Realizacja zasady równości szans
i niedyskryminacji,
w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami
w projektach finansowanych z EFS
Renata Stefaniak
Rzeszów, 6-7 listopada 2017 r.

Program szkolenia
• Podstawa prawna realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji.

• Dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia - jak jej przeciwdziałać.
• Równość szans kobiet i mężczyzn w procesie planowania projektu.
• Niepełnosprawność - jako zjawisko społeczne. Bariery osób z niepełnosprawnością
utrudniające im udział w projektach.
• Uniwersalne projektowanie w EFS oraz mechanizm racjonalnych usprawnień.
• Przygotowanie wniosku o dofinansowanie – minimalne wymogi w zakresie opisu
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami w ramach EFS.
• Realizacja prawidłowej dostępnej rekrutacji do projektu. Organizacja działań
bezpośrednich i informacyjno-promocyjnych.
• Realizacja projektu w ramach RPO WP zgodnie zasadą równości szans i niedyskryminacji.
Wymagania sprawozdawczości.
• Przykłady dobrych praktyk w zakresie projektów dostępnych
• Projekty neutralne w EFS.
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Ramy prawne
dla zasady równości
szans kobiet i mężczyzn
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Ramy prawne
Traktat Amsterdamski, 1997
Art. 2 „Zadaniem Wspólnoty jest (…) popieranie
równości mężczyzn i kobiet.”
Art. 3 „We wszystkich działaniach Wspólnota zmierza
do zniesienia nierówności oraz wspierania równości
mężczyzn i kobiet.”
Art. 13 „Rada (…) może podjąć środki niezbędne w celu
zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na
płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub
orientację seksualną”.
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Ramy prawne
Traktat Amsterdamski
Art. 141 „W celu zapewnienia pełnej równości między
mężczyznami i kobietami w życiu zawodowym zasada
równości traktowania nie stanowi przeszkody dla
Państwa Członkowskiego w utrzymaniu lub
przyjmowaniu środków przewidujących specyficzne
korzyści, zmierzające do ułatwienia wykonywania
działalności zawodowej przez osoby płci niedostatecznie
reprezentowanej bądź zapobiegania niekorzystnym
sytuacjom w karierze zawodowej i ich kompensowania.”
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Ramy prawne
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.);
2. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych z dnia 13
grudnia 2006 r. ratyfikowana przez Polskę dnia 6 września 2012
r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169), zwana dalej „Konwencją”;
3. Traktat o Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864, z
późn. zm.);
4. ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych
przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania
(Dz. U. Nr 254, poz. 1700, z późn. zm.);
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Ramy prawne
5. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L
347 z 20.12. 2013, str. 320, z późn. zm.), zwane dalej
„rozporządzeniem ogólnym”;
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Ramy prawne
6.

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i
uchylającerozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z
20.12.2013, str. 470), zwane dalej „rozporządzeniem dotyczącym EFS”;

7.

Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa Partnerstwa,
zwana dalej „Umową Partnerstwa”;

8.

komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 15 listopada
2010 r. – Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności na lata 20102020: Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier COM(2010)
636 wersja ostateczna, zwany dalej „Europejską strategią w sprawie
niepełnosprawności”;
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Ramy prawne
9. zalecenie nr Rec (2006)5 Komitetu Ministrów Rady Europy dla
państw członkowskich – Plan działań Rady Europy w celu
promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych
w społeczeństwie: podnoszenie jakości życia osób
niepełnosprawnych w Europie w latach 2006-2015;
10. komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady,
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu
Regionów z dnia 21 września 2010 r. – Strategia na rzecz
równości kobiet i mężczyzn 2010-2015 COM(2010) 491
wersjaostateczna;
11. konkluzje Rady z dnia 7 marca 2011 r. – Europejski pakt na
rzecz równości płci (2011-2020) (Dz. Urz. UE C 155 z
25.05.2011, str. 10).
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Podstawy prawne
Art. 5 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o
zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020
(Dz. U. poz.1146, z późn. zm.).
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Ramy prawne w Polsce
Przepisy prawa gwarantujące równość dla osób obojga płci w Polsce
są gwarantowane przez ustawę zasadniczą w art. 33., który brzmi:
1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w
życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym.
2. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia,
zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę
jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania
stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i
odznaczeń.
Przepisy gwarantujące równe traktowanie kobiet i mężczyzn znajdują swoje
odzwierciedlenie w polskich przepisach prawa. Kwestia ta dotyczy
szczególnie „Kodeksu Pracy”, ponieważ właśnie na rynku pracy można
najczęściej spotkać się z dyskryminacją ze względu na kulturową rolę płci.
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Ramy prawne w Polsce
Wśród przepisów „Kodeksu Pracy”, zapewniających równe
prawa kobietom i mężczyznom, znajdują się zapisy, które
m.in. pozwalają wykorzystać urlop wychowawczy obydwojgu
rodzicom (art. 186.).
Zrównaniu praw kobiet i mężczyzn służą też przepisy, które
weszły w życie od stycznia 2010 r. Nowe zapisy pozwolą
mężczyznom mającym dzieci w wieku poniżej 12 miesięcy
skorzystać z urlopu ojcowskiego
w wymiarze jednego tygodnia, a od 2012 r. w wymiarze
dwóch tygodni płatnego urlopu.
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Dokumenty i Wytyczne Programowe
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020
• Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;
• Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w
tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości
szans kobiet i mężczyzn;
• Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020; (ostatnia wersja z dnia 19 lipca
2017 r. )
• Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych
polityki spójności na lata 2014-2020;
• Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014 -2020;
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Gender Mainstreaming
Jest to uwzględnianie społecznego i kulturowego wymiaru
płci we wszystkich dziedzinach życia oraz we

wszystkich działaniach Unii Europejskiej, włączanie
perspektywy równości do wszystkich aktywności
realizowanych przez kraje członkowskie we wszystkich
wymiarach życia społecznego, ekonomicznego,
politycznego oraz we wszystkich realizowanych projektach

bez względu na ich tematykę.
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Płeć biologiczna a płeć kulturowa
Płeć biologiczna (sex) odnosi się do biologicznych
różnic między mężczyznami a kobietami, które są
uniwersalne i naturalnie niezmienne (narządy rozrodcze,
cechy płciowe, funkcje reprodukcyjne, gospodarka
hormonalna).
Płeć kulturowa (gender) odnosi się do cech
nadawanych kobietom i mężczyznom oraz do relacji
między nimi kształtowanych przez społeczeństwo. Płeć
kulturowa definiuje to, co jest dozwolone, oczekiwane i
docenianie
w odniesieniu do kobiet i mężczyzn w danej sytuacji. 15

Płeć biologiczna a płeć kulturowa
Płeć biologiczna (sex) – niezmienna przez całą
historię cywilizacji, we wszystkich kulturach, na
wszystkich kontynentach, są uniwersalne
Płeć kulturowa (gender) – różnie postrzegana w
różnych kulturach, różnych czasach, na różnych
kontynentach
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Gender – płeć kulturowa
• Społeczne i kulturowe zróżnicowanie między
kobietami i mężczyznami,

• Cechy, atrybuty, role społeczne przypisywane kobietom
i mężczyznom przez szeroko rozumianą kulturę
– tworzy je społeczeństwo,
• Dotyczy cech nabytych,
• Zmienia się w czasie i przestrzeni,

• Jest w bardzo dużym stopniu pochodną stereotypów
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Gender czy sex?
• to kobiety rodzą dzieci

