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Praca grupy roboczej SDOLM
Dzięki udziałowi w finansowanym przez UE projekcie SDOLM
międzynarodowa grupa robocza
pracuje dalej nad kwestią
równego traktowania na
rynku pracy, oferując możliwość
udziału w publicznej debacie
na temat sytuacji kobiet oraz
stwarzając płaszczyznę
współpracy instytucji,
firm i pojedynczych obywateli
w znajdowaniu wsparcia dla działań promujących równość.
Projekt pozwoli również na międzynarodową wymianę
doświadczeń i przedstawienie dobrych i złych praktyk.

Społeczna świadomość problemu
dyskryminacji na rynku pracy rośnie
Z badań SDOLM wynika, że np. kobiety w Niemczech są
dobrze zorientowane na temat swych praw pracowniczych,
natomiast część kobiet w Polsce wciąż myli swe prawa
ustawowe z dobrą wolą pracodawcy. Niemal wszystkie
uczestniczki ankiety zgodziły się, że równość płci zakłada
równe szanse podczas rekrutacji, równy dostęp do szkoleń,
awansu i takie samo wynagrodzenia za pracę na takim samym
stanowisku. Ucieszyło nas, że kobiety są interesowane
prawnymi aspektami przeciwdziałania dyskryminacji na
rynku pracy, a także poszukują informacji o organizacjach
wspierających kobiety w kwestiach równościowych.

Małe i średnie przedsiębiorstwa chcą
poznać przykłady innowacji
Wyniki badań ankietowych SDOLM różniły się w
poszczególnych krajach, jednak w jednym aspekcie okazały
się zbieżne. Niewiele firm może pochwalić się przykładami
dobrej praktyki ułatwiania pracownikom godzenia
obowiązków z życiem rodzinnym. Równe traktowanie płci na
rynku pracy nie zależy często od uprzedzeń, ale od sytuacji
finansowej danej firmy. Małe i średnie przedsiębiorstwa są
zainteresowane możliwościami uzyskania wsparcia
finansowego działań promujących równość płci.

Z przyjemnością
przedstawiamy drugie
wydanie naszego Biuletynu.
Informujemy w nim
o działaniach podjętych
w ramach etapu badawczego
projektu SDOLM - pytaliśmy
kobiety o ich sytuację na rynku
pracy, a także
kontaktowaliśmy się
z przedsiębiorcami, aby
poznać ich nastawienie do
zatrudnienia kobiet.
Życzymy przyjemnej lektury!

Spotkanie
międzynarodowej grupy
roboczej na Sycylii
Trzecie spotkanie projektowe
odbyło się w Palermo
pomiędzy 25 a 28 listopada
2009 r.
Jego głównym celem było
podsumowanie i porównanie
wyników etapu badawczego
w poszczególnych krajach.
W połączeniu z innymi
metodami przeprowadzono
badanie ankietowe odnoszące
się do działań promujących
równość płci, a także
wyzwania stojące przed
bezrobotnymi kobietami oraz
samotnymi matkami
poszukującymi odpowiedniej
pracy.
Wyniki przedstawiono
szczegółowo na stronie
www.sdolm.eu.
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Warsztaty
W marcu 2010 r. każdy z partnerów w projekcie zorganizuje
w swoim kraju dwa warsztaty. Pierwsze przeznaczone będą
dla kobiet, mile będą widziani również mężczyźni
zainteresowani tematem. W drugich warsztatach wezmą
udział przedsiębiorcy.
Celem pierwszych warsztatów będzie zapoznanie kobiet z
przepisami przeciwdziałającymi dyskryminacji; będą one
również miały okazję przeprowadzenia analizy swoich
kompetencji, a także poznać metody poszukiwania pracy.
Podczas warsztatów dla przedsiębiorców dwie firmy z
sektora MŚP zaprezentują swoje przykłady dobrej praktyki w
zakresie równego traktowania i opowiedzą o aktywnej roli
pracodawcy w proponowaniu rozwiązań ułatwiających
godzenie pracy z obowiązkami rodzinnymi. Przedstawione
również
zostaną
możliwości
pozyskiwania
źródeł
finansowania przedmiotowych działań.
Podczas warsztatów zostaną poruszone m. in. następujące
tematy:
· Elastyczny czas pracy
· Telepraca
· Żłobki/przedszkola (specjalne usługi dla rodziców)
· Dofinansowanie opieki nad dziećmi
· Wyrównanie płac
· Równy dostęp do szkoleń
· Równe szanse rozwoju zawodowego
· Przykłady rozwiązań stosowanych w firmach
Chcemy także omówić:
· Przepisy prawne obowiązujące na poziomie krajowym i
europejskim
· Porównanie definicji “równości płci” w rozumieniu społecznym z
definicją prawną
· Konkretne propozycje wsparcia udzielanego pracodawcom
chcącym zatrudnić bezrobotne kobiety

Szczegółowy program warsztatów wraz z listą prowadzących
dostępny będzie na stronie www.sdolm.eu na początku lutego
2010 r.
Jeśli chcesz wziąć udział w warsztatach, wyślij wypełniony
formularz zgłoszeniowy na adres borys.budka@ae.katowice.pl
Więcej informacji: www.sdolm.eu
Borys Budka +48 501 189 299

Czy wiesz, że:
Pracodawca nie ma prawa
pytać kandydata do pracy o
jego stan cywilny, plany
rodzinne, liczbę dzieci itp.,
celem uniknięcia
ewentualnej dyskryminacji?
Kobieta nie musi
wykorzystywać całego
urlopu macierzyńskiego, a
jego część może scedować
na ojca dziecka?
Od stycznia 2010
wprowadzono w Polsce
dodatkowe urlopy
macierzyńskie i ojcowskie?
Docelowo w roku 2014
kobiecie będzie
przysługiwało prawo nawet
do 8 tygodni dodatkowego
urlopu macierzyńskiego?
Od 2012 roku ojciec
wychowujący dziecko, które
nie ukończyło 12 miesiąca
życia, będzie miał prawo do
2-tygodniowego urlopu
ojcowskiego?
Osobie, wobec której
pracodawca naruszył zasadę
równego traktowania w
zatrudnieniu ,sąd może
przyznać odszkodowanie
nie niższe niż minimalne
wynagrodzenie za pracę?

