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1 WSTĘP

Dwudziestego czwartego lutego 2022

roku nastąpiła eskalacja wojny w Ukrainie,

powodując bezprecedensową migrację ko-

biet – Ukrainek, między innymi do Polski.

Raport ten powstał w celu zbadania przed-

siębiorczości uchodźczyń z Ukrainy, które

przeprowadziły się do Polski w wyniku

wspomnianego konfliktu zbrojnego.Wyko-

rzystując ilościowe i jakościowemetodyba-

dawcze, określono czynniki hamujące oraz

czynniki wspierające przedsiębiorczośćmi-

grantek.W raporcie zaprezentowane są za-

równo wyniki dotyczące subiektywnie po-

strzeganych barier i czynników wsparcia

eksplorowanych za pomocą jakościowych

metod badawczych, jak i wyniki oparte na

metodach ilościowych, pochodzące z du-

żej próby, mówiące o związku wspomnia-

nych czynnikówzkrokamipodejmowanymi

w celu usamodzielnienia się i dążenia do

przedsiębiorczości.

Otrzymane wyniki należy rozpatrywać

w kontekście wcześniejszych analiz sytuacji

przedsiębiorczych osób z doświadczeniem

migracyjnym w Polsce i sformułowanych re-

komendacji. Na przykład raport „Hello En-

trepreneurship 2020 - społeczna przedsiębior-

czość migrantów i migrantek w Polsce” reko-

menduje uproszczenie procedur związanych

z prowadzeniem działalności przez migran-

tów, ułatwienie legalizacji pobytu obcokra-

jowców oraz aktywne włączanie i promo-

wanie migranckich przedsiębiorców w opi-

nii publicznej. Wskazuje też na konieczność

rozpowszechniania informacji o aktywności

obywatelskiej migrantów oraz prowadzenia

działań informacyjnych, zwłaszcza przez in-

stytucjepubliczne,w innych językachniżpol-

ski.

Wspomniane rekomendacje pozostają

aktualnedlawiększościmigrantówwPolsce.

Niemniej warto podkreślić, że dane, które

są podstawą niniejszego raportu, mają spe-

cyficzny charakter, ze względu na moment

pomiaru, który miał miejsce w okresie od

22 czerwca do 10 września 2022 roku; dy-

namikę sytuacji, oraz ze względu na specy-

ficzną próbę osób badanych. Z czysto le-

gislacyjnej perspektywy, dzięki specusta-

wie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pań-

stwa, podjętej przez Parlament Rzeczpo-

spolitej Polskiej 12 marca 2022 roku, wiele

barier, stanowiących dotychczas wyzwanie

dla migrantów mieszkających w Polsce, zo-

stało zniesionych. Wprowadzono też formy

wsparcia w postaci dodatkowych świadczeń

socjalnych. Wyjątkową pomoc otrzymały

migrantki od zmobilizowanego i gotowego

do niesienia pomocy społeczeństwa pol-

skiego. Jednocześnie uchodźczynie z Ukra-

iny doświadczały nowych obciążających wy-

zwań. Często zmieniały kraj zamieszkania

w pośpiechu, w samotności, doświadcza-

jąc pośrednio lub bezpośrednio okrucieństw

wojny.

Kontekst, w którym powstał projekt,

wpłynął na jego kształt i skład zespołu pro-

jektowego. Zespół składał się z doświad-

czonych badaczek akademickich, studentów

oraz osób związanych z organizacjami poza-

rządowymi, w tym również osób mających
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obywatelstwo ukraińskie.

Zaplanowane w projekcie procedury ba-

dawcze, dotyczące zarównometod jakościo-

wych, jak i ilościowych, uzyskały zgodę Ko-

misji Etycznej, działającej w Uniwersyte-

cie SWPS, Wydział Psychologii we Wrocła-

wiu (zezwolenie nr 05/P/06/2022) i prowa-

dzone były zgodnie ze standardami etycz-

nymi oraz dobrymi praktykami prowadzenia

badań psychologicznych.
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2 BADANIE JAKOŚCIOWE

2.1 CEL BADANIA JAKOŚCIOWEGO

Celembadania jakościowegobyłopozna-

nie subiektywnych doświadczeń związanych

z usamodzielnianiem i odnajdywaniem się

migrantek z Ukrainy w Polsce. Analizy do-

tyczyły zarówno konstruowanych w wypo-

wiedziach barier i czynników wspierających

aktywność zawodową kobiet, jak i reprezen-

tacji „przedsiębiorczej kobiety” w ich wypo-

wiedziach.

Badanie jakościowe pełniło funkcję ba-

dania wstępnego, pozwalającego na stwo-

rzenie katalogu subiektywnie postrzega-

nych barier oraz czynników wspierających

migrantki z Ukrainy. Katalog został wyko-

rzystany w badaniu ankietowym, eksploru-

jącym na większej grupie badanych czynniki

hamujące i wspierające przedsiębiorczość

migrantek z Ukrainy.

Zebrane dane pozwoliły także na pogłę-

bienie obrazu przedsiębiorczości o subiek-

tywne perspektywy kobiet, nie zawsze moż-

liwe do uchwycenia w badaniach kwestiona-

riuszowych.

2.2 UCZESTNICZKI BADANIA

Badanie jakościowe prowadzone było

wśród dorosłych kobiet, które przekroczyły

granicę Polski po 24 lutego 2022 r., a ich

przyjazd był związany z wybuchem wojny

w Ukrainie. Warunkiem udziału w badaniu

jakościowymbyła również znajomość języka

ukraińskiegowmowie i piśmie, ponieważba-

daniebyłoprowadzonew językuukraińskim.

Wbadaniuwzięło udział 15 kobiet, które

przybyły doPolskimiędzy 27 lutego a1maja

2022 roku. Osoby badane miały między 21

a 43 lata (średnio 34,5), wykształcenie wyż-

sze (2badanebyływ trakcie studiów), zdecy-

dowana większość miała dzieci (12 z 15 ba-

danych).Większość badanych (10 z 15 bada-

nych)wczasieprowadzeniabadańniepraco-

wało.