• to kobiety mają lepsze predyspozycje do wychowania dzieci
• Kobiety bardziej zwracają uwagę na wygląd, gdyż mają bardziej
rozwinięty zmysł estetyczny
• Mężczyźni przechodzą mutację
• Zawód policjanta bardziej odpowiada predyspozycjom mężczyzn z
uwagi na siłę i sprawność fizyczną
• Mężczyźni nie okazują uczuć
• Kobiety żyją dużej
• Mężczyźni są żywicielami rodziny
• Mężczyźni mają lepsze predyspozycje psychotechniczne o czym
świadczą ich zainteresowania już w wieku przedszkolnym

18

Od poznania do stereotypu
Nasz stosunek do innych osób nazywamy postawą.
W psychologii generalnie uważa się, że postawa składa się
z 3 elementów:
• poznawczego (myśli, przekonania),
• afektywnego (emocje)
• behawioralnego (zachowanie).
ASPEKTY POSTAWY
MYŚL

EMOCJA

ZACHOWANIE

STEREOTYP

UPRZEDZENIE

DYSKRYMINACJA
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Stereotypy płci – czym są?
Funkcjonujący w świadomości społeczeństwa
uproszczony, skrótowy i zabarwiony
wartościująco obraz rzeczywistości,
odnoszący się do: grup społecznych, osób, sytuacji,
instytucji.
Stereotyp sprawia, że identyczne cechy zostają
przypisane
wszystkim bez wyjątku członkom grupy, niezależnie
od
rzeczywistych różnic między nimi
(Z gr.: stereos – sztywny, zastygły; typos – obraz, forma, typ, wzorzec)
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Stereotypy płci – czym są?
• uproszczone opisy „męskiego mężczyzny”
i „kobiecej kobiety” podzielane przez ogół
społeczeństwa, przypisującego płciom
określone cechy
• Uogólnione przekonania dotyczące tego,
jakie są kobiety i mężczyźni
• Stałe wzmacnianie stereotypów w mediach

21

Stereotypy płci – czym są?
KOBIETY: wrażliwe, uczuciowe, subtelne, ciepłe, troskliwe,
mające trudności z podejmowaniem decyzji, uległe, zdolne do
poświęceń, uczynne, opiekuńcze
MĘŻCZYŹNI: agresywni, niezależni, mało emocjonalni,
stanowczy, pewni siebie, silni, dominujący, bezpośredni,
aktywni.
„Kobiety mają tendencję do…”
„Mężczyźni są bardziej…”
„Większość kobiet powinna…”
„Jak na mężczyznę, jesteś…”
„Kobiety lubią, gdy…”
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Cechy stereotypu:
Trwały, trudny do zmiany, sztywny
Uproszczony, często niezgodny z rzeczywistością
Uogólniony
Dziedziczony kulturowo
Automatycznie wzbudzany
Nieweryfikowalny doświadczalnie (wyjątki tylko
potwierdzają regułę)
 Mamy przeświadczenie, że jest prawdziwy
 Oporny na niezgodne z nim informacje
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Stereotypy płci – czym są?
Stereotypy płci mają wiele źródeł.
Są wśród nich np. role społeczne, instytucje
kulturowe, religie, społeczne uczenie się,
struktura i sposób sprawowania władzy.
Siłą stereotypu jest odporność na zmiany

pomimo informacji, które go nie potwierdzają.
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Stereotypy płci – czym są?
Stereotypy:
• krzywdzą,
• ograniczają doświadczenie,
• upraszczają świat „skąpstwo poznawcze”,
• usprawiedliwiają zachowania,

• wzmacniają „tożsamość grupową”
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„Społeczeństwo tak postrzega kobiety, jak pokazuje je telewizja” –
Barbara Pietkiewicz, „Portrety kobiet i mężczyzn”
I. Motyw Matki – Polki - Gospodyni
Nimm2: w reklamie cukierków matka musi „najbardziej na świecie kochać swoje dziecko” i
musi kupować mu cukierki Nimm2

J&J: „Nikt nie zna Twojego dziecka lepiej niż matka i Johnson&Johnson”
„Gerber to zdrowe dziecko i szczęśliwa matka”
Signal: „Odkąd mąż przekonał mnie do regularnego stosowania pasty Signal, mam o jedno
zmartwienie mniej”.
„Submotyw” zazdrości i porównywania się z innymi kobietami -scenariusze reklam proszków
do prania i innych środków czystości. Olśniewająco białe koszule męża i skuteczniej
doczyszczone spodenki syna nobilitują kobietę w oczach świata. Przekaz reklamy proszku OMO
i hasła „Pani Marii nic nie mogło zdziwić, jeśli chodzi o pranie. Zdziwił ją Omo Liposystem” jest
następujący: proszek jest dla kobiety, a pranie to obowiązek dobrej matki i żony. Przekaz: Twoje
pranie jest bielsze, więc lepiej wypełniasz swoją rolę - zatem jesteś lepsza, sąsiadki będą ci
zazdrościć!
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„Społeczeństwo tak postrzega kobiety, jak pokazuje je telewizja” –
Barbara Pietkiewicz, „Portrety kobiet i mężczyzn”
II. Motyw uprzedmiotowienia i przekaz seksistowski
Reklamy m.in.: Herbal Essences, Chipsy Lays (Pamela Anderson szorująca pokład)
Tena Lady: "Co przyciąga twoją uwagę gdy na mnie patrzysz? Moje spojrzenie? Czy moje ruchy
w tańcu? Ale na pewno nie zwrócisz uwagi na moje lekkie nie trzymanie moczu„
Simplus – „dla swojaków” – nowa, niższa stawka na prawie nieosłoniętych piersiach młodej
dziewczyny
Radio 94 – „zalicz wszystkie laski w mieście”, „paniom już podziękujemy”
Springfield (2005) – zakaz wstępu do wszystkich sklepów kobietom przez tydzień
Telly Wajl – sprzedawczynie zmuszone do noszenia koszulek z napisem „bitch”
Era – „masz z nią 60 minut za 30 złotych”
Mobilking - "Spójrzmy prawdzie w oczy: niektóre rzeczy zawsze były i będą tylko dla nas,
mężczyzn"
27
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Błędne koło stereotypizacji
Interpretacja
cech jako
naturalnych

Obowiązki i
cechy
Cechy stają się
normą i odnosimy
je na wszystkich
przedstawicieli
płci

Potwierdzenie
oczekiwań – obraz
„męskości” i
„kobiecości”

Presja i
konformizm –
rozciągnięcie
oczekiwań na inne
sytuacje

Oprac. na podstawie: D. Pankowska, Wychowanie i role płciowe, GWP 2005
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Dyskryminacja zaczyna się w głowie

stereotypy  uprzedzenia  dyskryminacja

uprzedzenia – negatywne nastawienie na
podstawie stereotypowych przekonań
dyskryminacja – negatywne zachowania
wynikające z uprzedzeń
31

Odzywają się emocje – powstają uprzedzenia
Uprzedzenie to wrogie bądź negatywne
nastawienie dotyczące wyróżniającej się
grupy ludzi, oparte wyłącznie na ich
przynależności do tej grupy
Uprzedzenia karmią się negatywnymi
stereotypami dotyczącymi jednostek lub grup.
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Skąd biorą się uprzedzenia?
•
•
•
•

Strach przed obcym i nieznanym
Niewiedza
Socjalizacja
Skłonność do dzielenia osób na grupy
• swoi (MY), pozostałe – obcy (ONI)
• „Swoich” cenimy wyżej niż „obcych”
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Dyskryminacja
ze względu na płeć –
Może być pośrednia lub
bezpośrednia

