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GENEZA PROJEKTU 

 Nierówna pozycja kobiet i mężczyzn na rynku pracy występuje w mniejszym lub 

większym stopniu w całej Unii Europejskiej. W Polsce w latach 1992-2005 wskaźniki 

zatrudnienia kobiet były o 12-16 punktów procentowych niższe niż wskaźniki zatrudnienia 

mężczyzn, zaś stopy bezrobocia o 1-5 punktów procentowych wyższe, przy czym zagrożenie 

bezrobociem długotrwałym było wyraźnie większe dla kobiet. Nierówność przejawia się 

również w wynagrodzeniach. Szacuje się, że kobiety zarabiają o blisko 20% mniej niż 

mężczyźni. Mają także ograniczony dostęp do szkoleń i awansów. Kobiety zajmują około 30% 

stanowisk kierowniczych, lecz wśród dyrektorów i prezesów firm zaledwie jest ich 12%. W 

sytuacji, gdy wskaźnik poziomu bezrobocia rośnie albo utrzymuje się niezmiennie na tym 

samym poziomie, zasadniczego znaczenia nabierają problemy bezrobocia wśród kobiet. 

Bezrobocie kobiet jest wyższe, mimo że poziom aktywności zawodowej kobiet oraz stopa 

pracujących jest istotnie niższa niż mężczyzn. W ostatnim okresie, 2002-2003, zmiennym z 

punktu widzenia przebiegu różnicy bezrobocia w przekroju płci, stopa bezrobocia wśród 

mężczyzn kształtowała się na poziomie 18-20%, a wśród kobiet 20-21%. Kobiety częściej 

zasilały szeregi bezrobotnych z powodu zwolnienia z pracy niż mężczyźni. W latach 1992-

1995 udział kobiet wśród zwolnionych z pracy, którzy zasilili zbiorowość bezrobotnych 

wynosił 50%, a w latach 1996-1999 przekroczył 55% (z badań IPiSS – Balcerzak-Paradowskai 

inni 2001, s. 365). Kobiety mają też duże trudności z powrotnym wejściem na rynek pracy. 

Dane czasu poszukiwania pracy potwierdzają, że zjawisko długookresowego bezrobocia 

dotyka częściej kobiet. Na koniec czerwca 2005 r. 55,89% ogólnej liczby osób długotrwale 

bezrobotnych stanowiły kobiety.  Niepokojącym zjawiskiem staje się bezrobocie kobiet 

zamieszkujących tereny wiejskie i małe aglomeracje miejskie. Czynnikiem, który wpływa na 

rozwój tego zjawiska jest brak pełnego wykształcenia podstawowego i kwalifikacji 

zawodowych. Do najbardziej istotnych przyczyn nierówności w statusie kobiet na rynku 

pracy należą instytucjonalne oraz kulturowe uwarunkowania postrzegania roli kobiety. 

Rodzinne funkcje kobiety dominują nad innymi. To matka jest w Polsce wskazywana jako ten 

z rodziców, którego obowiązkiem jest opieka nad dzieckiem. Jednocześnie w Polsce wciąż 

niedoceniana i deprecjonowana jest praca w domu jako nie przynosząca wymiernego 

dochodu. W tej chwili jednakże trudno się spodziewać nagłego wzrostu prestiżu prac 

domowych. Bardziej prawdopodobne zdają się zmiany w kierunku wzrostu konkurencyjności 

kobiet na rynku pracy. Wskazują na to dane z ostatnich lat, na przykład większy odsetek 

kobiet niż mężczyzn zdobywa wyższe wykształcenie, częściej kobiety podejmują także 

dokształcanie. Istotne jest również zmiana sposobu postrzegania kobiet jako pracownic przez 

samych pracodawców. Wśród kobiet 1 mln 509 tys. pozostawało bez pracy w 2005 r., 

oznacza to odsetek 53,4% ogółu bezrobotnych. Z tego 616 469 kobiet to osoby zamieszkałe 

na wsi (52,50% ogółu).  
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Województwo lubelskie na tle całego kraju plasuje się w czołówce pod względem 

poziomu bezrobocia dodatkowo zostało uznane za najbiedniejszy z regionów całej UE. Na 

koniec czerwca 2005 r. zarejestrowanych było 155 151 osób bezrobotnych z tego 50,1% 

stanowiły kobiety. Ponadto lubelskie jako obszar rolniczy ma również najwyższy wskaźnik 

bezrobocia wśród kobiet wiejskich. 

