝nice p∏ci 

• W∏àczenie kwestii równego traktowania kobiet i m´˝czyzn do badaƒ
i analiz.

• Uwzgl´dnianie kwestii godzenia ˝ycia zawodowego i osobistego

• Jednakowy dost´p kobiet i m´˝czyzn do szkoleƒ i praktyk

• Szkolenie na temat równoÊci p∏ci kierowane do kadry kierowniczej

• Stosowanie danych uwzgl´dniajàcych ró˝nice p∏ci 

• W∏àczenie kwestii równoÊci p∏ci do badaƒ i analiz.

• Jednakowy dost´p kobiet i m´˝czyzn do szkoleƒ 

• Organizowanie szkoleƒ dla pracowników w zakresie równego traktowa-
nia kobiet i m´˝czyzn. Elastyczne terminy szkoleƒ, aby umo˝liwiç pe∏ny
udzia∏ kobiet i m´˝czyzn

• Stosowanie danych uwzgl´dniajàcych ró˝nice p∏ci 

• W∏àczenie kwestii równoÊci p∏ci do badaƒ i analiz 

• Uwzgl´dnienie kwestii godzenia ˝ycia zawodowego i osobistego.
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Wszystkie dzia∏ania (nale˝àce do g∏ównego nurtu polityki i konkretne dzia∏ania w zakresie rów-
nych szans) powinny przyczyniaç si´ do promowania równoÊci kobiet i m´˝czyzn. Z tego wzgl´du ko-
nieczne jest wskazanie sposobu w jaki ró˝ne priorytety i typy dzia∏aƒ b´dà przyczyniaç si´
do zmniejszenia nierównoÊci mi´dzy kobietami i m´˝czyznami. Mo˝na to przedstawiç w postaci ma-
trycy, której jedna oÊ wskazuje priorytety programu, a druga cele w zakresie równych szans. 

OBSZARÓW TEMATYCZNYCH 
FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Transport

Badania, 
rozwój, 
technologia 
i innowacje

Jednakowy dost´p 
kobiet i m´˝czyzn do
zatrudnienia w sektorze
transportu 

Wyrównywanie zró˝nico-
wanego udzia∏u 
m´˝czyzn/kobiet 
w projektach 
badawczych

Zwi´kszenie udzia∏u
kobiet w edukacji
i w kursach szkolenio-
wych w zawodach
zwiàzanych z trans-
portem

Wi´kszy udzia∏
kobiet w szkoleniach
w zakresie nowych
technologii i innowacji

Zwi´kszenie dost´pu
do us∏ug wspierajàcych
przedsi´biorczoÊç

Wzrost udzia∏u kobiet
i przedstawicieli innych
grup niedostatecznie re-
prezentowanych w ogólnej
liczbie osób rozpoczynajà-
cych dzia∏alnoÊç gospodar-
czà w sektorze transportu

Wzrost udzia∏u kobiet
i przedstawicieli innych
grup niedostatecznie 
reprezentowanych 
w ogólnej liczbie osób 
rozpoczynajàcych 
dzia∏alnoÊç  gospodarczà

Wzrost udzia∏u kobiet
i przedstawicieli innych
grup niedostatecznie re-
prezentowanych w ogólnej
liczbie osób korzystajàcych
z badaƒ i rozwoju oraz
us∏ug wspierajàcych 
innowacje

Lepszy dost´p kobiet
i m´˝czyzn do zatrudnienia,
do us∏ug w zakresie opieki
nad dzieçmi i osobami 
zale˝nymi, do edukacji 
i szkolenia

Zwi´kszenie dost´pu kobiet
i m´˝czyzn do elastycznej 
pracy w sferze BiR oraz 
w us∏ugach wspierajàcych 
innowacje

Zatrudnienie Szkolenie  Przedsi´biorczoÊç Godzenie ˝ycia 
zawodowego i rodzinnego



Zatrudnienie Szkolenie  Przedsi´biorczoÊç Godzenie ˝ycia 
zawodowego i rodzinnego

Technologie 
Informacyjno –
Komunikacyjne

Ma∏e i Êrednie
przedsi´bior-
stwa (MSP)

Rozwój 
obszarów 
miejskich

Rozwój 
obszarów 
wiejskich

Wyrównywanie szans 
kobiet i m´˝czyzn 
w sektorze technologii 
informacyjno-komunika-
cyjnych 

Równy dost´p kobiet
i m´˝czyzn na równych
zasadach do mo˝liwoÊci
zatrudnienia w sektorze
MSP

Jednakowy udzia∏ kobiet
i m´˝czyzn w rozwoju
spo∏ecznoÊci lokalnej

Wi´kszy udzia∏ kobiet
w planowaniu 
przestrzennym

Jednakowy udzia∏ kobiet
i m´˝czyzn w rozwoju ob-
szarów wiejskich 

Zwi´kszenie dost´pu
na zasadach równoÊci
do zatrudnienia, dzi´ki
inicjatywom wspierajà-
cym transport oraz 
us∏ugom opiekuƒczym

Wi´kszy udzia∏ kobiet
w kursach szkolenio-
wych w zakresie infor-
matyki, w tym w kur-
sach na wy˝szym pozio-
mie zaawansowania

Zwi´kszenie dost´pu
kobiet do szkoleƒ, ma-
jàcych na celu rozwój
samozatrudnienia
i przedsi´biorczoÊci

Podejmowanie inicja-
tyw w zakresie rozwoju
miejskiego w celu 
zapewnienia jednako-
wego udzia∏u kobiet
i m´˝czyzn w szkoleniu,
zw∏aszcza w sektorach,
w których obserwuje
si´ szczególnà 
segregacj´ p∏ci

Zwi´kszenie udzia∏u
kobiet i m´˝czyzn
w szkoleniu dzi´ki
wprowadzeniu ela-
stycznych form szkole-
nia, szkolenia na odle-
g∏oÊç, a tak˝e dzi´ki
us∏ugom transporto-
wym i opiekuƒczym

Wzrost liczby kobiet 
rozpoczynajàcych 
dzia∏alnoÊç gospodarczà 
w sektorze technologii 
informacyjno-komunika-
cyjnych

Cz´stsze korzystanie przez
kobiety z us∏ug wspierajà-
cych MSP, w tym z pomocy
finansowej

Wzrost udzia∏u kobiet
w ogólnej liczbie osób 
rozpoczynajàcych dzia∏al-
noÊç gospodarczà

Wy˝sze obroty i wi´ksza
˝ywotnoÊç firm prowadzo-
nych przez kobiety 

Zwi´kszenie dost´pu 
kobiet i innych grup 
niedostatecznie 
reprezentowanych 
do samozatrudnienia 

Zwi´kszenie liczby kobiet
wiejskich prowadzàcych
gospodarstwa rolne
i firmy rodzinne

Zwi´kszenie dost´pu do
telepracy, pracy cha∏upniczej dla
kobiet i m´˝czyzn, która zapew-
nia odpowiednie 
warunki i wynagrodzenie

Zwi´kszenie dost´pu do us∏ug
opieki nad osobami zale˝nymi

Zwi´kszenie dost´pu do us∏ug
lokalnych (dostawy do domu,
itp).

Zwi´kszenie mo˝liwoÊci pracy
elastycznej i telepracy

Wzrost bezpieczeƒstwa 
w Êrodowisku miejskim

Poprawa us∏ug transportowych
i opiekuƒczych

Poprawa us∏ug transportowych
i opiekuƒczych
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