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Definicja zasady równości szans kobiet i mężczyzn

Zasada ta ma prowadzić do podejmowania działań na rzecz osiągnięcia
stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą
wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz gdy mają oni
równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z
których mogą korzystać. Zasada ta ma gwarantować możliwość
wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów
płci.



Czym jest realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn?

• To realizacja działań wyrównujących szanse tej płci, która jest w gorszym położeniu, ma ograniczony dostęp 
do dóbr, usług, informacji, edukacji, rynku pracy, stanowisk decyzyjnych i innych, czy też doświadcza przemocy 
i wszelkich jej konsekwencji. Prowadzone wówczas działania zorientowane są w większym stopniu na tę 
właśnie płeć, jak również – w uzasadnionych przypadkach – dopuszczalne są działanie skierowane wyłącznie 
do kobiet lub mężczyzn. 
• To unikanie sztucznych podziałów na role i obszary wyłącznie „kobiece” lub wyłącznie „męskie”. Chodzi tu na 
przykład o zawody, zainteresowania, role w rodzinie dotyczące podziału zadań i obowiązków, stanowiska itp. 
• To analiza sytuacji z uwzględnieniem perspektywy płci w obszarze, w którym prowadzimy lub zamierzamy 
prowadzić działania, czyli analiza danych z podziałem na płeć, analiza sytuacji/położenia kobiet i mężczyzn, tak 
aby zaplanować działania odpowiadające potrzebom każdej z grup i określić adekwatną do potrzeb liczbę 
uczestników i uczestniczek. 
• To zaplanowanie działań, które mogą przyczynić się do rozwiązania konkretnych problemów w zakresie 
równości szans kobiet i mężczyzn, czyli do poprawy sytuacji kobiet lub mężczyzn znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji, doświadczających większych problemów w danym obszarze.



Zasada równości szans i niedyskryminacji 
Umożliwienie wszystkim osobom (bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną
religię lub światopogląd, orientację seksualną) sprawiedliwego,
pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na
jednakowych zasadach.



CZYM JEST DYSKRYMINACJA

Dyskryminacja – to jakiekolwiek różnicowanie, wykluczanie

lub ograniczanie ze względu na jakiekolwiek przesłanki (np.

wiek, niepełnosprawność, płeć, rasę, orientację seksualną,

pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd itp.),

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.

Wyróżnia się różne rodzaje dyskryminacji, m.in. pośrednią,

bezpośrednią, wielokrotną, w tym krzyżową, indywidualną,

instytucjonalną, strukturalną.

W najcięższym położeniu na rynku pracy znajdują się

KOBIETY oraz osoby NIEPEŁNOSPRAWNE.



Dyskryminacja ze względu na płeć

Dyskryminacja ze względu na płeć Oznacza nierówne traktowanie kobiet lub mężczyzn ze względu
na ich przynależność do danej płci, które nie jest uzasadnione obiektywnymi przyczynami. Dyskryminacja nie
odnosi się wyłącznie do sytuacji, w której kobiety są dyskryminowane przez mężczyzn albo mężczyźni przez
kobiety, ale ma miejsce także wówczas, kiedy, stosując kryterium płci, jakaś kobieta dyskryminuje inne
kobiety, a mężczyzna innych mężczyzn. Wiele elementów dyskryminacji ze względu na płeć jest wpisanych w
kulturę i system społeczny, w którym żyjemy. Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć, potwierdzony zarówno
przez regulacje międzynarodowe, jak i polskie prawo, odnosi się tak do kobiet, jak i do mężczyzn



Stosowanie niestereotypowego wizerunku – właściwe podejście 

Strategiczne cele na rzecz równości:
• Równy stopień niezależności kobiet i mężczyzn,
• Godzenie życia prywatnego i zawodowego,
• Równe uczestnictwo w podejmowaniu decyzji
• Wykorzenienie różnych form przemocy ze względu na 

płeć,
• Eliminowanie stereotypów związanych z płcią,
• Propagowanie równości płci w stosunkach 

zewnętrznych oraz polityce rozwojowej.