2.3 NARZĘDZIA I PROCEDURA

W badaniu zastosowano metodę zogni-

skowanego wywiadu grupowego (ang. focus

group interview). Scenariusz wywiadu za-

wierał 6 tematów odnoszących się do ba-

rier i czynników wspierających aktywność

zawodową migrantek z Ukrainy oraz repre-

zentacji przedsiębiorczej kobiety. Rekruta-

cja osób do badania była prowadzona przez

Fundację Ashoka, przy wsparciu Uniwersy-

tetu SWPS. Osoby badane były proszone

o wypełnienie ankiety kwalifikacyjnej i na

podstawie udzielonych odpowiedzi, zapra-
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szane do udziału w badaniu. Badanie prowa-

dzono online w terminach: 22 czerwca, 23

czerwca oraz 29 czerwca 2022 roku. Wy-

wiady nagrywano na nośnik audio, a po za-

kończeniuwypowiedzi, byłyone transkrybo-

wanew celu przeprowadzenia dalszych ana-

liz. Analiza danych prowadzona była z wy-

korzystaniem narzędzia MAXQDA do jako-

ściowej analizy danych. Jako metodę analizy

przyjęto analizę tematyczną (Braun, Clark,

2006), której celem jest identyfikacja wąt-

ków tematycznych pojawiających się w wy-

powiedziach osób badanych.

2.4 WNIOSKI Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH

2.4.1 CZYNNIKI HAMUJĄCE IWSPIERAJĄCEODNAJDYWANIE SIĘWPOLSCE

Analizadanychpozwoliła nawyróżnienie

czynników, które osoby badane identyfiko-

wały jako hamujące, utrudniające odnalezie-

nie się w Polsce, szczególnie w kontekście

podejmowania aktywności zawodowej oraz

te, które postrzegały jako wspierające czy

ułatwiające odnalezienie sięwPolsce, szcze-

gólnie w odniesieniu do podjęcia aktywności

zawodowej. Im większa czcionka, tym czę-

ściej badaneodnosiły siędodanegoczynnika

w swoich wypowiedziach:

Rysunek1.Czynniki, któreosobybadanepostrzegały jakohamujące iwspierającewodnie-

sieniu do aktywności zawodowej.
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Dwa główne czynniki utrudniające kobietom wejście na rynek pracy to; brak znajomo-

ści języka polskiego, oraz konieczność sprawowania opieki nad dziećmi. Kobietywskazy-

wały je najczęściej, oraz nadawały im największą wagę.

Innym czynnikiem hamującym był pro-

blem z uznawaniem odpowiednich doku-

mentów (np. dyplomów z uczelni wyższych),

umożliwiających pracę w zawodzie, lub inne

wymogi odnoszące się do zgody na wykony-

wanie danego zawoduw Polsce.

W ich wypowiedziach, barierą w podej-

mowaniu aktywności zawodowej była także

konieczność ustabilizowania sytuacji byto-

wej (głównie wynajęcie mieszkania, zdo-

bycie numeru PESEL, składanie wniosków

o dofinansowanie, opieka medyczna etc.).

Są to zadania angażujące oraz czasochłonne

i w ten sposób utrudniają wejście na rynek

pracy.

Dużą grupę barier stanowiły te związane

z konsekwencjami toczącej się wojny. Głów-

nie były to: obawy o bliskich w Ukrainie, sa-

motność w Polsce, nieprzewidywalność sy-

tuacji związanej z wojną i ewentualnym po-

wrotemdoUkrainy, żałoba pobliskich i trud-

ności w pogodzeniu się z utratą pracy, ma-

jątku czy stylu życia. W narracji często są to

czynniki, które uniemożliwiają podjęcie ja-

kiejkolwiek aktywności, w tym aktywności

zawodowej.Wreszcie były to czynniki, które

można nazwać obiektywnymi, jak podeszły

wiek, problemy zdrowotne, niepełnospraw-

ność, oraz brak oszczędności.

Czynniki wspierające w dużej mierze są odzwierciedleniem barier. Szkolenia językowe,

systemowa opieka nad dzieckiem sąwwypowiedziach badanych najważniejszym sposo-

bem na ułatwienie kobietom zUkrainy odnalezienia się w Polsce.

Wwypowiedziach badanych pojawiły się

też dodatkowe czynniki, np. związane z wy-

kształceniem czy wykonywanym zawodem

(IT jako branża, w której najłatwiej znaleźć

pracę). Kobiety wskazywały także na umie-

jętności, które „ma się po prostu w rękach”

– od sprzątania, przez gotowanie, do ręko-

dzieła. W ich wypowiedziach to najlepsza

droga wejścia na rynek pracy.

Konieczne do tego jest, według bada-

nych, dodatkowe wsparcie specjalistyczne

– wiedza prawnicza, administracyjna, znajo-

mość aktualnych dofinansowań do projek-

tów przedsiębiorczych, by ułatwić kobietom

nie znającym polskiego systemu prawnego

odnalezienie się w nim.

Wreszcie, ostatnią grupą były czyn-

niki związane z motywacją i z odzyskaniem

równowagi psychicznej. Badane mówiły, że

trzeba „odzyskać spokój i równowagę”, by móc

być aktywną. W tym mogą pomóc, według

badanych, spotkania z innymi kobietami,

które odnalazły się w Polsce i mogą służyć

wsparciem.
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2.4.2 OBRAZPRZEDSIĘBIORCZOŚCIWNARRACJACHKOBIET

Wypowiedzi badanych na temat przed-

siębiorczości ujawniły przekonania bada-

nych na ten temat.

Gdy badane mówiły o przedsiębiorczo-

ści, to często łączyły ją ze spełnianiem ma-

rzeń. Jakmówiła jedna z nich:

Taki romantyczny sposób rozumienia

przedsiębiorczości przez badane jest zwią-

zany z sytuacją, w której się znalazły. Jak

mówiła jedna z nich: „Trzeba sprawdzić swoje

talenty i możliwości, bo tutaj przyjechałyśmy

i zaczynamy wszystko od zera”. Konieczność

rozpoczynania życia od nowa, tworzy prze-

strzeń do rozwijania własnego biznesu, jed-

nak sytuacja i warunki, w jakich funkcjonują

badane, utrudniają rozwijanie własnych biz-

nesów. Badane w swoich wypowiedziach

odwoływały się do opisanych wcześniej ba-

rier: bariera językowa, bariery bytowe (brak

mieszkania, jedzenia, opieki nad dziećmi,

oszczędności) orazbariery formalne (niezna-

jomość przepisów prawa, reguł działania na

rynku etc.).

