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Nacionaliniai personalo vadybininkų susitikimai
2012 m. gegužės - birželio mėnesiais
visose šešiose Genco projektą įgyvendinančiose šalyse organizuojami nacionaliniai personalo vadybinikų susitikimai.
Susitikimų metu žmogiškųjų išteklių vadybininkai turės galimybės diskutuoti
lyčių lygybės įgyvendinimo darbovietėje
klausimais, pasidalyti turima gerąja
patirtimi bei naujomis idėjomis.
Kiekviename iš šešių susitikimų bus
analizuojamos skirtingos lyčių lygybės
įgyvendinimo darbovietėje temos.
Susitikimus ves Genco projekto partneriai. Jie pristatys projekto rezultatus
bei projekto metu surinktų gerųjų praktikų pagrindu inicijuos dalyvių diskusijas,
skatindami pasikeisti jų nuomonėmis bei
patirtimi.

Lietuvos nacionalinio susitikimo tema Darbo ir asmeninio gyvenimo derinimas
Šiame susitikime bus aptariamos darbo ir
šeimos derinimo galimybės motinystės,
tėvystės ir vaiko priežiūros atostogų bei
pertraukos karjeroje atvejais, lankstaus
darbo laiko derinimo galimybės, moterų
teisių darbo vietoje apsauga teikiant vaiko
priežiūros paslaugas bei užtikrinant nėščiųjų
ir sugrįžusiųjų po gimdymo atostogų moterų
apsaugos priemones darbo vietoje, galima
pagalba darbuotojams derinantiems darbą
bei įsipareigojimą prižiūrėti neįgalius ar
vyresnio amžiaus šeimos narius bei kiti
klausimai.
Nacionalinis susitikimas Lietuvoje vyks
2012 metų gegužės mėnesio 25 dieną
Kaune viešbutyje “Daniela”.
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Tarptautinė Genco projekto konferencija

Europinis lyčių lygybės priemonių rinkinys

Genco projektas siūlo galimybę žmogiškųjų išteklių

Genco projekto metu sukurtas Europinis lyčių lygybės

vadybininkams “mokytis iš geriausių” ir kviečia į

priemonių rinkinys - patogi naudoti moderni kompiu-

tarptautinę konferenciją ”Lyčių
Lyčių lygybė darbovietėje”,
darbovietėje

terinė programa, pateikianti geruosius lyčių lygybės

kuri vyks 2012 m. rugsėjo 13 dieną Atėnuose.

įgyvendinimo darbovietėse pavyzdžius.

Konferencijoje dalyvaus bei pranešimus lyčių lygybės

Iš įvairių Europos šalių surinktos įmonėse bei aukštojo

įgyvendinimo darbovietėje tema skaitys gerai žinomi

moklso institucijose taikomos lyčių lygybės įgyvendinimo

mokslininkai, pramonės įmonių ekspertai bei Europos

priemonės taps puikiais pavyzdžiais žmogiškųjų išteklių

institucijų atstovai.

vadybininkams jų darbe.

Daugiau informacijos:
www.gender-competence.eu

Tęsinys - sekančiame puslapyje->

Europinis lyčių lygybės priemonių rinkinys

-> Pradžia - pirmame puslapyje
Jau dabar yra surinkti gerųjų praktikų pavyzdžiai, kurie buvo išbandyti bei teigiamai įvertinti bandomųjų tarptautinių
mokymų metu.

Pateiktuose atvejuose detaliai aprašomos organizacijos ir jose įgyvendinamos konkrečios lyčių

lygybės priemonės, jų poveikis bei nauda organizacijai. Priemonių rinkinyje pateikiamos gerosios praktikos iš šešių
projekto partnerių bei kitų Europos šalių (Liuksemburgo, Portugalijos bei Šveicarijos). Tai išsamus tarpautinis rinkinys, iš kurio galima pasisemti naudingų praktinių žinių bei patirties.
Priemonių rinkinyje pateiktos gerosios praktikos skirstomos pagal aštuonias veiklos sritis. Siekiant padėti vartotojui
grečiau susirasti konkrečią situaciją atitinkantį pavyzdį, sudaryta galimybė paiešką atlikti pagal raktinius žodžius.
Nuo 2012 m. birželio mėnesio Europinis lyčių lygybės priemonių rinkinys patalpintas projekto svetainėje www.gender-competence.eu

Genco projektas

Genco projekto partnerystė

Genco projektas sutelkia Europos šalių septynių orga

Projekto koordinatorius

-nizacijų profesionalų žinias bei patirtį įgyvendinant
lyčių lygybę darbovietėse. Projektu siekiama paskatinti žmogiškųjų išteklių profesionalus įgyvendinti lyčių
lygybės priemones jų darbo aplinkoje.
Europiniame lyčių lyčių lygybės priemonių rinkinyje
pateikiamos Europos organizacijų įgyvendinančių
lyčių lygybę darbovietėje gerosios praktikos.

Dortmundo technikos universitetas
Sozialforschungsstelle Dortmundas (sfs),
Vokietija
Projekto partneriai
Berlyno technikos universitetas
Įrankių ir industrijos gamybos institutas
Lyčių ir įvairovės organizacijose departamentas,
Vokietija
ALBA aukštoji verslo mokykla, Graikija

Projekto metu visose partnerių šalyse organizuoti
nacionaliniai personalo vadybininkų susitikimai bei
2012 m. rugsėjį Atėnuose surengta tarptautinė
konferencija paskatins daugumą Europos kompanijų
bei švietimo organizacijų plėtoti lyčių lygybę.

Lyčių studijos, Čekijos Respublika
Austrijos visuomenė už aplinką ir technologijas
(ÖGUT), Austrija
UKRC: Lyčių lygybės pažanga moksle,
inžinerijoje ir technologijose, Jungtinė Karalystė