 Lepsze miejsca pracy oraz równe szanse zawodowe to hasła europejskiej polityki 

społecznej i zatrudnienia. Unia Europejska dokłada starań, aby w ramach jej społeczeństwa 

narodowe stały się konkurencyjnymi i dynamicznymi społeczeństwami opartymi na wiedzy i 

zdolnymi do utrzymania trwałego oraz zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Państwa 

członkowskie mają obowiązek dążyć do, przede wszystkim w ramach strategii lizbońskiej, do 

poprawy jakości i efektywności pracy, wzmocnienia konkurencyjności, zwiększenia liczby 

miejsc pracy i zapewnienia równego do nich dostępu.  

Niezwykle istotne znaczenia dla wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w praktyce 

ma ust. 4 art. 141 TWE, który stanowi, że „zasada równości traktowania nie stoi na 

przeszkodzie w utrzymaniu lub wprowadzeniu przez państwa członkowskie specyficznych 

korzyści dla osób należących do płci niedoreprezentowanej  w celu ułatwienia im 

wykonywania działalności zawodowej bądź zapobiegania niekorzystnym sytuacjom w 

karierze zawodowej i ich kompensowania”.   

Równość kobiet i mężczyzn jest czynnikiem gwarantującym sukces przedstawicielom 

obu płci. Połączenie talentów kobiet i mężczyzn, szczególnie w środowisku pracy, premiujące 

umiejętności, profesjonalizm i rentowność nie oznacza nowego podziału władzy czy 

zasobów. Przeciwnie, kobiety i mężczyźni, pracując razem, tworzą sytuację, w której obie 

strony zyskują, gdyż praca zespołowa tworzy wartość dodaną.  
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BENEFICJENCI 

Projekt odnosił się do dwóch grup beneficjentów. Z jednej strony zgodnie z UP SPO 

RZL jedną grupę beneficjentów ostatecznych stanowiły kobiety z terenu całego 

województwa lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich, które są 

bezrobotne, poszukujące pracy, posiadające niskie bądź zdezaktualizowane kwalifikacje 

zawodowe. Jak również kobiety, które mają problem z powrotem na rynek pracy po dłuższej 

przerwie w pracy zawodowej i te, bierne zawodowo. Projekt skierowany był do 1200 kobiet z 

terenu całego województwa lubelskiego, po 50 kobiet z każdego z 24 powiatów. Planowano 

że 200 kobiet to matki samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko w wieku do 7 lat a 

60 osób stanowić będą kobiety długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w Powiatowych 

Urzędach Pracy co najmniej 24 miesiące).  

Z kolei drugą grupę beneficjentów stanowią pracodawcy, do których skierowana 

będzie akcja informacyjno-edukacyjna na rzecz zwalczania stereotypów w postrzeganiu 

kobiet na rynku pracy. Liczba pracodawców, do których skierowana będzie akcja 

informacyjno-edukacyjna szacowana jest na około 720 pracodawców z terenu całego 

województwa lubelskiego. 

Projekt realizował politykę równych szans, wyrównywanie szans edukacyjnych, 

poprzez równy udział w projekcie osób z obszarów wiejskich i miejskich i szans rynku pracy 

osób narażonych na wykluczenie społeczne - długotrwale bezrobotnych, poprzez ich udział w 

projekcie. 

W wyniku procesu rekrutacji 608 osób pochodziło z miasta a 592 z terenów wiejskich. 
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Beneficjenci zostali uszeregowani wg następujących kryteriów:  
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Kobiety bezrobotne - Kobiety, które w dniu zakwalifikowania się do udziału w 

projekcie były zarejestrowane we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy, jako osoby 

bezrobotne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia. 

Kobiety bierne zawodowo - Kobiety, które w dniu zakwalifikowania się do udziału w 

projekcie nie były zatrudnione i nie poszukiwały pracy lub nie były gotowe do jej podjęcia, 

nawet jeśli czyniły starania w celu znalezienia pracy .   

