
Teresa Kucharska, Wojciech
Kuźmiński

Promocja zawodowa dziewcząt
pochodzących z terenów dawnych
Państwowych Gospodarstw Rolnych
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 8, 191-196

2008



STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 8

Teresa Kucharska

Wojciech Kuźmiński

PROMOCJA ZAWODOWA DZIEWCZĄT POCHODZĄCYCH 

Z TERENÓW DAWNYCH PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTW ROLNYCH

Wprowadzenie

Obecnie bezrobocie wśród byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw 
rolnych to tylko mała statystycznie część ogólnego bezrobocia na wsi, jednak jego 
koncentracja w określonych rejonach i osiedlach powoduje ogromne trudności 
w znalezieniu pracy i wywołuje bardzo negatywne skutki społeczne.

Większość bezrobotnych ma niskie wykształcenie, a ich dawniejsze zatrudnie-
nie w systemie pracy najemnej powoduje, że rzadko podejmują pracę samodziel-
nie. Największym jednak problemem jest zapewnienie przyszłości ich dzieciom. 
Istnieje zagrożenie, że dzieci i młodzież dorastająca w tych środowiskach mogą 
powielić wzorce zachowania i tryb życia bezrobotnych rodziców.

Mając to na uwadze, Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR) od początku ist-
nienia podejmowała szereg działań ograniczających skalę powstającego bezrobocia, 
fi nansowała programy związane z aktywizacją zawodową i pomocą socjalną.

Celem artykułu jest przedstawienie projektu związanego z promocją zawodo-
wą dziewcząt „Przystań na Skarpie”, realizowanego przez ANR we współpracy 
z Caritas Diecezji Warszawskiej w latach 2002-2007.

Przy opracowaniu publikacji posłużono się głównie analizą dokumentacji 
działalności ANR, w której skład wchodziły sprawozdania, raporty, wydawnictwa 
własne; wykorzystano także sprawozdania Caritas z realizacji programu. Innym, 
nie mniej ważnym sposobem docierania do informacji były bezpośrednie rozmowy 
z pracownikami Agencji.
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1. Zadania projektu „Przystań na Skarpie”

Projekt ma na celu aktywizację i promocję zawodową dziewcząt z rodzin 

popegeerowskich (rodzice lub dziadkowie byli pracownikami byłych państwo-

wych przedsiębiorstw gospodarki rolnej minimum 3 lata). Jest on skierowany do 

dziewcząt, które ukończyły szkołę średnią, zdały maturę, są w wieku 18-25 lat.

Zadaniem projektu jest społeczne i zawodowe usamodzielnienie się dziew-

cząt poprzez podjęcie pracy w Warszawie. Uczestniczkom projektu zapewnia 

się mieszkanie w bursie w Warszawie przez okres maksymalnie do 6 miesięcy. 

W tym czasie dziewczęta są pod opieką kierownika bursy, pedagogów i doradców 

zawodowych. Otrzymują całodzienne wyżywienie, bilet komunikacji miejskiej, 

podstawowe leki i środki czystości, dziewczęta mają dostęp do komputerów i In-

ternetu. Przechodzą liczne kursy i szkolenia przygotowujące je do samodzielnego 

mieszkania i pracy, a także otrzymują pomoc w szukaniu pracy i następnie stałego 

zamieszkania w Warszawie. Podczas projektu realizowany jest również program 

wychowawczy umożliwiający im podniesienie kwalifi kacji zawodowych, ukształ-

towanie charakteru i odpowiednich zalet moralnych, przygotowując je tym samym 

do wejścia w sposób odpowiedzialny w dorosłe życie.

2. Aktywizacja zawodowa dziewcząt biorących udział w projekcie

Pojęcie aktywizacji defi niuje się jako wszelkie formy i sposoby, które mają 

wyzwolić inicjatywę i działania jednostek, rodzin i grup społecznych na rzecz 

poprawy ich sytuacji społeczno-materialnej. W wyniku tych działań członkowie 

nabywają nowe umiejętności i postawy życiowe ułatwiające przystosowanie się 

do aktualnych i przyszłych zmian1.

Poprawa sytuacji młodzieży popegeerowskiej, wyrównanie warunków czy uła-

twienie ich startu edukacyjnego i zawodowego wymaga zaangażowania państwa 

i jego agend, instytucji i funduszy pomocowych oraz organizacji pozarządowych. 

