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Aktualności

Prosimy o przekazanie informacji kobietom
z wymienionych grup docelowych i kontakt z nami.

Warsztaty Pilotażowe II

Platforma e-learning BADGE

W maju ruszy druga seria warsztatów pilotażowych
skierowanych do kobiet w trudnej sytuacji zawodowej.
Tak jak poprzednio zapraszamy na nie kobiety
z następujących grup docelowych: młode i bezrobotne,
zamieszkałe na wsi, pracujące o niskich dochodach.

Trwają prace nad udostępnieniem wszystkich
warsztatów Diversity in Business w formie kursu
0n-line na platformie e-learningowej. Kursy będą
ogólnodostępne za równo dla kobiet z grup
docelowych, jak i trenerów, coachów i mentorów.
Dodatkowo, druga z wymienionych grup otrzyma
dostęp do narzędzi i zasobów pozwalających na
kierowanie i coaching własnych podopiecznych.

Użyteczność dochodu
a kobiety przedsiębiorcze

Sytuacja kobiet na rynku pracy jest bardzo trudna –
bezrobocie wśród kobiet jest wysokie, paniom utrudnia
się dostęp do pewnych zawodów, trudno im znaleźć
satysfakcjonującą, dobrze płatną pracę. Problemy te –
paradoksalnie – „hartują” kobiety, uczą jak radzić sobie
z wieloma obowiązkami, z różnorodnymi problemami,
powodują, że są one dużo bardziej zdeterminowane
w dążeniu do celów.

Opracowanie autorstwa dr Elżbiety Szczygieł (Dział
Badań i Rozwoju, Danmar Computers) i dr Teresy
Piecuch (Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania
i Innowacyjności, Wydział Zarządzania, Politechnika
Rzeszowska), prezentuje wyniki i analizę badań
przeprowadzonych wśród 150 kobiet z terenu
województwa podkarpackiego. Artykuł pokazuje

Kobiety są zdeterminowane do zachowań
przedsiębiorczych, ale często ich działania są
wymuszane brakiem pracy, trudną sytuacją rodzinną,
brakiem środków na utrzymanie. Nie jest to korzystne
zjawisko, dlatego że powstałe w ten sposób firmy nie
rozwijają się, częściej narażone są na upadek. By tego
uniknąć, przedsiębiorczą aktywność pań należałoby

Platforma będzie dostępna w 7 językach: angielskim,
bułgarskim, chorwackim, greckim, litewskim, polskim
i rumuńskim.

Warsztaty będą dotyczyły dwóch tematów: Jak
poradzić sobie ze zmianą zatrudnienia na
samozatrudnienie oraz Jak rozpocząć działalność
gospodarczą po utracie pracy. Odbędą się 20 maja 2015
roku w siedzibie Danmar Computers.

zależności między faktem prowadzenia
i nieprowadzenia działalności gospodarczej
a użytecznością dochodów gospodarstw domowych.
Prezentujemy fragmenty artykułu, który ukaże się
w ramach projektu BADGE.

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.
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wspierać, zachęcać do zakładania własnych firm nie
tylko z pobudek negatywnych.
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Wykres 2: Rozkład dochodów - kobiety prowadzące działalność
gospodarczą
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Wykres 1: Rozkład dochodów - kobiety nieprowadzące
działalności gospodarczej
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Liczba obserwacji
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Liczba obserwacji
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Wyliczenia autorek opracowania pozwalają również na
wskazanie, wyższą wartość średnią i medianę
dochodów u kobiet prowadzących działalność
gospodarczą w stosunku do kobiet nie prowadzących
firmy.
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Nie ulega wątpliwości, że kobiety (jako na przykład
zdecydowanie lepiej wykształcone od mężczyzn, por.
Rocznik statystyczny…, 2013, s. 343) mogą doskonale
sprawdzać się w biznesie, będące ich własnością
przedsiębiorstwa charakteryzują się ogromnym
potencjałem wzrostu.

Należy je zatem zachęcać do zakładania własnych firm,
promować i wskazywać na atuty tego typu aktywności.
W opracowaniu zwrócono na przykład uwagę na
wyższą użyteczność dochodów kobiet prowadzących
działalność gospodarczą oraz na większe dochody ich
gospodarstw domowych. Ponieważ często firmy
zakładane są z powodów ekonomicznych (i to
niezależnie od płci), może to być element motywujący
panie nie planujące do zakładania własnej firmy do
podjęcia się tego kroku […].

Aktywność, otwartość, niezależność, komunikatywność,
lepsza organizacja pracy – to główne atuty kobiet
prowadzących działalność gospodarczą.

W opracowaniu starano się wykazać, że większy
dochód i wyższa użyteczność dochodów jest osiągana
przez kobiety prowadzące działalność gospodarczą.
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(Wykresy pochodzą z prezentowanego opracowania)
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Kontakt:

Danmar Computers
ul. Hoffmanowej 19
35-016 Rzeszów
tel: +48 17 853 66 72
email: szkolenia@danmar-computers.com.pl