34

Dyskryminacja bezpośrednia
ma miejsce wówczas, gdy dana osoba
jest traktowana mniej korzystnie niż jest,
była lub byłaby inna osoba

w porównywalnej sytuacji, z powodu
swojej płci
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Dyskryminacja pośrednia
ma miejsce wówczas, gdy z pozoru

neutralny przepis, kryterium lub
praktyka mogą doprowadzić do

szczególnie niekorzystnej sytuacji osób
należących do jednej płci.
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Dyskryminacja
Wszelkie zróżnicowanie, wyłączenie lub
ograniczenie, którego skutkiem lub celem
jest uszczuplenie lub uniemożliwienie jednej
z płci korzystania na równi z drugą płcią
z zasobów, praw człowieka oraz podstawowych
wolności w dziedzinach życia politycznego,
gospodarczego, społecznego, kulturalnego,
obywatelskiego i innych.
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Formy dyskryminacji
 RASIZM - dyskryminacja ze względu na rasę (kolor skóry)
 SEKSIZM - dyskryminacja ze względu na płeć
 HOMOFOBIA - dyskryminacja ze względu na orientację
seksualną
 KSENOFOBIA - dyskryminacja ze względu na pochodzenie
i narodowość
 ANTYSEMITYZM - uprzedzenie względem osób pochodzenia
żydowskiego
 AGEIZM - dyskryminacja ze względu na wiek
 ATRAKCJONIZM - dyskryminacja ze względu na wygląd
zewnętrzny
 HANDICAPIZM (ABLEISM) - dyskryminacja ze względu na
niepełnosprawność
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Molestowanie
• Jest formą dyskryminacji ze względu np. na płeć i wiek
• Zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszącym
się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest
naruszenie godności, poniżenie lub upokorzenie
pracownika;

• Stworzenie zastraszającej, wrogiej, poniżającej,
upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery;
• O charakterze werbalnym lub pozawerbalnym
Warunkiem stwierdzenia, że doszło do molestowania, jest
wyrażony sprzeciw osoby molestowanej
39

Molestowanie w ujęciu prawnym
Zmiany w Kodeksie pracy, które weszły w życie
w drugiej połowie stycznia 2009 roku, zmodyfikowały
przepisy dotyczące dyskryminacji. Nowelizacja ma na celu
zaostrzenie prawa.
Celem nowych regulacji jest większa ochrona pracowników. Nowe regulacje
rozszerzają lub uszczegóławiają definicje molestowania oraz dyskryminacji
w zatrudnieniu. Zaostrzone przepisy wprowadzają również ochronę
pracowników, którzy przeciwstawiają się takim praktykom. Uchwalona przez
Sejm nowelizacja Kodeksu pracy ma na celu przede wszystkim
dostosowanie polskich przepisów do regulacji unijnych.
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Molestowanie w ujęciu prawnym
Rozszerzono pojęcie dyskryminacji pośredniej.
Aktualnie obejmuje ono nie tylko sytuację, w której na skutek działania pracodawcy
występują niekorzystne dysproporcje lub niekorzystna sytuacja w zakresie warunków
zatrudnienia, lecz również przypadek, w którym takie skutki mogłyby wystąpić.
Dyskryminacją będzie nie tylko faktyczne jej wystąpienie, lecz także sama potencjalna
możliwość jej wystąpienia.
Nowelizacja Kodeksu pracy (18 stycznia 2009) poszerzyła obszar, na którym zakazana jest
dyskryminacja pośrednia. Przed zmianami zakaz obejmował jedynie warunki zatrudnienia,
zaś obecnie dotyczy również sfery nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, awansowania
oraz dostępu do szkoleń podnoszących kwalifikacje. „Rozszerzony został również katalog
działań uznawanych za przejaw dyskryminacji. Dodano do niego pojęcie „nakazania
nierównego traktowania”.
W związku z tym wedle obecnych przepisów rodzajami dyskryminacji są: dyskryminacja
bezpośrednia i pośrednia, nakazanie dyskryminacji, zachęcanie
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do niej oraz molestowanie.

Molestowanie w ujęciu prawnym
Rozszerzono także pojęcie molestowania.
Obecnie obejmuje ono nie tylko zachowanie, którego celem lub skutkiem jest
naruszenie godności, poniżenie lub upokorzenie pracownika, lecz również stworzenie
w miejscu pracy zastraszającej, wrogiej lub uwłaczającej atmosfery.
Podobnie jest w przypadku definicji molestowania seksualnego. Dodatkowo wśród
nowych regulacji znalazł się przepis wprowadzający ochronę pracowników, którzy
przeciwstawili się molestowaniu lub w jakiejkolwiek formie udzielili wsparcia osobom
molestowanym w miejscu pracy.
Jest to korzystna zmiana, wcześniejsze przepisy mówiły o ochronie jedynie
pracowników molestowanych.
Nowelizacja eliminuje problem obaw wśród świadków zdarzeń molestowania, tj.
kolegów, koleżanek z pracy osoby, która była molestowana.
Ponadto zakres ochrony, o której mowa powyżej, został doprecyzowany.
Dotychczas pracodawca nie miał prawa zwolnić takiego pracownika, natomiast obecnie
zakazane jest również jego niekorzystne traktowanie oraz stosowanie jakichkolwiek
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negatywnych konsekwencji wobec podwładnego.

Obszary dyskryminacji - EDUKACJA
• stereotypowa zawartość podręczników

• stereotypowe postawy nauczycieli
• feminizacja sektora edukacji

• „szklany sufit”
• szklane ruchome schody

Obszary dyskryminacji - RYNEK PRACY
 segregacja pozioma – niski prestiż sektorów sfeminizowanych– zjawisko
dominacji jednej z płci w określonych zawodach i działach gospodarki;
podział zawodów na typowo „męskie” i „kobiece”.
Kobiety dominują w: edukacji, ochronie zdrowia, pomocy społecznej
 segregacja pionowa – „szklane zjawiska” „szklane zjawiska” (kobiety
zajmują ok. 40% mniej stanowisk wyższych kierowniczych a na
stanowiskach najwyższych jest ich ok. 2%)*
 różnice w wynagrodzeniu– ok. 20% na tym samym stanowisku w Polsce i
15% w UE**. Taka sytuacja występuje nawet w sektorach sfeminizowanych,
np. w edukacji przec. wynagr. brutto kobiet to 77,5% wynagrodzenia
mężczyzn; w ochronie zdrowia i pomocy społecznej – 76,4%.
Działy w których kobiety zarabiają więcej to: rybactwo (107% średniej) i
budownictwo (108,2%)
* Raport „GM Initiative”, Program Narodów Zjednoczonych ds. rozwoju, Warszawa 2007
** Plan Działań na rzecz Równości Kobiet i Mężczyzn 2006 – 2010, Komisja Wspólnot Europejskich

Obszary dyskryminacji - RYNEK PRACY
•

Olbrzymie dysproporcje w płacach na wyższych stanowiskach
kierowniczych – wynagr. kobiet w dużych i średnich organizacjach
wynosi niespełna 64% wynagrodzenia mężczyzn.
W małych firmach płace kobiet to 91,6% płac mężczyzn

•

Nieodpłatna praca kobiet – małe zaangażowanie mężczyzn
w obowiązki domowe.
Spośród mężczyzn (18-65 lat) pozostających w związkach 21,2%
przyznaje, że nie wykonuje żadnych prac w domu w żaden dzień
tygodnia (analogicznie kobiety 0,2%).
Przygotowaniem obiadów zajmuje się 89% kobiet aktywnych i 93%
nieaktywnych zawodowo, zmywaniem 77% i 81,9%.
Nawet gdy partner jest bezrobotny, jego pracująca w pełnym wymiarze
czasu żona wykonuje większość prac domowych. W 90% polskich
rodzin kobieta odpowiada za pielęgnację i opiekę nad dzieckiem.

