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Przez naukę przedsiębiorczości rozumiemy nie tylko zdobywanie wiedzy i umie-
jętności w zakresie najbardziej przydatnym dla funkcjonowania w życiu społecz-
no-gospodarczym. Problematyka ta obejmuje różnorodne rodzaje aktywności 
prowadzące do rozwoju człowieka, życia w dostatku i harmonii z innymi ludźmi.
 
Polska to kraj, w którym ludziom po 50 roku życia bardzo trudno znaleźć pracę. Tak 
zwany wskaźnik zatrudnialności w odniesieniu do tego wieku jest u nas jednym z naj-
niższych w Europie. Wynosi on 23%, zaś w krajach Unii ponad 36%. 

Tak wynika z danych Stowarzyszenia Organizacji Pozarządowych Forum 50 plus. 

Zdaniem Hanny Nowakowskiej z Forum osoby po pięćdziesiątce, a nawet po czter-
dziestce, są wyraźnie dyskryminowane na rynku pracy. Pracodawcy nie sprawdzają 
nawet kwalifikacji tych osób. Im metryka mówi sama za siebie. 

Na rynku pracy gorzej niż mężczyźni traktowane są kobiety. Nie tylko zarabiają mniej, 
ale też w przypadku redukcji zwalniane są w pierwszej kolejności. 

Zdaniem Tomasza Szymanka z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, nie można 
marnować kapitału ludzkiego. Badania wykazały, że im dłużej osoby starsze pracują, 
tym większe są szanse na zatrudnianie osób młodych. Jak tłumaczy Szymanek oso-
bom wychodzącym poza rynek pracy trzeba wypłacać różnego rodzaju świadczenia, 
a za te pieniądze można by stworzyć miejsca pracy dla młodych ludzi. 

Z badań wynika też, że wiele osób po pięćdziesiątce chętnie się uczy i otwiera na 
nowości. Osoby te mają dużą wiedzę i doświadczenie i są w stanie pracować w zu-
pełnie nowym zawodzie. W rozwiniętych krajach Unii zrozumiano to już dawno z po-
żytkiem dla ich gospodarek.

(Dane: raport Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem) 

Wstęp
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BEZROBOCIE.I.JEGO.SKUTKI
Jeszcze w latach 30-tych dwudziestego wieku prof. Jahoda prowadziła badania 
w małej austriackiej wiosce Marienthal dręczonej największym w Austrii bezrobociem. 
Wśród członków rodzin dotkniętych tym nieszczęściem ustaliła długą listę negatyw-
nych konsekwencji bezrobocia. Oczywistą konsekwencją były braki materialne takich 
rodzin. Ale ponadto zaobserwowano m.in.: 

znaczące pogorszenie dobrostanu fizycznego - osoby dotknięte bezrobociem 
skarżyły się na liczne dolegliwości fizyczne;
pogorszenie samopoczucia psychicznego - osoby dotknięte bezrobociem na-
rzekały na złe samopoczucie;
apatię – osoby dotknięte bezrobociem przejawiały brak zapału do podejmowa-
nia różnorodnej aktywności;
zmniejszenie zainteresowań społecznych - w szczególności osoby dotknięte 
bezrobociem przejawiały brak zainteresowania sprawami społecznymi;
a nawet zmniejszenie aktywności politycznej - osoby dotknięte bezrobociem 
nie wykazywały zainteresowań sprawami politycznymi.

Konsekwencjami bezrobocia (zwłaszcza długotrwałego) dla większości bezrobotnych są:
pogorszenie standardu życia; 
problemy z zagospodarowaniem czasu wolnego; 
izolacja społeczna;
ograniczenie lub zaniechanie uczestnictwa w życiu politycznym i kulturalnym;

Towarzyszy temu dyskomfort psychiczny, polegający często na poczuciu bezsilności. 
Następstwem trudności finansowych jest nie tylko obniżenie standardu życia lecz tak-
że pozbawienie bezrobotnego możliwości nabywania dóbr, które są symbolami sta-
tusu, co prowadzi do obniżenia samooceny.
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Tytuł projektu: „50+Przedsiębiorczość”

Czas realizacji: 30 listopada 2005 r. – 31 sierpnia 2006 r.

Miejsce realizacji: województwo śląskie

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych 
lub poszukujących pracy, niepobierających świadczeń emerytalnych, które ukończy-
ły 50 rok życia poprzez kompleksowe wsparcie psychologiczne, rozwijanie postaw 
przedsiębiorczych i wspieranie samozatrudnienia. Projekt ma przeciwdziałać dyskry-
minacji na rynku pracy ze względu na wiek (ageism) oraz uwzględnia równe szanse 
kobiet i mężczyzn. Projekt zakłada: trening motywacyjno – inspirujący, szkolenia biz-
nesowe, w tym w sferze ekonomii społecznej – praca projektami, nowe technologie 
IT, doradztwo biznesowe i prawne, oraz jednorazowe dotacje na rozpoczęcie dzia-
łalności dla beneficjentów, wyłonionych w konkursie na najlepszy biznes plan. Wy-
boru najlepszych propozycji dokona, powołana w tym celu Komisja Konkursowa.

cele ogólne:
aktywizacja zawodowa i społeczna osób po 50 roku życia w szczególności po-
przez samozatrudnienie;
przeciwdziałanie dyskryminacji na rynku pracy ze względu na wiek (ageism) 
i płeć;

cele szczegółowe:
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
zdobycie i/lub podniesienie wiedzy w zakresie rozpoczynania i prowadzenia 
działalności gospodarczej;
wyrównywanie szans na rynku pracy osób powyżej 50 roku życia;
podniesienie statusu społecznego i zawodowego;
zwalczanie stereotypów dotyczących postrzegania osób po 50-ce;
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reintegracja zawodowa i społeczna osób z grup szczególnego ryzyka;
promowanie przedsiębiorczości wśród osób 50+;
zmniejszenie bezrobocia wśród tej grupy bezrobotnych;
zwiększenie samooceny i umiejętność planowania rozwoju osobistego i zawodego;
wykształcenie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy i doświadczenia;
nabycie lub zwiększenie umiejętności korzystania z nowych technologii infor-
macyjnych;

Grupa docelowa

Osoby powyżej 50 roku życia, zameldowane na terenie województwa śląskiego, bez-
robotne lub poszukujące pracy, nie pobierające świadczeń emerytalnych, chcące po-
prawić swoją sytuację ekonomiczno – społeczną poprzez samozatrudnienie.

Uczestnicy treningu motywacyjno-inspirującego – 180 osób;
Uczestnicy szkolenia z przedsiębiorczości – 90 osób;
Uczestnicy szkolenia ITC – 90 osób;
Indywidualne doradztwo biznesowe i prawne – 350 osób;

Diagnoza społeczna

Konieczność podejmowania działań na rzecz podtrzymania aktywności zawodowej 
osób z grupy 50 i więcej lat wynika m.in. z Europejskiej Strategii Zatrudnienia, któ-
rej jednym z priorytetów jest aktywne zarządzanie wiekiem, a także z innych doku-
mentów: Narodowy Plan Rozwoju 2004 – 2006 wskazuje również na poprawę za-
trudnienia poprzez rozwój zasobów ludzkich, rozwój przedsiębiorczości oraz wzmoc-
nienie polityki równych szans na rynku pracy. Proponowany projekt wpisuje się rów-
nież w cele, zawarte w Krajowym Planie Działań na Rzecz Zatrudnienia 2005 i pro-
jekcie Krajowej Strategii Zatrudnienia 2007-2013. W Regionalnym Planie Działań na 
rzecz Zatrudnienia woj. śląskiego, opracowanym na koniec 2004r., stwierdza się, że 
grupa bezrobotnych powyżej 50 roku życia zasługuje na szczególną uwagę. Wobec 
grup w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wśród których jest grupa 50+, zaplano-
wano działania ukierunkowane na przeciwdziałanie długotrwałemu bezrobociu i in-
tegrację grup defaworyzowanych z rynkiem pracy. Zaplanowano także działania do-
tyczące rozwoju kadr, przewidując w jego ramach akcje promocyjne mające na celu 
zmianę polityki pracodawców w stosunku do osób w wieku 50 +, a także organizację 
szkoleń w zakresie wykorzystania nowych technologii informacyjnych.
Bardzo ważnym aspektem w podejmowaniu działań aktywizujących te grupę osób 
jest sytuacja demograficzna i gospodarcza w Polsce, która wymaga dłuższej aktyw-
ności niż to ma miejsce obecnie.










