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Sytuacja kobiet na rynku pracy nie jest najlepsza. Wiele mówi sie o nierównych szansach, dyskryminacji, znane

jest równiez zjawisko "szklanego sufitu"

Sytuacja kobiet na rynku pracy nie jest najlepsza, Wiele mówi sie o nierównych szansach, dyskryminacji, znane jest równiez

zjawisko "szklanego sufitu" tzn, bariery hamujacej rozwój zawodowy kobiet w porównaniu z mezczyznami.

Czynnikiem, który w glównej mierze determinuje sytuacje kobiet na rynku pracy jest funkcja opiekuncza kobiet pelniona

w rodzinie, Kobiety nie tylko rodza i wychowuja dzieci, to równiez one najczesciej opiekuja sie osobami chorymi, starszymi

rezygnujac z kariery zawodowej,

Wymienione kwestie stanowily kluczowy temat zorganizowanej w kwietniu b,I', przez ASH Centrum Badarl i Analiz Rynku Sp, z 0,0,

konferencji "Kobieta Pracujaca ... " na (nie)przyjaznym rynku pracy" pod honorowym patronatem f\1inister Joanny

Kluzik-Rostkowskiej.

Celem konferencji bylo dotarcie do instytucji rynku pracy, bezrobotnych kobiet oraz wszelkich organizacji zaangazowanych

w dzialalnosc na rzecz aktywnosci zawodowej kobiet, oraz przekazanie im najnowszych analiz dotyczacych sytuacji kobiet na

rynku pracy, które powstaly w ramach projektu wspólfinansowanego ze srodków Europejskiego Eunduszu Spolecznego Unii

Europejskiej: SYSTEM AKTYiI!lIZAOI ZAWODOVvEJ KOBIET - ",KOBIETA PRAcLUAc/L': Jednak nadrzednym celem spotkania, bylo

wzbudzenie szerokiej dYSkUSjipomiedzy instytucjami, które w rozmaity sposób wplywaja na zycie zawodowe kobiet, a samymi

kobietami, których te dzialania dotycza} a które nieczesto maja okazje wypowiedziec sie czego tak naprawde potrzebuja.

W konsekwencji udalo sie osiagnac lepsze zrozumienie problemu oraz wskazanie mozliwych rozwiazan.

Caly projekt skladal sie z dwóch etapów. Pierwszy obejmowal badania ogólnopOlSkie (prowadzone metoda ankietowa) oraz

badania poglebione prowadzone w 4 regionach Polski, których wynikiem byl opis aktualnej sytuacji kobiet na rynku pracy,

Stanowily one solidna podstawe do rozwazan na temat mozliwych dzialall zaradczych i polepszajacych ze strony zarówno rzadu

i pracodawców, jak i samych kobiet Drugim etapem bylo przeprowadzenie akcji informacyjnej, w ramach której przekazywano

najwazniejsze informacje z badan. Akcja polegala na zorganizowaniu cyklu seminariów i konferencji regionalnych, a takze na

zorganizowaniu ogólnopolskiej konferencji podsumowujacej. W jej trakcie poruszano temat m.in,: równouprawnienia kobiet,

polityki prorodzinnej jak równiez segregacji zawodowej. Zastanawiano sie tez nad nowymi formami zycia zawodowego kobiet

Wsród zaproponowanych rozwiazan najbarciziej obieCUjacy wydaje sie pl'Ojekt stworzenia zlobków, przedszkoli w miejscu pracy,

telepraca oraz pmrnocja partnerskiego ukladu w mdzinie. Rozwiazania te moga przyczynic sie do wyrównania szans zawodowych

kobiet i mezczyzn, a tym samym umozliwic pogodzenie zycia rodzinneCJoi zawodowego,
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