*Badanie „Wdrażanie perspektywy równości szans w projektach EFS”, M.Branka, M.Dymowska, K.Sekutowicz; Warszawa 2008
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Obszary dyskryminacji- RYNEK PRACY
•

Stopa zatrudnienia kobiet posiadających dzieci – 62%,
mężczyzn będących w tej samej sytuacji – 91,4% (2009 rok)*

•

Zmniejszenie liczby placówek opiekuńczych dla dzieci od
roku 1989 – żłobki ( z 1.553 do 396), przedszkola (z 12.796 do
8.175).
W efekcie w 555 gminach (z tego 95% to gminy wiejskie) nie ma
żadnej placówki opieki nad dziećmi do 6 lat.

•

Rzadsze podejmowanie pracy przez kobiety w sektorze
prywatnym – 39,7% kobiet pracuje w sektorze prywatnym
i aż 56,2% - w sektorze publicznym.
Hotelarstwo, gastronomia, pośrednictwo finansowe, administracja
publiczna, zdrowie, edukacja – skupiają 54% zatrudnienia kobiet

* Raport: „Europejski Komitet Problemów Społecznych”, listopad 2009
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Obszary dyskryminacji - RYNEK PRACY
•

Mała dostępność elastycznych form zatrudnienia i organizacji
pracy
– średnio w 27 krajach UE 31,4% kobiet i 7,7% mężczyzn pracuje
w niepełnym wymiarze czasu pracy. W Polsce tylko 1%
zatrudnionych pracuje na odległość - telepraca (w Unii 11%)*

•

Przemoc ze względu na płeć – prawie 90% dorosłych ofiar
przemocy w rodzinie to kobiety, sprawcami jest 95% mężczyzn.
Przemoc ma wybitnie negatywny wpływ na aktywność zawodową.

•

Dyskryminacja krzyżowa (zwielokrotniona) – dotyczy np. kobiet
imigrujących, niepełnosprawnych oraz należących do mniejszości
etnicznych i seksualnych.
* Badanie czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce, Wyższa
Szkoła Zarządzania Personelem, Warszawa 2008
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Obszary dyskryminacji - UBÓSTWO
• feminizacja biedy
• różna zmiana statusu materialnego w wyniku rozwodu

• samotne rodzicielstwo (18% rodzin, w tym samotne matki 95 %
• „przypisanie” opieki nad osobami zależnymi

• postrzeganie biedy – zawiniona, niezawiniona
• nieprzyjazny rynek pracy dla kobiet

Obszary dyskryminacji - ZDROWIE
• zróżnicowana długość życia
• umieralność mężczyzn

• pięciokrotnie wyższy wskaźnik samobójstw wśród
mężczyzn w grupie wiekowej 15 – 20 i po 60 roku życia
• brak profilaktyki uwzględniającej specyfikę zdrowia płci
• dyskryminacja w miejscu pracy

Polityka równości płci

Równe traktowanie
• Niedyskryminowanie ze względu na płeć
• Zróżnicowane

traktowanie

jest

odpowiednie

i właściwe gdy działania służą zapobieganiu lub
wyrównywaniu

istniejącego

traktowania ze względu na płeć

niekorzystnego

Działania wyrównawcze
Nie stanowią naruszenia zasady równego
traktowania.
W zatrudnieniu działania zmierzające do
wyrównania szans wszystkich lub znacznej liczby
pracowników przez zmniejszenie na korzyść
takich osób faktycznych nierówności.
Działania
wyrównawcze
są
NIESŁUSZNIE
utożsamiane z dyskryminacją pozytywną, bądź
akcjami afirmatywnymi, które są zabronione
w prawie europejskim

Prawda czy fałsz?
Polityka równości płci oznacza,
że powinniśmy zawsze zachować
parytet 50% - 50% wśród uczestników
wszelkich działań i projektów.
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Fałsz!!!
Ponieważ …
Równość nie oznacza „po tyle samo”.
Celem nadrzędnym jest tu sprawiedliwość społeczna
i wyrównywanie szans.
Podział zasobów (czas, pieniądze, działania) powinien
być adekwatny do liczby osób, których
problem/zmiana dotyczy. Zawsze uzasadnione będą
działania wspierające płeć niedoreprezentowaną –
będącą w gorszym położeniu wobec danego
problemu.
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Prawda czy fałsz?
Polityka równości płci jest
realizowana dla kobiet i w większości
przypadków dyskryminuje mężczyzn.
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Fałsz!!!
Ponieważ …

Polityka równości płci dotyczy kobiet
i mężczyzn, jej celem jest równość i
wolność od dyskryminacji zarówno dla
kobiet,
jak i dla mężczyzn.
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Równościowy projekt to taki, który uwzględnia
specyfikę, uwarunkowania i potrzeby każdej płci
na każdym etapie: planowania, realizacji i
ewaluacji.
W Polsce dyskryminacja dotyczy przede wszystkim
kobiet i jest zjawiskiem stwierdzonym
i mierzalnym.
Występowanie dyskryminacji jest więc faktem. Należy
pamiętać, iż projekty skierowane tylko do kobiet nie
dyskryminują mężczyzn i są z założenia zgodne z zasadą
równości szans kobiet i mężczyzn.
Są to tzw. działania wyrównawcze, zgodne z art. 18 3a &1
(cechy prawnie chronione) Kodeksu Pracy
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Równość szans kobiet i mężczyzn
w procesie planowania projektu
Beneficjent ma obowiązek udowodnić, że jego projekt
przyczynia się do zwiększenia równości szans.
Pozytywna ocena nie może wynikać z deklaracji
projektodawcy i zasady domniemania pozytywnego.

Deklaracja projektodawcy, iż projekt zakłada „brak
dyskryminacji”, „jednakowy dostęp do wsparcia”,
uwzględnienie „równej liczby K i M” jest podstawą do
odrzucenia wniosku.
Deklaracja ta powoduje, że projekt utrwala istniejące
dysproporcje i nierówne szanse.
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Równość szans kobiet i mężczyzn
w procesie planowania projektu
Uwzględnienie równości szans wymaga zaplanowania
całego projektu
z myślą o położeniu kobiet i mężczyzn w kontekście
konkretnego problemu.
Adekwatne do analizy potrzeb mają być działania, rezultaty
i sposób zarządzania projektem.
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5 poziomów projektów
Poziom -1
ślepy

Poziom 0
neutralny

Poziom 1
praktyczny

Brak
Dane ilościowe
rozróżnienia płci ślepe na płeć
Brak danych
ilościowych i
jakościowych
Ślepa analiza,
rezultaty,
działania,
budżet