Kobiety poszukujące pracy - w rozumieniu art.2 ust. 1 pkt 22 o promocji zatrudnienia 

są to kobiety niezatrudnione poszukujące zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz 

kobiety zatrudnione zgłaszające zamiar i gotowość podjęcia innej pracy zarobkowej lub 

zatrudnienia w wyższym wymiarze czasu pracy, dodatkowego albo innego zatrudnienia lub 

innej pracy zarobkowej, zarejestrowane we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy 

Kobiety o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych - Kobiety, 

których zasób wiadomości teoretycznych lub umiejętności praktycznych jest 

niewystarczający do wykonywania określonej pracy zarobkowej lub uniemożliwia im 

znalezienie określonego zatrudnienia. 

Kwalifikacja projektowa
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W liczbie 1200 kobiet, 138 (11,5%) osób stanowiły kobiety bierne zawodowo, 193 

(16,08%) o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych, 115 (9,58%) – osoby 

poszukujące pracy, a 754 (62,83%) to osoby bezrobotne. 
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W grupie Beneficjentek najwięcej kobiet legitymowało się wykształceniem średnim 

zawodowym (334 osoby), następnie wyższym (296 osób) i średnim ogólnokształcącym (287 

osób). Najmniej było osób z wykształceniem niepełnym podstawowym (1 osoba) i 

ponadgimnazjalnym (1 osoba).  
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DZIAŁANIA 

Do realizacji celów projektu założono użycie kompleksowego systemu działań 

nastawionych na ułatwienie wejścia na rynek pracy beneficjentów. Ponadto poprzez 

działania skierowane również do pracodawców projekt zmierzał do zmiany funkcjonujących 

na rynku stereotypów w postrzeganiu roli kobiet i mężczyzn. 

Zakres przewidzianych działań opierał się na: 

1) doradztwie psychologicznym, jako sposobie modelowej aktywizacji zawodowej 

kobiet, który akcentuje rolę treningu psychologicznego w przygotowaniu bezrobotnych 

kobiet do powrotu na rynek pracy, które miało na celu przełamanie bierności, podniesienie 

poziomu samooceny, zwiększenie wiary we własne siły, 

Przeprowadzono 1200 godzin doradztwa psychologicznego indywidualnego. 

2) doradztwie zawodowym (tworzeniu IPD), które miało wyznaczyć ścieżki rozwoju 

zawodowego, ustalić predyspozycje, zapoznać beneficjentów z metodami poszukiwania 

pracy i autoprezentacji, 

Przeprowadzono 2400 godzin doradztwa zawodowego, w ramach którego powstało 

1200 Indywidualnych Planów Działań i teczek osobowych Beneficjentek. 

3) aktywnym pośrednictwie pracy, mającym prowadzić do znalezienia zatrudnienia 

jak i do utrzymania stanu aktywności zawodowej uzyskanej w ramach udziału w projekcie, 

W wyniku pośrednictwa pracy  146 kobiet podjęło zatrudnienie. Większość w sektorze 

prywatnym. Około 10% w sektorze publicznym. 

3) szkoleniach zawodowych, które pozwoliłyby na zdobycie nowych, uzupełnienie, 

lub podniesienie kwalifikacji zawodowych. Szkolenia zawierały moduł dotyczący rozpoczęcia 

własnej działalności gospodarczej, co pozwoli na zwiększenie zainteresowania tą formą 

aktywności zawodowej i przygotuje kobiety do znalezienia się w warunkach gospodarki 

wolnorynkowej, 
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Największym zainteresowaniem Beneficjentek cieszyło się szkolenie z zakresu Języka 

angielskiego (256 osób), i Kadry i płace (223 osoby). Następnie Obsługa PC (200 osób), i 

Księgowość i rachunkowość (146 osób). Najmniejszym natomiast zainteresowaniem cieszyło 

się szkolenie Turystyka w gospodarstwie wiejskim – 26 osób. 
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Beneficjentki na szkoleniu „Stare techniki rzemieślnicze” w Lublinie. 
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(tworzenie stroików) 

 

(przygotowywanie mozaik) 
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Szkolenie „Opiekunka domowa i rodzinna wraz z modułem języka angielskiego” w 

Lubartowie i Łęcznej. 