�I - Opis projektu

Raport „50+ Przedsiębiorczość”

Osoby, które ukończyły 50 rok życia, są w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pra-
cy; doświadczają ze strony pracodawców dyskryminacji ze względu na wiek, co znaj-
duje wyraz, że to oni właśnie są zwalniani w pierwszej kolejności. Dyskryminowani są 
również w procesie rekrutacji, pomimo uregulowań prawnych zakazujących tego typu 
praktyk. Nie istnieją żadne racjonalne przesłanki, które uzasadniałyby wykluczanie 
z rynku pracy osób 50+, a jedynie rozpowszechnione uogólnienia i stereotypy zwią-
zane z wiekiem kandydatów do pracy.

Najczęstszymi funkcjonujące uogólnienia związane z wiekiem kandydatów to: 
- Niedostosowanie. Osoby starsze kojarzone są z przejęciem nawyków z PRL, nie-

zrozumieniem realiów wolnego rynku i walki konkurencyjnej,
- Dyspozycyjność. Uważa się, że wraz z wiekiem maleje zdolność do wyrzeczeń 

związanych z pracą, zmniejsza się też mobilność pracowników,
- Emerytura. Pracownik jest dla firmy swoistego rodzaju inwestycją, więc część me-

nadżerów obawia się zatrudnić osoby w wieku 50 lat i powyżej.
- Wolniejsze uczenie się. Prawdą jest, że zdolność uczenia się z wiekiem maleje, 

ale nie jest to spadek znaczący. Osoby starsze mają natomiast większe doświad-
czenie, co może rekompensować wolniejsze przyswajanie nowych wiadomości,

Bezrobotni po 50 roku życia mają trudności w znalezieniu zatrudnienia oraz mają 
najdłuższy okres poszukiwania pracy, co w konsekwencji prowadzi do długotrwałego 
bezrobocia. 

Efektem tej sytuacji jest:

obniżenie statusu ekonomicznego i społecznego;
alienacja społeczna: poczucie osamotnienia;
utrata wiary, że istnieje szansa na wejście na rynek pracy, zmniejszenie przy-
należności do grupy zawodowej;
rezygnacja ze swoich marzeń i pasji, trudności związane z komunikacją z innymi;

Skutki psychologiczne sytuacji pozostawania bez pracy w tym: 
poczucie bezradności wobec braku perspektyw na zatrudnienie; 
niskie poczucie własnej wartości; 
obniżona samoocena;

Sytuacja osób bezrobotnych po 50-ce, wynika również w przeważającej części z przy-
czyn leżących po stronie samych bezrobotnych. Osoby z tej grupy wiekowej często 
nie posiadają umiejętności poruszania się po rynku pracy, brak im wiedzy dotyczącej 
przebiegu procesów rekrutacyjnych, charakteryzują się pasywnością i rezygnacją, 
dlatego zdecydowanej większości potrzebne są zajęcia motywujące. 
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Działania w ramach projektu  :

1. Promocja projektu;
- Artykuły prasowe, wywiady,
- Konferencja inaugurująca projekt,
- Utworzenie strony Internetowej,

2. Rekrutacja uczestników projektu; 
3. Trening motywacyjno – inspirujący; 
4. Szkolenia zawodowe (przedsiębiorczość i ITC); 
5. Konkurs na najlepsze biznes plany;

Jednorazowe dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - przyznane na,  
wyłonione w konkursie, najlepsze biznes plany;

6. Indywidualne doradztwo biznesowe i prawne, coaching; 
7. Opracowanie Raportu Końcowego i konferencja podsumowująca;



11I - Opis projektu

Raport „50+ Przedsiębiorczość”



12 II - Rezultaty projektu

Raport „50+ Przedsiębiorczość”

TRENING MOTYWACYJNO - INSPIRUJĄCY

Trening motywacyjno – inspirujący ukończyły 173 osoby (w projekcie założono 
180 osób).
Szkolenia odbywały się w kilku miastach województwa śląskiego, szczegółowe ter-
miny z podziałem na miejsce oraz liczbę uczestników którzy ukończyli szkolenie 
przedstawiono poniżej.

Jaworzno: 20.02.  -  24.02.2006 r. - 14 uczestników;
Jaworzno: 06.03.  -  10.03.2006 r. - 14 uczestników;
Jaworzno: 27.03.  -  31.03.2006 r. - 17 uczestników;
Katowice: 27.02.  -  03.03.2006 r. - 12 uczestników;
Katowice: 06.03.  -  10.03.2006 r. - 12 uczestników;
Katowice: 27.03.  -  31.03.2006 r. - 14 uczestników;
Katowice: 05.03.  -  09.06.2006 r. - 13 uczestników;
Żarki: 27.02.  -  03.03.2006 r. - 14 uczestników;
Będzin: 29.05.  -  02.06.2006 r. - 14 uczestników;
Będzin: 13.03.  -  17.03.2006 r. - 15 uczestników;
Zabrze: 20.03.  -  24.03.2006 r. - 20 uczestników;
Ruda Śląska: 20.03.  -  24.03.2006 r. - 14 uczestników;

Wykształcenie Beneficjentów Przedsięwzięcia. 
Wykształcenie uczestników projektu przedstawiało się następująco:
Wyższe – 26 (15 %)
Średnie – 99 (58 %)
Zawodowe – 32 (18 %)
Podstawowe – 16 (9 %)

IIRezultaty projektu
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58% Beneficjentów projektu posiadało wykształcenie średnie, w dalszej kolejno-
ści plasują się Beneficjenci z wykształceniem zawodowym i wyższym. Prawie 10% 
uczestników posiadało wykształcenie podstawowe.

Uczestnicy treningu motywacyjno – inspirującego według płci:

Kobiety – 119 (68,79%)
Mężczyźni – 54 (31,21%)

Tak jak przewidywano większość uczestników projektu stanowiły kobiety (blisko 70 
procent). Zbyt niski udział mężczyzn w projekcie został wskazany zresztą jako pew-
ne zagrożenie. Jednak osiągnięty wskaźnik 31,21% podczas treningów motywacyjno 
– inspirujących można uznać za zadawalający.

Źródła informacji o projekcie... czyli skąd Beneficjenci dowiedzieli się o projekcie.

PUP – 61 (35,26%)
Od znajomych – 54 (31,21%)
TV i radio – 18 (10,40%)
Prasa – 19 (10,98%)
Inne – 21 (12,15%)
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Informacje wskazane przez Beneficjentów w ankietach początkowych, skąd dowiedzieli 
się o projekcie, są cenną wskazówką na temat sposobu prowadzenia rekrutacji.
Wysoki wskaźnik jaki otrzymały Powiatowe Urzędy Pracy są rezultatem dobrej współ-
pracy Wnioskodawcy i Partnera z tymi instytucjami, ale wskazują również na efek-
tywne zaangażowanie się Powiatowych Urzędów Pracy w aktywizację osób bez-
robotnych po 50 roku życia.
Ważnym źródłem informacji o realizowanym projekcie byli dla Beneficjentów znajomi, 
wskazuje na nich 31,21% ankietowanych.
Na trzecim miejscu znajdują się media: prasa, radio, telewizja – 21,38%. 
Pozycja inne obejmuje informację uzyskaną w innych organizacjach pozarządowych, 
ulotki i plakaty. 

