
Tu praca i życie idą w parze

Oferta partnerstwa dla fundacji i NGO



Homejob to portal rekrutacyjny z celem społecznym. Chcemy 
wpływać na aktywizację kobiet na rynku pracy, osób 50+ oraz osób 
niepełnosprawnych. To grupy, które najczęściej nie mogą podjąć 
standardowej 8-godzinnej pracy w biurze.
Wszystkie oferty pracy zamieszczone w Homejob muszą pomagać 
łączyć życie osobiste z zawodowym i wychodzić naprzeciw potrzebom 
różnych grup społecznych. 
Oznacza to, że na naszym portalu można znaleźć wyłącznie:
• oferty pracy zdalnej i częściowo zdalnej, 
• oferty pracy w elastycznych godzinach,
• oferty pracy w niepełnym wymiarze godzin.

Kim jesteśmy?

Każdy ma prawo do udziału w ciekawych projektach, realizacji zawodowej, godnej pracy i płacy, niezależnie od 
miejsca zamieszkania, sytuacji życiowej czy zdrowotnej. 



• Na polskim rynku pracy jest coraz więcej osób biernych zawodowo. Na 1 tys. osób 
przypada 862 niepracujących lub biernych. 4 mln to kobiety w wieku 20-64 lat.

• Obowiązki rodzinne (31,9%), choroba lub niepełnosprawność (25%) to główne 
powody bierności zawodowej

• W Polsce jest blisko 300 tys. kobiet w wieku produkcyjnym powyżej 50-tego roku 
życia, które są nieaktywne zawodowo, nie pracują i nie szukają pracy z różnych 
przyczyn 

• Im więcej dzieci w rodzinie tym niższa aktywność zawodowa kobiety

• Zgodnie z danymi GUS na polskim rynku pracy tylko 34 proc. osób między 50 a 64. 
r.ż. jest aktywnych zawodowo.

• Polska zajmuje dopiero 30. miejsce w rankingu PwC „Golden Age Index”, 
oceniającym poziom wykorzystania potencjału osób w wieku powyżej 55 lat.

* Źródła danych podane są na końcu prezentacji

Kilka faktów*

Niepełny wymiar godzin pracy, praca wykonywana częściowo z domu lub w elastycznych godzinach –
te rozwiązania mogłyby zwiększyć aktywność zawodową kobiet, osób niepełnosprawnych i 50 plus.



Spośród osób, które 
mają możliwość pracy 
zdalnej, korzysta z niej 
77% 

Stosunek pracowników do pracy zdalnej i elastycznych godzin pracy

Spośród osób, które nie 
mają możliwości pracy 
zdalnej, 70% chciałoby 
ją mieć

91%
Spośród osób, które mają 
możliwość korzystania z 
elastycznych godzin 
pracy, 91% korzysta z nich

79%
Spośród osób, które nie 
mają możliwości 
korzystania z 
elastycznych godzin, 79% 
chciałoby z nich korzystać

77% 70%

86% kobiet, które obecnie nie pracują zawodowo deklaruje, że podjęłoby pracę, gdyby miały 
możliwość skorzystania z pracy zdalnej, na niepełny etat lub w elastycznych godzinach

Dane pochodzą z raportu Kiedy praca i życie idą w parze, zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Homejob, listopad 2019, 
N=921



• Przyczynić się do aktywizacji zawodowej kobiet oraz grup 
mniej aktywnych zawodowo, np. osób 
niepełnosprawnych

• Zwiększyć dostępność ofert pracy dla osób spoza dużych 
miast

• Zwrócić uwagę pracodawców na osoby, które chcą lub 
mogą pracować tylko zdalnie, w innych godzinach niż 
standardowe czy na niepełny etat, a które posiadają 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do realizacji 
zleconych zadań. 

Jakie problemy chcemy rozwiązać?

Każdy ma prawo do udziału w ciekawych projektach, realizacji zawodowej, godnej pracy i płacy, niezależnie od 
miejsca zamieszkania, sytuacji życiowej czy zdrowotnej. 



• Wskazywać na problem łączenia życia zawodowego z osobistym przy 8-
godzinnym dniu pracy w biurze, który w dużych miastach uwzględniając 
konieczność dojazdu do domu/ miejsca pracy wynosi czasami 10 godzin

• Pokazywać, że obecnie obowiązujący system pracy (godzinowej i przestrzennej) 
nie dla każdego jest dogodny, a technologia umożliwia zmiany w tym zakresie

• Budować świadomość, że w zamian za elastyczne podejście do czasu i miejsca 
pracy można zyskać lojalnych i zaangażowanych pracowników

• Wzbogacać, z korzyścią dla pracodawców, rynek pracy o osoby, które chcą lub 
mogą pracować tylko zdalnie, w innych godzinach niż standardowe czy na 
niepełny etat, a które posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do 
realizacji zleconych zadań. 

• Promować rozwiązania już stosowane przez pracodawców

Jak chcemy osiągnąć założone cele?

Praca daje niezależność, buduje poczucie wartości. Dlatego lepiej pracować choćby na część etatu niż 
nie pracować wcale.



Beneficjenci naszych działań

Wiele z tych osób rezygnuje z aktywności zawodowej, gdyż nie ma ofert pracy, które pozwoliłyby im na 
tą aktywność.

Osoby, które szukają pracy 
ułatwiającej łączenie życia 
zawodowego i osobistego

Pracownicy 50+, 
którzy są mniej 

chętnie zatrudniani 
przez pracodawców

Osoby niepełnosprawne, 
które mogłyby z 

powodzeniem wykonywać 
pracę zdalną

Pracownicy 
z mniejszych 

miejscowości, dla 
których, dzięki pracy 

zdalnej, otworzyłby się 
rynek pracy w innych 

miejscowościach



• Jesteśmy jedynym portalem merytoryczno-
ofertowym, który obejmuje nie tylko oferty 
pracy zdalnej, ale też elastycznej i na 
niepełny etat

• Jesteśmy jedynym Job boardem
odpowiadającym na potrzeby społeczne i 
chcemy je rozwiązywać

• Naszą ofertę kierujemy tylko do tych firm, 
które oferują rozwiązania pomagające 
zachować work-life balance

• Chcemy łączyć osoby/ środowiska/ 
pracodawców, którym bliska jest idea 
łączenia pracy i życia osobistego

Dlaczego warto z nami współpracować?



Jeśli:
• jesteś organizacją, której celem jest aktywizacja zawodowa kobiet, osób 

niepełnosprawnych, osób po 50-tym roku życia
• Twoja organizacja działa na rzecz kobiet, ich równouprawnienia na rynku pracy
• bliski jest Ci temat wprowadzania zmian w postrzeganiu niektórych grup pracowników

Skontaktuj się z nami! 

Zapraszamy do współpracy

Zmiana na rynku pracy jest konieczna, a pokazanie różnych opcji zarówno pracodawcom jak 
i osobom, które z różnych przyczyn nie są aktywne zawodowo, może być pierwszym krokiem 
naprzód. Aby mogła nastąpić zmiana, potrzebna jest współpraca wielu środowisk, dlatego 
spotkajmy się i porozmawiajmy, co wspólnie możemy zrobić. Nasz zespół ma wiele ciekawych 
pomysłów:)

Magdalena Felczak, założycielka Homejob
Tel. 606770193, e-mail: m.felczak@homejob.pl