 

Układanie kwiatów na szkoleniu w Łęcznej i Lubartowie.  
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Jeśli chodzi o ocenę szkoleń to najlepsze wyniki, jeśli chodzi o poziom merytoryczny 

szkolenia, uzyskało szkolenie – Podstawy rachunkowości i księgowości (5 pkt. w skali 5 

punktowej) i Opiekunka domowa i rodzinna wraz z modułem języka angielskiego. Biorąc pod 

uwagę otrzymane materiały szkoleniowe najlepiej wypadła ocena szkolenia - Podstawy 

rachunkowości i księgowości – 4,93, i Turystyka w gospodarstwie wiejskim – 4,90. Analizując 

sposoby prezentacji zagadnień przez wykładowców najlepiej ocenieni zostali trenerzy na 3 

szkoleniach -  Turystyka w gospodarstwie wiejskim, Podstawy rachunkowości i księgowości, 

Opiekunka domowa i rodzinna wraz z modułem języka angielskiego uzyskując maksymalne 

oceny. 

Ewaluacja szkolenia                                                                     
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 Szkolenie Turystyka w gospodarstwie wiejskim dla 40% Beneficjentek spełniło 

całkowicie ich oczekiwania a dla 50% w znacznym stopniu. 
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Szkolenie Obsługa PC dla 66,67% Beneficjentek spełniło całkowicie ich oczekiwania a dla 

25,93% w znacznym stopniu. 
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Szkolenie Stare techniki rzemieślnicze dla 43,33% Beneficjentek spełniło całkowicie ich 

oczekiwania a dla 43,33% w znacznym stopniu. 
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Szkolenie Język angielski dla 28,57% Beneficjentek spełniło całkowicie ich oczekiwania a dla 

60,71% w znacznym stopniu. 
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Szkolenie Kadry i płace dla 40% Beneficjentek spełniło całkowicie ich oczekiwania a dla 

54,29% w znacznym stopniu. 
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Szkolenie Profesjonalna obsługa sekretariatu wraz z językiem obcym dla 17,86% 

Beneficjentek spełniło całkowicie ich oczekiwania a dla 75% w znacznym stopniu. 
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Szkolenie Podstawy rachunkowości i księgowości dla 36,36% Beneficjentek spełniło 

całkowicie ich oczekiwania a dla 57,58% w znacznym stopniu. 
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Szkolenie Opiekuna domowa i rodzinna wraz z modułem języka angielskiego dla 45,45% 

Beneficjentek spełniło całkowicie ich oczekiwania a dla 36,36% w znacznym stopniu. 

 W wyniku ewakuacji oceny szkoleń w żadnym przypadku nie stwierdzono wyniku aby 

szkolenie w ogóle nie spełniło oczekiwań lub spełniło w niewielkim stopniu. 
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4) udzieleniu 21 osobom jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, 

Lp. Przedmiot działalno ści 

1 Stworzenie i prowadzenie parkingu strzeŜonego 

2 Wyrób i handel kompozycjami i wiązankami z kwiatów sztucznych 

3 
Wykonywanie instalacji budowlanych, elektrycznych, wodnych i wentylacyjnych oraz 

budowie łaźni parowych i instalacji urządzeń z hydromasaŜem 

4 Dekoracja sal na specjalne okazje 

5 SprzedaŜ odzieŜy damskiej i młodzieŜowej 

6 Usługi fryzjerskie i kosmetyczne 

7 Badanie rynku i opinii publicznej 

8 SprzedaŜ kwiatów i upominków oraz usługi związane z dekoracją wnętrz 

9 Centrum szkoleniowo - bankietowe w Chełmie 

10 Sprzątanie i czyszczenie obiektów - antygaffiti 

11 
Punkt xero oraz inna działalność wspomagająca prowadzenie biura, a takŜe usługi 

sekretarskie i tłumaczenia 

12 Sklep wielobranŜowy wszystko po 2,5 

13 Prowadzenie portalu internetowego i sprzedaŜ powierzchni reklamowej na portalu 

14 Kompleksowe sprzątanie mieszkań, biur i obiektów wielkopowierzchniowych 

15 
SprzedaŜ kompozycji, wieńców oraz stroików okolicznościowych z kwiatów sztucznych 

i suchych 

16 SprzedaŜy kwiatów ciętych, doniczkowych oraz upominków przez Internet 

17 SprzedaŜy detalicznej odzieŜy, obuwia oraz galanterii skórzanej 

18 Wyroby artystyczne – rękodzieło. 

19 
Organizowania doszkalających zajęć pozalekcyjnych – korepetycji w zakresie róŜnych 

dziedzin nauki, zwłaszcza języków obcych 

20 
Wykonywania zdjęć w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich, 

wykonywaniu zdjęć reportaŜowych i innych usług fotograficznych. 