Dane ilościowe
uwzględniają
Analiza ślepa na płeć
płeć
Stereotypowy
Użycie
sloganów i
deklaracji o
niedyskryminowaniu, równym
traktowaniu, etc

podział
zawodów
Brak
przełożenia
danych na
działania i
rezultaty

Poziom 2
równościowy

Poziom 3
GM

Wszystkie dane
posegregowane
wg płci

Zasadniczym
celem jest
równość płci

Analiza bada
różnice
położenia K/M

Pełne przełożenie
analizy na
działania i
rezultaty

Udział liczbowy
wynika z analizy
i odzwierciedla
problem na +

Wszechstronne
działania
świadomościowe
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Bariery równościowe
Komisja Europejska zdefiniowała 10 barier równości,
do których odnosić się muszą dane ilościowe i jakościowe
uwzględnione w projekcie:
1. Segregacja pozioma i pionowa rynku pracy;
2. Różnice w płacach kobiet i mężczyzn;
3. Mała dostępność elastycznych rozwiązań czasu pracy;
4. Niski udział mężczyzn w wypełnianiu obowiązków domowych;
5. Niski udział kobiet w podejmowaniu decyzji;
6. Przemoc ze względu na płeć;
7. Niewidoczność kwestii płci w ochronie zdrowia;
8. Niewystarczający system opieki przedszkolnej;
9. Stereotypy płci we wszystkich obszarach;
10. Dyskryminacja zwielokrotniona.
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Konstruowanie równościowej analizy
Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn ma na celu pokazanie
za pomocą danych liczbowych
i jakościowych, w jakiej sytuacji znajdują się kobiety
i mężczyźni wchodzący w skład grupy docelowej
projektu:

•
•
•
•

Czy w położeniu K i M występują różnice?
Jakiego są rodzaju?
Czy któraś z grup znajduje się w gorszym położeniu?
Z czego wynika gorsze położenie którejkolwiek za grup?
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Konstruowanie równościowej analizy
Przykładowe dane ilościowe:
Liczba bezrobotnych kobiet i mężczyzn w zasięgu oddziaływania
projektu, stopień korzystania z aktywnej integracji osób
niepełnosprawnych według płci, liczba studentów/doktorantów na
kierunkach strategicznych, liczba K i M zatrudnionych w instytucjach
ekonomii społecznej, liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych w
służbie zdrowia, związkach zawodowych, samorządach
gospodarczych, różnice między średnią płacą pielęgniarek a średnią

płacą krajową, liczba osób zagrożonych daną jednostką choroby
zawodowej.
Dane ilościowe muszą odpowiadać geograficznemu zasięgowi projektu.
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Konstruowanie równościowej analizy
Dane jakościowe:
• Powinny odnosić się do potrzeb K i M przedstawionych
uprzednio w ujęciu ilościowym;
• Powinny ujawniać przyczyny zaistniałego stanu
nierówności (np. wskazywać, dlaczego kobietom trudniej
jest uczestniczyć w szkoleniach, mają mniejszą
skłonność do reprezentowania postaw
przedsiębiorczych);
• Powinny uzasadniać przyjęte w projekcie zróżnicowane
wsparcie: różne dla kobiet i mężczyzn
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Bariery równościowe
Projektodawca nie ma obowiązku powtarzania
(potwierdzania)
ani udowadniania istnienia barier
w obszarze interwencji swojego projektu.
Projektodawca ma obowiązek pokazać, jaki wpływ
mają te bariery (jedna lub kilka) na rozwiązanie
problemu, któremu odpowiada projekt.
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Równościowe działania
Są zróżnicowane – inne dla kobiet i mężczyzn, zależne od
położenia, np. wobec kobiet uwzględniające wydłużone
godziny pracy biura, elastyczne terminy zajęć
szkoleniowych, zapewniające opiekę nad dziećmi na czas
zajęć, dogodne sposoby rekrutacji, inne dla kobiet z
miasta i z obszarów wiejskich, używające języka
wrażliwego na płeć, etc
Są kompleksowe – uwzględniają wsparcie dodatkowe,
równościowy przekaz w programach nauczania,
dodatkowe zajęcia antydyskryminacyjne z Prawa Pracy
dla kadry zarządzającej, etc
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Równościowe działania
Kosztowe – wpisane do projektu, wyodrębnione w budżecie,
np. dodatkowe szkolenia równościowe, doradztwo dla
przedsiębiorców, dodatkowe analizy, niestandardowe warunki
rekrutacji, etc;
Bezkosztowe – stanowiące wartość dodaną, np. równościowe
komunikaty w materiałach promocyjnych, stosowanie języka
wrażliwego na płeć w materiałach promocyjnych,
uwzględnienie problematyki płci w raportach końcowych, etc
Powinny być nowoczesne i innowacyjne – z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii, np. adresujące do kobiet
wsparcie uważane za typowo męskie i uwzględniające zestaw
czynników zachęcających kobiety do podejmowania nowych
wyzwań
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Liczba uczestników projektu –
adekwatność i realizm
Kryterium 50/50:
• Może pogłębiać nierówność, gdy problem nie dotyczy
„po równo” kobiet i mężczyzn, ale jedna z płci ma wyraźnie
gorszą sytuację,
• Może być niemożliwe do osiągnięcia, gdy z powodu
stereotypów i segregacji rynku pracy, nie znajdujemy tylu
reprezentantów/reprezentantek w danej grupie,
• Rekomendowane
decyzje.

w

składzie

ciał

podejmujących
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Niepełnosprawność jako zjawisko społeczne
• Niepełnosprawność jest często postrzegana jako „uszkodzenie” bądź
„brak” w ludzkim ciele. Takie spojrzenie na tą tematykę jest odrzucane na
zachodzie już od kilku dziesięcioleci.
• Od lat 70. zaczęły pojawiać się nowe koncepcje niepełnosprawności. Do
tamtego okresu była ona postrzegana jako aspekt wiedzy medycznej.
• Rok 1976 zapoczątkował rozwój nowego podejścia, tzw „społecznego
modelu” niepełnosprawności.

• Od tego czasu niepełnosprawność przestała być postrzegana jako tylko i
wyłącznie cecha ludzkiego ciała, ale także jako aspekt społeczny. To nowe
podejście używa modelu społecznego aby wyjaśniać niepełnosprawność
jako konstrukt społeczny i kulturowy.
• Niepełnosprawność nie jest już tylko kwestią ciała, staje się kwestią
społeczeństwa.
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Niepełnosprawność
• Definicja WHO: „Niepełnosprawność jest to termin całościowy,
obejmujący uszkodzenia, ograniczenia aktywności oraz
ograniczenia uczestnictwa.
Uszkodzenie jest problemem w funkcjonowaniu bądź strukturze
ciała; ograniczenia aktywności odnoszą się do trudności
napotykanych przez jednostki w wykonywaniu działań bądź zadań;
podczas gdy ograniczenie uczestnictwa jest problemem
doświadczanym przez jednostkę w zaangażowaniu w sytuacje
życiowe [...] niepełnosprawność jest złożonym zjawiskiem,
odzwierciedlającym zależności pomiędzy cechami ciała danej osoby,
a cechami społeczeństwa, w którym on lub ona żyje.
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Niepełnosprawność
• Osoby z niepełnosprawnościami – na potrzeby Wytycznych przyjęto
stosowanie definicji osób z niepełnosprawnościami oznaczającej
osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721,z późn. zm.),
• a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z
2011 r. Nr 231, poz. 1375).
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Niepełnosprawność
Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność to
jakiekolwiek różnicowanie, wykluczanie lub ograniczanie ze
względu na niepełnosprawność, którego celem lub
skutkiem jest naruszenie lub zniweczenie uznania,
korzystania lub wykonywania wszelkich praw człowieka
i podstawowych wolności w dziedzinie polityki, gospodarki,
społecznej, kulturalnej, obywatelskiej lub w jakiejkolwiek
innej, na zasadzie równości z innymi osobami.
Obejmuje to wszelkie przejawy dyskryminacji, w tym
odmowę racjonalnego usprawnienia.
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Bariery osób z niepełnosprawnościami
• Dostępność – właściwość środowiska fizycznego, transportu,
technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz
towarów i usług, pozwalająca osobom z niepełnosprawnościami na
korzystanie z nich na zasadzie równości z innymi osobami.
Dostępność jest warunkiem wstępnym prowadzenia przez wiele
osób z niepełnosprawnościami niezależnego życia i uczestniczenia
w życiu społecznym i gospodarczym.
• Dostępność może być zapewniona przede wszystkim dzięki
stosowaniu koncepcji uniwersalnego projektowania, a także
poprzez usuwanie istniejących barier oraz stosowanie mechanizmu
racjonalnych usprawnień, w tym technologii i urządzeń
kompensacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami.
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Zasada równości szans i niedyskryminacji
Przez działania podejmowane w celu realizacji zasady równości szans
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
rozumie się w szczególności:

