
ŠEIMOS IR
DARBO BALANSAS:

KODĖL REIKIA JO SIEKTI IR KAIP TAI UŽTIKRINTI

TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA

12:30–16:00 val.2022 m. gegužės 31 d.

LR Seimo Konstitucijos salė, Gedimino pr. 51, Vilnius
 

DATA: LAIKAS:

VIETA:



Š. m. gegužės 31 d. Lygių galimybių plėtros centras kartu su Lygių galimybių
kontrolieriaus tarnyba ir LRS Žmogaus teisių komitetu organizuoja tarptautinę
konferenciją „Šeimos ir darbo balansas: kodėl reikia jo siekti ir kaip tai užtikrinti“.

Konferencijos tikslas – aptarti įstatymuose numatytas politikos priemones, kurios
skatina asmenis arba trukdo jiems derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus,
pasidalyti Europos šalių patirtimi siekiant tėčius labiau įtraukti į vaiko priežiūrą,
diskutuoti apie galimybes formuoti dviejų maitintojų ir dviejų globėjų šeimos
modelį.

Šiuo metu Lietuvoje vykdomos šeimos ir su vaiko priežiūra susijusios politikos
priemonės ne tik neskatina šeimos bei darbo pusiausvyros, bet priešingai – dar
labiau sustiprina naštą moterims vaiko priežiūros srityje, skatina tradicinį darbų
pasidalijimą tarp moterų ir vyrų, o galiojanti tėvystės atostogų tvarka nėra palanki
tiesioginiam tėčių įsitraukimui į ankstyvąjį vaikų ugdymą ir priežiūrą. Tėvams
veiksmingai derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus trukdo ir kokybiškų vaiko
priežiūros paslaugų trūkumas. Dėl to didėja moterų darbo namuose krūvis, kartu
tai tampa kliūtimi jų profesiniam užimtumui, riboja darbo ir karjeros galimybes,
didina moterų ir vyrų atlyginimo atotrūkį.

Konferencijoje bus pristatomos Lietuvos ir ES šalių teisiškai įtvirtintos šeimos ir
darbo įsipareigojimų derinimo priemonės, aptariamas jų poveikis individualiems
pasirinkimams derinant vaiko ar kitų šeimos narių priežiūrą ir profesinę karjerą,
pasidalyta gerąja patirtimi, patvirtinančia, kad vyrų įsitraukimas į vaiko priežiūrą
naudingas ir tėčiams, ir mamoms, ir visai visuomenei.

Konferencijos dalyviams bus suteikta sinchroninio vertimo paslauga.

Gyvai dalyvausiančių asmenų registracija vyksta iki gegužės 27 d. imtinai.

Užsiregistravusiems (-ioms) dalyviams (-ėms) el. paštu bus atsiųsta nuoroda į
„Microsoft Teams“ platformą, kurioje konferenciją stebėti bus galima nuotoliniu
būdu.

Konferencija bus transliuojama ir „YouTube“ platformoje. 

Tarptautinė konferencija organizuojama įgyvendinant Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ir Lygių galimybių plėtros centro vykdomą projektą „Visi
apie tai kalba: darbo ir asmeninio gyvenimo derinimas virsta realybe“. Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo
programos (2014–2020) lėšomis (sutarties su Europos Komisija Nr. 881615 – BALANCE – REC-AG-2019 / REC-RGEN-WWLB-AG-2019).

REGISTRUOTIS

APIE KONFERENCIJĄ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTmdXwbih7L_4tbQcC5h-4XgnxFycvhOX-6S9isOU7-45vWw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTmdXwbih7L_4tbQcC5h-4XgnxFycvhOX-6S9isOU7-45vWw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTmdXwbih7L_4tbQcC5h-4XgnxFycvhOX-6S9isOU7-45vWw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTmdXwbih7L_4tbQcC5h-4XgnxFycvhOX-6S9isOU7-45vWw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTmdXwbih7L_4tbQcC5h-4XgnxFycvhOX-6S9isOU7-45vWw/viewform


PROGRAMA
ATIDARYMAS

12:30–13:00

Viktorija Čmilytė–Nielsen, LR Seimo Pirmininkė
Tomas Vytautas Raskevičius, LRS Žmogaus teisių komiteto primininkas
Birutė Sabatauskaitė, lygių galimybių kontrolierė

Dalyvių priėmimas prie kavos ar arbatos puodelio

PRANEŠIMAI

13:15–13:35
Dr. Jolanta Reingardė, Europos lyčių lygybės instituto (EIGE)
Tyrimų grupės vadovė

Šeimos ir darbo derinimo iššūkiai ES kontekste

13:35–13:55

Dr. Elli Scambor, Graco vyriškumo studijų ir lyčių lygybės instituto
ekspertė (Austrija) 

Aktyvų vyrų įsitraukimą į vaiko priežiūrą skatinančios ES
politikos priemonės 

Konferenciją moderuoja Mintautė Jurkutė, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ekspertė.
Konferencijos dalyviams bus suteikta sinchroninio vertimo paslauga.

13:55–14:15

Dr. Marc Gärtner, Graco vyriškumo studijų ir lyčių lygybės instituto
ekspertas (Austrija, Vokietija) 

Vyrai, vaiko priežiūra ir lyčių lygybė: kokią naudą tai
sukuria vyrams ir organizacijoms 

14:15–14:30 Klausimai

PERTRAUKA

14:30–14:50 Kavos ir arbatos pertrauka

DISKUSIJA

14:50–16:00

Moderatorius:
Donatas Paulauskas, „Ignitis grupės“ žmonių gerovės, įvairovės ir
įtraukties vadovas

Diskusija: kodėl ir kaip reikia siekti šeimos bei darbo
įsipareigojimų derinimo? 

Diskutantai (-ės):
Tomas Vytautas Raskevičius, LRS Žmogaus teisių komiteto pirmininkas
Birutė Sabatauskaitė, lygių galimybių kontrolierė
Liisa Pakosta, Estijos lyčių lygybės ir lygių galimybių komisarė 
Vytautas Šilinskas, LR socialinės apsaugos ir darbo viceministras
Dr. Vilana Pilinkaitė Sotirovič, Lygių galimybių plėtros centro ekspertė

13:00–13:15 Sveikinimo žodžiai


