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Благодарим ви за отделеното време да се 
регистрирате за нашия бюлетин тук. С предишните 
броеве на бюлетина можете да се запознаете тук.  
Ще Ви бъдем благодарни, ако го споделите и с 
други професионалисти, които имат интерес.   

 

 

Скъпи читатели,  

Началото на всяка нова година е точният момент да си 
направим равносметка. Поглеждайки назад към изминалата 
2018 година, можем да кажем, че имаме много с какво да се 
похвалим. Поработихме добре, за да се подготвим за 
настоящата 2019 година:  

✓ В средата на 2018 година създадохме нашия You tube 
канал, заснехме и преведохме на английски, 
италиански, български, литовски, словенски и немски 
език 16 видеа, представящи историите на мъже, които са 
избрали обгрижващи професии. Само за шест месеца те 
бяха гледани над  600 пъти. 

✓ Разработихме Сборник с упражнения за образователно 
ориентиране на момчетата. Партньорите тестваха някои от 
обучителните методи с над 200 студенти, учители и 
кариерни консултанти  в Австрия, Германия и Италия и това 
е само началото. През  2019 година предстоят още 
обучения във всички страни партньори. 

✓ През 2018 г. информацията за проекта достигна 
директно до над  150 момчета в Германия, Словения и 
Литва чрез участие в събитието “Ден на момчетата” и 
насърчителните и информационните ни мероприятия. В 
Австрия през 2017 година вече бяха достигнати 5200 
момчета, участници в “Дните на момчетата”, посветени 
на обгрижващите професии. През новата 2019 година 
продължаваме да работим активно с момчетата в страните 
партньори. 

Проектът продължава да предизвиква интерес във всички 
страни партньори. Представяме го на национални дни на 
отворените врати на училищата (Литва), национални мрежи на 
НПО, работещи с родители и деца, Асоциация на медицинските 
специалисти (България), институции за грижа за деца и възрастни 
хора, основни училища (Словения и Литва) и университети (Италия 
и Германия). Установихме сътрудничество с местни и национални 
институции – Служба по заетосста в Щирия, Австрия; Институт за 
социално образование, Берлин- Бранденбург в Германия;  Министерство 
на труда, семейството и социалните дейности в Словения; Център за развитие на 
образованието в Литва. 

Амбицията ни за 2019 година е да привлечем в нашите 
дискусии, събития и обучения, както и на Европейската 
конференция във Флоренция,  Италия (20 и 21 юни 2019 година) 
още много хора, организации и институции. 

Вижте какво се случи до сега в последните месеци на 2018 
година и какво очакваме да се случи скоро през 2019 
година! 
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1. ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ И 
НАСЪРЧИТЕЛНО МЕРОПРИЯТИЕ ЗА МОМЧЕТА 
В ЛИТВА  
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На 23 ноември, 2018 година Литовският партньор Centre for 
Equality Advancement (CEA) организира насърчително мероприятие за 
момчета под формата на дискусия между мъже учители и момчета – 
участници в националното изложение на училищата “Училище 2030”. 
В сътрудничество с Центъра за развитие на образованието, асоцииран 
партньор на литовската организация, бе подготвена секцията “Галерия на 
професиите ”. 
Мъжете учители, които вече бяха интервюирани и участваха в заснемането на 
видеата по проекта в Литва, поеха ангажимент да споделят своя опит с 
момчетата и да ги насърчат да избират също и професии в областта на 
образованието. Момчетата се включиха активно в дискусията, задаваха своите 
въпроси за предимствата и предизвикателствата на учителската професия, 
както  и за стереотипите по пол при кариерния избор. 

Dissens Institut für Bildung und 
Forschung e.V - Germany 

http://www.dissens.de/ 

 
Партньори: 

 

 
www.genderforschung.at 

 

www.mirovni-institut.si/ 

en/about-the-peace-institute/ 
 

 
www.istitutodeglinnocenti.it 

 
Center of Womenʹs 

Studies and Policies 

www.cwsp.bg 
 

www.gap.lt 
 
 
 

На 24 ноември 2018 година, Centre for Equality Advancement (CEA) 
организира национално информационно събитие “Нуждае ли се 
училището от повече мъже учители?”. Събитието беше 
организирано като работилница за учители от цялата страна, които участваха 
в националното изложение “Училище 2030 ”. 
Работилницата предостави възможност за среща на различни 
експерти от училища, НПО и академичната общност. Екипът на 
CEA представи резултатите от проучването, осъществено в 
рамките на проекта, което показва съдържанието на 
образователните материали и стереотипите при кариерното 
ориентиране, което се провежда в литовските училища . 
Проучването още установи, че учителската професия липсва от 
предложенията, включени в пособията за кариерно ориентиране, 
които се ползват в училище и това повдигна интересна дискусия.  
Участниците коментираха сегрегацията на пазара на труда и завърши 
с предложения за преосмисляне на съдържанието и методите за 
кариерното ориентиране, което трябва повече да е насочено към 
преодоляване на стереотипите по пол. 

