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Przedsiębiorczość kobiet 
wykluczonych 

W ramach projektu opracowano publikację naukową 
pt. „Przedsiębiorczość kobiet wykluczonych. Raport 
z badań pilotażowych”. Jak piszą autorki we wstępie: 
Przedsiębiorczość to specyficzna filozofia, sposób 
działania ludzi, funkcjonowania przedsiębiorstw. To 
ogromna siła sprawcza, czynnik rozwoju pojedynczych 
osób, przedsiębiorstw, regionów, jak i całych 
gospodarek. To jeden z najistotniejszych atrybutów 
rynkowego modelu gospodarowania. Rozwój 
przedsiębiorczości jest jedną z najbardziej kluczowych 
kwestii we współczesnej ekonomii. Czynniki 
warunkujące powodzenie działalności gospodarczej 
oraz motywy jej podejmowania od lat stanowią 
przedmiot pogłębionych badań, które przeprowadzane 
są wśród różnych grup społeczno-ekonomicznych. 
Przedsiębiorczość wydaje się też receptą na problemy 
współczesnego świata, gdzie kryzys ekonomiczny, 
bezrobocie czy zagrożenie ubóstwem wymuszają 
podejmowanie samodzielnej aktywności gospodarczej. 

Publikacja wydana przez Wydawnictwo 
Stowarzyszenia „Centrum Wspierania Edukacji 
i Przedsiębiorczości” ma na celu przybliżenie tematyki 
przedsiębiorczości przejawianej przez kobiety 
narażone na wykluczenie z trzech powodów: 

 pochodzących z terenów wiejskich, 

 osiągających niskie dochody oraz 

 kobiet młodych.  

Opracowanie inicjuje cykl 
planowanych do opracowania 
publikacji naukowych związanych 
z projektem i poruszających 
zagadnienia wykluczenia kobiet 
oraz ich przedsiębiorczości.  

Publikacja została przygotowana 
w otwartym dostępie na licencji 
CC-BY-NY 3.0 i jest do pobrania 
w polskiej wersji językowej. 

 
Do pobrania – E. Szczygieł, T. Piecuch, 
Przedsiębiorczość kobiet wykluczonych, Wyd. 
Stowarzyszenie CWEP, Rzeszów 2014, (ISBN 978-83-
938774-0-9). 

Dochody kobiet mieszkających na wsi 

W ramach badań nad przedsiębiorczością kobiet 
pochodzących z terenów wiejskich przeprowadzonych 
przez autorki wspomnianej publikacji porównano 
wartości dochodów uzyskiwanych przez panie 
prowadzące i nieprowadzące działalności 
gospodarczej. Średni miesięczny dochód uzyskany 
przez kobiety prowadzące działalność gospodarczą był 
o 2324 zł wyższy od dochodów kobiet 
nieprowadzących działalności gospodarczej. Panie 
prowadzące działalność uzyskały dochód na poziomie 
wynoszącym średnio 5242 zł, zaś panie nieprowadzące 
działalności 2919 zł. Również ocena użyteczności 
dochodu wykazywała znaczące różnice w obu grupach 
kobiet.  

 
Na wykresie zaprezentowano poziomy dochodów 
i przypisywaną im ocenę użyteczności na skali 
werbalnej. Kobiety prowadzące działalność 
gospodarczą potrzebowały większego dochodu nawet 
w przypadku oceniania go jako „bardzo zły”. Wraz ze 
wzrostem użyteczności, wzrastała wartość dochodów, 
ale też i różnica w ich poziomach wskazywanych przez 
panie prowadzące i nieprowadzące działalności 
gospodarczej. Wartość dochodu ocenianego jako 
„bardzo dobry” wynosił 7943 zł w grupie pań 
prowadzących działalność oraz 5172 zł w grupie pań 

Ocena użyteczności dochodów kobiet mieszkających na wsi
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Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja 

odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za 

umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. 

http://cwep.eu/images/analizy/Przedsibiorczo%20kobiet%20wykluczonych.pdf
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nieprowadzących działalności. Zaprezentowane wyniki 
są wstępnym podsumowaniem prowadzonych badań. 
Szczegółowe informacje zostaną zaprezentowane 
w planowanych do opracowania publikacjach, 
o których będziemy informować.  

Spotkanie partnerów w Rzeszowie 

10 i 11 czerwca w siedzibie Danmar Computers odbyło 
się drugie spotkanie partnerów projektu BADGE. 
Większość partnerów stawiła się na spotkanie, dzięki 
czemu przedstawiciele z Bułgarii, Chorwacji, Grecji, 
Litwy, Rumunii i Wielkiej Brytanii mogli rozmawiać na 
temat dotychczasowego przebiegu i przyszłości 
projektu. 

 
Pierwszy dzień spotkania rozpoczął się od prezentacji 
wniosków i rekomendacji wynikających 
z przeprowadzonego badania potrzeb. Następnie 
zaprezentowano dobre praktyki stosowane przy 
zakładaniu firm przez kobiety w trudnej sytuacji 
i omówiono sposoby wykorzystania tychże praktyk 

w pracy z kobietami, do których skierowany jest 
projekt BADGE. 

 
W dalszej części spotkania zaprezentowano zestaw 
doradcy zawodowego, omówiono plan warsztatów 
pilotażowych „Różnorodność w Biznesie,” oraz termin 
realizacji zestawu dla uczestników warsztatów. Kolejny 
punkt porządku spotkania polegał na prezentacji 
platformy e-learningowej oraz społeczności 
internetowej, które wspomogą proces realizacji 
projektu dla grup docelowych. 

W drugim dniu spotkania partnerzy skupili się na 
sprawach związanych z koordynacją i administracją 
projektu. Przeprowadzono krótkie warsztaty z obsługi 
platformy AdminProject, którą wykorzystujemy do 
zarządzania projektem BADGE. Strategia 
upowszechniania i materiały promocyjne były 
kolejnym punktem rozmów. Po nim zaprezentowano 
wyniki zewnętrznej i wewnętrznej oceny przebiegu 
projektu oraz zdecydowano się na procedury oceny 
w kolejnych miesiącach trwania projektu. Ostatnim 
punktem spotkania było zaplanowanie kolejnego 

spotkania i zarys działań mających zapewnić ciągłość 
efektów projektu. 

Różnorodność w biznesie – 
warsztaty dla kobiet 

Obecnie w ramach projektu trwają przygotowania do 
przeprowadzenia warsztatów w grupie kobiet 
podwójnie wykluczonych. Na podstawie 
przygotowanego ogłoszenia, działań w środowisku 
lokalnym, informacji zamieszczonych w Internecie 
oraz za pomocą mediów społecznościowych 
zrekrutowano grupę 10 kobiet. Panie będą 
uczestniczyć w warsztatach tematycznych wskazanych 
przez większość w kwestionariuszu zgłoszeniowym: 
Jak sprawdzić czy potrafię pracować dla siebie? oraz Jak 
zwiększyć pewność siebie i wiarę w siebie, aby założyć 
własną firmę? 

Warsztaty zaplanowane zostały na 17 i 20 listopada br. 
i odbędą się w siedzibie Danmar Computers  
(ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów). 

Zapraszamy do odwiedzania strony projektu oraz 
naszego profilu na Facebooku i Twitterze. 

http://www.adminproject.eu/
http://badge-project.eu/
https://www.facebook.com/BadgeProject
https://twitter.com/ProjectBADGE

