
 

 

wspieranie aktywnoŚci zawodowej 

rolników i domowników rolników w 

branŻy pozarolniczej. Podsumowanie i 

omówienie rezultatów projektu                  

 

osiĄgnij sukces zgodnie z planem 

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 



       Badania wskazują, iż tylko 7% mieszkańców wsi uczestniczy w 
szkoleniach i kursach niezwiązanych z działalnością rolniczą, dlatego też 
Projektodawca postanowił wyjść naprzeciw potrzebom rolników i ich 
domowników dając możliwość uczestnictwa w komplementarnej i 
efektywnej ścieżce wsparcia.   

 

 Głównym problemem w/w grupy osób jest niski poziom aktywności 
zawodowej (kobiety – 65,4%, mężczyźni – 46,7% )spowodowany brakiem 
odpowiednich kwalifikacji zawodowych do potrzeb zmieniającego się 
rynku pracy. 
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  Projekt pt. „Osiągnij sukces zgodnie z planem” został 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII 
Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i 
przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów 
adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie realizowanego przez 
Fundację Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja na 
podstawie umowy zawartej  13 kwietnia 2011 r. z Mazowiecką Jednostką 
Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie – Instytucją Pośrednicząca II 
stopnia. 

 

  Doświadczenia niniejszego projektu potwierdzają, że jedną z grup 
priorytetowych, która potrzebuje wsparcia w postaci szkoleń i kursów 
przekwalifikowujących są osoby zamieszkujące na terenach wiejskich, a w 
szczególności rolnicy i domownicy rolników.  
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  Celem projektu była realizacja szkoleń przekwalifikowujących i usług 
doradczych dla kobiet i mężczyzn zamieszkujących na terenie gmin wiejskich, 
miejsko wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców w powiatach: mławski, płockim, 
płońskim i sierpeckim, a także wzrost aktywności zawodowej (pozarolniczej) oraz 
ułatwienie ich adaptacji na rynku pracy. W/w cel wpisuje się w ideę kształcenia 
ustawicznego.        

 

  Kształcenie ustawiczne - jest procesem stałego odnawiania, doskonalenia i 
rozwijania kwalifikacji ogólnych i zawodowych człowieka, trwającym w ciągu całego 
życia. Może się odbywać przez różnego rodzaju narzędzia edukacyjne tj. szkolenia, 
studia podyplomowe, czytanie czasopism edukacyjnych, naukę przy wykorzystaniu 
internetu itp. 

 

       Rozwój kształcenia ustawicznego w Europie jest jednym z celów Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Dzięki funduszom strukturalnym realizowane są liczne 
projekty adresowane m.in do osób, które znajdują się w zbyt trudnej sytuacji, by 
samodzielnie finansować swoje kształcenie oraz do instytucji, które rozwijają 
ofertę kształcenia ustawicznego i promują w społeczeństwie postawę człowieka 
uczącego się przez całe życie. 
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       Kluczową rolę edukacji we współczesnym świecie oddają w pełni, 
podkreślane w raporcie Międzynarodowej Komisji UNESCO do spraw 
Edukacji dla XXI wieku, aspekty kształcenia zawierające się w hasłach:  

 

• uczyć się aby wiedzieć,  

• uczyć się aby działać,  

• uczyć się aby żyć wspólnie z innymi, 

• uczyć się aby być. 

 

       Wnioskodawca wykorzystał kompleksowe wsparcie w zakresie 
kształcenia ustawicznego. Jako najbardziej odpowiednie uznane zostało 
połączenie szkoleń zawodowych z coachingiem i stworzeniem 
Indywidualnych Planów Działania. Proces ten zakładał większą 
efektywność i osiągnięcie założonych rezultatów. 
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       Projekt był zgodny m.in. z założeniami Priorytetu VIII POKL oraz 
Planem Działania na lata 2007-2013 w województwie mazowieckim. 