SZKOLENIA.ZAWODOWE
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ORAZ OBSŁUGA KOMPUTERA I INTERNETU 

Szkolenia zawodowe ukończyło 87 osób (w projekcie założono 90 osób).
w tym:
Kobiety – 46 (53%)
Mężczyźni – 41 (47%)

Analizując uczestników treningu motywacyjno – inspirującego i szkoleń zawodowych 
według płci dochodzimy do ciekawego spostrzeżenia: 
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w treningu motywacyjno – inspirującym mężczyźni stanowili 31,21% wszystkich 
uczestników, natomiast w szkoleniu zawodowym wskaźnik udziału mężczyzn wzrósł 
do 47,13%.
Nie zmienił się natomiast w szkoleniach zawodowych procentowy udział Beneficjen-
tów Ostatecznych według wykształcenia.

Wykształcenie Beneficjentów – szkolenia zawodowe

Wyższe – 17 (20%)
Średnie – 49 (56%)
Zawodowe – 18 (21%)
Podstawowe – 3 (3%)

Uczestnicy projektu wskazywali na niewystarczającą ilość godzin szkolenia z zakresu 
obsługi komputera i Internetu.

BIZNES.PLANY
Po skończeniu szkoleń zawodowych ogłoszony został konkurs na najlepsze biznes 
plany, które oceniane były w skali 1-10 pkt według 7 kategorii.

Kryteria oceny biznes planów:

1. Najciekawszy temat – pomysł na prowadzenie działalności gospodarczej /1-10 pkt/;
2. Szanse powodzenia przedsięwzięcia /1-10 pkt/;
3. Zapotrzebowanie rynku na tego typu usługi /1-10 pkt/;
4. Udział środków własnych w planowaną działalność /1-10 pkt/;
5. Innowacyjność – nietypowe rozwiązania zachęcające do skorzystania z usługi /1-10 pkt/;
6. Sposób wykorzystania otrzymanych środków finansowych na rozpoczęcie dzia-

łalności /1-10 pkt/;
7. Forma biznes planu – treść merytoryczna 1-10pkt/;
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Wpłynęło 25 prac (założono w projekcie – 30 biznes planów).
w tym:
Kobiety – 11 (44%)
Mężczyźni – 14 (56%)

Komisja konkursowa rekomendowała do dofinansowania 10 najlepszych biz-
nes planów, utworzono również listę rezerwową – 5 biznesplanów.

Biznes plany rekomendowane do dofinansowania – 10.
w tym:
Kobiety – 3 (30%)
Mężczyźni – 7 (70%)

Lista rezerwowa – 5 biznesplanów.
w tym:
Kobiety – 3 (60%)
Mężczyźni – 2 (40%) 
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Prace były ocenione przez niezależną Komisję Konkursową, w której skład weszli czte-
rej przedstawiciele Powiatowych Urzędów Pracy oraz Agencji Rozwoju Lokalnego.

Z uwagi na fakt, iż nie wszyscy beneficjenci, których biznes plany zostały zarekomen-
dowane do dofinansowania skorzystali z maksymalnej kwoty wsparcia (5000 EUR) 
oraz z powodu rezygnacji z przyznanej dotacji możliwe było sfinansowanie pomysłów 
z listy rezerwowej. 
Umowę dotacji podpisało 11 osób. 
Na uwagę zasługuje również fakt, iż aż 4 osoby z tej grupy skorzystały jednocześnie 
ze wsparcia z Powiatowych Urzędów Pracy, powiększając tym samym kapitał po-
czątkowy swoich firm. 
Taka postawa świadczy o tym iż dotacja z projektu stanowiła istotny bodziec do 
sięgnięcia po inne środki, do poszukania innych źródeł, czy możliwości. Była czyn-
nikiem motywującym do różnych form aktywności zawodowej.
Ponadto 5 uczestników projektu „50+ Przedsiębiorczość” z Jaworzna po uczestnic-
twie w projekcie zdecydowało się założyć spółdzielnię socjalną.
Grupa ta dzięki systematycznym spotkaniom z doradcą zawodowym oraz prawnikiem 
opracowała statut i w najbliższym czasie złoży dokumenty rejestracyjne.
Założyciele spółdzielni socjalnej wspierani są czynnie przez Jaworznicki samorząd: 
Powiatowy Urząd Pracy oraz Urząd Miejski. PUP przekaże środki dla członków spół-
dzielni wynikające z Ustawy o spółdzielniach socjalnych na rozpoczęcie działalności 
spółdzielni, natomiast władze samorządowe zaoferowały pomoc w znalezieniu przy-
szłych zleceń. 

Za główny powód rezygnacji z przyznanej dotacji lub nie przystąpienia do konkursu 
w ogóle  beneficjenci wskazywali brak środków na pokrycie wkładu własnego.
Wymagany 50 procentowy wkład własny okazał się dla wielu bezrobotnych ba-
rierą nie do przekroczenia.
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Realizacja projektu „50+ Przedsiębiorczość” była możliwa dzięki wielopłaszczyznowej 
współpracy. 
Zarówno Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (Wnioskodawca) jak i Stowa-
rzyszenie Współpracy Regionalnej (Partner) na wszystkich etapach realizacji przed-
sięwzięcia ściśle współpracowały z Powiatowymi Urzędami Pracy jak również innymi 
organizacjami pozarządowymi.

Projekt 50+Przedsiębiorczość spotkał się również z zainteresowaniem i uznaniem 
mediów lokalnych i regionalnych. Szczególne słowa podziękowania należą się lo-
kalnej telewizji w Jaworznie CTV Jaworzno i TPV Katowice – Program „Trafiony - Za-
trudniony”, które wyemitowały programy nt projektu „50+Przedsiębiorczość” i w ten 
sposób znacząco przyczyniły się do promocji projektu oraz wsparły proces rekrutacji 
Beneficjentów, na co wskazuje wykres na str. 14.

Współpraca z Powiatowymi Urzędami Pracy okazała się nieoceniona w procesie re-
krutacji. Szczególną rolę odegrały tu Powiatowe Urzędy Prac z: Jaworzna, Katowic, 
Będzina, Zabrza oraz Chorzowa. 
Z Powiatowym Urzędem Pracy w Będzinie została podpisana Umowa o Współpracy 
w zakresie realizacji projektu „50+ Przedsiębiorczość”.
Pracownicy w/w Urzędów wykazali się nieprzeciętną inicjatywą i zaangażowaniem 
w proces naboru oraz promocji.
Z pozytywnym oddźwiękiem spotykaliśmy się również ze strony innych Urzędów (Bytom, 
Żory). Tu współpraca opierała się głównie na funkcji promującej całe przedsięwzięcie.

Niezwykle ważna była także współpraca z organizacjami pozarządowymi z regionu 
Śląska.

Wsparcie z ich strony polegało przede wszystkim na:
wsparciu procesu naboru;
promocji projektu;
pomocy w organizacji i obsłudze szkoleń;
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W tym miejscu warto wymienić takie organizacje jak: 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych MERITUM z Katowic, Katolickie Centrum Edu-
kacji Młodzieży KANA z Katowic, Centrum Wspierania Dzieci i Dorosłych  „Zaufanie” 
z Zabrza, Demokratyczna Unia Kobiet z Rudy Śląskiej.

Część z tych organizacji otrzymało listy referencyjne potwierdzające ich istotny wkład 
w realizację przedsięwzięcia.

Dzięki dobrym kontaktom z placówkami oświaty, możliwe było przeprowadzenie szko-
leń z obsługi komputera i Internetu w szkołach, pomimo, iż godziny zajęć często za-
burzały funkcjonowanie pracowni.