Obraz przedsiębiorczości w wypowie-

dziach badanych zmienił się, gdy zostały po-

proszone o opowiedzenie o przedsiębiorczej

kobiecie. Tu zdania badanych odnosiły się

do dodatkowych cech, które ich zdaniem są

warunkiem powodzenia przedsiębiorczych

projektów.

Po pierwsze, w wypowiedziach bada-

nych, przedsiębiorczyni dysponuje stereo-

typowo męskimi cechami charakteru: jest

surowa, konkretna, ma silny charakter, jest

odporna na stres, zorganizowana, odważna

i przebojowa.

Dodatkowo, w wypowiedziach bada-

nych, przedsiębiorczyni ma nieograniczone

umiejętności i możliwości działania, jak czę-

stomówiły badane - „to człowiek orkiestra”.
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Ostatnią cechą, na którą zwracały uwagę

badane, to silny charakter przedsiębiorczyń.

Przedstawiony w wywiadach stereoty-

powy obraz przedsiębiorczyni może stano-

wić barierę w inicjowaniu własnej aktywno-

ści biznesowej.

Kobiety nie tylko muszą wejść w anga-

żującą rolę, która stereotypowo przepisy-

wana jest mężczyznom, ale ma się to dziać

w kontekście toczącej się wojny i opieki nad

dziećmi, któraspoczywarównieżnanich.Po-

łączenie rolimatki-opiekunki z roląprzedsię-

biorczej kobiety, wydaje się być w ich wypo-

wiedziach niemożliwe. Szczególnie, że prze-

bywają w obcym kraju, często bez znajomo-

ści języka polskiego czy systemu prawnego,

a w ich narracjach przedsiębiorczyni to ko-

bieta sukcesu, która nigdy nie ponosi pora-

żek.

Połączenie obrazu przedsiębiorczej ko-

biety z zadaniami, które w obliczu wojny są

priorytetowe, jak opieka nad dzieckiem i od-

nalezienie się w obcym kraju, powoduje, że

własna aktywność biznesowa w ich wypo-

wiedziach nie jest rozważana.
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3 BADANIE ILOŚCIOWE

3.1 CEL BADANIA ILOŚCIOWEGO

Celem badania ilościowego było okre-

ślenie czynników związanych z przedsię-

biorczością uchodźczyń z Ukrainy. Zało-

żono, że czynniki hamujące oraz wspiera-

jące mogą występować na kilku poziomach.

Przede wszystkim na poziomie indywidual-

nym, który dotyczy cech, takich jak: zmienne

demograficzne, przekonania czy cechy oso-

bowości. Promując korzystne zachowania,

badacze oraz praktycy często koncentrują

się na tym poziomie. Warto jednak podkre-

ślić, że każdy człowiek funkcjonuje w spe-

cyficznym środowisku społecznym. Dlatego

też, próbując zrozumieć bariery oraz źródła

wsparcia dla różnych korzystnych zmian, np.

związanych ze zdrowiem czy przedsiębior-

czością, współcześnie koncentruje się rów-

nież na otaczającym środowisku - systemie

funkcjonującymna różnych poziomach (Kok,

i in. 2004) - Rysunek 2. Poziom interperso-

nalny, to najbliższa rodzina, partnerzy oraz

najbliżsi przyjaciele. Ich działania, a nawet

poglądy,mogąwspierać lub hamować przed-

siębiorczość kobiet. Bardziej ogólny poziom,

to społeczność, czyli znajomi lub nieznajomi

Ukraińcy, którzy tworzągrupę społeczną.Na

poziomie społeczeństwaw tej sytuacji sąPo-

lacy, a poziom Państwa dotyczy obecnych

procedur i rozwiązań strukturalnych.

Rysunek 2. Poziomywsparcia i barier.
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3.2 UCZESTNICZKI BADANIA

Badanie ilościowe zostało przeprowa-

dzone w dniach od 4 sierpnia do 10 wrze-

śnia 2022 roku w formie elektronicznej.

Link prowadzący do kwestionariusza z pyta-

niami umieszczono na portalach interneto-

wych i stronachmediówspołecznościowych.

Douczestnictwawbadaniu zaproszonooby-

watelki Ukrainy, które przybyły do Polski po

24 lutego 2022 roku. Po zapoznaniu się z ce-

lembadania, każda osobawyrażała zgodę na

udział i wybierała język badania: ukraiński

(89%badanych) lubrosyjski (11%badanych).

Łącznie 446 kobiet wyraziło zgodę na udział

w badaniu, z czego 285 odpowiedziało na

wszystkie pytania w kwestionariuszu. Śred-

niawiekuosóbbadanychwynosiłaniespełna

40 lat (M = 39,46; SD = 10.40). Najmłod-

sza osoba badana miała 18 lat, a najstarsza

99 lat. Zdecydowana większość osób, bo aż

70%, miała wykształcenie wyższe, 14% za-

wodowe a 13% średnie -Rysunek 3.

Rysunek 3. Podział wykształcenia wśród osób badanych.

Większość osób badanych pozostawała

w relacji z partnerem (59% w związku mał-

żeńskim, 11% w związku nieformalnym, 4%

w narzeczeństwie). Aż 84% badanych kobiet

miało dzieci, dominantą oraz medianą było

posiadanie jednego dziecka -Rysunek 4.
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Rysunek 4.Dane dotyczące statusumatrymonialnego i liczby dzieci.

Prawie połowa badanych kobiet (49%)

nie pracowała w momencie wypełniania

kwestionariusza. Najwięcej badanych po-

chodziło zobwodukijowskiego (18,2%), oraz

z obwodu charkowskiego (10,9%) (Rysunek

5).

Rysunek 5.Odsetek osób badanych pochodzących z różnych rejonówUkrainy.