 

       Cele przedsięwzięcia zbieżne były z założeniami Strategii Lizbońskiej 
przewidującej poprzez edukację rozwój konkurencyjnej gospodarki i 
aktywnej polityki zatrudnienia, poprawę jakości pracy, większą mobilność 
pracowników oraz inwestowanie w zasoby ludzkie, a także ze Strategią 
Województwa Mazowieckiego w zakresie poprawy sytuacji na regionalnym 
rynku pracy jak i Strategią Rozwoju powiatów mławskiego, płockiego, 
płońskiego i sierpeckiego. 

 

       W świetle powyższego uznać należy, iż cele projektu są zgodne z 
dokumentami strategicznymi o charakterze zarówno krajowym jak i 
lokalnym. 
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 Projekt obejmował następujące szkolenia zawodowe:  

 

 ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych) 

 operator koparko – ładowarki 

 prawo jazdy kategorii C 

 kosmetyka/ wizaż (2 edycje) 
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REKRUTACJA uczestników 
 

  Z około 150 zebranych formularzy zgłoszeniowych do projektu 
zrekrutowano 63 beneficjentów. Ostatecznie kursy i szkolenia ukończyło 59 
osób.  

       Ważnym narzędziem procesu rekrutacji  były ogłoszenia regularnie 
ukazujące się w prasie lokalnej, na stronie internetowej,  a także plakaty 
umieszczone w instytucjach publicznych z którymi rolnicy i domownicy 
rolników mieli największy kontakt tj. urzędy gmin, urzędy miast, KRUS, 
MODR, ODR itp. 

       Każdy rolnik bądź domownik rolnika zainteresowany szkoleniem mógł 
wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Fundacji i 
odesłać go pocztą. Za proces rekrutacji odpowiedzialny był Pracownik ds. 
rekrutacji oraz Asystent Koordynatora. Nadzór merytoryczny nad tym 
procesem sprawował Kierownik ds. szkoleń.  
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       Większość osób uczestniczących w kursach dowiedziało się o 
możliwości wzięcia w nim udziału z ogłoszeń w prasie (20 osób), od 
znajomych (16 osób), w instytucjach publicznych (9 osób), z plakatów        
(8 osób), ze strony internetowej (6 osób)  i z innych źródeł 4 osoby. 

      Dane przedstawione są na poniższym wykresie: 

 

9 Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych przez Fundację Na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im. Macieja Rataja 
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       Oczekiwania uczestników przed rozpoczĘciem szkoleŃ 
   

  W celach badawczych na początku każdego szkolenia zostały  zbadane za 
pomocą ankiet oczekiwania uczestników związane z ich karierą zawodową 
polegające na określeniu celów, które chcieli by osiągnąć przez udział w projekcie.  
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podniesienie/nabycie kwalifikacji zawodowych 

podniesienie motywacji do samokształcenia 

podniesienie umiejętności komunikacyji interpersonalnej i 
autoprezentacji 

wzrost wiedzy i umiejętności praktycznych 

podniesienie mobilności i pewności siebie na rynku pracy 

nabycie umiejętności planowania, radzenia sobie ze 
stresem i skutecznej automotywacji 

wzrost wiary we własne siły 

obranie indywidualnej ścieżki zawodowej 

przełamanie stereotypów funkcjonujących w 
społeczeństwie 

44 

22 

6 

33 

10 

1 

4 

5 

1 

Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych przez Fundację Na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im. Macieja Rataja 



        Końcowe badanie ankietowe zweryfikowało, czy spełnione zostały 
oczekiwane cele. Kolejne wykresy wskazują stopień realizacji każdego z nich.  
Uwzględniono ilościowy udział kobiet i mężczyzn. 

Podniesienie/nabycie kwalifikacji zawodowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na początku badania 44 uczestników szkoleń  

oczekiwało podniesienia/nabycia kwalifikacji zawodowych.  

W efekcie udało się to 57 osobom, czyli aż 97%. 
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Większa motywacja do samokształcenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Początkowo na podniesienie motywacji do samokształcenia 

było przygotowanych 22 kursantów. 

W ostateczności motywację podniosło 58 osób, czyli aż 98 %. 
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 Wzrost umiejętności komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji 

 

 

 

 
Na początku 6 osób uważało, że wzrosną ich umiejętności  

komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji.  