• koncepcję uniwersalnego projektowania – projektowanie programów i usług
w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym
stopniu. W sytuacji, gdy osoba z jakimkolwiek niepełnosprawnościami nie może
wziąć udziału w projekcie mamy do czynienia z dyskryminacją. Projekt musi być
zaprojektowany tak aby zlikwidować wszelkie bariery uniemożliwiające osobom
z niepełnosprawnościami otrzymanie wsparcia.
• zwiększanie dostępności usług, przedmiotów i obiektów, która jest warunkiem
zapewnienia równości szans osób z niepełnosprawnościami. Zadania w ramach
projektu powinny być zaprojektowane w sposób odpowiadający na potrzeby
osób z niepełnosprawnościami w taki sposób aby osoby z każdym rodzajem
niepełnosprawności mogły skorzystać z pełnej oferty projektu.
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Zasada równości szans i niedyskryminacji
• przygotowanie komunikatów o projekcie w języku prostym, sposób prezentowania
informacji w sposób przystępny dla odbiorców o różnorodnych potrzebach. Język
prosty to język łatwy do czytania i zrozumienia, prosty w treści i formie. Ma
zastosowanie do różnych rodzajów informacji: pisanej (w tym do ilustracji),
elektronicznej, video i audio oraz do różnych kategorii odbiorców (np. osób
niedowidzących, osób niedosłyszących, osób z niepełnosprawnością intelektualną).

• mechanizm racjonalnych usprawnień – możliwy do zastosowania w ramach
projektów ogólnodostępnych, w celu zapewnienia możliwości pełnego uczestnictwa
osób z niepełnosprawnościami. Oznacza to możliwość finansowania specyficznych
usług dostosowawczych lub oddziaływania na szeroko pojętą infrastrukturę,
nieprzewidzianych z góry we wniosku o dofinansowanie projektu, lecz
uruchamianych wraz z pojawieniem się w projekcie (w charakterze uczestnika lub
personelu) osoby z niepełnosprawnością.
Decyzję w sprawie finansowania mechanizmu racjonalnych usprawnień podejmuje IP RPO będąca stroną
umowy o dofinansowanie projektu, biorąc pod uwagę zasadność i racjonalność poniesienia
dodatkowych kosztów.
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Zasada równości szans i niedyskryminacji
• zapewnienie dostępności informacji o projekcie - wymaga przede wszystkim
odpowiedniego zaprojektowania materiałów informacyjno-promocyjnych, takich
jak plakaty, ulotki, ogłoszenia prasowe. Powinny one zostać opracowane
z wykorzystaniem tekstu łatwego w odbiorze – zarówno w warstwie językowej,
jak i prezentacyjnej. W warstwie językowej zasady obejmują m.in.: stosowanie
prostej składni, unikanie żargonu, skrótów i związków frazeologicznych,
stosowanie strony biernej zamiast czynnej oraz unikanie zaprzeczeń. W warstwie
prezentacyjnej to przede wszystkim: stosowanie czcionek bezszeryfowych o
dużym rozmiarze, wyrównywanie tekstu do lewego marginesu oraz unikanie
stosowania kapitalików i kolorów.

• dostępność architektoniczna - wszystkie działania świadczone w ramach
projektów, w których na etapie rekrutacji zidentyfikowano możliwość udziału
osób z niepełnosprawnościami powinny być realizowane w budynkach
dostosowanych architektonicznie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj.: Dz. U. z 2015r. poz. 1422);
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Zasada równości szans i niedyskryminacji
• wszystkie materiały, które powstaną w ramach projektu powinny być
przystosowane do potrzeb osób różnymi rodzajami z niepełnosprawności,
np. strony WWW muszą być zgodne ze standardem WCAG 2.0, filmy opatrzone
napisami, tłumaczeniem na język migowy;
• dostępność procesu rekrutacji dla osób z niepełnosprawnościami - rekrutacja
uczestników projektu powinna zostać przeprowadzona w sposób umożliwiający
wzięcie udziału w tym procesie (a tym samym w projekcie) każdej
zainteresowanej osobie. W związku z tym niezbędne jest prowadzenie jej
w sposób uwzględniający możliwość dotarcia do informacji o projekcie
i oferowanym w nim wsparciu przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami.
Ważny jest także dobór kanałów informacyjnych odpowiednich dla odbiorców,
aby maksymalnie wykorzystać wybrany środek przekazu. Wiadomości o projekcie
powinny być zamieszczane na stronach/portalach internetowych, z których
korzystają osoby z niepełnosprawnościami
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Mechanizm racjonalnych usprawnień
Każde racjonalne usprawnienie wynika z relacji
przynajmniej trzech czynników:
• dysfunkcji związanej z danym uczestnikiem
projektu,
• barier otoczenia
• charakteru usługi realizowanej w ramach projektu.
79

Mechanizm racjonalnych usprawnień
W ramach przykładowego katalogu kosztów racjonalnych usprawnień jest
możliwe sfinansowanie:
• kosztów specjalistycznego transportu na miejsce realizacji wsparcia;
• dostosowania architektonicznego budynków niedostępnych (np. zmiana
miejsca realizacji projektu; budowa tymczasowych podjazdów; montaż
platform, wind, podnośników; właściwe oznakowanie budynków poprzez
wprowadzanie elementów kontrastowych i wypukłych celem właściwego
oznakowania dla osób niewidomych i słabowidzących itp.);
• dostosowania infrastruktury komputerowej (np. wynajęcie lub zakup i
instalacja programów powiększających, mówiących, kamer do kontaktu z
osobą posługującą się językiem migowym, drukarek materiałów w
alfabecie Braille’a);
• dostosowania akustycznego (wynajęcie lub zakup i montaż systemów
wspomagających słyszenie, np. pętli indukcyjnych, systemów FM);
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Mechanizm racjonalnych usprawnień
•
•
•
•
•

