Ar žinojote, kad?
25 – 44 metų europietės moterys kasdien
vaikų priežiūrai skiria triskart daugiau
laiko nei vyrai.
Pripažinta, kad siekiant lyčių lygybės
būtina teikti pirmenybę moterų dalyvavimo darbo rinkoje bei vaiko priežiūros
laiko pasidalijimui tarp vyrų ir moterų
skatinimui.
Siekiant pakeisti susiklosčiusią padėtį
ir įvairiais būdais skatinti moterų dalyvavimą socialiniame ir ekonominiame
gyvenime, diegiama darbo ir šeiminio
gyvenimo derinimą skatinanti politika.
Pagrindinis tokios politikos tikslas – skatinti pusiausvyrą tarp darbo ir šeiminio
gyvenimo ES valstybėse narėse.
Šiame informaciniame lapelyje jums
pristatomos EIGE studijos ir tyrimai, taip
pat platus instituto Išteklių ir dokumentacijos centro išteklių rinkinys.

„Užtikrindami vienodą moterų ir vyrų prieigą prie darbo rinkos
skatiname ne tik ekonomikos augimą. Taip užtikriname ir vienodą
būsimų pensijų ir viso gyvenimo uždarbio padalijimą, geresnį
neapmokamo darbo pasidalijimą ir ypač geresnį buitinių ir
priežiūros pareigų pasiskirstymą. Būtent tai ir yra lyčių lygybė.“
Virginija Langbakk, Europos lyčių lygybės instituto direktorė

Dokumentacijos centras
ir biblioteka
EIGE Išteklių ir dokumentacijos centro
paieškos
priemonė
suteikia prieigą prie
daugiau kaip 52 000
šaltinių apie darbo ir
šeiminio gyvenimo
derinimą 28 ES valstybėse narėse, įskaitant
politikos dokumentus,
pilkąją literatūrą, elektroninius išteklius, knygas, straipsnius ir duomenų bazes.
„EuroGender“
Europos lyčių lygybės
tinklas – elektroninė erdvė keistis žiniomis apie
moteris ir ekonomiką su
sprendimų priėmėjais ir
ekspertais.

Žinių centras
Šioje EIGE Išteklių ir dokumentacijos centro dalyje
saugomos EIGE parengtos
darbo ir šeiminio gyvenimo
derinimo srities publikacijos
ir duomenų bazės. EIGE ataskaitoje „Moterys ir ekonomika. Darbo ir šeiminio
gyvenimo
derinimas,
kaip lygaus dalyvavimo
darbo rinkoje sąlyga“
(angl. Women and the
Economy – Reconciliation
of Work and Family Life as
a Condition of Equal Participation in the Labour Market)
siūlomi pasiektos šioje srityje
pažangos vertinimo rodikliai.
Be to, šiuos duomenis galite
rasti EIGE duomenų bazėje
„Moterys ir vyrai ES.
Faktai ir skaičiai“.

Jei ieškote:
• prieigos prie daugiau kaip 52 000 išteklių apie darbo ir šeiminio gyvenimo
derinimą, kaip antai informacijos apie:
- užimtumo politiką ir profesijos
pasirinkimą,
- lanksčias darbo valandas ir darbą ne
visą darbo dieną,
- vaikų priežiūrą ir vaiko priežiūros
atostogas,
- priežiūros teises ir vaikų darželius,
- namų ūkio ekonomiką;
• centrinio informacijos šaltinio Europoje apie lyčių lygybę 28 ES valstybėse
narėse;
• nuolat atnaujinamų išteklių;
• išteklių keliomis kalbomis;

Visa tai rasite Europos lyčių lygybės
instituto Išteklių ir dokumentacijos
centre (RDC)!

Apsilankykite EIGE Išteklių ir
dokumentacijos centre RDC:
www.eige.europa.eu, ir rasite
per 250 000 išteklių lyčių lygybės
Europos Sąjungoje tema!

Partneriai:
Prieiga prie visų lyčių lygybės informacijos išteklių suteikiama bendradarbiaujant su pagrindiniais
Europos dokumentacijos ir informacijos centrais lyčių lygybės tema:

Išteklių ir
dokumentacijos
centras
Jūsų informacijos apie
lyčių lygybę portalas

Amazone – Moterų ir vyrų lygybės
informacijos išteklių
centras Briuselyje

Cid-femmes et genre – Informacijos
ir dokumentacijos moterų ir lyčių
klausimais centras Liuksemburge

Ariadne – Moterų tyrimų
dokumentacijos centras prie
Austrijos nacionalinės bibliotekos

ETUI – Europos profesinių sąjungų
instituto dokumentacijos centras

Atria – Lyčių lygybės ir moterų
istorijos institutas Amsterdame

Berlyno Humbolto universiteto
Tarpdisciplininių studijų lyčių
tematika centro biblioteka lyčių

Biblioteca delle Donne –
Italijos moterų biblioteka Bolonijoje

KVINFO – Danijos tyrimų
bei informacijos centras lyčių,
lygybės bei įvirovės klausimais

Lyčių ir lygybės biblioteka ir istorinis
archyvas prie Graikijos Lyčių lygybės
Generalinio sekretoriato Atėnuose

KvinnSam – Geteborgo universiteto
Nacionalinė lyčių studijų išteklių
biblioteka

Europos lyčių lygybės instituto (EIGE)
Išteklių ir dokumentacijos centras

Kontaktinė informacija

E. paštas: eige.sec@eige.europa.eu

EIGE Europos lyčių lygybės institutas

http://www.eige.europa.eu
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http://www.twitter.com/eurogender

LT-01103 Vilnius

http://www.facebook.com/eige.europa.eu

LIETUVA

http://www.youtube.com/eurogender

+370 5 215 7444

http://www.eurogender.eige.europa.eu

Norėdami surengti nedidelį renginį lyčių tema EIGE Išteklių ir dokumentacijos centro
RDC patalpose, užpildykite elektroninę formą, kurią rasite čia: http://eige.europa.eu/rdc-entrypoint-event, ir parašykite mums el. paštu rdc.info@eige.europa.eu
Norėdami apsilankyti Vilniuje įkurtoje specializuotoje bibliotekoje, kreipkitės el. paštu
rdc@eige.europa.eu.
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Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) yra nepriklausoma Europos Sąjungos įstaiga, kurios tikslas –
prisidėti prie lyčių lygybės skatinimo, įskaitant lyčių aspekto integravimą į visų sričių ES politiką ir jos
pagrindu formuojamą nacionalinę politiką, kovoti su diskriminacija lyties pagrindu, taip pat didinti ES
piliečių supratimą apie lyčių lygybę. Daugiau informacijos rasite EIGE interneto svetainėje (eige.europa.eu).

Darbo ir šeiminio
gyvenimo derinimas