Natomiast końcowe badania wykazały, iż czynnik ten wzrósł aż u 56 osób,  

czyli u 95% ankietowanych. 

13 

TAK 
95% 

NIE 
2% 

nie mam 
zdania 

3% 

28 

1 

28 

1 1 

TAK NIE nie mam zdania 

kobiety mężczyźni 

Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych przez Fundację Na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im. Macieja Rataja 



Wzrost wiedzy i umiejętności praktycznych  

 

 

 

 

 

 

 

 

W badaniu początkowym wzrostu wiedzy i umiejętności  praktycznych oczekiwały 

33 osoby. Wynik był dużo lepszy, gdyż na koniec 

przeprowadzonych zajęć szkoleniowych  

wzrost wiedzy i umiejętności praktycznych 

nastąpił już u 58 osób, czyli  u 98%. 
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Podniesienie mobilności i pewności siebie na rynku pracy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Początkowo 10 osób oczekiwało większej mobilności i pewności siebie 

na rynku pracy. W konsekwencji ten cel osiągnęło 

55 słuchaczy, czyli 93%. 
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Nabycie umiejętności planowania, radzenia sobie ze stresem                                              
i skutecznej automotywacji 

 

 

 

 

 

 

 

Na początku zaledwie 1 osoba myślała o nabyciu umiejętności planowania, radzenia 

sobie ze stresem i skutecznej automotywacji. 

W ostateczności  powyższe umiejętności 

nabyło 55 kursantów, czyli 93%. 
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Wzrost wiary we własne siły 

 

 

 

 

 

 

 

 

Według wstępnego badania 4 osoby oczekiwały podniesienia wiary we własne siły. 

W konsekwencji cel ten osiągnęły 54 osoby, czyli 92%. 
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Przystąpienie do realizacji stworzonego Indywidualnego Planu Działania 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na początku 5 osób zamierzało obrać indywidualną ścieżkę 

zawodową. W efekcie końcowym przystąpienie 

do realizacji stworzonego Indywidualnego Planu Działania 

zadeklarowały 54 osoby, czyli 91%. 
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Przełamanie stereotypów funkcjonujących w społeczeństwie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Początkowo zaledwie 1 osoba oczekiwała przełamania stereotypów  

funkcjonujących w społeczeństwie.  

Finalnie okazało się, iż stereotypowe myślenie w pewnym stopniu 

zostało przełamane u 54 osób, czyli 92%. 
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      OCENA JAKOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ  

 

Grupa BO w 100% wyraziła swoje zadowolenie z uczestnictwa w szkoleniach: 
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Przeważająca większość uczestników określiła tematykę kursu jako ciekawą lub 
bardzo ciekawą: 
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Wysoko oceniany był poziom przeprowadzonych zajęć (6 -maksymalna ocena): 

 

22 

74% 

24% 

2% 

6 5 4 3 2 1 

24 

5 

22 

7 1 

6 5 4 

kobiety mężczyźni 

Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych przez Fundację Na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im. Macieja Rataja 



Organizacja i warunki w jakich odbywały się zajęcia również spotkała się z 
zadowoleniem uczestników (6 – maksymalna ocena): 
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REZULTATY TWARDE 
 

 Rezultaty twarde założone w projekcie, które zostały spełnione podczas 
jego realizacji: 

 

• 60 osób podniesie kwalifikacje zawodowe i stanie się bardziej mobilnymi i 
pewnymi siebie na rynku pracy. 

 

       59 osób podniosło kwalifikacje zawodowe i stało się bardziej 
mobilnymi i pewnymi siebie na rynku pracy za sprawą dobrze 
przeprowadzonej akcji informacyjno - promocyjnej, dzięki której zgłosiła 
się bardzo duża liczba osób zainteresowanych udziałem w szkoleniach 
proponowanych przez Projektodawcę. Można więc stwierdzić, że wybór 
szkoleń zawodowych w 100% odpowiadał zapotrzebowaniom 

mieszkańców powiatów: mławskiego, płockiego, płońskiego i sierpeckiego. 
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• co najmniej 80% uczestniczek i uczestników szkoleń powinno uzyskać 
certyfikat zaliczenia egzaminu zewnętrznego. 

