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Dar ir ðiandien daugelis  
ðeimø susiduria su darbo 

ir ðeimos suderinamumo  
problemomis, dël kuriø vienas 

ið ðeimos nariø, daþniausiai 
moteris, turi pasitraukti ið darbo 

rinkos.

Nepaisant kai kuriø darbdaviø kuriamø 
ðeimai palankiø darbo vietø, vis tik ðios iniciatyvos nëra 

plaèiai paplitusios ir pripaþintos Europos Sàjungos ðalyse. 

Todël ypaè svarbu skatinti ið apaèios aukðtyn“ iniciatyvas, átraukiant 
paèius darbuotojus á ðeimai palankiø priemoniø ágyvendinimà jø darbovietëse.

„

ESAMOS DARBO IR 
ÐEIMOS SUDERINAMUMO 
SITUACIJOS PARTNERIØ ÐALYSE 
ANALIZË

GERØJØ PRAKTIKØ RINKINYS

broðiûra  „Gerosios darbo ir ðeimos suderinamumo praktikos“,

  DVD su vaizdo filmø rinkiniu; 

e-VADOVËLIS „ÐEIMOS MOKYMAI DARBO IR ÐEIMOS SUDERINAMUMO 
KLAUSIMAIS“

REKOMENDACIJOS ÐEIMOS KONSULTANTAMS
  

, kurioje pateikiami lyèiø 
lygybës planavimo darbo vietose atvejai. 
Remiantis ðia analize, apibrëþiami 
gebëjimai, bûtini konsultantui, dirbanèiam su 
ðeimos nariais, kuriems kyla problemø derinant 
darbà ir ðeimà.

, kuriame pateikiama asmeninë darbuotojø, 
turëjusiø naudos ið ðeimai palankiø priemoniø taikymo, patirtis. Ðá rinkiná sudaro: 

  

, kuriame pateikiami novatoriðki mokymo moduliai darbo ir ðeimos 
suderinamumo tema, siekiant padëti besimokantiems asmenims ugdyti savo 
socialines ir pilietines kompetencijas lyèiø lygybës, ðeimai palankiø darbo vietø kûrimo 
bei darbo ir ðeimos suderinamumo srityse. 

, kaip turi bûti organizuojami 
darbo  ir ðeimos suderinamumo mokymai dirbantiems ðeimos nariams, bei kaip 
skatinti aktyvø dirbanèiø ðeimos nariø ásitraukimà á ðeimai palankiø iniciatyvø 
ágyvendinimà savo darbovietëse. 
 

ü
ü

Apmokomi asmenys – ðeimos nariai, susiduriantys su darbo ir ðeimos 
suderinamumo problemomis;
Suaugusiøjø ðvietëjai – konsultantai, vedantys  darbo ir ðeimos 
suderinamumo tema;
Suaugusiøjø ðvietimo organizacijos, profesinës sàjungos, ðeimø 
asociacijos, nevyriausybinës organizacijos, norinèios pritaikyti paruoðtà 
mokymo medþiagà savo klientams.

mokymus

                                      iðvystyti paþangø poþiûrá á darbo ir 
ðeimos suderinamumo mokymus visai ðeimai bei ugdyti 
darbuotojø gebëjimà patiems prisidëti prie ðeimai 
palankiø iniciatyvø ágyvendinimo savo darbovietëje ir taip 
iðlikti aktyviais darbo rinkoje. 

Tëvystës/motinystës/vaiko prieþiûros atostogos;
Vaikø, pagyvenusiø þmoniø ar asmenø su negalia prieþiûros institucijø 
suteikiamos paslaugos;  
Lankstus darbo organizavimas;
Darbuotojø, gráþtanèiø á darbo rinkà po pertraukos dël ðeiminiø prieþasèiø, 
apmokymas/perkvalifikavimas.

Darbo ir ðeimos suderinamumo tema apmokyta 160 ðeimos nariø;
Suteiktos individualios  konsultacijos  darbo ir ðeimos suderinamumo 
klausimais  50  dirbanèiø ðeimos nariø;
Savarankiðkai mokytis apie ðeimai palankiø priemoniø taikymà darbo 
vietose paskatinta 400 ðeimø;
Parengta 16 ðeimos konsultantø darbui su ðeimomis, susidurianèiomis 
su darbo ir ásipareigojimø ðeimai suderinamumo problemomis; 
Supaþindinta su ðeimos konsultanto vaidmeniu darbo ir ðeimos 
suderinamumumo srityje 70 suaugusiøjø ðvietëjø ir kitø socialiniø 
partneriø.
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