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych i Stowarzyszenie Współpracy Regio-
nalnej serdecznie dziękuje wszystkim osobom, instytucjom i organizacjom za za-
angażowanie i pomoc jaką uzyskaliśmy w trakcie realizacji projektu pt. „50+Przed-
siębiorczość”.
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W treningach motywacyjno – inspirujących uczestniczyło znacznie więcej kobiet niż 
mężczyzn, ale już w szkoleniach zawodowych wyraźnie wzrasta procentowy udział 
mężczyzn (K-53%; M-47%).

Biznesplany na ogłoszony konkurs złożyło 56% mężczyzn i 44% kobiet.

Analizując procentowy udział kobiet i mężczyzn na każdym etapie realizacji za-
dania można wysnuć tezę, że kobiety:

są bardziej aktywne niż mężczyźni; 
częściej zgłaszają uczestnictwo w projektach aktywizujących;

ale wykazują mniej konsekwencji w działaniach długookresowych, mają niższą samo-
ocenę i mniej wiary w siebie i swoje umiejętności oraz wycofują się z rywalizacji. 

Mężczyźni natomiast zgłaszając swoje uczestnictwo w programie aktywizują-
cym mają skonkretyzowane oczekiwania, wyznaczony cel i chętnie rywalizują 
(uczestnictwo w konkursie).

Programy motywujące skierowane do osób bezrobotnych powinny uwzględniać po-
wyższe spostrzeżenia i płynące z nich wnioski. 

POSTAWY I OCZEKIWANIA OSÓB PO 50 ROKU ŻYCIA
(opracowano na podstawie ankiet i doświadczeń ze szkoleń motywacyjnych)

Uczestnicy treningu motywacyjno – inspirującego opowiadali o różnych fazach stanu 
psychicznego, przez który przeszli po utracie pracy: 

szok – optymizm i wiara w znalezienie nowego miejsca pracy; 
okres pesymizmu – utrata nadziei;
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Jeśli bezrobocie się przedłużało narastało u nich poczucie bezradności i fatalizmu, 
zmniejszała się motywacja i umiejętność samodzielnego poszukiwania pracy, zmiany 
zawodu czy podniesienia kwalifikacji. To poczucie beznadziejności spowodowało, że 
szukali różnych sposobów rozwiązania swoich problemów.
Potrzeba jakiejkolwiek zmiany spowodowała, że zgłosili chęć uczestnictwa w zajęciach.
Część przyszła za namową najbliższych, inni z ciekawości, czasem w poszukiwaniu 
rozwiązania swojej sytuacji lub z lęku przed przyszłością.

Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy wypełniali ankietę badającą ich nastawienie 
do programu. W ankiecie pytano o ich motywację do uczestniczenia w projekcie, sa-
mopoczucie i samoocenę.

Ankieta początkowa zawierała 6 pytań:

1. Co skłoniło Cię do uczestnictwa w Projekcie 50 + Przedsiębiorczość?
2. Czego oczekujesz po szkoleniu?
3. Jakie jest dzisiaj Twoje samopoczucie?
4. Czy masz trudności w wypowiadaniu się na forum grupy?
5. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że powodzenie w życiu zależy od Ciebie 

i Twojej aktywności?
6. Wskaż swoje mocne i słabe strony;

Powody, dla których osoby decydowały się na udział w programie można po-
dzielić na kilka kategorii.

Materialne: zdobycie środków finansowych na założenie własnej firmy, moż-
liwość zapewnienia bytu rodzinie, uzyskanie dotacji na realizację konkretnego 
pomysłu na biznes;

Poznawcze: zdobycie wiedzy pozwalającej na prowadzenie działalności go-
spodarczej, wiedzy z zakresu prawa, obsługi komputera i Internetu, przedsię-
biorczości, nowych doświadczeń życiowych, poznanie ludzi będących w tym 
samym wieku i z tymi samymi problemami, ciekawość;

Psychologiczne: chęć dokonania zmiany w swoim życiu, odbudowanie wia-
ry w siebie i własne możliwości, nauczenie się lepszej komunikacji z innymi 
ludźmi, uczestniczenie w aktywnym życiu, zdobycie niezależności materialnej, 
zmiana myślenia na pozytywny, potrzeba samorealizacji, sprawdzenia siebie, 
przerwanie sytuacji bezsilności i niemocy;

Społeczne: znalezienie zatrudnienia, bycie potrzebnym, przerwanie bierności 
i apatii, potrzeba kontaktu z innymi ludźmi, chęć zmiany;
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Z ankiet początkowych wynika, że większość uczestników potrzebowała motywacji 
do działania, wskazania sensu takiego działania i wskazania sposobu radzenia sobie 
w sytuacji, w której się znaleźli.
W większości byli to ludzie zamknięci w sobie, których długotrwałe bezrobocie do-
prowadziło do stanu bierności, zniechęcenia i apatii.

Tylko niektórzy uczestnicy przyszli na szkolenie ze skonkretyzowanymi oczekiwa-
niami – podniesienie swojej wiedzy na temat prowadzenia własnej działalności go-
spodarczej, wiedzy na temat poruszania się po rynku pracy, urzędach – a co za tym 
idzie otwarcia i prowadzenia własnej firmy oraz otrzymania środków na realizację po-
mysłów. Jednak nawet ci beneficjenci oczekiwali zmotywowania ich do tych działań 
i potwierdzenia słuszności podjętych decyzji.
Często brakowało im umiejętności radzenia sobie w dzisiejszych realiach, przedsię-
biorczości oraz odwagi w podejmowaniu decyzji.

Powody uczestnictwa w programie wymieniali różne: 

chęć poprawy sytuacji życiowej; 
założenie własnej firmy; 
wyjście z bezrobocia; 
szukanie pomysłu na biznes; 

Wszyscy natomiast potrzebowali wsparcia psychicznego i motywacji do działania. 
W większości dzielili się podobnymi odczuciami i potrzebami. Kierowali się chęcią na-
bycia wiedzy jak sobie radzić w życiu w trudnych i kłopotliwych sytuacjach.

Swoje samopoczucie określali na 6,7 punktu w 10 stopniowej skali. Deklarowali tym 
samym chęć uczestnictwa i pozytywne nastawienie.
Uczestnicy zajęć w zdecydowanej większości stwierdzali, że nie mają trudności w wy-
powiadaniu się na forum grupy - 64% uczestników, 24% badanych utrzymywało, że 
ma trudności w tym zakresie, a 13% nie miało zdania na ten temat.
Aż 87% uczestników zgadzało się ze stwierdzeniem, że „powodzenie w życiu za-
leży od ciebie i twojej aktywności”, 6% badanych nie zgadzało się z tym stwier-
dzeniem, a 7% nie miało zdania na ten temat.

Z przeprowadzonych ankiet wynika, że uczestnicy programu oczekiwali:

podsunięcia pomysłu na własną firmę;
uzyskanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
znalezienia pracy;
zdobycia wiedzy na temat obowiązujących przepisów prawnych; 
nabycie umiejętności tworzenia biznes planu; 
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umiejętności posługiwania się komputerem i korzystania z Internetu; 
wzmocnienia wiary w siebie; 
wymiany doświadczeń z osobami w tym samym wieku i z podobnymi doświad-
czeniami życiowymi;
uzyskanie wzajemnego wsparcia, pomocy, wyjścia z kręgu bezrobocia i bezsilności;
znalezienie partnera biznesowego;

Ich wiedza na tematy poruszane na treningu motywacyjno- inspirującym była niewiel-
ka, a potrzeba zainspirowania ich do dalszych działań i zmotywowanie do aktywizacji 
zawodowej było silne – na co wskazuje frekwencja na zajęciach.
Przyszli na nie, nie tylko po konkretną wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, ale także 
żeby się wzmocnić psychicznie i nabrać dystansu do problemów i nauczyć się je kon-
struktywnie rozwiązywać.
Większość beneficjentów uczestniczyła w szkoleniu by podbudować poczucie wła-
snej wartości i odnaleźć się w życiu, które z takich czy innych powodów zaczęło tra-
cić dla nich sens.
Osoby, które ukończyły 50 rok życia i od dłuższego czasu są bezrobotne, borykają się 
z problemami finansowymi, nie widzą już dla siebie żadnej perspektywy poprawy sy-
tuacji życiowej. 
Prawie wszyscy opowiadali jak początkowo aktywnie szukali pracy, co okazywało się 
bezskuteczne – napotykali na coraz to nowe przeszkody i bariery, z których najważniej-
szą i nie do przebycia był wiek – stan taki powodował zniechęcenie do działania, poczu-
cie odrzucenia zarówno w rodzinie jak i społeczeństwie, oraz zamknięcie się w sobie. 










