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Kurážné, odhodlané ženy, schopné si vytyčit cíl a dosáhnout ho, obdržely 12 000 PLN 
k realizaci svých podnikatelských snů. Nevzdaly se i přesto, že žijí v oblasti s největší 
nezaměstnaností. 
 
Lublinské vojvodství má největší nezaměstnanost v Polsku, především mezi ženami. V 
podnikání jsou příslušnice tohoto pohlaví v menšině. Projekt „Žena je iniciativní. ABC 
průvodce pro podnikání žen“ dal 77 odhodlaným ženám šanci realizovat vlastní 
podnikatelské záměry. „To bylo jedním z důvodů, proč jsme se rozhodli, že chceme 
realizovat iniciativu zaměřenou na podporu ženského podnikání. Chtěli jsme prolomit 
bariéry, kterým ženy při vlastním podnikání čelí – například pro ně není lehké dostat 
půjčku, překonat pochybnosti o jejich vlastních schopnostech,“ vysvětluje Anna 
Grzegorczyk z Univerzitní nadace Marie Curie-Sklodowské, koordinátorka projektu. 120 
žen se účastnilo vzdělávacího kurzu, na jehož konci zpracovaly účastnice vlastní 
podnikatelský plán. Bylo vybráno 77 nejlepších a ty byly podpořeny 12 000 PLN 
do začátku vlastního podnikání. „Vybrali jsme ženy, které opravdu věděly, co chtějí, které 
si byly vědomy důvodů, proč plánují začít konkrétně tento a ne jiný podnik, a které byly 
odhodlané,“ dodává Anna Grzegorczyk. Konečným výsledkem bylo 77 založených 
podniků v různých oblastech zahrnujících květinářství, stavební firmy, mytí aut, školku, 
masážní salon a právnickou kancelář. 
 
Katarzyn Bojankowska řídí firmu EkoUslugi. „Vystudovala jsem ochranu životního 
prostředí a najít v tomto odvětví pracovní místo je velmi náročné. Dohromady s přáteli 
jsme se rozhodli vytvořit pracovní místa sami pro sebe. Účast v projektu byla skvělou 
příležitostí uskutečnit tento plán. Podpora, kterou jsme obdrželi, nebyla žádnou 
obrovskou částkou, ale byla cennou finanční injekcí, která nám umožnila nakoupit 
základní vybavení.“ V současnosti zaměstnává podnik EkoUslugi 4 ženy, jejichž prací je, 
kromě ostatních věcí, připravovat environmentální posudky, bez kterých by spousta 
nových investic, jako například stavba silic, nemohla začít. „Na nedostatek zakázek si 
nemůžeme stěžovat,“ říká Katarzyna Bojankowska. 
 

 



 
 

 

Magdalena Wojcik je vlastníkem ženského fitness klubu Miasto Kobiet. „Získání finančních 
prostředků nebylo pro mě tou nejdůležitější věcí, jelikož částka byla kapkou v oceánu 
toho, co vše bylo nezbytné. Avšak podpora, kterou jsem měla (praktickou i emocionální) 
byla nedocenitelná,“ zdůrazňuje Magdalena. „Pro mě bylo důležité mít někoho, kdo by 
zhodnotil můj podnikatelský plán a řekl mi, jak realizovatelný by můj podnikatelský 
záměr byl.“ Tělocvična a hodiny aerobiku v Miasto Kobiet jsou pouze pro ženy. Nabízíme 
speciální hodiny pro mladé matky, které chtějí znovu získat svou před těhotenskou 
postavu. Mohou do klubu přijít i s dítětem, jelikož odpoledne je zde dětská opatrovnice, 
která se o ty nejmenší postará. V Lublinu dříve nic podobného neexistovalo. Klub byl 
otevřen před 18 měsíci a stále se rozrůstá. Magdalena Wojcik tvrdí, že účast na projektu 
jí dala především energii do začátku. 
 

 
 
„Takové iniciativy ukazují, že ženy nejsou v podnikání horší než muži. Ve skutečnosti je 
tomu právě naopak – mají lepší styl managementu, lepší intuici, empatii,“ říká Magdalena 
Wojcik. „Avšak musí bojovat proti mnoha stereotypům, tradičně se starají o domácnost a 
o děti. Ale mohu vás ujistit, že je možné to všechno zvládnout.“ 

 