Mity
Mit 1 – polityka równości ma doprowadzić do tego, żeby mężczyźni i kobiety stali się tacy sami
Mit 2 – Polityka równości płci oznacza, że powinniśmy zawsze zachować parytet 50/50
Mit 3 – Polityka równości płci jest dla kobiet, robiona przez kobiety (głównie feministki) i

dyskryminuje mężczyzn



Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność

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.



Osoby z niepełnosprawnościami to w takim samym stopniu jak osoby

pełnosprawne konsumenci i niezależni obywatele posiadający prawa i

obowiązki, zdolni podejmować ważne decyzje i ponosić odpowiedzialność

za sprawy, które ich dotyczą. Należy więc skupić się na umożliwieniu udziału

osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym, a także wyeliminowaniu

wszelkich podziałów (np. w edukacji, zatrudnieniu). Są to w większości osoby

z możliwościami i dużą motywacją do pracy. Budowanie przyjaznego i

dostępnego środowiska może więc przynieść korzyści (również ekonomiczne)
wszystkim, nie tylko osobom z niepełnosprawnościami

Niwelowanie problemów związanych z niepełnosprawnością polega na

dokonywaniu zmian sposobów wzajemnego oddziaływania jednostki i
otoczenia. Nie naprawiamy jednostki, ale dostosowujemy otoczenie.



Dyskryminacja ze względu na wiek - AGEIZM

Ageizm to dyskryminacja ze względu na wiek, pojawia

się wówczas, kiedy jakaś osoba z powodu swojego

wieku, jest gorzej traktowana niż inni ludzie znajdujący

się w takiej samej lub podobnej sytuacji.

Problem dyskryminacji ze względu na wiek może być

udziałem osób w różnym wieku, także młodych,

jednak osób starszych dotyka on w szczególny sposób,

co może przyczynić się do wykluczania ich ze

społeczeństwa. Dyskryminacja ze względu na wiek

może przyjmować różne formy i dotyczyć różnych

aspektów życia społecznego: zatrudnienia, dostępu

do opieki zdrowotnej, edukacji, usług, udziału w
procesie decyzyjnym i dialogu społecznym.



STEREOTYPY
Stereotyp - to podzielana społecznie wiedza,

poglądy i oczekiwania wobec danej grupy

społecznej.

Stereotypy są często oparte na niepełnej wiedzy oraz

fałszywych przekonaniach o świecie, utrwalone są

przez tradycję i trudno podlegają zmianom oraz

odrzuceniu.

Źródłem stereotypów jest najczęściej niewiedza na

temat grup obcych, dlatego jednym ze sposobów

ich modyfikacji jest umożliwienie bezpośrednich

kontaktów między grupami.



STEREOTYP PŁCI
Stereotypy płci regulują zachowania społeczne

kobiet i mężczyzn, jak i stanowią o tym, jakie

wizerunki powinni oni przekazywać otoczeniu. W

większości społeczeństw wymaga się, by mężczyźni

zachowywali się w sytuacjach społecznych w sposób

dominujący, pewny siebie, twardy, a kobiety -

prezentowały zachowania uległe i empatyczne.

Zachowania zgodne z normami prezentacyjnymi

obowiązującymi obie płcie są nagradzane

społecznie, nawet jeśli wiadomo, że są jedynie

"przywdziewaniem masek". Natomiast zachowania

sprzeczne ze stereotypami płciowymi spotykają się ze

społeczną dezaprobatą.



STEREOTYP NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Przykłady stereotypów w odniesieniu do osób niepełnosprawnych:

1. Osoby niepełnosprawne są jak dzieci – potrzebują naszej
pomocy.

2. Wszyscy niepełnosprawni są upośledzeni umysłowo.
3. Osoby niewidome mają lepszy słuch i bardziej wyczulony

dotyk.