24 IV - Wnioski i spostrzeżenia

Raport „50+ Przedsiębiorczość”

Nie chciało im się już wychodzić, działać, dalej szukać; 
Nie mieli siły do podejmowania jeszcze jednej próby walki, byli zawiedzeni 
i czuli się opuszczeni przez wszystkich;
Nie umieli sami znaleźć sposobu by się wydostać z tego impasu; 
Nie wierzyli już, że może być lepiej lub coś się zmieni;

Cechował ich brak pewności siebie, uważali, że już do niczego się nie nadają i mieli 
ogromne poczucie braku wiary we własne siły.
Przerwanie tego kręgu „nicnierobienia” stało się dla nich prawie niemożliwe.
Szansą dla tych osób był trening motywacyjno- inspirujący, na którym się znaleźli.
Zarówno w ankietach wstępnych jak i na początku treningu mówili o swojej bezsilno-
ści, o swoim braku wiary we własne siły i braku szacunku dla siebie. Szczególny na-
cisk na to kładli mężczyźni, którzy nie potrafili odnaleźć się w sytuacji bezrobotnego, 
który nie potrafi utrzymać rodziny. 
Nałożył się tu powszechny stereotyp, szczególnie mocno zakorzeniony na Śląsku, że obo-
wiązkiem mężczyzny jest utrzymanie rodziny, stąd mężczyźni trudniej znoszą bezrobocie. 
Zagrożenie materialnej egzystencji własnej i rodziny łączyło się u nich z destabiliza-
cją życia rodzinnego. Trzeba było ograniczyć i zmienić przyzwyczajenia, uporać się 
ze świadomością, że bezrobocie ojca przeszkadza w realizacji wykształcenia dzieci. 
Bezrobotny mąż i ojciec czuje się winny temu wszystkiemu, co dzieje się z rodziną. 
Szczególnie mężczyźni tracą poczucie własnej wartości i niezależnie od reakcji ro-
dziny odczuwają utratę autorytetu. Zmienia się charakter kontaktów z dziećmi i współ-
małżonkiem. Rzutowanie własnego złego samopoczucia na rodzinę wzmaga również 
liczbę zachowań agresywnych.
Bezrobocie z punktu widzenia ekonomicznego i psychologicznego jest stanem przy-
musowej zależności od innych. Nie jest to sytuacja normalna dla osoby dorosłej i dla-
tego może doprowadzić do zmiany obrazu samego siebie. 
Bezrobocie wytrąca ludzi z utartych kolein życia, często rutynowego i być może nie-
ciekawego, ale swojskiego, w którym wiadomo, jakie wzory zachowań stosować.
Osoby bezrobotne z dnia na dzień uzyskują ogromną ilość wolnego czasu, z którym 
nie wiedzą, co robić.
Kobiety początkowo odrabiają zaległości domowe, ale w dłuższej perspektywie pro-
blem czasu wolnego ich też dotyczy.
Uczestnicy zajęć opowiadali, jak ciągle żyli przeszłością, wartościami związanymi ze 
statusem pracownika i nie potrafili w sobie wykształcić nowego modelu życia.
W rezultacie czas zaczynał im „przeciekać przez palce”. 

Okazywało się, że zmniejszali swoją aktywność we wszystkich dziedzinach: mniej 
czytali, mniej udzielali się w życiu rodzinnym. Ograniczeniu uległy kontakty towarzy-
skie, tzw. „bywanie” wymaga rewanżu za gościnność, prezenty czy rozrywki. Nie było 
ich na to stać. Ale najważniejsze jest to, że sami czuli się gorsi, bali się odrzucenia. 
Zaczynali wycofywać się więc z kontaktów społecznych.
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Osoba bezrobotna traci również swą pozycję w małżeństwie i rodzinie, obniża się jego auto-
rytet w oczach współmałżonka i dzieci. Źle zaczynają się układać stosunki rodzice – dzieci. 
Konflikty, wzajemne żale, obwinianie się, poczucie zawodu, bezradność wobec dzieci, dla 
których przestaje się być autorytetem – to wszystko naraża trwałość rodziny, nie sprzyja wy-
pełnianiu niezwykle ważnej funkcji rodziny, jaką jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.
Wśród potrzeb wyższego rzędu A. Maslow wymienia m.in. potrzebę uznania, samorealizacji 
oraz wiedzy i rozumienia. Kompetencje i aktywność zawodowa dobrze oceniane przez ko-
legów i przełożonych są bardzo istotną – dla zaspokojenia tych potrzeb – sferą życia. Czło-
wiek bezrobotny pozbawiony jest tych wszystkich gratyfikacji a nie tylko dochodów z pracy. 

W naszej cywilizacji zawód i miejsce w hierarchii zawodowej jest podstawowym 
wyznacznikiem miejsca zajmowanego w strukturze społecznej i – najogólniej 
mówiąc – społecznej oceny przydatności człowieka.

Człowiek traci poczucie własnej wartości, następuje brak wiary w siebie i swo-
je poczynania;
Uważa że do niczego się nie nadaje, zamyka się w sobie, staje się apatyczny, 
często wpada w depresję;
Nie widzi już żadnych swoich wartości, mocnych stron, czuje się wyobcowany 
ze społeczeństwa;

Trening motywacyjno inspirujący uwzględniał te wszystkie czynniki, a program był tak 
skonstruowany by dostarczyć jak najwięcej wiedzy na ten temat.
Zarówno w ankietach jak i podczas ćwiczeń uczestnicy mieli kłopoty z określeniem 
swoich mocnych i słabych stron.
Około 30% uczestników treningu motywacyjno – inspirującego w ankiecie początko-
wej nie wskazało w ogóle swoich słabych i mocnych stron.

Ciekawym zjawiskiem wydaje się być analiza oceny dokonanej przez uczest-
ników zajęć swoich mocnych i słabych stron. Zdecydowana większość ankieto-
wanych dostrzegła u siebie więcej zalet niż wad. 

Wśród nich uczestnicy wymieniają między innymi: 
uprzejmość, 
pracowitość, 
solidność, 
dokładność, 
uczciwość, 
życzliwość, 
komunikatywność, 
staranność w pracy, 
odpowiedzialność, 
dyspozycyjność, 
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lojalność, 
łatwość nawiązywania kontaktów, 
wytrwałość, 
cierpliwość, 
punktualność, 
zdecydowanie, 
poczucie humoru, 
chęć zdobycia miejsca dla siebie, 
wykształcenie, 
doświadczenie życiowe,

Najczęściej wymieniane wady to: 
nieumiejętność radzenia sobie w życiu, 
brak pewności siebie, 
szybkie zniechęcanie się, 
niecierpliwość, brak odwagi, 
uległość, 
trudności z wypowiadaniem się, 
pesymizm, wrażliwość, 
łatwowierność, 
braki w wykształceniu, 
ograniczenia materialne, 
nieśmiałość, 
mała siła przebicia, 
niekonsekwencja, 
wiek, 
nawet poglądy polityczne,

Z analizy tej wypływa wniosek, że ludzie po pięćdziesiątce zdają sobie sprawę ze 
swoich możliwości i ograniczeń. Sytuacja, w jakiej się znaleźli powoduje u nich fru-
strację i poczucie beznadziejności. Są jednak gotowi na zmiany i potrzebują pomocy, 
aby tę zmianę wprowadzić w życie. Ta pomoc to motywacja, wsparcie finansowe, im-
puls do działania, kontakt z innymi osobami będącymi w podobnej sytuacji.