 
 

 
 

СЛЕДВАЙТЕ НИ ВЪВ FACEBOOK : 

www.facebook.com/Boysincarework/ 

УЕБСАЙТ НА ПРОЕКТА 

На нашия уебсайт ще намерите 
информация за проекта и  
дейностите, както и новини от 
страните партньори:  

www.boys-in-care.eu 

  

Следвайте ни на нашия 
YOU tube канал, където 
можете да се запознаете 

 с историите на мъжете в 
обгрижващите професии от 
страните партньори. 
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На  25 октомври 2018 година словенският 
партньор  Peace Institute организира 
второто насърчително мероприятие за 
момчета, с интерес към кариерното 
ориентиране. Момчета  от  осми клас на училището 
Božidar Jakac бяха поканени да посетят дома 
за възрастни хора Ljubljana Šiška и да се 
запознаят за перспективите за 
професионално и кариерно развитие и 
условията на работа в сферата на грижите 
за възрастни. Посещението започна с 
кратко въведение за естеството на 
обгрижващите професии и дискусия с 
момчетата. 
Момчетата, училищният съветник и 
екипът на Peace Institute бяха запознати 
от директора на дома с условията на работа 
там. Последва дискусия с мъже, които работят 
в дома - медицински техник, социален 
работник и медицински специалист. 
Показан бе филм за живота в дома и 
последва разговор за образователните и 
професионалните пътища на хората, 
избрали професия в областта на грижите 
за възрастни хора, предимствата и недостатъците 
на тези професии. Домакините споделиха и личен опит 
за работата си и до колко според тях тя може да се 
определи  като  “женска” или  “мъжка “. 

В заключение, момчетата написаха 
своите впечатления за посещението си в 
дома за възрастни хора. 
 
Моица Ферлих от словенския екип по 
проекта, представи насърчителното 
мероприятие “Момчетата могат” в секцията 
добри практики на международната 
конференция “Нестереотипно за стереотипите”, 
която беше организирана от Министерството на труда, 
семейството и социалните  дейности на 19 и 20 октомври 
2018 г.. 
Първият ден от събитието бе посветен на 
дискусии за стереотипите по пол през 
различни теоретични и практически 
аспекти, докато на втория ден бе 
организирана работилница за учители. 
Конференцията бе въвеждащо събитие на 
проект “Европа на училище”, който е 
посветен на стереотипите по пол и 
равенството на жените и мъжете в 
образованието през учебната  2018/19 
година. 
Повече за събитието на словенски език 
вижте на: 
http://www.mddsz. 
gov.si/si/delovna_podrocja/enake_moznosti/ 
tematski_posveti/nestereotipno_o_stereotipih/ 

BOYS CARE 
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3. НАЧАЛО НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА В 
ИТАЛИЯ   

Италианският партньор Istituto degli Innocenti започна 
своята програма за повишаване на капацитета. В 
първите обучения, се включиха студенти, които се 
подготвят за учители. Целта на обученията бе да 
бъдат представени темите - стереотипи по пол,  
социализация, мъжественост и професии, 
свързани с полагането на грижи. 
 
Обучителният курс се състоя от два модула по 4 часа,  
проведени през ноември и декември 2018 г., както и  
онлайн модул, който включва практически упражнения, насочени към преодоляване на стереотипите по пол и 
тяхното влияние върху кариерния избор, както и теоретична част, която представи хоризонталната сегрегация в 
образованието и на пазара на труда на европейско ниво и информация за изследвания, посветени на 
мъжественостите. На 29 ноември 2018 година, първият модул бе представен пред около 80 студенти, 
които бяха много ангажирани в упражненията, разискващи концепциите за мъжественостите. 
Концепцията за обгрижващата мъжественост бе дискутиран в сравнение с концепцията за доминиращата 
мъжественост. Студентите гледаха и коментираха видеата по проекта, представящи мъже в обгрижващите 
професии, които са чудесен инструмент за дискусия по темите стереотипи за грижата и пол. Участниците 
споделиха също и своята мотивация да изберат професия, свързана с грижа, реакциите на обществото към него, и 
как пола се отнася до това. В следващите модули студентите ще продължат да анализират материалите, 
създадени в проекта и ще имат възможност да се срещнат и да поговорят с двама мъже, учители в детска 
градина за техния опит, мотивация и за преодолените пречки.  