4. Wszyscy głusi czytają z ruchu warg.
5. Osoby niepełnosprawne potrzebują przedstawiciela.
6. Osoby z problemami z mową nie można prosić o powtórzenie.
7. Osoby niepełnosprawne wstydzą się swojej

niepełnosprawności.
8. Osoby niepełnosprawne mają szósty zmysł/dar.
9. Osoby niepełnosprawne nie bawią się, nie korzystają z rozrywek

- kontemplują w powadze swe nieszczęście.



BARIERY RÓWNOŚCIOWE
Bariery równościowe to przede wszystkim:
• segregacja pozioma i pionowa rynku pracy,
•różnice w płacach kobiet i mężczyzn zatrudnionych na
równoważnych stanowiskach, wykonujących tożsame obowiązki,
• mała dostępność elastycznych rozwiązań czasu pracy,
• niski udział mężczyzn w wypełnianiu obowiązków rodzinnych,
• niski udział kobiet w procesach podejmowania decyzji,
• przemoc ze względu na płeć,

• niewidoczność kwestii płci w ochronie zdrowia29 ,
• niewystarczający system opieki przedszkolnej lub opieki
instytucjonalnej nad dziećmi w wieku do lat 3,
• stereotypy płci we wszystkich obszarach,
•dyskryminacja wielokrotna (krzyżowa) czyli ze względu na dwie lub
więcej przesłanek (np. w odniesieniu do kobiet w wieku powyżej 50
lat, osób z niepełnosprawnościami, należących do mniejszości
etnicznych).



RÓWNOŚĆ SZANS



Akty prawne i dokumenty regulujące zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z

niepełnosprawnościami oraz zasadę równości szans kobiet i mężczyzn

Kwestię równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn regulują przede

wszystkim następujące akty prawne i dokumenty:

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.);

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”;

6) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i

uchylające rozporządzenie 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 2010-2020: Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier COM(2010)

636 wersja ostateczna, zwany dalej „Europejską strategią w sprawie niepełnosprawności”;
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 wersja ostateczna;

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).



Przykładowe działania w ramach zasady równości szans kobiet 
i mężczyzn oraz niedyskryminacji



Działania na rzecz zasady równości szans kobiet i mężczyzn
 Zadbanie o zachowanie zasady równości szans w trakcie rekrutacji i sformowanie grupy docelowej

z uwzględnieniem sytuacji osobistej, domowej i zawodowej K i M (np. poprzez ankietę lub wywiad w rozmowach

rekrutacyjnych).

Wykorzystanie podczas promowania działań rekrutacyjnych różnorodnych, niestereotypowych wizerunków.

Prezentowanie osób w niestereotypowych i nietradycyjnych rolach, np. unikanie portretowania kobiet w

sytuacjach pomocniczych i kuchennych, majsterkujących mężczyzn.

 Unikanie stereotypowych przekazów w zaproszeniach, ulotkach promocyjnych i plakatach, stosowanie języka

gender (końcówki – -cy i -czki), stosowanie różnorodnych kanałów komunikacji.

 Dopasowanie form wparcia dla K i M do potrzeb ujawnionych w grupie docelowej podczas rozmów

rekrutacyjnych.

 Zachęcanie K i M do udziału w zadaniach i szkoleniach oraz poszukiwaniu zatrudnienia w zawodach

stereotypowo przypisanych do jednej płci (uwzględniając predyspozycje), zachęcanie kobiet do podejmowania

specjalności lepiej płatnych.

 Uwzględnienie, iż rozkład godzinowy zajęć może uniemożliwić udział osobom, które opiekują się osobą zależną.

Najczęściej żłobki, przedszkola, szkoły, dzienne ośrodki opieki działają między godzinami 8 – 16 w dni powszednie.

Jeśli decydujemy się na wydarzenie w późnych godzinach popołudniowych, wieczornych lub w weekend

wykluczamy dużą grupę potencjalnych uczestniczek/ów (w większości, w związku z podziałem ról płciowych,

będą to kobiety). Wykluczeniu możemy zapobiec np. zapewniając w miejscu i/lub w czasie szkolenia opiekę nad

dziećmi i innymi osobami zależnymi.