Już te pierwsze analizy wskazują na spe-

cyfikę próby, która zgodnie z danymi spisu

powszechnego (spis ref.), jest nieco młod-

sza niż średnia w populacji Ukrainy, ponad-

przeciętnie wykształcona, będąca w rela-

cji z partnerem i doświadczająca bezrobo-

cia. Niestety nie ma danych pozwalających

stwierdzić, na ile ta próba oddaje charakte-

rystykę wszystkich uchodźczyń, które przy-

były do Polski po eskalacji wojny, niemniej

częściowo ta charakterystyka potwierdza

przekonanie, że osoby lepiej wykształcone

i bardziej zaradnew pierwszej kolejności mi-

grują w sytuacji kryzysu.
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3.3 POMIARPRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Osoby badane pytano, czy prowadzą

obecnie w Polsce własną działalność. Zaled-

wie 3% odpowiedziało twierdząco, co może

być częściowo związane z czasem koniecz-

nym do założenia własnego przedsiębior-

stwa w nowym państwie. Dla porównania,

13% osób prowadziło własną działalność,

mieszkając w Ukrainie. Badając więc czyn-

niki wspierające i hamujące przedsiębior-

czość, nie można było skupiać się na posia-

daniu własnej działalności, gdyż sytuacja ta

dotyczyła kilku osób. Skupiono się więc na

dwóch innychwskaźnikachprzedsiębiorczo-

ści.

Po pierwsze, za wskaźnik zainteresowa-

nia przedsiębiorczością przyjęto odpowiedź

na pytanie, czy osoby badane dowiadywały

się, w jaki sposób założyćwłasną działalność

w Polsce. Po drugie, założono, że potencjał

przedsiębiorczyprzejawiasięwpodejmowa-

niu zachowań - pewnych kroków, które są

konieczne do otworzenia własnej działalno-

ści w Polsce. Przykładowymi zachowaniami,

które trzeba podjąć, jest otrzymanie numeru

PESEL, założenie konta w banku czy złoże-

nie wniosku o otworzenie własnej działal-

ności. Stosując metodologię probabilistycz-

nej teorii testu, aw szczególności analizę Ra-

scha, zbadano potencjał przedsiębiorczymi-

grantek, biorących udział w badaniu na pod-

stawie 22 zachowań. Upraszczając, ta meto-

dologia zakłada, że im więcej i im bardziej

wymagające zachowania dana osoba podej-

muje, tymwyższy jest jej potencjał przedsię-

biorczy. Dodatkowo zebrane dane pozwo-

liły przeanalizować popularność wymienio-

nych zachowań i wnioskować, które z nich

są najbardziej, a które najmniej wymagające.

Jak wskazuje poniższy wykres (Rysunek 6.),

otrzymanie numeru PESEL jest wyjątkowo

łatwe, ponieważ prawie 100% osób wyko-

nało to zachowanie. Około 50% zapisało się

na kurs języka polskiego. Natomiast do naj-

mniej popularnych zachowań należało zło-

żenie wniosku o kartę pobytu czy złożenie

wniosku o otworzenie własnej działalności.
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Rysunek 6.Odsetek osób podejmujących zachowania świadczące o przedsiębiorczości.

3.4 POZIOMYWSPARCIA I BARIER

3.4.1 POZIOM INDYWIDUALNY

Na poziomie indywidualnym bariery

i czynniki wspierające przedsiębiorczość

obejmowały cechy demograficzne, prze-

szłe doświadczenie, ale również stereotypy

i przekonaniawłasne na temat przedsiębior-

czości. W pierwszej kolejności zbadano, jaką

rolę odgrywa doświadczenie: w odniesieniu

do przedsiębiorczości, rozumiane jako pro-

wadzenie własnej działalności w Ukrainie,

poziomu wykształcenia, statusu matrymo-

nialnego, liczby dzieci i statusu społeczno-

ekonomicznego. Potencjał przedsiębiorczy

kobiet z Ukrainy był związany z liczbą posia-

danych dzieci oraz z wiekiem, w taki sposób,

że większa liczba dzieci sprzyjała podejmo-

waniu większej liczby zachowań świadczą-

cych o przedsiębiorczości (wielomianowa

analiza regresji, β = 0,15, p = 0,02). Można

więc stwierdzić, że posiadanie dzieci stało

się motorem napędowym do działania dla

badanych migrantek. Jeśli chodzi o wiek, to

im starsze osoby badane, tymmniej deklaro-

wały zachowań wskazujących na przedsię-

biorczość (β = -0,11, p = 0,08).

Jeśli chodzi o pytanie, czy osoby ba-

dane dowiadywały się, w jaki sposób założyć

własną działalność w Polsce, można zauwa-

żyć, że tutaj istotny wpływ miał status so-

cjoekonomiczny, oraz poprzednie doświad-

czenie z przedsiębiorczością. Osoby badane,

które posiadały wyższy status społeczno-

ekonomiczny oraz prowadziły własną dzia-

łalność w Ukrainie, z większym prawdopo-

dobieństwem interesowały się założeniem
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przedsiębiorstwawPolsce (w=4.79,p=0,03

iw = 4.59, p = 0,03 odpowiednio).

W badaniu jakościowym migrantki

z Ukrainy dzieliły się specyficznymi prze-

konaniami, dotyczącymi przedsiębiorczo-

ści. W badaniu ilościowym postanowiono

sprawdzić, czy indywidualne przekonania są

związane z potencjałem przedsiębiorczym

oraz chęcią założenia własnej działalności.

Dokładniejsze analizy, z wykorzystaniem

analizy czynnikowej, pozwoliły wyodrębnić

dwa rodzaje przekonań: takie, które dotyczą

ścieżki zawodowej związanej z własną dzia-

łalnością. Na przykład, przekonanie, że aby

zostać przedsiębiorczynią, należy zainwe-

stowaćwswój rozwój lubżetrzebamiećwła-

sne oszczędności. Drugi rodzaj przekonań

ma charakter obyczajowy i dotyczy wiary

wto, żenp.matce trudniejbyćkobietąprzed-

siębiorczynią. Analiza regresji pokazała, że

to przekonania związane ze ścieżką zawo-

dową przewidują zarówno potencjał przed-

siębiorczy (β = -0,11, p = 0,051), jak i do-

wiadywanie się o możliwość założenia wła-

snej działalności (w = -5.72, p = 0,02). In-

nymi słowy, im silniejsze przekonania na te-

mat ograniczeń zawodowych związanych

z przedsiębiorczością, tym mniej podejmo-

wanych kroków świadczących o przedsię-

biorczości i tym mniejsza szansa, że kobiety

dowiadywały się o własną działalność. Co

ciekawe, nie znaleziono takiej zależności

dla przekonań dotyczących barier obycza-

jowych, czyli związanych z rolą kobietw spo-

łeczeństwie.