21 
Wykonywania reportaŜy z róŜnych uroczystości świeckich i kościelnych oraz innych 

usług fotograficznych. 
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- sprzedaż odzieży damskiej 
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- Wyrób i handel kompozycjami i wiązankami z kwiatów sztucznych 
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- zakład fryzjerski 
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5) opracowaniu i uruchomieniu bazy danych, w postaci portalu internetowego, o 

lokalnym rynku pracy dla kobiet, 

 

 

 

6) przygotowaniu i wdrożeniu akcji informacyjno-edukacyjnej skierowanej do 

pracodawców i kobiet na rzecz zwalczania stereotypów w postrzeganiu roli kobiet i mężczyzn 

na rynku pracy (24 seminariów powiatowych i 2 ogólno wojewódzkie). 
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Seminaria powiatowe: 

- powiat kraśnicki i opolski 
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- seminarium Biała Podlaska 
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- seminarium Chełm 

 

- seminarium Włodawa 
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W dniu 20 marca 2008 roku odbyła się druga ogólno wojewódzka konferencja 

„Kobiety aktywne – szanse i zagrożenia” w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej, pod 

patronatem Departamentu Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie 

Pracy i Polityki Społecznej.  Wzięło w niej udział 80 osób. W tym Pani Sylwia Pisarek-

Piotrowska Kierownik Działu Przedsiębiorczości i Aktywizacji Wsi Lubelskiego Ośrodka 

Rolniczego w Końskowoli, Artur Chudziński – przedstawiciel Departamentu Kobiet, Rodziny i 

Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Hanna 

Nowakowska Prezes Fundacji na Rzecz Kobiet Ja Kobieta, Halina Potocka Koordynator Forum 

50+ Seniorzy XXI wieku. 
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Dokonując podsumowania ewaluacji projektu można śmiało stwierdzić, że jego 

realizacja zakończyła się sukcesem a wskazane rezultaty zostały osiągnięte. Projekt może 

stanowić przykład kompleksowego podejścia do problemu bezrobocia i aktywizacji 

zawodowej kobiet. Zrealizowanie projektu stanowi pierwszym krok w zwiększaniu się 

zainteresowania zarówno kobiet jak i przedsiębiorców zatrudnianiem kobiet. Pozwoli to na 

wykorzystanie funduszy strukturalnych do stałego wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na 

rynku pracy w różnych branżach w długim okresie czasu. Ponadto Fundacja "OIC Poland" 

zamierza wprowadzić podobne działania w innych województwach. Dzięki temu rozwój 

zasobów ludzkich w regionie będzie mógł być kontynuowany i na nowo ulepszany.  
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REALIZATOR PROJEKTU 

 Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" jest 

prywatną polską organizacją pozarządową, utworzoną w 1991 roku z siedzibą w Lublinie. 

Fundacja utworzona została z inicjatywy przedstawicieli lokalnej społeczności 

zainteresowanych podjęciem aktywnych działań na rzecz stymulowania rozwoju 

gospodarczego i społecznego w regionie lubelskim. Od chwili powstania Fundacja tworzy 

silne zaplecze edukacyjne ograniczające skutki bezrobocia i wspomagające rozwój 

gospodarczy w regionie 

Misją Fundacji jest zapobieganie bezrobociu i promowanie rozwoju gospodarczego 

poprzez projektowanie i wdrażanie programów edukacyjnych i doradczych, poradnictwo 

pracy, transfer nowoczesnych technologii w dziedzinie zarządzania, restrukturyzacji, 

zarządzania finansami i rozwoju przedsiębiorczości. 

Jednym z priorytetowych i najważniejszych projektów edukacyjnych  Fundacji jest 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, której Fundacja jest Założycielem i organem 

prowadzącym.                            

