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Wstęp

W  czerwcu  2006  roku  w  Departamencie  Kobiet,  Rodziny  i  Przeciwdziałania 

Dyskryminacji  Ministerstwa Pracy i  Polityki  Społecznej zapadła decyzja o  przygotowaniu 

projektu badawczego, który dotyczyłby zdiagnozowania sytuacji społeczno-zawodowej kobiet 

wiejskich w Polsce. Przyczyną zainicjowania takiego projektu było zapotrzebowanie resortu na 

aktualną wiedzę na temat rzeczywistej sytuacji  społecznej kobiet, zamieszkujących obszary 

wiejskie, w kontekście ich szans na rynku pracy i możliwości awansu społeczno-zawodowego. 

Argumentem na rzecz zbadania tej problematyki był deficyt opracowań naukowych i analiz, 

które prezentowałyby w sposób kompleksowy sytuację kobiet wiejskich i możliwości działania 

różnorodnych  podmiotów na  rzecz  poprawy ich  sytuacji  zatrudnieniowej.  Także  wnioski, 

płynące  z  realizowanego  wówczas  przez  MPiPS  innego  projektu  badawczego  – 

„Wieloaspektowa diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy”, dostarczały argumentów za tym, że 

istnieje konieczność naukowego rozpoznania sytuacji kobiet wiejskich. Projekt w warstwie 

koncepcyjnej przygotowywano we wrześniu 2006r.,  a finansowanie pochodziło ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa  w ramach Sektorowego Programu 

Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. 

 Realizacji  badań  na  zlecenie  MPiPS  podjęło  się  Polskie  Towarzystwo  Polityki 

Społecznej, które zaangażowało wybitnych polskich badaczy do opracowania szczegółowych 

metodologii oraz przeprowadzenia badań. Partnerstwo pomiędzy MPiPS a PTPS, które udało 

się  zawiązać  dla  celów  projektu,  okazało  się  bardzo  udane  w  sferze  merytorycznej  i 

organizacyjnej. Dlatego w tym miejscu pragnę serdecznie podziękować i wyrazić słowa uznania 

dla wszystkich członków PTPS – uczonych, zaangażowanych w realizację badań. 

http://www.mirek.grewinski.pl/


Wyrażam nadzieję, że wyniki i wnioski z przeprowadzonych badań, zaprezentowane w 

tej  książce,  posłużą wielu decydentom do wprowadzania zmian systemowych, które służyć 

będą podniesieniu jakości życia mieszkanek obszarów wiejskich i ich rodzin oraz zapewnią 

lepsze szanse rozwoju społeczno - zawodowego dla kobiet wiejskich. Treść książki powinna 

zainteresować także pracowników służb społecznych oraz działaczy lokalnych, którzy każdego 

dania kreują  oddolne inicjatywy  społeczne.

Dr Mirosław Grewiński
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