Ze względu na to, że czynności wyko-

nywane na rzecz społeczeństwa, we wcze-

śniejszych badaniach były istotnym predyk-

torem przedsiębiorczości (de Sousa-Filho i

in., 2020; Braga i in., 2014), sprawdzono, czy

zaangażowanie w wolontariat będzie zwią-

zane z przedsiębiorczością. Zbadano więc

rolę zaangażowania w wolontariat w Ukra-

inie, obecnie w Polsce oraz podejmowanie

inicjatywy pomocy Ukrainie. Okazało się, że

zaangażowanie w wolontariat obecnie było

istotnym predyktorem zachowań przedsię-

biorczych (β = 0,15, p = 0,02), a w przeszło-

ści predyktorem dowiadywania się o własną

działalność gospodarczą (w = 3,92, p = 0,04).
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3.4.2 POZIOM INTERPERSONALNY

Poziom interpersonalny odnosi się do

osób z najbliższego otoczenia: partnerów,

rodziny i przyjaciół.Wwielu programach ba-

dawczych, promujących korzystne zmiany,

na przykład zmiany w stylu odżywiania, naj-

bliższe otoczenie odgrywało dużą rolę i sta-

nowiło wsparcie dla osób biorących udział

w programach. W badaniu przeanalizowano

więc, ile wsparcia i jaki rodzaj tego wspar-

cia otrzymująmigrantki zUkrainy. Literatura

wskazuje (Kaniasty i Norris, 1993), że w do-

bie kryzysu i nagłych potrzeb, osoby mogą

otrzymać trzy rodzaje wsparcia społecz-

nego: informacyjne (np. jak wypełnić wnio-

ski lub znaleźć pomoc),materialne (o charak-

terzefinansowym lub rzeczowym)orazemo-

cjonalne (słowa pocieszenia, współczucie).

Poziom wsparcia zmierzono za pomocą

suwaka o rozpiętości od 1 do 100. Poniżej

na wykresie (Rysunek 7.) są widoczne śred-

nie postrzeganego wsparcia w trzech wspo-

mnianych kategoriach.

Najwięcej wsparcia informacyjnego

osoby badane otrzymały od rodziny (sta-

tystycznie istotnie więcej niż od partnera

i przyjaciół), najwięcej materialnego wspar-

cia otrzymały od partnerów (statystycznie

istotnie więcej niż od przyjaciół) oraz naj-

więcej emocjonalnego wsparcia otrzymały

od rodziny (istotnie więcej niż od partnera

i przyjaciół). Zwykle najbliżsi partnerzy od-

grywali najważniejszą rolę w sytuacjach kry-

zysowych. Sytuacja naszej próby badanej

jest jednak odmienna i specyficzna, gdyż

większość partnerów pozostało na froncie

i nie są fizycznie obecni przy osobach bada-

nych.

Rysunek 7.Wsparcie społeczne na poziomie interpersonalnym.
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3.4.3 POZIOMSPOŁECZNOŚCI I SPOŁECZEŃSTWA

Wsparcie informacyjne, materialne

i emocjonalne może pochodzić również od

najbliższej społeczności lub społeczeństwa.

Społeczność w tym badaniu rozumiemy

jako społeczność Ukraińców mieszkających

wPolsce, zarówno znajomych, jak i nieznajo-

mych. Myśląc o pomocy na poziomie społe-

czeństwa, skoncentrowano się na Polakach -

zarówno znajomych, jak i nieznajomych. Na

wykresie (Rysunek 8.) porównano postrze-

gany poziom tych trzech rodzajówwsparcia.

Rysunek 8.Wsparcie społeczne na poziomie społeczności i społeczeństwa.

Najwięcej wsparcia informacyjnego ba-

danekobietyotrzymywałyodznajomychPo-

laków, statystycznie istotnie więcej niż od

znajomych i nieznajomych Ukraińców. Jest

to z pewnością związane z tym, że zreali-

zowanie wielu formalności wymagało znajo-

mości językapolskiegoorazorientowania się

wpolskiej rzeczywistości prawnej i procedu-

ralnej. Również wsparcie materialne pocho-

dziło w znacznie większej mierze od Pola-

ków, zarównoznajomych, jak inieznajomych,

niż ze strony rodaków osób badanych.

Najwięcej wsparcia emocjonalnego ba-

dane otrzymywały od znajomych Polaków

i znajomych Ukraińców, statystycznie istot-

nie więcej niż od nieznajomych Ukraińców.

Co ciekawe, nieznajomi Polacy okazywali,

zdaniembadanych, więcej wsparciaw tej ka-

tegorii niż nieznajomi Ukraińcy.

Choć intuicyjnie wydaje się, że najwięcej

wsparcia społecznego powinno pochodzić

od najbliższej sieci społecznej, czyli od ro-

daków Ukraińców mieszkających w Polsce,

to otrzymane wyniki są spójne z literaturą
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dotyczącą sytuacji kryzysowych (Kaniasty

i Norris, 1993; Norris i Kaniasty, 1996).

Wraz z trwaniem kryzysu, w sytuacji rosną-

cej liczby osób potrzebujących, zasoby ma-

terialne, jak i psychologiczne, a tym samym

możliwość niesienia pomocy, sięwyczerpują.

Następuje tak zwana deterioracja, czyli zani-

kaniewsparcia społecznego.Otrzymanewy-

niki wskazują, że ta najbliższa sieć wspar-

cia tworzona przez Ukraińców, została czę-

ściowozastąpionaprzezgotowychdoniesie-

nia pomocy Polaków.

Z perspektywy roli sieci wsparcia, warte

eksploracji było również to, w jaki sposób

sieć znajomych osób badanych rozrosła się

po przyjeździe do Polski. Analizowano więc

liczbę nawiązanych nowych znajomości, za-

równo z obywatelami Polski, jak i Ukrainy.

Przeciętnie podczas okresu pobytuwPolsce

kobiety zadeklarowały, że poznały 10 Pola-

ków i 10 Ukraińców, których mogły okre-

ślić mianem znajomych. Ta liczba wydaje się

duża, alewartopodkreślić, że część tych zna-

jomości powstała przez media społeczno-

ściowe i trudno określić ich jakość.