asystenta tłumaczącego na język łatwy;
asystenta osoby z niepełnosprawnością;
tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika;
przewodnika dla osoby mającej trudności w widzeniu;
alternatywnych form przygotowania materiałów projektowych (szkoleniowych,
informacyjnych, np. wersje elektroniczne dokumentów, wersje w druku
powiększonym, wersje pisane alfabetem Braille’a, wersje w języku łatwym,
nagranie tłumaczenia na język migowy na nośniku elektronicznym, itp.);
• zmiany procedur;
• wydłużonego czasu wsparcia (wynikającego np. z konieczności wolniejszego
tłumaczenia na język migowy, wolnego mówienia, odczytywania komunikatów
z ust, stosowania języka łatwego itp.);
• dostosowania posiłków, uwzględniania specyficznych potrzeb żywieniowych
wynikających z niepełnosprawności.
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Mechanizm racjonalnych usprawnień
• Każdy wydatek poniesiony w celu ułatwienia dostępu i uczestnictwa w projekcie
osób z niepełnosprawnościami jest kwalifikowalny, o ile nie stanowi wydatku
niekwalifikowalnego na mocy przepisów unijnych oraz Wytycznych Ministra
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Łączny koszt racjonalnych usprawnień na jednego uczestnika w projekcie nie może
przekroczyć 12 tys. PLN.
W ramach projektów dedykowanych, zorientowanych wyłącznie lub przede
wszystkim na osoby z niepełnosprawnościami oraz projektach skierowanych
do zamkniętej grupy uczestników wydatki na sfinansowanie mechanizmu
racjonalnych usprawnień powinny być wskazane we wniosku o dofinansowanie
projektu.
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Finansowanie wydatków związanych
z mechanizmem racjonalnych usprawnień.
Co do zasady, wszystkie produkty projektów realizowanych ze środków EFS, (produkty,
towary, usługi, infrastruktura) są dostępne dla wszystkich osób, w tym

również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Oznacza to, że muszą być zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania,
opartego na ośmiu regułach:
1. Użyteczność dla osób o różnej sprawności
2. Elastyczność w użytkowaniu
3. Proste i intuicyjne użytkowanie
4. Czytelna informacja

5. Tolerancja na błędy
6. Wygodne użytkowanie bez wysiłku
7. Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania
8. Percepcja równości.
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Przygotowanie wniosku o dofinansowanie
• We wniosku o dofinansowanie projektu powinno się
wskazać jakiego rodzaju działania zostaną zrealizowane
w projekcie na rzecz osłabiania lub niwelowania
zdiagnozowanych barier równościowych.
Zaplanowane działania powinny odpowiadać na te bariery.
• Szczególną uwagę przy opisie działań należy zwrócić
w przypadku rekrutacji do projektu i dopasowania
odpowiednich form wsparcia dla uczestników/uczestniczek
projektu wobec zdiagnozowanych nierówności.
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Przygotowanie wniosku o dofinansowanie
• W przypadku kiedy we wniosku o dofinansowanie projektu nie
zdiagnozowano żadnych barier równościowych, należy przewidzieć
działania, zmierzające do przestrzegania zasady równości szans kobiet
i mężczyzn, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu te bariery się
nie pojawiły.
• Wartości docelowe wskaźników w postaci liczby osób należy podawać
w podziale na płeć.
• We wniosku o dofinansowanie projektu powinna również znaleźć się
informacja, w jaki sposób rezultaty przyczyniają się do zmniejszenia
barier równościowych istniejących w obszarze tematycznym
interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu (dotyczy to zarówno
projektów skierowanych do osób, jak i instytucji).
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Przygotowanie wniosku o dofinansowanie
• We wniosku o dofinansowanie projektu powinna znaleźć się informacja,
w jaki sposób planuje się zapewnić realizację zasady równości szans kobiet
i mężczyzn w ramach procesu zarządzania projektem.
• Informacja ta powinna zawierać propozycję konkretnych działań, jakie
zostaną podjęte w projekcie w ww. obszarze.
• Równościowe zarządzanie projektem polega przede wszystkim na
zapewnieniu, że osoby zaangażowane w realizację projektu (np. personel
odpowiedzialny za zarządzanie, personel merytoryczny, personel
wykonawcy/partnera) posiadają odpowiednią wiedzę w zakresie
obowiązku przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn
i potrafią stosować tę zasadę w codziennej pracy przy projekcie.
• Działaniem podjętym na rzecz równościowego zarządzania może być również np.:
włączenie do projektu (np. jako konsultantów, doradców) osób lub organizacji
posiadających udokumentowaną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu działań z
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zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn,

Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet
i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS
• We wniosku o dofinansowanie projektu istnieje
obowiązek przedstawienia informacji niezbędnych do
oceny, czy spełniony został standard minimum zasady
równości szans kobiet i mężczyzn.
• Ocenie pod kątem spełniania zasady równości szans
kobiet i mężczyzn podlega cała treść wniosku
o dofinansowanie projektu
• Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania
co najmniej 3 punktów w ramach 5 kryteriów oceny.
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Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet
i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS
Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum:
1) profil działalności beneficjenta (ograniczenia statutowe);
2) zamknięta rekrutacja - projekt obejmuje (ze względu na swój zakres
oddziaływania) wsparciem wszystkich pracowników/personel
konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego
podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku
o dofinansowanie projektu.
W przypadku projektów, które należą do wyjątków, zaleca się
również planowanie działań zmierzających do przestrzegania zasady
równości szans kobiet i mężczyzn.
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Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet
i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS
1.

We wniosku o dofinansowanie projektu zawarte zostały informacje, które
potwierdzają istnienie (albo brak istniejących) barier równościowych w obszarze
tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu. (max 1pkt)

2.

Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania odpowiadające na
zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze tematycznym interwencji i/lub
zasięgu oddziaływania projektu. (max 2pkt)

3.

W przypadku stwierdzenia braku barier równościowych, wniosek o dofinansowanie
projektu zawiera działania, zapewniające przestrzeganie zasady równości szans
kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu tego typu bariery nie
wystąpiły. (max 2pkt)

4.

Wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć i/lub został
umieszczony opis tego, w jaki sposób rezultaty przyczynią się do zmniejszenia barier
równościowych, istniejących w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu
oddziaływania projektu. (max 2 pkt)

5.

We wniosku o dofinansowanie projektu wskazano jakie działania zostaną podjęte w
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celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem. (max 1pkt)

Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet
i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS
• Każde kryterium oceny w standardzie minimum jest oceniane niezależnie
od innych kryteriów oceny.

• Nie zwalnia to jednak od wymogu zachowania logiki konstruowania
wniosku o dofinansowanie projektu.
Jeżeli we wniosku o dofinansowanie projektu zostanie wykazane np. że
zdiagnozowane bariery równościowe w danym obszarze tematycznym
interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu dotyczą kobiet, natomiast
we wskaźnikach zostanie zapisany podział na płeć ze wskazaniem na
zdecydowanie większy udział mężczyzn we wsparciu, to osoba oceniająca
może taki projekt skierować do uzupełnienia (tylko w przypadku projektów
pozakonkursowych) albo negocjacji lub obniżyć punktację w standardzie
minimum za dane kryterium oceny
- w związku z brakiem logiki pomiędzy poszczególnymi elementami
wniosku o dofinansowanie projektu
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Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet
i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS
• Użyte we wniosku o dofinansowanie projektu dane mogą wykazać, iż w obszarze
tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu nie występują
nierówności ze względu na płeć.
Dane te muszą być bezpośrednio powiązane z obszarem tematycznym interwencji
i/lub zasięgiem oddziaływania projektu, np. jeżeli wsparcie jest kierowane do
pracowników służby zdrowia z terenu województwa to dane powinny dotyczyć
sektora służby zdrowia lub obszaru tego województwa.
• We wniosku o dofinansowanie projektu powinno się wskazać na nierówności (lub
ich brak) na podstawie danych możliwych do oceny dla osób oceniających projekt.
Jeżeli nie istnieją dokładne dane (jakościowe lub ilościowe), które można
wykorzystać, należy skorzystać z informacji, które są jak najbardziej zbliżone do
obszaru tematyki interwencji i zasięgu oddziaływania projektu.
• We wniosku o dofinansowanie projektu jest dopuszczalne także wykorzystanie
danych pochodzących z badań własnych. Wymagane jest jednak w takim
przypadku wskazanie w miarę dokładnych informacji na temat tego badania (np.
daty jego realizacji, wielkości próby, metodologii pozyskiwania danych itd.) 91