W początkowym etapie treningu motywacyjno - inspirującego zadaniem osób pro-
wadzących było stworzenie atmosfery komfortu i bezpieczeństwa w grupie. Zadanie 
to ułatwiało: podobna sytuacja zawodowa, doświadczenia życiowe, oczekiwania co 
do uczestnictwa w projekcie. Pozwalało to na dużą otwartość w większości grup.

Początki pracy z każdą grupą były trudne. Uczestnicy rozpoczynając trening byli 
w większości spięci, małomówni i nieufni w stosunku do siebie i prowadzących.
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Jednak po “przełamaniu lodów” atmosfera na zajęciach zmieniała się diametralnie, a więzi 
między uczestnikami, jak również prowadzącymi zacieśniały się z każdym dniem.
W każdej z grup znalazły się osoby otwarte, aktywne, podnoszące energię oraz oso-
by wycofujące się, nieśmiałe, zagubione. Prowadzący zajęcia musiał czuwać nad 
przebiegiem aktywności w grupie, aby każda osoba mogła wypowiedzieć swoje zda-
nie i nie została zdominowana przez tych bardziej aktywnych.
W trakcie zajęć uczestnicy poznawali się nawzajem, uczyli się współpracować ze 
sobą, dyskutować.
Powoli zaczynali się poznawać i opowiadać o sobie, najpierw bardzo ostrożnie, po 
pewnym czasie więcej i szerzej nawet o swoich osobistych problemach.
Czasem widać było narastające konflikty pomiędzy niektórymi uczestnikami. 
Część osób zachowywała się bardzo roszczeniowo - byli mało otwarci. 
Niektórzy pracowali nerwowo i niecierpliwie, nawzajem sobie przeszkadzając.
Wtedy praca przebiegała w dość nerwowej atmosferze co jednak dało możliwość 
skonfrontowania swoich zachowań, wzięcia udziału w negocjacjach oraz nauczenia 
się radzenia w sytuacjach konfliktowych.

W miarę upływu czasu większość uczestników zaczynała aktywnie brać udział w za-
jęciach i widać było, że korzysta z ćwiczeń i materiałów szkoleniowych. 
Zaczęły powstawać wyraźne więzi pomiędzy poszczególnymi uczestnikami w gru-
pach. Zostały zawarte przyjaźnie i więzy koleżeństwa, co owocowało spotkaniami 
poza zajęciami.

Powoli problemy, z jakimi przyszli na początku wydawały się jakby mniejsze i trochę 
łatwiejsze do pokonania.
Duży nacisk na zajęciach był kładziony na współpracę w grupie i wzajemną pomoc 
pomiędzy poszczególnymi uczestnikami. Bardzo cenną rzeczą było dzielenie się 
uczestników pomiędzy sobą swoimi problemami i trudnościami.

W większości uczestnicy szkolenia reagowali spontanicznie wyrażając chęć pomocy, 
sukcesem było jeśli wspólnie udawało się jakoś zaradzić lub wskazać rozwiązanie 
czyjegoś problemu. 

Uczestnicy uczyli się współpracować, wyznaczać wspólne cele i zadania, przypisy-
wać zadania poszczególnym osobom, zgodnie z ich predyspozycjami i umiejętno-
ściami, właściwie organizować przepływ informacji, solidarnie współdziałać na rzecz 
osiągnięcia porozumienia. 
Nauczyli się, że w pracy zespołowej istnieje więcej źródeł informacji, z których 
można korzystać, można szybciej i precyzyjniej określić problemy do rozwiąza-
nia, pojawia się więcej pomysłów rozwiązań sytuacji problemowych, rozwija się 
twórcze myślenie. Można również wzajemnie kontrolować się, dzięki czemu po-
pełnia się też mniej błędów.
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Kilku uczestników skorzystało z rad kolegów i wprowadziło je skutecznie w życie po-
dobno z zadowalającymi rezultatami.
Wymieniali poglądy, narzekali na obecną sytuację społeczno-polityczną, z nostalgią 
wspominali czasy kiedy praca była dla każdego. Uczestnictwo w projekcie dla nie-
których wydawało się ostatnią szansą w zdobyciu pracy, założeniu firmy. Dotychcza-
sowe, negatywne doświadczenia w poszukiwaniu pracy spowodowały u wielu poczu-
cie bezsilności, beznadziejności. W trakcie zajęć dało się zauważyć zmianę postaw 
i wzrost optymizmu wśród uczestników. Odkrycie u siebie i potwierdzenie przez po-
zostałych mocnych stron i predyspozycji, wskazanie na możliwości wykorzystania ich 
pozwoliły znacznie umocnić wiarę w siebie i optymistycznie popatrzeć w przyszłość. 
Nauka technik komunikacji, negocjacji, asertywności czy racjonalnego wykorzystania 
czasu wyzwoliła wzrost pewności siebie i przynajmniej w części zahamowała obawy 
przed dokonaniem zmian.
Dodatkową wartość stanowią nawiązane w trakcie treningu więzi pomiędzy uczest-
nikami. Zawiązały się nowe przyjaźnie, bliskie relacje między poszczególnymi 
osobami, co niewątpliwie będzie bodźcem do dalszego rozwoju i w przyszłości da-
wania sobie wsparcia.

Zajęcia z komunikowania się uczestnicy ocenili jako bardzo przydatne i potrzebne za-
równo w życiu codziennym jak i przy załatwianiu spraw urzędowych. 
Zajęcia z asertywności były jednymi z zajęć, które sprawiały beneficjentom najwięcej 
problemów bowiem prawie wszyscy mówili o swoich kłopotach w dziedzinie odma-
wiania oraz sytuacjach gdzie pojawia się złość czy gniew i jak go wyrażać. Niełatwo 
też im było poradzić sobie w zakresie przyjmowania ocen.

Najczęstszym powodem, dla którego – z przymusu - ludzie robią coś, na co nie mają 
ochoty, są kłopoty z odmawianiem.
Mówili o tym, że wolą nie odmawiać, aby nie narazić się na gniew lub utratę sympatii.
Były osoby, dla których samo słowo „nie” było kojarzone z uczuciem niepokoju i po-
czuciem winy, unikali go, niezależnie od sytuacji.
Jeśli kontaktując się z drugą osobą człowiek przez dłuższy czas robi coś na co nie 
ma ochoty, doznaje zwykle silnych emocji, złości się, przede wszystkim obwinia dru-
gą osobę i zaczyna źle o niej myśleć, może czuć się skrzywdzony.
Po zajęciach uczestnicy stwierdzili, że będzie łatwiej w życiu posługiwać się słowem 
„NIE” i będą to robić z większą swobodą i mniejszym poczuciem winy.
Są oczywiście sytuacje, w których człowiek robi coś, na co wcale nie ma ochoty ale 
wcale nie pragnie tego zmienić.
Ważne też było uświadomić uczestników, że każdy ma prawo do zachowań aser-
tywnych, ale ma także prawo zachowywać się i działać nie asertywnie.

Wielkie zaciekawienie i zainteresowanie wywołały zajęcia z autoprezentacji i kreowa-
nia własnego wizerunku.
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Uczestnicy deklarowali chęć nauczenia się otwartości na innych ludzi, pozbycia się 
nieśmiałości, bycia bardziej pewnym siebie.
Widać było zaciekawienie odbywającymi się zajęciami, uczestnicy zadawali pytania, nurto-
wały ich wątpliwości – szukali rozwiązań. Zastanawiali się jak mogą wykorzystać uzyskane 
wiadomości w swoim życiu. Uczestnicy współpracowali ze sobą nawzajem pomagając so-
bie i próbując rozwiązywać problemy i bolączki poszczególnych uczestników.
Podejmowali próby wykorzystania nabytych wiadomości w praktyce.
Uczestnicy pod koniec zajęć stali się bardziej śmiali i otwarci – mówili o trudnych dla 
nich sprawach, nawet tych osobistych – szukali rady i wsparcia.
Zdaniem uczestników ważnymi elementami treningu było: zapoznanie się z profesjo-
nalnym pisaniem listów motywacyjnych i CV oraz warsztaty „jak przeprowadzić roz-
mowę kwalifikacyjną”. 