 

Najważniejsze dotychczasowe osiągnięcia Fundacji ,,OIC Poland":  

1. Fundacja ,,OIC Poland” jest prekursorem skierowanego do młodzieży i nauczycieli 

szkół średnich programu „Przygotowanie do wejścia na rynek pracy”, pierwszego 

tego rodzaju programu w skali kraju, którego celem było wypracowanie pozytywnego 

stosunku do pracy, poznanie technik poszukiwania zatrudnienia oraz planowania 

kariery zawodowej w okresie rosnącego bezrobocia. W latach 1992 – 2001 w 

programie Fundacji uczestniczyło ponad 40 tysięcy młodzieży i nauczycieli. Dzięki 

temu programowi w roku szkolnym 2001/2002 w programach nauczania w 

zreformowanej szkole ponadgimnazjalnej, jako obowiązkowy znalazł się przedmiot 

„Przedsiębiorczość”. Fundacja brała czynny udział w tworzeniu programów nauczania 

i kształcenia nauczycieli przedmiotu „Przedsiębiorczość”, współuczestnicząc w 

zespołach przy MEN opracowujących ramy programowe dla kwalifikacyjnych studiów 

podyplomowych dla nauczycieli. Fundacja ,,OIC Poland” na bazie programu 
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„Przygotowanie do wejścia na rynek pracy” opracowała nowy program przeznaczony 

dla młodzieży trzecich klas gimnazjów. Program ten zatytułowany „Wychowanie do 

aktywnego udziału w życiu gospodarczym” realizowany jest również w oparciu o 

opublikowane przez Fundację podręczniki dla uczniów i nauczycieli. 

2. W ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej TOR 10 Fundacja ,,OIC 

Poland” utworzyła w 1996 r. Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości (OWP). Ideą 

utworzenia OWP było podejmowanie i stymulowanie działań zmierzających do 

redukcji bezrobocia, m.in. poprzez promocję przedsiębiorczości – szkolenia i 

doradztwo dla osób przygotowujących się do prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej i szkolenia kadry zarządzającej małych i średnich przedsiębiorstw. W 

roku 2000 OWP włączony został do sieci Krajowej Sieci Usług KSU dla MŚP i 

funkcjonuje w krajowej ewidencji KSU pod numerem 03/09/2005/158. 

3.    Fundacja ,,OIC Poland" przy wsparciu amerykańskiej Fundacji OIC International Inc. 

była prekursorem tworzenia inkubatorów przedsiębiorczości w Polsce. W 2000 r. 

zostało utworzone przez Fundację ,,OIC Poland" Lubelskie Centrum Innowacji i 

Transferu Technologii (LCITT) - stowarzyszenie przedsiębiorstw regionu południowo-

wschodniego, swoją działalnością obejmujące jednakże obszar całej Polski. Celem 

powstania LCITT jest rozwijanie oraz propagowanie inicjatyw i postaw sprzyjających 

integracji działań na rzecz stymulowania rozwoju gospodarczego regionu poprzez 

transfer do przedsiębiorstw innowacyjnych i proekologicznych technologii oraz 

nowoczesnych metod zarządzania.  

4. W 2000 r. przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego i Ambasady Brytyjskiej 

utworzone zostało stowarzyszenie Lubelskie Centrum Kobiet zrzeszające kobiety 

pragnące działać aktywnie na rzecz rozwijania oraz propagowania inicjatyw i postaw 

sprzyjających poprawie sytuacji społecznej, ekonomicznej i zdrowotnej kobiet 

Lubelszczyzny.  

5. W okresie od czerwca 2001r. do października 2002 r. Fundacja ,,OIC Poland” 

realizowała program „Przeciwdziałanie strukturalnemu bezrobociu kolejarzy w 
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województwie lubelskim i świętokrzyskim- pilotażowy program w formie 

,,outplacementu” finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.  

6. Od momentu powstania Fundacja ,,OIC Poland” przygotowuje i realizuje programy 

finansowane ze środków pomocowych skierowanych na rozwój małych i średnich 

przedsiębiorstw, pomoc bezrobotnym, osobom zagrożonym społeczną 

marginalizacją, absolwentom szkół średnich i wyższych. m. in.: realizowany w ramach 

,, Lubelskiej Wsi 2000” program ,,Świadczenie usług doradczych samorządom 

powiatowym w zakresie przygotowania i realizacji przez te jednostki programów 

mających na celu ograniczenie bezrobocia i rozwój przedsiębiorczości” 

7.  Fundacja w 2004 roku realizowała Program PHARE 2001 –Promocja Zatrudnienia i 

Rozwój Zasobów Ludzkich dla województwa świętokrzyskiego. 