Organizacja działań w projekcie
Wnioskodawca w formularzach zgłoszeniowych do projektu umieszcza każdorazowo
zapytanie o specjalne potrzeby uczestników.
Zgłoszenie specjalnej potrzeby obliguje do jej spełnienia w możliwie największym
stopniu, w szczególności poprzez zapewnienie następujących warunków:
a) miejsca udzielania wsparcia są dostępne dla osób z różnego rodzaju
niepełnosprawnościami (dostępne windy/ podjazdy, wyraźne oznakowanie,
pomieszczenia sanitarne dostępne dla osób z niepełnosprawnością, windy
zaopatrzone w przyciski (nie sensory dotykowe) itp.);
b) dokumenty i inne materiały są opracowane w dostępnej formie, w szczególności
należy unikać skanów dokumentów papierowych – należy udostępniać wersje plików
w postaci umożliwiającej przeszukiwanie treści, np. „PDF”, „Word”, które pozwalają
na odczytanie dokumentów przez czytniki dla osób z dysfunkcją wzroku;
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c) zapewnione są materiały informacyjne w różnych formatach,
np. wersje w druku powiększonym, wersje elektroniczne dokumentów, wersje w
języku łatwym, nagranie tłumaczenia na język migowy na nośniku elektronicznym,
audiodeskrypcje, materiały w alfabecie Braille’a itp.;
d) zapewniona jest usługa tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika;
e) stosowane są systemy wspomagające słyszenie (pętle indukcyjne, systemy FM);
f) zapewniona jest usługa asystenta osobistego;
g) zapewniona jest możliwość wstępu osobie z niepełnosprawnością z psem
asystującym;
h) innych warunków wynikających z potrzeb osoby z niepełnosprawnością, która
zgłosiła chęć uczestnictwa w danej formie wsparcia
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Informacja i promocja
Odnośnie działań z zakresu informacji i promocji w zakresie równości szans i
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, mają
zastosowanie, w zależności od potrzeb, następujące działania:

a) unikanie przekazu i jakichkolwiek innych elementów dyskryminujących,
ośmieszających bądź utrwalających stereotypy ze względu na niepełnosprawność lub
inne przesłanki wskazane w art. 7 rozporządzenia ogólnego, tj.: płeć, rasę lub
pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną;
b) używanie niestereotypowego i zróżnicowanego przekazu w materiałach
informacyjnych, np. pokazywanie osób z niepełnosprawnościami w aktywnych i
różnych rolach społecznych;
c) zróżnicowanie środków przekazu i kanałów komunikacji tak, aby dotrzeć do jak
najszerszego grona odbiorczyń i odbiorców; używanie niestereotypowego i
zróżnicowanego przekazu w materiałach informacyjnych, np. pokazywanie kobiet i
mężczyzn w aktywnych, niestereotypowych rolach, zróżnicowanie kanałów
komunikacji tak, aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorczyń i odbiorców;
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Realizacja projektu w ramach RPO WP zgodnie
z zasadą równości szans i niedyskryminacji (1)
1. Koordynator/ koordynatorka aktywnie wspiera działania na rzecz
równości płci i angażuje w nie cały zespół.
2. Wszyscy pracownicy i pracownice zespołu projektowego, w tym również
podwykonawcy (np. trenerzy/trenerki) zdają sobie sprawę z obowiązku
przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn, i wiedzą jak ta
zasada odnosi się do koncepcji projektu oraz ich codziennej pracy. Zespół
ma dostęp do wiedzy i umiejętności z zakresu równości płci
dostosowanych do potrzeb indywidualnych i zawartości merytorycznej
projektu np. poprzez cyklicznie organizowane szkolenia równościowe.

3. Zespół dysponuje wiedzą na temat przepisów prawa pracy dotyczących
zapobiegania dyskryminacji, w tym molestowaniu seksualnego.
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Realizacja projektu w ramach RPO WP zgodnie
z zasadą równości szans i niedyskryminacji (2)
4. W zespole projektowym jasno określona jest odpowiedzialność za przestrzeganie
zasady równości szans. Inne zadania związane z równością przypisane są do obowiązków
koordynatora/koordynatorki ds. komunikacji, inne do działu współpracującego
z uczestnikami i uczestniczkami projektu, jeszcze inne zdefiniowane są w obszarze
sprawozdawczości projektowej.
5. W podejmowaniu decyzji projektowych zaangażowane są zarówno kobiety jak
i mężczyźni. Struktura zarządzania projektem gwarantuje zrównoważony pod kątem płci
udział w procesach decyzyjnych i wspiera zaangażowanie mężczyzn w działania na rzecz
równości płci.
6. Skład zespołu projektowego jest stosunkowo różnorodny i odzwierciedla
charakterystykę grup docelowych (ze względu na płeć, wiek, sytuację rodzinną, stopień
sprawności, pochodzenie etniczne).

7. Organizacja pracy zespołu projektowego uwzględnia elastyczne formy pracy i wspiera
godzenie życia zawodowego i prywatnego pracowników i pracownic.
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„Złota metoda” – elastyczne formy
zatrudnienia
Elastyczne formy zatrudnienia – nowoczesne rozwiązania ułatwiające
godzenie życia rodzinnego i zawodowego poprzez usprawnienia metod
i warunków świadczenia pracy.
Są to szczególnie pożądane metody wspierania równości szans kobiet i
mężczyzn, przede wszystkim w aspekcie zarządzania projektem
Blisko 17% pracowników w 27 krajach UE pracuje tygodniowo dłużej,
niż 48 godzin. W Rumunii w ponadnormatywnym czasie pracuje aż
36,5% pracowników, na Łotwie i w Grecji – 25%,
w Polsce – 20% pracowników.
(Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy)
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Wymagania sprawozdawczości
• Narzędziem sprawozdawczym z realizacji projektu jest wniosek o płatność.
• WUP w Rzeszowie będący stroną umowy zobowiązuje beneficjenta w decyzji
albo w umowie o dofinansowanie projektu do wykazania i opisania w części
wniosku o płatność dotyczącej postępu rzeczowego z realizacji projektu,
które z „działań równościowych” zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie
projektu zostały zrealizowane oraz w jaki sposób realizacja projektu wpłynęła
na sytuację osób z niepełnosprawnościami a także do wskazania (o ile będą
występować) problemów lub trudności w realizacji zasady równości szans
kobiet i mężczyzn w projekcie.
• Co do zasady, w projektach współfinansowanych z EFS monitorowany udział
osób z niepełnosprawnościami – zgodnie z definicjami wskaźników określonymi
w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania
postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 - 2020.
• W badaniach ewaluacyjnych (tam gdzie jest to możliwe i uzasadnione) należy
także zbierać i przedstawiać dane w podziale na płeć, a także dokonywać analizy
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wyników z uwzględnieniem kategorii płci.

Przykłady dobrych praktyk
w zakresie projektów
dostępnych
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Dziękuję za uwagę
renata.stefaniak@wp.pl

Szkolenie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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