Zbadano też, w jaki sposób wsparcie

pochodzące od najbliższego partnera, ro-

dziny, przyjaciół, Ukraińcówznajomych i nie-

znajomych, Polaków znajomych i niezna-

jomych oraz wielkość nowej sieci wspar-

cia, rozumiana jako liczba nowych pozna-

nych Ukraińców i Polaków, przełożyło się na

potencjał przedsiębiorczy oraz dowiadywa-

nie się o możliwość założenia własnej dzia-

łalności gospodarczej. Spośród wymienio-

nych zmiennych, na potencjał przedsiębior-

czy miało wpływ wsparcie ze strony przyja-

ciół (β = .19,p= .02), społecznościUkraińców

(β = -.22, p= .007) oraz liczba nowychpozna-

nych Ukraińców (β = 0,14, p = .02).

Znaczenie przyjaciół i sieci wsparcia

Ukraińców jest dość intuicyjne. Im więcej

wsparcia społecznego z tych źródeł, tym

więcej działań przedsiębiorczych. Zastana-

wiające jest jednak to, że osoby, które otrzy-

mały więcej wsparcia ze strony Ukraińców,

żyjących w Polsce, były mniej zaradne i pod-

jęły mniej kroków w stronę usamodzielnia-

nia się i przedsiębiorczości. Być może otrzy-

manie pomocy z tej grupy obniżyło potrzebę

asymilacji z nową kulturą i poznawania pro-

cedur i zasad funkcjonującychw Polsce.

Natomiast czynniki te nie miały zna-

czenia dla dowiadywania się o możliwość

założenia własnej działalności przez osoby

badane. W tym przypadku (choć na gra-

nicy istotności statystycznej) miała znacze-

nie liczba poznanych Polaków (w = 3.35,

p = .067).Możliwe, że poznawanie obywateli

kraju, do którego się migruje, wymaga więk-

szej inicjatywy i aktywności i w ten sposób

jest związane zposzukiwaniem informacji na

temat własnej przedsiębiorczości.

Dodatkowo analiza tych zmiennych pod

kątem przedsiębiorczości wykazała, że ilość

otrzymanego wsparcia informacyjnego jest

istotnym predyktorem tego, czy kobiety po-

strzegają siebie jako osoby przedsiębiorcze.

Jest to bardzo optymistyczny wniosek, zwa-

żywszyna to, że jest to formawsparcia, którą

najłatwiej dostarczyć.
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3.4.4 POZIOMPAŃSTWA

Na poziomie państwa, osoby badane

odpowiadały na pytanie dotyczące: uciąż-

liwości procedur, trudności w znalezieniu

opieki dla dzieci w placówkach opiekuń-

czych oraz trudności w znalezieniu w Pol-

sce pracy. Dodatkowo pytano, czy Polska

wspiera Ukraińców, czy jest dobrym miej-

scem pracy i czy strony urzędowe są zrozu-

miałe. W wyniku analizy czynnikowej wyło-

niono dwa obszary: obszar trudności oraz

obszar wsparcia. Osoby badane postrze-

gały istotnie statystycznie więcej wsparcia

(M = 5,40; SD. = 1,20, na skali od 1 do 7) niż

trudności (M=4,23;SD=1,00).Cowięcej, ani

postrzegane trudności napoziomiepaństwa,

ani wsparcie, nie przełożyły się na potencjał

przedsiębiorczy i dowiadywanie sięowłasną

działalność.

Dodatkowosprawdzono, czybyćmoże te

czynniki będą odgrywały większą rolę, gdy

weźmie się poduwagę znajomość językapol-

skiego przez osoby badane. Znajomość ję-

zyka była istotnym i ważnym predyktorem

dlapotencjału (β =0,33;p< .001)orazdowia-

dywania się o możliwości założenia własnej

działalności (β = 0,22; p < .001), ale kontrola

tych zmiennych nie wyjaśniła braku znacze-

nia trudności i wsparcia. Wydaje się więc,

że działania państwa na tym etapie nie mają

dużego znaczenia dla przedsiębiorczości mi-

grantek z Ukrainy.

3.5 WNIOSKI Z BADAŃ ILOŚCIOWYCH

Wyniki badań ilościowych prowadzą do

kilku wniosków. Spójnie z wynikami otrzy-

manymi w badaniu jakościowym, barierą

w podejmowaniu kroków koniecznych do

rozpoczęcia własnej działalności jest nie-

znajomość języka polskiego. Im wyższy po-

ziom znajomości języka polskiego zazna-

czyły osoby badane w kwestionariuszu, tym

wyższy był ich potencjał przedsiębiorczy.

Znajomość języka polskiego była również

związana z dowiadywaniem się o możliwość

założenia własnej działalności w Polsce.

Imwięcej dziecimiały osoby badane, tym

więcej przejawiały zachowań przedsiębior-

czych. Można więc powiedzieć, że posia-

danie dzieci było motorem napędowym do

działania. Innym pozytywnym czynnikiem,

przekładajacym się na potencjał przedsię-

biorczy, było działanie w wolontariacie, za-

równo obecnie, jak i w przeszłości. Dodatko-

wym atutem było wcześniejsze doświadcze-

nie z przedsiębiorczością. Barierą na pozio-

mie indywidualnym okazał się wiek. Starsze

kobiety wykazywały mniejszą przedsiębior-

czość. Równieżprzekonania i stereotypy, do-

tyczące ścieżki kariery i rozwoju zawodo-

wego, pełniły funkcje hamujące przedsię-

biorczość.

Analiza postrzeganego społecznego

wsparcia na poziomie interpersonalnym

wskazuje, że osoby badane otrzymały naj-

więcej wsparcia od rodziny, zarówno jeśli

chodzi o wsparcie informacyjne, materialne,

jak i emocjonalne. Relatywniemałowsparcia
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okazali partnerzy, co nie jest obserwacją po-

wszechną, ale zrozumiałą w sytuacji, w któ-

rej znalazły się migrantki z Ukrainy.