Tematy te zawsze sprawiały i sprawiają uczestnikom sporo problemów - dlatego za-
jęcia ocenili jako bardzo przydatne w dalszych poszukiwaniach pracy.

Uczestnicy treningu motywacyjno - inspirującego na zakończenie 40 godzinnych za-
jęć odpowiadali na pytania zawarte w ankiecie końcowej:

1. Czy trening spełnił Twoje oczekiwania?
2. Jak oceniasz użyteczność wiedzy zdobytej podczas zajęć?
3. Czy umiejętności, które uzyskałaś/eś pomogą Ci w życiu zawodowym?
4. Jakie tematy można było jeszcze ująć na zajęciach?
5. Czy dowiedziałaś/eś się czegoś nowego o sobie?

Uczestnicy treningu motywacyjno - inspirującego podsumowali zajęcia jako 
bardzo im przydatne, motywujące i pomocne w ich życiu codziennym oraz po-
zwalające rozwiązywać niektóre problemy i trudne dla nich sytuacje.

Kończyli zajęcia z nadzieją, że będą umieli wykorzystać wiadomości w życiu codziennym. 
W większości ankiet powtarzało się stwierdzenie, że trening zmotywował uczestników 
do dalszego działania i poszukiwania sposobów aktywizacji.
Zmotywował uczestników do dalszej pracy nad sobą, wskazał na zasoby tkwiące 
w nich samych oraz możliwości ich wykorzystania. Pozwolił otworzyć się na życie i lu-
dzi oraz pozytywnie popatrzeć w przyszłość.
Zmotywował uczestników do podjęcia próby założenia własnej działalność lub po-
myślenia nad taką możliwością.
Zainspirował do działania, przygotował do rozwiązywania problemów i pracy w grupie.
Pozwolił im na obiektywne przyjrzenie się swoim zaletom jak i wadom.
Oczywiście trudno ocenić, które z tych zmian i na ile, wpłyną na dalsze życie zawodo-
we i osobiste uczestników, które poprowadzą do wytworzenia trwałych, pozytywnych 
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zmian w zachowaniach uczestników. Ale jeśli niektórych zainspiruje to do aktywizacji 
zawodowej, a innym pozwoli radzić sobie ze stresem i przykrymi emocjami i przy-
czyni się do podejmowania racjonalnych decyzji jest to już niewątpliwie sukces.

Nabyte umiejętności psychologiczne pozwolą uczestnikom na lepszą komunikację w 
tematach dotyczących doświadczeń osobistych, wczuwaniu się w sytuacje i sposób 
przeżywania innych ludzi. 
Wydaje się, że każdy uczestnik zakończył zajęcia z dość sporą dawką pozytywnych 
informacji na temat własnej osoby.
Podsumowując ankietę uczestnicy stwierdzili, że, otrzymali dość dużą ilość wiedzy, 
dowiedzieli się wiele o sobie i swoich zachowaniach, co pozwoliło im zrozumieć sa-
mych siebie, swoje emocje.
Otrzymali również wiedzę na temat hierarchii własnych potrzeb i ich zaspakajania. 
Zapoznanie się ze stresem jego skutkami oraz wpływem na życie, oraz sposobami ra-
dzenia pozwoli skutecznie mu zapobiegać a przynajmniej minimalizować jego skutki.
Trening motywacyjno - inspirujący umożliwił jego uczestnikom wyjście z domu, spo-
tkanie się z innymi osobami o podobnych problemach, porozmawianie o swoich pro-
blemach, co w sytuacji tych osób jest sporym sukcesem.
Bardzo budujące były pytania o następne tego typu treningi, co utwierdziło nas w prze-
konaniu o ich przydatności w procesie aktywizacji zawodowej i społecznej osób bez-
robotnych, nie tylko tych po 50 roku życia.

Uczestnicy pozytywnie ocenili prowadzących zajęcia i ich kompetencje oraz atmos-
ferę panującą w grupie. Uznali, że wiedza i umiejętności, które zdobyli przydadzą się 
w życiu zawodowym i społecznym.
Stwierdzili również, że nastąpiły w nich zauważalne pozytywne zmiany.

Zmiany te znalazły swoje odbicie w ankiecie końcowej, podsumowującej zajęcia.
95% ankietowanych stwierdziło, że trening motywacyjno - inspirujący spełnił ich ocze-
kiwania, 5% nie miało zdania na ten temat.

Uczestnicy stwierdzili, że zajęcia:
pozwoliły przywrócić wiarę w siebie,
poznać nowe osoby,
zintegrować się w grupie,
zwiększyły motywację do działania,
umożliwiły zdobycie nowej wiedzy,
pomogły poznać siebie,
nauczyły asertywności i komunikacji,
pokazały, gdzie zdobywać nowe informacje i szukać pomocy,
odważnie patrzeć w przyszłość,
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Na zakończenie zajęć zapytano uczestników jakie tematy można jeszcze było 
uwzględnić w treningu.
Odpowiedzi koncentrowały się wokół dwóch tematów:
1. Prowadzenie firmy (przepisy prawne, jak utrzymać się na rynku, organizacja przed-

siębiorstwa, wyjście z kryzysu finansowego, gospodarka materiałowa itp.)
2. Psychologicznych (umiejętności komunikacji, rozwiązywanie konfliktów, autopre-

zentacja, jak radzić sobie z agresją, ze stresem).
Żeby skutecznie wydobywać z ludzi to, co najlepsze, trzeba ich traktować pozytywnie 
i zachęcająco, koncentrować się na zaletach oraz brać pod uwagę ich pragnienia. 
Udaje się czasem pobudzić ich do działania wszczepić w nich nadzieję, co owocuje 
podjęciem aktywności i mamy nadzieję, że nam się to udało podczas treningu.

Projekt „50+ Przedsiębiorczość” wyszedł naprzeciw oczekiwaniom ludzi niesłusznie 
zepchniętych na margines życia zawodowego i w konsekwencji społecznego. Dłu-
gotrwałe bezrobocie, poczucie bycia niepotrzebnym utrwaliło u tych osób pogląd, że 
w ich życiu nic już nie zmieni się na lepsze. Pomimo tego, że duża grupa legitymowa-
ła się wykształceniem średnim i wyższym, oraz dużym doświadczeniem zawodowym, 
znalezienie przez nich pracy okazywało się przedsięwzięciem niemożliwym. Podsta-
wową barierą był wiek.

Trening motywacyjno - inspirujący dał początek serii zajęć oferujących nabycie no-
wych wiadomości i umiejętności potrzebnych w poruszaniu się na rynku pracy. 
Zapoczątkował również zmiany w sposobie myślenia o sobie, swoich możliwo-
ściach i perspektywach na przyszłość. 
Dał nadzieję i chęć do pracy nad sobą.

Aktywizacja zawodowa tej grupy szczególnego ryzyka ma ogromny wymiar go-
spodarczy i społeczny w obliczu sytuacji demograficznej nie tylko w Polsce, ale 
również w Unii Europejskiej.

Dlatego ważnym jest, aby oprócz programów aktywizujących osoby po 50 roku życia 
podnosić świadomość społeczną, w tym pracodawców, w celu wyeliminowania po-
wszechnie funkcjonujących stereotypów i dyskryminacji ze względu na wiek.
Samo ustanowienie prawa zakazującego dyskryminacji, w tym ze względu na wiek, 
nie poprawi sytuacji tej grupy bezrobotnych – konieczne są kampanie zmieniające 
świadomość społeczną i eliminujące szkodliwe stereotypy.
Brakuje kampanii informacyjnych na ten temat ale także dokładnego zbadania ska-
li i form tego zjawiska. 

