Równość szans
kobiet i mężczyzn
w projektach EFS

Polityka równości szans

ma na celu zapewnienie w przypadku realizacji
projektów współfinansowanych ze środków Funduszy
Europejskich na każdym etapie ich realizacji równego
traktowania kobiet i mężczyzn, jak również
niedopuszczania do dyskryminacji ze względu np. na
wiek, wykształcenie, poglądy, pochodzenie rasowe lub
etniczne, religię lub przekonania, orientację seksualną
czy niepełnosprawność.

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn

„Zasadę równości szans kobiet i mężczyzn należy rozumieć jako stan, w
którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną,
równe prawa i obowiązki, a także równy dostęp do zasobów społecznych
(np. usług publicznych, rynku pracy).

Równość tę określić można jako trwałą sytuację, w której zarówno kobiety,
jak i mężczyźni mają stworzone warunki umożliwiające im rozwój w
obszarze osobistym i zawodowym oraz dokonywanie takich wyborów
życiowych, które wynikają z ich osobistych potrzeb, aspiracji czy talentów”
Źródło: Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy europejskich 2014-2020

Zasada równości szans i niedyskryminacji

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

Dyskryminacja
Dyskryminacja oznacza wszelkie formy różnicowania, wykluczania
lub ograniczania ze względu na daną cechę, których celem lub
wynikiem jest utrudnienie lub uniemożliwienie uznania, korzystania
lub egzekwowania wszelkich praw człowieka i fundamentalnych
swobód, na równych zasadach z innymi obywatelami, w sferze
politycznej, gospodarczej, społecznej.

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.

Bariery równościowe
Segregacja pozioma i
pionowa na 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

Bariery równościowe
Niski udział kobiet w
procesach podejmowania
decyzji

Przemoc ze względu na płeć

Stereotypy płci we
wszystkich obszarach

Niewystarczający system opieki
przedszkolnej lub opieki
instytucjonalnej nad dziećmi do lat 3

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)

Zasada równości : strategiczne cele
Równy stopień niezależności ekonomicznej kobiet i mężczyzn
Godzenie życia prywatnego i zawodowego
Równe uczestnictwo w podejmowaniu decyzji
Wykorzenianie wszelkich form przemocy ze względu na płeć
Eliminowanie stereotypów związanych z płcią
Propagowanie równości płci w stosunkach zewnętrznych oraz polityce
rozwojowej

PODEJŚCIA DO ZASADY RÓWNOŚCI SZANSNA ETAPIE
PLANOWANIA PROJEKTU

Tematy Lubuskiej Akademii Rozwoju
Poziom 2
Projekty równościowe
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na
Projekty
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tradycyjny
podział
deklarujące w swoich
zawodowych.
ról.
działaniach
pełną
Poziom -1
Istnieje spójność między
dostępność i brak
Brak spójności
Projekty ślepe
między diagnozą, a diagnozą i działaniami
dyskryminacji. Uczestnictwo
W myśleniu
proponowanymi
traktowane mechanicznie,
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Zasada równości: cykl projektu
Analiza pod
kątem
równości

RPO Lubuskie 2020, wsparcie przedsiębiorczości,
rozliczanie projektów, Krajowe Programy Operacyjne,
Monitoring i polityka spójności
Cele
ewaluacja

równościowe

Prawo Zamówień Publicznych, prawo pracy, protokół dyplomatyczny
pozyskiwanie i obsługa inwestora, skuteczne zarządzanie, rynki zagraniczne
Innowacje, strategie eksportowe, rozwój osobisty, marketing terytorialny, Horyzont 2020
kultura w samorządzie, Zmiany w podatku VAT, projektowanie uniwersalne, rewitalizacje

Zarządzanie
projektem

Działania i
rezultaty
wrażliwe na dana
grupę podmiotów

Zasada równości: Analiza projektu

Tematy Lubuskiej Akademii Rozwoju
RPO Lubuskie 2020, wsparcie przedsiębiorczości,
4. Ocena wpływu
rozliczanie projektów, Krajowe Programy Operacyjne,
projektu na inne
polityka spójności
3. Określanie
grupy

Prawo Zamówień Publicznych, prawo pracy, protokół dyplomatyczny
potrzeb grupy
pozyskiwanie i obsługa inwestora, skuteczne zarządzanie, rynki zagraniczne

2. Identyfikacja ról

Innowacje, strategie eksportowe, rozwój osobisty, marketing terytorialny, Horyzont 2020
kultura w samorządzie, Zmiany w podatku VAT, projektowanie uniwersalne, rewitalizacje

1. Segregacja
danych z

uwzględnieniem
konkretnych grup

Zasada równości: Analiza projektu

Krok 1 – Segregacja danych
RPO Lubuskie 2020, wsparcie przedsiębiorczości,
rozliczanie
projektów,
Krajowe
Programy
Operacyjne,
– Uczestnicy/-czki projektu
zawsze
mają płeć.
Dlatego
nie ma projektów
polityka spójności
neutralnych pod względem płci,

– Dostosowanie celów,
i oczekiwanych
rezultatów
do potrzeb
konkretnych grup
Prawodziałań
Zamówień
Publicznych, prawo
pracy, protokół
dyplomatyczny
docelowych, pozyskiwanie i obsługa inwestora, skuteczne zarządzanie, rynki zagraniczne
– Określenie, jakie działania w ramach projektu są pomocne w zmniejszaniu
Innowacje, strategie eksportowe, rozwój osobisty, marketing terytorialny, Horyzont 2020
nierówności płci kultura w samorządzie, Zmiany w podatku VAT, projektowanie uniwersalne, rewitalizacje

Zasada równości: Analiza projektu

Krok 2 – Identyfikacja ról kobiet i mężczyzn
RPO Lubuskie 2020, wsparcie przedsiębiorczości,
projektów, Krajowe Programy Operacyjne,
W oparciu o zebranerozliczanie
dane:
polityka spójności
– Kto robi co i kiedy?