Analiza na poziomie społeczności wy-

kazała, że migrantki z Ukrainy poznały we

względnie krótkim czasie sporo nowych zna-

jomych Ukraińców oraz Polaków. Wsparcie

społecznepochodziło głównieod znajomych

Polaków, zwłaszcza jeśli chodzi o wsparcie

informacyjne i materialne. Znajomi i niezna-

jomi Ukraińcy nie byli więc głównym źró-

dłemwsparcia społecznego. Jest tonajpraw-

dopodobniej związane ze wspomnianą de-

terioracją wsparcia i dużym obciążeniem

grupy, któramogłaby nieść tę pomoc.

Dzielącwsparciena to, którekobietymo-

gły otrzymać od Ukraińców oraz Polaków,

zaobserwowano, że kobiety otrzymały zde-

cydowanie więcej wsparcia ze strony Pola-

ków, niż Ukraińców. Co ciekawe, gdy otrzy-

mały jakiekolwiek wsparcie od społeczności

Ukraińców mieszkających w Polsce, osoby

badane rzadziej podejmowały kroki świad-

czące o przedsiębiorczości.

Dziwi nieco brak znaczenia dla przed-

siębiorczości trudności proceduralnych i le-

gislacyjnych oraz wsparcia płynącego ze

strony państwa. Być może te wyniki oddają

powszechną obserwację, świadczącą o tym,

że w opisywanym kryzysie najbardziej do-

strzegalna, wyjątkowa, a czasemniespodzie-

wana pomoc płynie od przeciętnych ludzi.
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4 REKOMENDACJE

Otrzymane wyniki badań z wykorzysta-

niem metod jakościowych oraz ilościowych

pozwalają na sformułowanie pewnych re-

komendacji do działań. Migrantki z Ukra-

iny, które mogłyby prowadzić własną dzia-

łalność, oprócz wyzwań związanych z osie-

dleniem się w nowym kraju, muszą mierzyć

się z wyzwaniami natury psychologicznej.

Stres związany z doświadczeniami wojen-

nymi oraz koniecznością zamieszkania w no-

wym kraju, może nieść negatywne skutki dla

zdrowia, w tym zdrowia psychicznego. Sza-

cuje się, że uchodźcy są dziesięciokrotnie

bardziej narażeni na zespół stresu poura-

zowego (PTSD) niż populacja ogólna (Fazel

i in., 2005). Zła kondycja psychiczna prze-

kłada się na pogorszenie codziennej aktyw-

ności,w tymmożliwościwykonywania pracy,

o czym wspominały uczestniczki badania ja-

kościowego.

Wartowięcpodejmowaćdziałania,ma-

jące na celu zwiększenie wiedzy na

temat psychologicznych konsekwen-

cji doświadczenia wojny i przymuso-

wej migracji oraz zwiększać dostęp-

ność usług psychologicznych dla mi-

grantów.

Warto tworzyć programy, również z wy-

korzystaniem nowych technologii, wspiera-

jące migrantki w odzyskiwaniu równowagi

psychicznej. Należy jednocześnie położyć

nacisk na dostępność usług interpretatorów

w psychologicznej praktyce klinicznej.

Dobrym rozwiązaniem może być two-

rzenie grup samopomocowych, umożliwiają-

cych migrantkom wzajemne wspieranie się.

Badanie ilościowewskazało, że udział wwo-

lontariacie, pomoc innym potrzebującym,

przekłada się na potencjał przedsiębiorczy.

Warto włączać migrantki do działań

prospołecznych na rzecz innych osób

potrzebujących.

Udział w wolontariacie nierzadko ozna-

cza przynależność do społeczności, będącej

często grupąwsparcia.Może topozwolić od-

ciągnąć myśli od negatywnych przeżyć oraz

nadaje sens życia w trudnych sytuacjach.

Zarówno badania jakościowe, jak i ilo-

ściowe, wskazały na istotę znajomości ję-

zyka polskiego. Znajomość polskiego może

mieć znaczenie dla możliwości korzysta-

nia ze wsparcia psychologicznego przez mi-

grantki, ale również dla rozwoju własnej

przedsiębiorczości.

Należy więc podtrzymywać wysokoja-

kościowe kursy językowe, być może

rozwijając je z czasemw kursy kładące

nacisk na poznawanie zwrotów i słow-

nictwa związanego z daną działalno-

ścią zawodowąmigrantek z Ukrainy.

Badania wskazują, że migrantki mają

dość silne stereotypy odnośnie roli kobiet na

rynku pracy, miejsca kobiet w biznesie, ale

i stereotypy dotyczące rozwoju ścieżki ka-

riery. Co ciekawe, badanie ilościowe wyka-
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zało, że jedynie przekonania dotyczące za-

wodowych aspektów własnej działalności

hamowały podejmowanie kroków świadczą-

cych o przedsiębiorczości.

Rozwiązaniem może być podejmowa-

nie kampanii i programów, mających

na celu zmniejszeniewpływu stereoty-

pów zawodowych i płciowych na decy-

zje kobiet odnośnie aktywności zawo-

dowej, a szczególnie aktywności bizne-

sowej.

Warto tworzyć programy mentoringowe

i szkoleniowe, które będą wspierać kobiety

w drodze do rozwoju własnych działalno-

ści. Komplementarnym działaniem mogą

być kampanie społeczne poszerzające wie-

dzę na temat własnej działalności w Polsce

oraz uświadomiające znaczenia stereoty-

pów w kształtowaniu aktywności zawodo-

wej kobiet migrantek. Kampanie edukacyjne

mogłyby również zostać skierowane do Po-

laków, chętnych dowspierania przedsiębior-

czości migrantów nieznających języka pol-

skiego. W kryzysie migracyjnym po 24 lu-

tego przeciętni mieszkańcy Polski stali się

bardzo ważnym źródłem wsparcia społecz-

nego. Rozpowszechnienie wiedzy na temat

prowadzenia własnej działalności przez Po-

laków, mogłoby stworzyć dodatkowe źródło

wiedzy dla migrantów.