Bez zrozumienia, na czym polega dyskryminacja ze względu na wiek, jakie są 
jej przyczyny i przejawy – trudno będzie podjąć skuteczne działania w obronie 
praw pozycji ludzi starszych.
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Unia Europejska
1. Art. 13 Traktatu o Unii Europejskiej w brzmieniu ustalonym w traktacie amsterdam-
skim, który stanowi, że bez uszczerbku dla innych postanowień Traktatu oraz w gra-
nicach uprawnień nadanych Wspólnocie, Rada działając jednomyślnie na wniosek 
Komisji i w porozumieniu z Parlamentem Europejskim może podjąć działanie zwal-
czające dyskryminację z przyczyn płci, rasy lub pochodzenia etnicznego, religii lub 
przekonań, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej.

Dyrektywa o równości zatrudnienia
Dyrektywa Rady Unii Europejskiej nr 2000/78/WE z 27 listopada 2000 r. w sprawie 
ustanowienia ogólnych ram w zakresie równego traktowania przy zatrudnieniu i wy-
konywaniu zawodu, zakazuje dyskryminacji z przyczyn religii, przekonań, wieku, nie-
pełnosprawności.

Konieczność rozszerzenia zapisów antydyskryminacyjnych poza rynek pracy
Prawo UE chroni przed dyskryminacją ze względu na wiek przede wszystkim w od-
niesieniu do zatrudnienia. Organizacje działające na rzecz ludzi starszych postulują 
o wprowadzenie tego zakazu także w odniesieniu do szeroko rozumianego dostę-
pu do dóbr i usług. W UE cały czas toczy się debata nad kierunkami przyszłej an-
tydyskryminacyjnej polityki. Nowych, kompleksowych inicjatywy na tym polu należy 
spodziewać się w 2007 roku, który we wszystkich krajach członkowskich, będzie ob-
chodzony jako Europejski Rok na rzecz Równych Szans dla Wszystkich.

Polska
Polskie prawo gwarantuje ochronę pracowników przed dyskryminacją ze względu na 
wiek na podstawie art. 183a kodeksu pracy. Zakazuje on różnicowania sytuacji pra-
cowników m.in. w zakresie zatrudniania, zwalniania czy warunków pracy, tylko ze 
względu na ich wiek, chyba że istnieje obiektywna przyczyna. Jednocześnie należy 
podkreślić, że obecnie Sąd Najwyższy (w wyroku z 9 grudnia 2005 r., sygn. akt I PK 
94/2005, niepubl.) stwierdził, iż wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi, który 
osiągnął wiek emerytalny, nie jest dyskryminacją ze względu na wiek.

VPrawo  
antydyskryminacyjne
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Ponadto, art. 39 kodeksu pracy gwarantuje, że pracodawca nie może wypowiedzieć 
umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia 
wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do 
emerytury z osiągnięciem tego wieku. Jednocześnie należy podkreślić, że Sąd Naj-
wyższy w wyroku z 11 czerwca 1991 r. (I PZP 19/91, OSNCP z 1992 r., nr 1, poz. 14) 
stwierdził, że zakaz wypowiedzenia umowy o pracę, wynikający z art. 39 kodeksu 
pracy nie dotyczy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy i po-
bierającego jednocześnie emeryturę.

Sprawy z zakresu naruszenia zakazu dyskryminacji są rozpatrywane przez sąd pra-
cy w postępowaniu odrębnym, którego dotyczą przepisy zawarte w tytule VII, dział III 
kodeksu postępowania cywilnego.

Kolejnym poza kodeksem pracy aktem ustanawiającym reguły w ramach omawia-
nej materii jest Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która 
wprowadza zakaz dyskryminacji w procesie pośrednictwa pracy w stosunku do osób
bezrobotnych, poszukujących pracy i pracowników. Zakaz ten dotyczy również 
pracodawców zgłaszających informację o wolnych miejscach pracy lub szkole-
nia zawodowego – w ofertach tego typu nie mogą być zamieszczone treści dys-
kryminujące ewentualnych kandydatów do podjęcia pracy lub rozpoczęcia szko-
lenia zawodowego. Ustawa przewiduje, że agencja pośrednictwa pracy lub pra-
codawca nieprzestrzegający wspomnianej zasady podlega karze grzywny nie 
niższej niż 3000 zł.
W świetle zapisów kodeksu pracy nie można uzależniać zatrudnienia od wieku – nie-
dozwolone jest formułowanie ofert pracy z podkreśleniem, że zatrudni się tylko osoby 
młode – chyba że prawo przewiduje określone granice wiekowe dla zatrudnienia na 
określonym stanowisku pracy. Możliwe jest natomiast uzależnienie zatrudnienia od 
odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.
Dlatego dyskryminujące jest zamieszczanie w gazetach ofert pracy ze wskazaniem 
akceptowanej przez pracodawcę górnej granicy wieku kandydatów.
Dyskryminujące jest również pomijanie pracowników w wieku dojrzałym przy kwa-
lifikowaniu do kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe
z argumentacją, że z podwyższonych kwalifikacji takiego pracownika pracodawca nie 
będzie miał korzyści ze względu na osiągnięcie przez niego w niedalekiej przyszłości 
wieku emerytalnego.

Dyskryminacja zbyt drogo kosztuje 
W ciągu ostatnich kilku lat w polityce UE dokonał się duży postęp w zakresie promo-
wania zasady równego traktowania. Przeciwdziałanie dyskryminacji zostało uznane za.
jedno z większych wyzwań, z jakimi musi zmierzyć się Wspólnota Europejska. Do-
strzeżono, że dyskryminacja przynosi ogromne straty społeczno-gospodarcze 
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i może okazać się przeszkodą w osiągnięciu ważnych celów UE (wysoki poziom 
zatrudnienia i ochrony socjalnej, spójność ekonomiczna i społeczna, solidarność. 

Wykluczenie pewnych grup czy kategorii osób nie pozwala na wykorzystanie ich po-
tencjału, doświadczeń i umiejętności. Zależność ta w sposób wyraźny widoczna 
jest w odniesieniu do dyskryminacji ze względu na wiek na rynku pracy. Fakt, iż wiele 
osób po 50 roku życia pozostaje bez zatrudnienia zwiększa koszty zasiłków wypła-
canych przez państwo, a zmniejsza wpływy z podatków. Brak zatrudnienia prowadzi 
także do negatywnych konsekwencji społecznych. Izolacja, mniejsza aktywność oraz 
spadek poczucia własnej wartości  -  czynniki te zwiększają ryzyko problemów zdro-
wotnych.
 
Demografia  - dostarcza silnych argumentów
Za podjęciem jak najszybszych działań przeciw dyskryminacji ludzi starszych z po-
wodu ich wieku przemawiają zmiany demograficzne zachodzące w UE. Starzenie 
się społeczeństw europejskich prowadzi do radykalnej zmiany w strukturze wie-
kowej ludności. W okresie 2005 - 2050 rok udział osób powyżej 65. roku życia w po-
pulacji UE wzrośnie z 17% do 30%, natomiast osób poniżej 24. roku życia spadnie 
z 30% do 23% (dane Eurostat). Wobec tych konsekwencji - potrzeba przeciwdziała-
nia dyskryminacji wiekowej staje się jeszcze bardziej wyraźna. Starzejące się spo-
łeczeństwa, w których z roku na rok zmniejsza się odsetek osób młodych, nie mogą 
pozwolić sobie na rezygnację z wkładu, jaki w życie społeczne i ekonomiczne wnoszą 
osoby powyżej 50. roku życia.

Źródło: http://www.senior.info.pl/?s=main08
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http://www.stop-discrimination.info/659.0.html
http://www.filantropia.org.pl/my_tez/podrecznik.html
http://www.senior.info.pl/?s=main08
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