 

       Również ten rezultat został spełniony, gdyż 98% osób uzyskało 
potwierdzenie nabytych umiejętności poprzez otrzymanie pozytywnej 
oceny z egzaminu zewnętrznego. 
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 Wskaźniki realizacji rezultatów twardych przedstawiają się następująco: 

         

• 12 z 12 osób nabyło kwalifikacje jako operator koparko – ładowarki, w tym 
11 mężczyzn uzyskało uprawnienia operatora koparko-ładowarki klasy III.  

 

• 12 z 12 osób nabyło kwalifikacje z zakresu ECDL, w tym 6 mężczyzn i 6 
kobiet otrzymało Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. 

 

• 12 z 12 osób nabyło kwalifikacje z zakresu prawa jazdy kat. C, w tym 10 
mężczyzn zdało państwowy egzamin prawa jazdy kategorii C. 

 

• 23 z 24 osób nabyło kwalifikacje z zakresu kosmetyki i wizażu, w tym 23 
kobiety otrzymały dyplom renomowanej firmy kosmetycznej  „Peggy Sage”. 
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REZULTATY MIĘKKIE 
 

 Rezultaty miękkie założone w projekcie, które zostały spełnione podczas 
jego realizacji: 

 

• zwiększenie motywacji do samokształcenia i zdobywania nowych, 
potrzebnych na rynku kwalifikacji u 75% uczestników projektu. 

 

       Z badania ewaluacjnego wynika, iż poprzez udział w szkoleniach u 
98% osób wzrosła motywacja do podjęcia zatrudnienia w obszarach 
niezwiązanych z działalnością rolniczą. Uczestnicy zostali uświadomieni, że 
proces zdobywania nowych kwalifikacji i rozwijanie umiejętności 
potrzebnych na rynku pracy zwiększa ich szanse na zatrudnienie. Kursanci 
wskazali w jakich szkoleniach chcieliby jeszcze wziąć udział, co świadczy o 
wzroście świadomości korzyści płynących z samokształcenia i o chęci jego 
podjęcia przez osoby z grupy docelowej.  
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• podniesienie umiejętności komunikacyjnych oraz autoprezentacji u  60% 
uczestników projektu. 

 

• nabycie umiejętności planowania i radzenia sobie ze stresem, umiejętność 
skutecznej motywacji u 70% uczestników projektu. 

 

• co najmniej 90% uczestników projektu przystąpi do realizacji stworzonego 
Planu Działania  

 

  Spełnienie powyższych rezultatów zapewniły przede wszystkim sesje 
coachingowe uwzględniające stworzenie IPD.  95% uczestników 
stwierdziło, że nastąpił u nich wzrost umiejętności komunikacji 
interpersonalnej i autoprezentacji. 93% kursantów nabyło umiejętność 
planowania, radzenia sobie ze stresem oraz umiejętność skutecznej 
motywacji, a 91% deklaruje przystąpienie do realizacji stworzonego 
podczas sesji coachingowych Indywidualnego Planu Działania.  
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• zdobycie praktycznego przygotowania do pracy zawodowej u  85% 
uczestników projektu.  

  

 W efekcie dzięki uczestnictwu w szkoleniach zawodowych i nabyciu 
nowych kwalifikacji, praktyczne przygotowanie do pracy zawodowej  
zdobyło 98% uczestników. 

 

• nastąpi zmiana stereotypowego myślenia u 75% uczestników projektu . 

 

      Poprzez uczestnictwo w warsztatach psychologicznych pt. „Problemy 
równego traktowania kobiet i mężczyzn w miejscu pracy” nastąpiła zmiana 
stereotypowego myślenia u 92% kursantów. 
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• wzrost wiary we własne siły u 80% uczestników projektu. 

 

 Według zestawienia odpowiedzi u 95% uczestników udział w projekcie 
spowodował wzrost zaufania i wiary we własne siły oraz podniesienie 
poziomu samooceny.  