      Fundacja  "OIC Poland" wdrożyła 2 podprojekty dla 1300 beneficjentów: 

      Podprojekt 2 - szkolenia i doradztwo dla osób rozpoczynających własną działalność 

gospodarczą. W ramach prowadzonych działań beneficjenci uzyskali wiedzę 

i praktyczne umiejętności w zakresie zakładania i prowadzenia działalności 

gospodarczej dostosowanej do branży, w której planowali działać oraz doradztwo 

mające na celu pomoc w prowadzeniu własnej firmy. Programem objętych zostało 

520 bezrobotnych z województwa świętokrzyskiego w tym 182 kobiety. 

Podprojekt  3 - Szkolenia dla właścicieli, pracowników oraz menedżerów małych i 

średnich firm, Projekt miał na celu  podniesienie kwalifikacji pracowników oraz 

dostosowanie ich do wymogów pracodawców. W projekcie uczestniczyło ponad 

800 osób – kadry zarządzającej i pracowników małych i średnich firm województwa 

świętokrzyskiego. 

8. W latach 2005 – 2007 nastąpił szybki rozwój Fundacji zarówno w wymiarze 

działalności jak i zatrudnienia. Rozmiary działalności Fundacji spowodowały 

konieczność zmiany struktury i organizacji, co znalazło odbicie we wdrożonym w 

Fundacji Systemie Zarządzania Jakością. W dniu 11 lipca 2006 Fundacja otrzymała 

certyfikat potwierdzający zgodność posiadanego Systemu Zarządzania Jakością z 
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wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie usług szkoleniowych, 

doradczych i informacyjnych.  

Wszystkie działania Fundacji realizowane są w formie projektowej z podziałem na 

pięć działów: projekty dla przedsiębiorstw, projekty społeczne, projekty edukacyjne, projekty 

zagraniczne oraz projekty komercyjne realizowane na zlecenie firm.  Szczegółowe informacje 

o realizowanych projektach znajdują się na stronie internetowej WWW.oic.lublin.pl. 

Projekty dla przedsiębiorstw koncentrują się na rozwoju zasobów ludzkich w 

firmach, poprawie ich konkurencyjności oraz rozwoju MŚP. Głównymi programami w których 

są realizowane to: 

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 2.3 „Rozwój 

kadr nowoczesnej gospodarki”: 

- „Certyfikowany kasjer” 

- „Program rozwoju kadry spółdzielni Społem”  

- „Program rozwoju kadry Zakładów Tytoniowych w Lublinie” 

- „Program Rozwoju Kadry Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.” 

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2 Wzmocnienie 

zasobów ludzkich w regionach, działanie: 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer 

wiedzy 

- „Sieć Ośrodków Innowacji i Transferu Technologii” 

- „Innowacje organizacyjne w zakresie wykorzystania informatyki w zarządzaniu – badanie 

i promocja dobrych przykładów Lubelszczyzny” 

Projekty społeczne zmierzają do wyrównywania szans grup znajdujących się na 

marginesie życia społecznego, osób wykluczonych, znajdujących się w trudnej sytuacji: 

długotrwale bezrobotnych, samotnych matek, skazanych czy też „trudnej młodzieży”. 

Projekty finansowane są ze środków: 
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Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działania 1.1; 1.5; 1.6  

- „Portal internetowy z pracą w regionie lubelskim” 

- „Nie wszystko stracone – wsparcie osób zagrożonych marginalizacją” 

 - „W drodze do równości i partnerstwa – program aktywizacji zawodowej kobiet 

Lubelszczyzny” 

- „ Potrzeba miłości – wsparcie młodzieży  z terenów wiejskich” 

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, działania: 2.1; 2.4 

- „Człowiek menedżerem własnego życia”  

 

- „Człowiek menedżerem własnego życia – program szkoleniowy dla pracowników 

województwa lubelskiego”  

 

- „Profesjonalny pracownik – program szkoleń językowych dla pracowników województwa 

świętokrzyskiego” 

- „Profesjonalny pracownik – program szkoleń językowych dla pracowników województwa 

świętokrzyskiego – edycja 2” 

- „Nowe umiejętności - większe możliwości” 

- „Bez obawy o jutro” 

W ramach projektów edukacyjnych prowadzimy studia podyplomowe jak również 

projekty nakierowane na zaspokajanie potrzeb szkolnictwa. Polska Fundacja Ośrodków 

Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC POLAND” i Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji 

w Lublinie, prowadzą menedżerskie studia podyplomowe na 27 kierunkach na bazie 16- 

letniego dorobku Fundacji jako założyciela uczelni.   

