Mamy jeden z najniższych w Europie wskaźników zatrudnienia kobiet. Wynosi on 46,8 proc. – tyle
kobiet w wieku 15-64 lat pracuje. Pozostała część grupy to kobiety o niskim poziomie
wykształcenia, z dysfunkcyjnych rodzin, po rozwodzie. Na co dzień borykają się z brakiem pracy,
samotnym rodzicielstwem, złymi warunkami mieszkaniowymi, przemocą, konfliktami rodzinnymi.
Jak im pomóc wejść na rynek pracy? Co zrobić, aby uwierzyły w siebie i swoje możliwości? Szanse
na zmianę swojego życia ma 27 kobiet z powiatu otwockiego.
W powiecie otwockim powstał projekt ze środków Unii Europejskiej, który ma celu aktywizację
zawodową kobiet długotrwale bezrobotnych w wieku od 24 do 55 lat, zarejestrowanych w Urzędzie
Pracy, przez co najmniej 24 miesiące. W konsekwencji zostanie stworzona im możliwości podjęcia
pracy lub założenia własnej firmy.
Nie boją się przyszłości
Projekt jest w połowie realizacji. Do chwili obecnej kobiety skończyły kursy i dalej biorą udział w
warsztatach psychologicznych i grupie wsparcia. Beneficjentki były postrzegane przez służby
społeczne jako osoby, które są wprawdzie w bardzo trudnej sytuacji, ale zbyt mało wkładają wysiłku
w jej zmianę, a niektóre jako osoby, wobec których wszelkie formy pomocy będą nieskuteczne.
Obecnie zmieniła się postawa beneficjentek wobec pomocy ze strony pracowników socjalnych z
roszczeniowej na bardziej rozumiejącą, pracownicy socjalni zaś chętniej kontaktują się z
beneficjentkami i twierdzą, że ich praca nabrała sensu.
Najważniejsze, w moim przekonaniu zmiany, dotyczą funkcjonowania emocjonalnego i społecznego
kobiet. Kobiety twierdzą, że czują się pewniejsze siebie, znają swoje prawa, nie boją się przyszłości,
myślą o niej pozytywnie, twierdzą, że będą tak długo szukać pracy, aż ją znajdą, nie boją się
kontaktów z pracodawcami, bardziej podobają się sobie, mają więcej energii – twierdzą realizatorzy
projektu . Obserwacje potwierdzają te odczucia. Uczestniczki projektu są bardziej zdecydowane i
stanowcze, chętniej dochodzą swoich praw, są bardzo zadowolone ze zdobytych kwalifikacji, chcą
uczyć się dalej ( 26 kobiet wyraziło zdecydowaną potrzebę uczenia się ).
Razem z ośrodkiem pomocy społecznej
O sukcesie projektu stanowi systematyczna, partnerska współpraca Stowarzyszenia
Wielokierunkowej Pomocy Dziecku i Rodzinie „Moje Miejsce” z opiekunami socjalnymi kobiet z
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i z pięcioma Ośrodkami Pomocy społecznej z terenu powiatu
otwockiego. Wsparcie emocjonalne z ich strony: zainteresowanie sukcesami i radość z postępów
kobiet jest bardziej efektywne niż ich kontrola. Wniosek nasuwa się jeden: tego rodzaju wsparcie
bywa bardziej skuteczne niż finansowe. Zmieniło się również postrzeganie organizacji. Dotychczas
Ośrodki Pomocy Społecznej postrzegały nas jako osoby wprawdzie mające dobre chęci, ale mało
skuteczne, obecnie jawimy się jako profesjonaliści i jesteśmy obdarzani większym zaufaniem – mówią
realizatorzy projektu. W następnym projekcie jest już możliwa programowa współpraca z Ośrodkami
Pomocy Społecznej
Informacje o projekcie
Przedsięwzięcie „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet zagrożonych wykluczeniem
społecznym” realizowane jest od 1 września 2005 do 31 marca 2007. Projekt ma przeciwdziałać
dyskryminacji kobiet na rynku pracy, promować równe szanse kobiet i mężczyzn. Jednocześnie ma
zwalczać stereotypy i zachęcać pracodawców do zatrudniania kobiet.
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