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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

«Ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής στο πλαίσιο
των αλλαγών στην οικογένεια και στην αγορά
εργασίας στην Ελλάδα - WORLBAL»
έργο με κωδικό ΕΟΧ GR07/3939
Το έργο «Ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής στο
πλαίσιο των αλλαγών στην οικογένεια και στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα» εντάσσεται στο πλαίσιο του
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2009-2014 – Τομέας Προτεραιότητας: Ακαδημαϊκή Έρευνα, με Διαχειριστή τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Το
έργο υλοποιείται από το «Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας
και Παιδιού (ΚΜΟΠ)» ως συντονιστή και με εταίρους το
«Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)», το «Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ΣΔΓ)» και το
«Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
της Ισλανδίας».
Η ανάγκη για την εναρμόνιση της επαγγελματικής με
την ιδιωτική ζωή άρχισε σταδιακά να αποκτά βαρύνουσα σημασία τα τελευταία 20 χρόνια εξαιτίας της αυξημένης συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση σε
όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και λόγω των σημαντικών αλλαγών στα οικογενειακά πρότυπα. Εξάλλου,
η ισόρροπη συμμετοχή των γυναικών και των ανδρών
τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στην οικογενειακή/
ιδιωτική ζωή αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.
Ο γενικός στόχος του έργου είναι αφενός να τεκμηριώσει και να αξιολογήσει τις ανάγκες και τις προσδοκίες
των εργαζόμενων γυναικών και αφετέρου να προσδιορίσει πώς αυτές βιώνουν τη συμφιλίωση της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής στην Ελλάδα σε
περίοδο οικονομικής κρίσης.

Ειδικότερα το έργο έχει τους ακόλουθους επιμέρους
στόχους:
I) Έναν περιγραφικό στόχο: να αναδείξει τις αλλαγές
που έχουν επέλθει στη ζωή – επαγγελματική και οικογενειακή - των γυναικών εξαιτίας της οικονομικής κρίσης,
να περιγράψει τις γενικότερες αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην οικογένεια και στις ενδο-οικογενειακές
σχέσεις, να καταγράψει τους παράγοντες που έχουν
επηρεάσει την απασχόληση και την οικογενειακή ζωή,
και να αναδείξει τις προτεραιότητες για την εφαρμογή
αποτελεσματικών πολιτικών σχετικά με τη συμφιλίωση
της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής κατά τη
σύγχρονη περίοδο.
II) Έναν επεξηγηματικό στόχο: να παρέχει εμπειρικά
δεδομένα που να τεκμηριώνουν τις ανάγκες και τις
προσδοκίες των εργαζόμενων γυναικών με ανήλικα
παιδιά όπως: γυναίκες επιχειρηματίες, γυναίκες επιστήμονες, αυτοαπασχολούμενες, μισθωτές, άνεργες και να
προχωρήσει σε βαθύτερη ανάλυση καταγράφοντας την
προσωπική εμπειρία τους, τις ανάγκες, τις δυσκολίες
και τις στρατηγικές των γυναικών προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν να εργάζονται ή να ενταχθούν
στην αγορά εργασίας σε περίοδο οικονομικής κρίσης.
III) Έναν πρακτικό στόχο προσανατολισμένο στην
παραγωγή πολιτικής: α) Να χαρτογραφήσει τις υφιστάμενες πολιτικές και καλές πρακτικές που υπάρχουν
σε ευρωπαϊκό, διεθνές και εθνικό επίπεδο σχετικά με
τις υφιστάμενες παροχές και διευκολύνσεις για τους
εργαζόμενους γονείς με μικρά /ανήλικα παιδιά και τις
προβλεπόμενες υπηρεσίες φύλαξης παιδιών και β) να
διερευνήσει τις προτεραιότητες για την ανάπτυξη και το
σχεδιασμό μιας πιο αποτελεσματικής πολιτικής στο ζήτημα συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής/
ιδιωτικής ζωής των γυναικών/μητέρων στην Ελλάδα σε
περίοδο κρίσης.

www.worlbal.eu
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Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται οι εξής δράσεις/πακέτα εργασίας:
1. Επισκόπηση Βιβλιογραφίας
Η επισκόπηση βιβλιογραφίας στοχεύει στη συστηματική συλλογή και καταγραφή της διεθνούς και ελληνικής
βιβλιογραφίας αναφορικά με τις αλλαγές στη δομή της
οικογένειας, στις οικογενειακές συμπεριφορές σχετικά
με τις οικογενειακές υποχρεώσεις και τη φροντίδα των
μικρών παιδιών, στην απασχόληση των γυναικών και
των ανδρών και στο ζήτημα της συμφιλίωσης μεταξύ
εργασίας και οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής και στις έμφυλες ανισότητες. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις επιπτώσεις που έχει η οικονομική κρίση στην απασχόληση
των ανδρών και των γυναικών τόσο στον τομέα της
απασχόλησης όσο και στην ιδιωτική ζωή.
2. Εμπειρική έρευνα σε δείγμα γυναικών ηλικίας
(25-45 χρόνων)
Πραγματοποίηση έρευνας πεδίου με δομημένο ερωτηματολόγιο, προκειμένου να αξιολογηθούν οι επαγγελματικές-οικογενειακές ανάγκες, προτιμήσεις και προσδοκίες για το μέλλον των απασχολούμενων γυναικών
ηλικίας (25-45 χρόνων) στο πλαίσιο της επαγγελματικής
και της ιδιωτικής ζωής τους. Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί σε μια μητροπολιτική περιοχή (Αττική), σε δύο
επαρχιακές πόλεις και σε δύο αγροτικές περιοχές.
3. Μελέτες Περιπτώσεων για τη συμφιλίωση
εργασίας-οικογένειας
Διεξαγωγή 6 μελετών περίπτωσης σε εργαζόμενες ή
άνεργες γυναίκες με ποιοτική μεθοδολογική προσέγ-

γιση και ημι-δομημένες συνεντεύξεις για την κατανόηση του εργασιακού και οικογενειακού βίου των γυναικών και την σε βάθος διερεύνηση των δυσκολιών, των
προσδοκιών και των αναγκών τους σε περίοδο οικονομικής κρίσης.
4. Εκτίμηση και αξιολόγηση δημόσιων πολιτικών
και πρακτικών
Καταγραφή και αξιολόγηση των υφιστάμενων δημόσιων πολιτικών και συγκέντρωση των Καλών Πρακτικών
σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο.
5. Σύνθεση πολιτικής και διατύπωση προτάσεων
Τα ευρήματα των εμπειρικών ερευνών καθώς και η καταγραφή και αξιολόγηση των υφιστάμενων πολιτικών
θα ενσωματωθούν σε ένα σύνολο τελικών προτάσεων
πολιτικής το οποίο θα τροφοδοτήσει την τρέχουσα συζήτηση σχετικά με την εξισορρόπηση της εργασίας και
της ιδιωτικής ζωής των γυναικών στη χώρα μας σε περίοδο κρίσης.
6. Διάχυση και εκμετάλλευση των
αποτελεσμάτων του έργου
Το συγκεκριμένο πακέτο εργασίας αποβλέπει στην
αποτελεσματική διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου σε επιστημονικό επίπεδο και σε επίπεδο δημόσιας πολιτικής με τη συνεργασία όλων των
εταίρων.

φορεισ υλοποιησησ
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