Przykładem takiej pomocy jest uruchomiony w 2001 roku program pomocy skie-

rowany do dziewcząt ze środowisk wiejskich. Nabór osób do projektu dokonywany 

jest przez pracowników Agencji, a realizacją zajmuje się Caritas.

Dotychczas w projekcie wzięło udział ponad 1150 osób, przy czym w latach 

2002-2007 projekt ukończyły 842 osoby, w tym 570 dziewcząt usamodzielniło 

się w Warszawie, 63 rozwiązały umowę o pracę, a 75 znalazło pracę w innym 

mieście (tabela 1).

1  E. Psyk-Piotrowska, Formy aktywizacji środowisk popegeerowskich, „Wieś i Rolnictwo” 
nr 2/2001, s. 135.
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Tabela 1. Ukończenie projektu „Przystań na Skarpie” w latach 2002-2007

Lata
Ukończenie 

projektu
Usamodzielnienie 
się w Warszawie

Rozwiązanie 
umowy o pracę

Znalezienie pracy 
w innej miejscowości

2002 79 75 3 1

2003 165 113 13 27

2004 170 94 28 29

2005 179 108 14 13

2006 144 92 5 5

2007 105 88 - -

Ogółem 842 570 63 75

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań Caritas.

Znikoma część osób rezygnuje z projektu przed terminem jego zakończenia, 

wynika to na ogół z braku zainteresowania projektem, ale też nieraz – z wcze-

śniejszego usamodzielnienia się.

Największe zainteresowanie projekt wywoływał w 2005 roku. W tym czasie 

oprócz promocji prowadzonej przez Agencję, z inicjatywy Caritas odbyły się 

spotkania w powiatowych urzędach pracy. Celem tych spotkań było promowanie 

projektu a także zaprezentowanie realnych możliwości warszawskiego rynku pracy 

w stosunku do uczestniczek projektu.

Przy współpracy z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej pracownicy po-

wiatowych urzędów pracy osobiście zaangażowali się w docieranie z informacją do 

środowisk, w których mieszkają potencjalne uczestniczki programu. Największym 

zainteresowaniem ta forma aktywizacji cieszy się u dziewcząt z województwa war-

mińsko-mazurskiego. W ciągu ostatnich 6 lat program ukończyły z sukcesem 263 

uczestniczki pochodzące z tego województwa, stanowi to około połowy wszyst-

kich biorących udział w projekcie. Na drugim miejscu plasuje się województwo 

zachodniopomorskie, a w dalszej kolejności pomorskie (tabela 2).

Tabela 2. Ukończenie projektu – zatrudnienie i usamodzielnienie się w Warszawie, 
w latach 2002-2007

Województwo
Lata

Ogółem %
2002 2003 2004 2005 2006 2007

Warmińsko-mazurskie 48 60 49 39 37 30 263 46,0

Pomorskie 27 3 17 15 10 9 91 16,0

Zachodniopomorskie - 40 28 8 10 13 99 17,4
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Województwo
Lata

Ogółem %
2002 2003 2004 2005 2006 2007

Kujawsko-pomorskie - - - 17 17 19 53 9,2

Podkarpackie - - - 9 7 8 24 4,2

Lubelskie - - - 17 2 5 24 4,23

Mazowieckie - - - 3 9 4 16 3,0

Razem 75 113 94 108 92 88 570 100

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania ANR.

Jest to związane nie tylko z dużym zaangażowaniem w promocję projektu, ale 

także z faktem, że na tych terenach najwięcej jest rodzin tzw. popegeerowskich.

Uczestniczki programu w trakcie jego trwania korzystają z różnych zajęć 

indywidualnych i warsztatowych. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwa-

lifi kowaną kadrę pedagogów i psychologów. Zajęcia indywidualne skupiają się na 

sporządzeniu diagnozy zawodowej w celu ustalenia zakresu dalszej współpracy 

i pomocy w szukaniu zatrudnienia w zależności od indywidualnych potrzeb 

i możliwości, a także przedstawienia oferty dalszych zajęć.