 Zapewnienie zróżnicowanego składu wśród osób prowadzących szkolenia lub spotkania i występujących w roli

eksperckiej, tak aby odzwierciedlić różnorodność danej grupy docelowej. Należy unikać sytuacji, w których

podczas spotkań kobiety występują jedynie w roli pomocniczo asystenckiej (hostessy, obsługa konferencji), a nie

merytorycznej (ekspertki, przedsiębiorczynie).



Działania na rzecz zasady niedyskryminacji osób niepełnosprawnych

 Priorytetowe traktowanie osób z niepełnosprawnościami

 Umożliwienie zgłaszania uczestnictwa w projekcie nie tylko w oparciu o formularze, ale także np. przez 

telefon (dla osób z niepełnosprawnością wzroku). 

 Zorganizowanie biura projektu w budynku zapewniającym dostęp dla wszystkich chętnych, w tym osób z 

niepełnosprawnościami 

 Zapewnienie możliwości złożenia dokumentów rekrutacyjnych elektronicznie. 

W przypadku niepełnosprawności ruchowej nie tylko zadbanie o organizację zajęć i szkoleń w budynkach 

architektonicznych bez barier, lecz stosowanie planszy i wskazówek ułatwiających przemieszczanie się.

W przypadku szkoleń i materiałów przekazywanych drogą elektroniczną unikanie zamieszczania skanów 

dla osób niedowidzących i opatrywanie zdjęć lub obrazków i grafik krótkim opisem słownym).

W przypadku niepełnosprawności słuchowej i wzrokowej zapewnienie trenerów i pomocy szkoleniowych 

ułatwiających komunikację (komputery z odpowiednią klawiaturą, np. alfabetem Braille’a, intuicyjna 

nawigacja na stronie internetowej, tłumacz języka migowego, zapewnienie uczestnikom lub uczestnikowi 

opieki asystenta osoby niepełnosprawnej, odpowiednie przygotowywanie materiałów szkoleniowych, np. 

nagrania na płytkach dźwiękowych).

Organizowanie spotkań informacyjnych zawierających porady, jak realizować zasadę równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w danym typie projektów np. 

przed ogłoszeniem konkursu dla danego działania



Działania na rzecz zasady niedyskryminacji ze względu na wiek

Priorytetowe traktowanie osób starszych w rekrutacji.
Zorganizowanie szkoleń podnoszących i wyrównujących kwalifikacje oraz

kompetencje, edukacja permanentna jako sposób na walkę z wykluczeniem
społecznym i jak najdłuższą aktywność zawodową: podstawy obsługi
komputera w zakresie podstawowych umiejętności komunikacji ze światem
zewnętrznym (w tym wyszukiwarki: rozkładów jazdy autobusów i pociągów,
e-płatności, godzin otwarcia przychodni i aptek, rezerwacja wizyty u lekarza,
e-prasa, e-zakupy, komunikacja za pomocą skype’a).

Sfinansowanie kosztów dojazdów lub organizacja dojazdów na szkolenia,
(np. specjalne busy) zwłaszcza dla mieszkańców obszarów wiejskich.

Zatrudnianie w projekcie osób przeszkolonych do pracy ze starszymi osobami.



Podsumowanie

• Zasada równości szans i niedyskryminacji nie jest: – zasadą dotyczącą tylko jednej 
grupy, tworzoną przez nią i dyskryminującą drugą, – zasadą mającą na celu 
doprowadzenie do tego, aby wszyscy stali się tacy sami
• Zasada równości szans i niedyskryminacji jest: – zasadą ograniczającą dyskryminację 
jednej grupy, istniejącą w różnych dziedzinach życia – zasadą przypisującą taką samą 
wartość społeczną, równe prawa oraz równy dostęp do zasobów (środki finansowe, 
szanse rozwoju) wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, 
rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację 
seksualną - zasadą stwarzającą możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń 
stereotypów, umożliwiającą ich sprawiedliwe, pełne uczestnictwo we wszystkich 
dziedzinach życia na jednakowych zasadach – zasadą świadomą różnic między 
jednostkami uznającą zróżnicowane potrzeby, doświadczenia i priorytety
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