Wcześniejszy raport dlaAshoki „Hello En-

trepreneurship 2020” na temat społecznej

przedsiębiorczości migrantów i migrantek

rekomendował upraszczanie procedur, po-

zwalających założyć własną działalność ob-

cokrajowcom i konieczność włączenia mi-

grantów w świat przedsiębiorczości w Pol-

sce. Choć wnioski płynące z badań zreali-

zowanych w ramach tego raportu koncen-

trują się na innych aspektach, specyficznych

dla badanej grupy, jak i sytuacji, w której

się ona znalazła, rekomendacje te pozostają

aktualne. Z jednej strony wspomniane we

wstępie kroki legislacyjne i proceduralne,

mające na celu ułatwienie funkcjonowania

uchodźców z Ukrainy w Polsce, takie jak

błyskawiczna procedura nadawania numeru

PESEL czy legalizacja pobytu, zmitygowały

poważne przeszkody stojące na drodze do

odnalezienia się w Polsce. Z drugiej jed-

nak strony, procedury związane z założe-

niem własnej działalności wciąż wydają się

nadmiernie skomplikowane, co przejawia się

między innymi niewielkim odsetkiem osób,

które złożyły wniosek o rozpoczęcie wła-

snej działalności (1.7%), mimo że chętnych

osób do takich działań jest relatywnie sporo

(17%).

Należy rekomendować prace nad

upraszczaniem nadmiernie biurokra-

tycznych procedur. Warto wspierać

też przepisy oraz procedury, mające

na celu tworzenie środowisk pracy

przyjaznych kobietommigrantkom.
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5 PARTNERZYPROJEKTU

Niniejszy raport powstał w ramach projektu Hello Entrepreneurship na zlecenie Ashoki

i został zrealizowany przez zespół Uniwersytetu SWPS.

Uniwersytet SWPS to nowoczesna uczelnia oparta na trwałych wartościach. Silną pozy-

cję zawdzięcza połączeniu wysokiej jakości dydaktyki z badaniami naukowymi, spełniającymi

światowe standardy. Oferuje praktyczne programy studiów z psychologii, prawa, zarządzania,

dziennikarstwa, filologii, kulturoznawstwa czy wzornictwa, dostosowane do wymagań zmie-

niającego się rynku pracy. Uniwersytet SWPSkształci ponad17,5 tys. studentówwpięciumia-

stach:Warszawie,Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. Uczelnia posiada uprawnienia

donadawania stopnianaukowegodoktorawpięciudyscyplinach: psychologia, literaturoznaw-

stwo, nauki o kulturze i religii, nauki socjologiczne, nauki prawneoraz doktora habilitowanego:

nauk społecznych i humanistycznych z psychologii, kulturoznawstwa i prawa.

Tradycją uczelni są cykle otwartychwydarzeńnaukowych, popularnonaukowych i kultural-

nych.CzęstymigośćmiUniwersytetuSWPSsąświatowej sławynaukowcy, znaniartyści iprzed-

stawiciele świata mediów. Jako jeden z najlepszych ośrodków psychologicznych w kraju, uni-

wersytetpopularyzujewiedzępsychologicznąrealizującprojekty: StrefaPsyche,StrefaPrawa,

Strefa Kultur, Strefa Zarządzania i Strefa Designu.

Uniwersytet SWPSod lat dzieli sięwiedzą i popularyzuje naukę nie tylkowmurach kampu-

sów, lecz także za pośrednictwemmediów społecznościowych oraz własnych kanałów multi-

medialnych.Wewspółpracy z partnerami zewnętrznymi organizuje licznewydarzenia poświę-

cone wyzwaniom współczesności. Dociera do młodzieży, rodziców i opiekunów, osób zainte-

resowanych samorozwojem, aktualnąwiedzą o człowieku i społeczeństwie, nowymi trendami

w nauce, kulturze, biznesie, prawie i designie.

Hello Entrepreneurship to program realizowany przezAshokęwPolsce iCiti Foundation.

Partnerem merytorycznym programu jest Fundacja Citi Handlowy im. L. Kronenberga. Od

trzech latwspiera społecznąprzedsiębiorczośćosóbzdoświadczeniemmigracyjnym i uchodź-

czym. Rozwój ich inicjatywprzyczynia się do rozwiązywaniaważnych problemów społecznych

w Polsce, w obszarach takich jak: rynek pracy, edukacja, dialog międzykulturowy, zdrowie czy

ekologia. Uczestniczki i uczestnicy programu - oraz wszyscy inni przedsiębiorcy społeczni -

wnoszą do świata swoje pomysły, doświadczenia, nowy punkt widzenia. Swoimi działaniami

budują społeczeństwo, w którym każda osobamoże zmieniać świat.
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To już3 lataprogramuHelloEntrepreneurship,wktórymwsparliśmyponad30 inicjatyw.Cieszę

się, że wspólnie z Fundacją Ashoka Polska udało nam się w tym roku przeprojektować program

tak, aby był bardziej dostosowany do obecnej sytuacji i wspierałmigrantóww realizacji marzeń

o własnym biznesie.

Ivan Vrhel, Szef Sektora Bankowości Transakcyjnej Citi Handlowy

Ashoka tomiędzynarodowaorganizacja działającawponad 90 krajach, którawspiera lide-

rów i liderki zmian. Od 27 lat Ashoka jest obecna w Polsce. Identyfikuje i wspiera niezwykłe

innowatorki i wybitnych innowatorów społecznych, którzy dołączają do społeczności Ashoka

Fellows na całe życie. Ich mądrość i doświadczenia wzmacniają ekosystem innowacji społecz-

nych.

82Ashoka Fellows dołączyło do społeczności AshokiwPolsce. Sąwśród nich TeresaOgro-

dzińska, która wprowadziła do polskiego prawa wiele form opieki poza przedszkolnej, m.in.

Spynki - miejsca opieki i edukacji dla dzieci z Ukrainy. Do grona Ashoka Fellows należą Bar-

bara i Tomasz Sadowscy, którzy poprzez Fundację PomocyWzajemnej BARKA, pomogli wyjść

zbezdomnościdziesiątkomtysięcyosóbwPolce, a takżePolakom,którzywyjechali doWielkiej

Brytanii, Holandii, Kanady, czy na Islandię i tamznaleźli sięwkryzysie bezdomności.Niedawno

do społeczności dołączyła takżePaulaBruszewska, która przezZwolnionych zTeorii zachęciła

już prawie 70 000 młodych osób do stworzenia swoich pierwszych projektów społecznych, a

część z nich dotyczy integracji z osobami z różnych krajów.

Wewspółpracy znimiAshokabuduje świat,wktórymkażdaosobamożebyć twórcą/czynią

zmian na rzecz wspólnego dobra.
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