Z zajęć z tego zakresu korzysta głównie 1/4 uczestniczek programu. Łącznie 

w zajęciach indywidualnych w analizowanym okresie wzięły udział 2662 osoby 

(tabela 3).

Tabela 3. Liczba uczestników zajęć indywidualnych według tematów

Lp. Tematy zajęć
Liczba osób 

uczestniczących
%

1. Przedstawienie oferty zajęć 661 24,8

2.
Zebranie informacji na temat ścieżki 
zawodowej uczestniczki projektu

661 24,8

3. Korekta curriculum vitae 659 24,8

4. Opracowanie indywidualnej strategii szukania pracy 365 13,7

5. Indywidualne przygotowanie do spotkania w sprawie pracy 316 11,9

Ogółem 2662 100

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań Caritas.
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Większym powodzeniem cieszą się zajęcia warsztatowe, wzięło w nich udział 

4257 uczestniczek programu. Zajęcia warsztatowe dają możliwość zdobycia wie-

dzy i przyswojenia umiejętności, które można wykorzystać na bieżąco w procesie 

szukania pracy, a później w środowisku pracy oraz w życiu pozazawodowym. 

Największą popularnością cieszą się zajęcia z tzw. bilansu własnych możliwości 

(tabela 4). W trakcie zajęć uczestniczki poznają swoje mocne i słabe strony, cechy 

charakteru, kształtują swoje cele życiowe i zawodowe. W podobnym zakresie 

uczestniczą w zajęciach savoir-vivre’u. 

Podczas tych warsztatów dziewczęta uczą się reguł dobrego zachowania w pra-

cy, na ofi cjalnych spotkaniach, podczas spotkań towarzyskich, a także dobrych 

manier przy stole, jak również zasad obsługi bezpośredniej i telefonicznej klientów. 

W tabeli 4 ujęto także pozostałe formy zajęć warsztatowych, w których dziew-

częta najchętniej uczestniczą. Zaletą tych warsztatów jest to, że prowadzone są 

w formie ćwiczeń i symulacji różnych zachowań. Stosownie do indywidualnych 

możliwości motywuje się do dalszego rozwoju (studia zaoczne, kursy, nauka ję-

zyków). Wskazuje na możliwości i sposoby awansu zawodowego.

Tabela 4. Liczba uczestników zajęć warsztatowych według tematów

Lp. Tematy zajęć
Liczba osób

uczestniczących
%

1. Proces szukania pracy 638 15

2. Zasady pisania cv i listów motywacyjnych 458 11

3. Bilans własnych możliwości 808 19

4. Rozmowa kwalifi kacyjna w sprawie pracy 517 12

5. Savoir-vivre 753 18

6. Stres 241 6

7. Asertywność 241 6

8. Elementy prawa pracy 402 9

9. Zajęcia integracyjne 199 4

Ogółem 4257 100

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań Caritas.
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Podsumowanie

Promocją projektu „Przystań na Skarpie” zajmują się Caritas, Agencja Nie-1. 

ruchomości Rolnych i urzędy pracy, wykorzystując do tego celu media, 

różne formy reklamy i także stosując bezpośrednie spotkania z potencjal-

nymi uczestniczkami projektu.

Projekt „Przystań na Skarpie” umożliwia dziewczętom społeczne i zawo-2. 

dowe usamodzielnienie się poprzez podjęcie pracy w Warszawie.

Realizowany podczas projektu program wychowawczy umożliwia podno-3. 

szenie kwalifi kacji zawodowych, kształtowanie charakteru i odpowiednich 

zalet moralnych.

Projekt cieszy się największym zainteresowaniem wśród dziewcząt z tere-4. 

nów województwa warmińsko-mazurskiego i północnej Polski.

PROFESSIONAL PROMOTION OF GIRLS COMING FROM FORMER AREAS 

OF STATE-OWNED FARMS

Summary

Th e project called „Przystań na Skarpie” is aimed at the professional promo-
tion and the activation of girls coming from rural areas. Th e article presents 
objectives of this project and the results of its realization with the division 
into years and voivodeships. Th e most participants of this project came from 
the northern part of Poland. Th anks to the possibility of departure to Warsaw 
and taking up job in this city defi nite majority of girls became independent 
both in social and professional terms.

Translated by Teresa Kucharska 
and Wojciech Kuźmiński