 

W ramach  Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie: 2.3 

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Fundacja wraz z WSEI realizuje program: 

- „Europejski menedżer – studia podyplomowe dla firm Lubelszczyzny” . Są to studia 

podyplomowe dla 950 pracowników firm, realizowane na wielu kierunkach. 
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W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 1 

Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie: 1.1 Fundacja 

wraz z WSEI realizuje projekty: 

„Nowa jakość usług – program doskonalenia zawodowego pracowników instytucji rynku 

pracy” 

 

„Nowa jakość usług – program doskonalenia zawodowego pracowników instytucji rynku 

pracy – edycja 2” 

Działaniami projektowymi objęto 1670 pracowników instytucji rynku pracy z terenu całego 

kraju. Projekt realizowany był w Lublinie, Rzeszowie, Suwałkach, Gdyni, Gliwicach. 

Projekty zagraniczne mają na celu z jednej strony upowszechnienie naszych osiągnięć 

jak również pozyskanie nowych metod pracy i know-how. W ostatnim czasie zanotowaliśmy 

zmianę w charakterze tych projektów – Fundacja nie tylko korzysta z osiągnięć partnerów, 

ale sama staje się dostarczycielem sprawdzonych rozwiązań: tworzone jest Polsko-Ukraińskie 

Centrum Szkolenia i Doradztwa dla MŚP we Lwowie mające na celu wzmocnienie 

przedsiębiorczości w Zachodniej Ukrainie oraz współpracy polsko-ukraińskiej oraz 

wypracowywany jest System Wspierania Osób Skazanych – zastosowanie outplacementu do 

reintegracji skazanych na otwartym rynku pracy. Działania w ramach projektów realizowana 

są w ramach VI Programu Ramowego, SOCRATES GRUNDTVIG 2, Program Sąsiedztwa Polska-

Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC, INTERREG IIIC Regional Framework Operation 

Hanse Passage czy też Leonardo da Vinci. 
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ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY, PRZYNALEŻNOŚĆ DO STRUKTUR 

Fundacja jest członkiem: 

• Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (nr 03/09/2005/158). 

Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw [KSU] jest siecią dobrowolnie 

współpracujących ze sobą niekomercyjnych organizacji świadczących na rzecz 

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób podejmujących 

działalność gospodarczą, usługi: doradcze (w tym o charakterze ogólnym oraz o charakterze 

proinnowacyjnym), szkoleniowe, informacyjne i finansowe (w tym udzielanie poręczeń oraz 

udzielanie pożyczek). 

• Krajowej Izby Gospodarczej 

• Lubelskiego Związku Pracodawców 

• Lubelski Sejmik Gospodarczy 

 

Fundacja posiada certyfikat nr 281/SZJ/2006 zgodności Systemu Zarządzania Jakością 

z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie usług szkoleniowych, doradczych i 

informacyjnych wydany dnia 11 lipca 2006 roku przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. PN-EN ISO 

9001:2001 to najnowsza edycja norm serii ISO 9000, która przedstawia wymagania, 

pozwalające świadczyć usługi zgodne z wymaganiami klienta oraz doskonalić system 

zarządzania jakością w sposób ciągły. System ten pozwala wyeliminować te działania firmy, 

które są dla niej niepotrzebne i nieopłacalne oraz pozwala obniżyć koszty działań. 
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Realizacja działań Fundacji OIC Poland w Lublinie w latach 2001-2007 

 

 W latach 2005-2007 Fundacja zrealizowała 27 programów dofinansowanych z 

funduszy pomocowych o wartości łącznej 27 682 264, 98 PLN. Swoimi działaniami objęła 

24 689 beneficjentów i zrealizowała 84 373 szkoleń i doradztwa. 

 

Liczba osób biorących udział w programach edukacyjnych realizowanych przez Fundację OIC 

Poland w okresie 2001 – 2007: 

 

Lata 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Liczba uczestników 
3 519 2 497 3 158 5 389 4 442 6448 8081 10 160 

 

Liczba godzin zrealizowanych w programach edukacyjnych Fundacji OIC Poland w okresie 

2002-2007       

 

Lata 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Liczba  

godzin 

6 665 6 474 11 462 11 441 17 904 5 436 22 530 56 407 
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