  
 

 

4. УЧАСТИЕ В РАБОТИЛНИЦА “ИЗВЪН КАПАНА НА 
КЛИШЕТАТА” В ГЕРМАНИЯ 

 

 

Source: kompetenzz.de | Marc Beckmann  
Даниел Холтерман от екипа на проекта в Германия 
взе участие в работилница, проведена в “Деня на 
момчетата” в Берлин на 31 октомври 2018 година. 
Целта на работилницата бе да се дискутира как 
материалите за “Деня на момчетата” и “Деня на 
момичетата” да се направят в онлайн достъпен 
формат. Младите хора могат да бъдат достигнати 
много по-ефективно с онлайн оферта и лесен достъп 
до материали, които разбиват клишетата по 

отношение на кариерния избор, и ще са чудесно 
допълнение към вече разработените материали за 
провеждането на тези дни в Германия.  
Екипът в Германия организира и работилница 
“Образование, без стереотипи по пол” в Берлин в 
рамките на  “Дена на образованието”, проведен в 
Берлин на 12 ноември 2018 година.   

Освен представяне на проекта, екипът в Германия 
разгледа методите за насърчаване на момчетата да 
избират професии в социалната, образователната 
област и медицинските грижи. 

Следващото обучение по проекта за учители, кариерни 
консултанти и други заинтересовани специалисти ще се 
състои от 28.2. до 01.03. 2019 в SFBB, Берлин. Темите на 
обучението ще са работа, пазар на труда и пол, 
мъжественост, грижа и стереотипи по пол. Ще бъдат 
показани и тествани различни методи, подходящи 
за работа с момчета. Повече информация, можете 
да намерите тук. 
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ПРОГРАМАТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ПРОДЪЛЖАВА В АВСТРИЯ 
И ПРЕЗ 2019 ГОДИНА 

 

Екипът по проекта в Австрия проведе 5 обучителни 
семинара, на които участваха 60 учители, експерти, 
работещи с момчета, образователни и кариерни 
консултанти във Виена, Баден, Грац, и два пъти в 
Клагенфурт, Австрия.  

Първият модул бе посветен на обгрижващата 
мъжественост, хоризонталната сегрегация на пазара на 
труда, но също така и на методи за работа с момчета.  

Бе разпространена информация за “Деня на момчетата” в 
Австрия и бяха показани материалите, разработени от 
Министерство на образованието в Австрия. 

През 2019 година по проекта следват обучения в 
Инсбрук (25 март , 24 април), Виена (26 март, 25 
април), Айнщад (28 март, 11 април) и Линц (29/30 
март, 26/27 април). 

Партньор за провеждане на насърчителните 
мероприятия в Австрия е Службата по заетостта  
(AMS) в Щирия. Там ще бъдат организирани 
специални курсове, които ще укрепят 
сътрудничеството между Службата по 
заетостта и Асоциацията на мъжете и 
равнопоставеността на половете в Щирия. На 
16 октомври 2018 година се проведоха 
първите 6 часови обучения в Грац, на които 
беше дадена възможност да се обмисли 
прилагането на проекта в региона и да се 
продължи едно дългогодишно сътрудничество 
между австрийския партньор и местните 
власти. Австрийският партньор междувременно 
разработи игра с карти, които използва в своите 
обучения. Картите информират за различни професии 
под формата на въпроси и отговори за основните им 
характеристики: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Съдържанието на 
настоящата публикация      
е отговорност 
единствено на 
партньорите по 
проекта и по никакъв 
начин не отразява 
възгледите на 
Европейската комисия.  

 

 

 

 

Проектът е съфинансиран от Програма 
"Права, равенство и гражданство" на 
Европейския съюз. 

  

Cъфинансиран от: 

В Германия: 
 

 

 

В Австрия: 
 

 
  

 
 

 

     