 

 W związku z powyższym można stwierdzić, iż rezultaty miękkie zostały 
spełnione w stopniu o wiele wyższym niż zakładane. 
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      Osiągnięcie rezultatów twardych oraz rezultatów miękkich w stopniu  
wyższym niż zaplanowano potwierdza, iż kształcenie ustawiczne jest 
czynnikiem kreującym pozytywne zmiany na rynku pracy wśród osób z 
różnych grupo wiekowych, w tym osób powyżej 45 roku życia. 

 

      W niniejszym projekcie udział wzięło 13 osób powyżej 45 lat (3 kobiety, 10 
mężczyzn). Tego typu forma edukacji jest dla nich atrakcyjna, ponieważ 
pomaga walczyć z dezaktualizacją wiedzy oraz przystosować się osobom 
starszym do zmieniającego się życia i warunków pracy człowieka. 
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COACHING 
  Narzędziem wspomagającym proces nauczania w projekcie pt. „Osiągnij 

sukces zgodnie z planem” był już wcześniej wspomniany coaching z 
uwzględnieniem Indywidualnego Planu Działania (IPD).  

       

 Coaching – indywidualna współpraca z trenerem, mająca na celu wsparcie i 
rozwój osobisty przez diagnozę obecnej sytuacji, wzmacnianie postawy pro 
aktywnej, analizę lokalnego rynku pracy, budowanie poczucia własnej wartości i 
pewności siebie, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych oraz 
umiejętności stawiania sobie celów i ich realizacji. 

   

 Indywidualny Plan Działania (IPD) – to osobisty program rozwoju kariery 
składający się z szeregu działań dostosowanych do indywidualnych preferencji i 
sytuacji osobistej zainteresowanego oraz lokalnego rynku pracy.  
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       Na podstawie zebranych opinii tego typu zajęcia były bardzo przydatne i motywowały 

do dalszego działania. Poza rezultatami zaplanowanymi w projekcie dodatkowymi korzyściami 
z udziału w coachingu zgłaszanymi przez uczestników były: 
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28 

16 
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6 

6 

5 

5 

4 

Większa pewność siebie/wiara w sukces i realizacje marzeń 

Większa samoświadomość/poznanie swoich talentów i obszarów do rozwoju 

Zwiększenie umiejętności pisania CV i LM oraz przygotowanie do rozmowy z 
pracodawcą oraz wzrost umiejętności szukania pracy 

Możliwość rozwoju 

Większa motywacja i wzmocnienie w działaniu 

Weryfikacja/określenie i zaplanowanie celów/IPD oraz większa umiejętność 
planowania 

Większe możliwości/nowe pomysły 

Lepsza i łatwiejsza autoprezentacja/zmniejszenie lęku przed 
wystąpieniami/nagranie video 

Wsparcie/rozmowa 

Chęć samorozwoju 

Większa/nowa wiedza 

Większa otwartość 

Zwiększenie efektywności/większa samodyscyplina 

Lepsza komunikacja  



 
 WNIOSKI KOŃCOWE 

 
 Wszystkie szkolenia były trafnym wyborem ze względu na ich efektywność 

i osiągnięte rezultaty. 

 

 Bardzo przydatne i skuteczne okazały się zajęcia z coachingu ze 
stworzeniem Indywidualnych Planów Działania (IPD), dzięki którym 
uczestnicy projektu mogli stać się bardziej pewni siebie, niezależni, 
dostrzegać to co do tej pory było oczywiste z całkiem innej strony jak 
również wzmocnić motywację do rozpoczęcia działania i wdrożenia planu 
działania w życie. 
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 Wartością dodaną w projekcie była możliwość udziału w szkoleniach 
mieszkańców terenów wiejskich, które bez wsparcia EFS (Europejskiego 
Funduszu Społecznego) nie byłyby możliwe do zrealizowania ze względu na 
wysokie koszty tego rodzaju kursów. 
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DziĘkujemy za uwagĘ 

 

 

 
                                           Al. W. Reymonta 12 A 

                                           01-842 Warszawa 

                                           Tel. / fax 22 663 09 86 

                                           E-mail: biuro@polskawies2000.pl 

                                           www.polskawies2000.pl  
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