– Kto ma prawo do Prawo
wykorzystywania
zasobów
i ichpracy,
kontroli?
Zamówień Publicznych,
prawo
protokół dyplomatyczny
– Kto zyskuje, a pozyskiwanie
kto traci? i obsługa inwestora, skuteczne zarządzanie, rynki zagraniczne
Innowacje, strategie eksportowe, rozwój osobisty, marketing terytorialny, Horyzont 2020
kultura w samorządzie, Zmiany w podatku VAT, projektowanie uniwersalne, rewitalizacje

Zasada równości: Analiza projektu

Krok 3 – Określenie potrzeb kobiet i mężczyzn
RPO Lubuskie 2020, wsparcie przedsiębiorczości,
rozliczanie
Krajowe
Programy
Operacyjne,
– Jakie są potrzeby różnych
grupprojektów,
interesariuszy?
Jakie
są potrzeby
kobiet,
polityka spójności
a jakie mężczyzn w tych grupach?

– Które z tych potrzeb
sąZamówień
związanePublicznych,
z jakim obszarem
pracy:
praca
zawodowa,
Prawo
prawo pracy,
protokół
dyplomatyczny
i obsługa
inwestora, skuteczne zarządzanie, rynki zagraniczne
praca domowa,pozyskiwanie
praca na rzecz
społeczności?
– Potrzeby praktyczne, czy potrzeby strategiczne?
Innowacje, strategie eksportowe, rozwój osobisty, marketing terytorialny, Horyzont 2020
w samorządzie,
Zmiany projekt
w podatku VAT, projektowanie uniwersalne, rewitalizacje
– Jak uwzględnić te kultura
potrzeby,
planując

Zasada równości: Analiza projektu

Krok 4 – Ocena wpływu na różne grupy
RPO Lubuskie 2020, wsparcie przedsiębiorczości,
Krajoweprojektu
Programywpłyną:
Operacyjne,
– W jaki sposób różnerozliczanie
działania projektów,
w ramach naszego
polityka spójności
• na życie i pozycję kobiet?

• na życie i pozycję Prawo
mężczyzn?
Zamówień Publicznych, prawo pracy, protokół dyplomatyczny
pozyskiwanie
i obsługai odbierane?
inwestora, skuteczne zarządzanie, rynki zagraniczne
– Jak działania będą
postrzegane
– Kto zyska, a kto traci w wyniku projektu?
Innowacje, strategie eksportowe, rozwój osobisty, marketing terytorialny, Horyzont 2020
kultura w samorządzie, Zmiany w podatku VAT, projektowanie uniwersalne, rewitalizacje

Równościowe zarządzanie projektem
Wszyscy pracownicy i pracownice zespołu projektowego, w tym również
podwykonawcy (np. trenerzy/trenerki) zdają sobie sprawę z obowiązku
przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn, i wiedzą, jak ta
zasada odnosi się do koncepcji projektu oraz ich codziennej pracy. Zespół ma
dostęp do wiedzy i umiejętności z zakresu równości płci dostosowanych do
potrzeb indywidualnych i zawartości merytorycznej projektu, np. poprzez
organizowane szkolenia równościowe.

Poprzez Partnerstwo lub inny rodzaj współpracy z organizacjami w danym
regionie/ obszarze problemowym, projekt dba o pozyskanie aktualnej i
rzetelnej wiedzy na temat konkretnych grup docelowych i wymiaru płci w
problemach społecznych, na które odpowiadamy.

Równościowe zarządzanie projektem
W podejmowanie decyzji projektowych zaangażowane są zarówno
kobiety, jak i mężczyźni. Struktura zarządzania projektem gwarantuje
zrównoważony pod kątem płci udział w procesach decyzyjnych i
wspiera zaangażowanie mężczyzn w działania na rzecz równości płci.
Skład zespołu projektowego jest stosunkowo różnorodny
Skład zespołu projektowego jest stosunkowo różnorodny i
odzwierciedla charakterystykę grup docelowych (ze względu na płeć,
wiek, sytuację rodzinną, stopień sprawności, pochodzenie etniczne).

Organizacja pracy zespołu projektowego uwzględnia elastyczne formy
pracy i wspiera godzenie życia zawodowego i prywatnego
pracowników i pracownic.

Uwagi ogólne
Zasada równości szans kobiet i mężczyzn nie polega na automatycznym
objęciu wsparciem 50% kobiet i 50% mężczyzn w projekcie, ale na
odwzorowaniu istniejących proporcji płci w danym obszarze lub na
zwiększaniu we wsparciu udziału grupy niedoreprezentowanej.
Same deklaratywne zapisy o zagwarantowaniu pełnej dostępności dla kobiet i
mężczyzn czy też niedyskryminowaniu nikogo, nie są realizacją zasady
równości szans kobiet i mężczyzn.
Błędne jest przekonanie, że działania na rzecz równości szans kobiet i
mężczyzn mają na celu doprowadzenie do stanu, że nie będzie różnic
pomiędzy kobietami i mężczyznami.

Ocena prowadzona jest na podstawie zapisów wniosków o dofinansowanie
projektu oraz wiedzy i doświadczenia osoby oceniającej.

Dziękuję za
uwagę
Małgorzata Zasina
Specjalista ds. Funduszy
Europejskich
tel.68 45 65 454
e-mail:
m.zasina@lubuskie.pl
infoue@lubuskie.pl

