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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. 

Уважаеми читатели, 

Представяме на вашето внимание последните 

новините от нашия проект! 

През изминалите няколко месеца работихме по 

заснемането на интервюта с мъже, работещи в сферата 

на грижите в някои от нашите страни партньори - 

Италия, Литва и България. Интервютата показаха, че 

независимо от това дали тези мъже работят в частната 

или в публичната сфера, за тях е еднакво 

удовлетворяващо да работят в образованието или 

здравеопазването, сфери, свързани с полагането на 

грижи, които несправедливо се свързват единствено с 

професионален избор, подходящ най-вече за момичета 

и жени. 

Мъжете в професиите, свързани с грижи ни разказаха 

как се чувстват в работната си среда, какво са научили и 

защо биха препоръчали тези професии и на други 

мъже. 

За да информират за възможностите за кариерно 

развитие в тези професии, някои от нашите партньори 

(Dissens в Германия) участваха в едно от най-големите 

събития за кариерно ориентиране за момчета (Ден на 

момчетата 2018 г.). Други партньори (Peace Institute в 

Словения) организираха пилотни подкрепящи събития за 

момчета и събраха впечатления от работодателите и от 

самите момчета. 

Партньорите ни в Австрия подготвят серия от обучения 

за кариерни консултанти и учители тази есен и са готови 

да споделят информация за програмата. 

Подробности за всичко това, ще намерите в нашия 
бюлетин по-долу.   

Желаем ви приятно четене! 

 

  

 

  

 

 

https://www.boys-in-care.eu/special-pages/newsletter.html
https://www.boys-in-care.eu/special-pages/newsletter.html
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Dissens Institut für Bildung und 
Forschung e.V - Germany 

http://www.dissens.de/ 

 
              Партньори: 

 
Istituto degli Innocenti в Италия засне 9 кратки интервюта с мъже , които 
работят в обгрижващите професии -  учители в детски градини и 
училища, работещи в здравни и социални служби, служби за закрила 
на децата, семействата и имигрантите; психолози в центрове за работа 
с мъже, извършители на насилие. Интервюираните мъже подчертаха 
ползите от работата си в обгрижващия сектор. Даниеле Малтони, 
социален работник към имигрантската служба на община Флоренция 
сподели: “Красотата на нашата работа е в това, че тя ме свърза с хора 
в различно социално положение и проблеми. Това ме накара да 
израсна много повече, отколкото аз бих израснал, ако никога не ги бях 
срещнал.” Карло Баталия, учител от 30 години добавя: “Нашата работа 
е причината за постоянно личностно и професионално развитие и 
умения за само рефлексия. ”Някои от мъжете са направили своя избор 
на професия след като са били доброволци в различни асоциации. Те 
подчертаха, че грижовността в никакъв случай не може да се нарече 
само женска черта, напротив мъжкото присъствие в тези професии е 
изключително важно и необходимо. Бенедето Мадония, социален 
работник в община Флоренция пояснява: “ Да дадеш възможност на 
мъжете, момчетата да се развиват в сферата на грижите, според мен 
това отваря много интересни пътища и възможности. Това не е женска 
работа, и въобще има ли женски и мъжки работи? За съжаление, в 
обществото има такива ограничения, направо клетки, в които сме 
поставяни, и аз силно се надявам, че момчетата, които сега са на 15 
или 16 години ще се освободят от оковите на външните очаквания към 
тях и ще изберат професия, само според своите интереси.” Марио де 
Мали и Росано Бисциля, психолози към Центъра за извършители на 
насилие във Флоренция приканват момчетата да не попадат в капана 
на стереотипите по пол, защото това може да ги подтикне към 
насилие, поради лична неудовлетвореност от избора им. Те съветват 
тези момчета, които проявяват интерес към обгрижващите професии 
да ги имат предвид, особено, ако им е интересна сферата на 
човешките взаимоотношения и поведение и ако умеят да изслушват. 
Всички интервюирани бяха категорични, че биха избрали отново 
същата професия, ако се върнат назад.   
Вижте всички видеа на You tube канала на проекта.  
 

  

www.genderforschung.at 
 

www.mirovni-institut.si/en/ 

 

www.istitutodeglinnocenti.it 

 
Center of Womenʹs 

Studies and Policies 
 

 

www.cwsp.bg 
 

www.gap.lt 

 

 

 
 

YOUTUBE канал на проекта 

Вижте и следвайте нашия Youtube канал  
На който можете да видите интервюта с 
мъже от различни страни, избрали 
обгрижващи професии. 
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ИНФОРМАЦИОНЕН ВИЕДО МАТЕРИАЛ ОТ ЛИТВА 
Center of Equality Advancement (CEA) засне кратко видео и го 
публикува на своя уебсайт, точно преди края на учебната 
година. Това е времето, когато учениците правят своя избор 
за професионално развитие. Видеото има за цел да насърчи 
младите мъже, когато обмислят как да продължат 
образованието си, да имат предвид и сфери, които не се 
считат за типично мъжки като предучилищното и началното  
училищно образование. Възможностите в тези професии, 
както и нагласите се променят и работещите в тях споделят 
какви са ползите от този избор. Вижте цялото видео на 
Фейсбук страницата на проекта: 
https://www.facebook.com/Boysincarework/  

и Фейсбук страницата на CEA 

както и в Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=0F1oWbrtLqE 

ВИДЕО ИНТЕРВЮ С МЕНИДЖЪР НА КЛУБ ЗА ПОЧАСОВА 
ГРИЖА ЗА ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ : 

 

Юли 2018 

 
 
 
 
 
 
 

Център за изследвания и политики за жените 
интервюира собственик на детски парти клуб, който 
предоставя почасова грижи за деца от 1 до 12 години 
от близо осем години в София. Кристиян, собственик  
на  клуба, сподели, че  грижата за деца е много  добра 
бизнес възможност, която би препоръчал на мъжете, 
които са отворени да стартират интересен бизнес, 
който в същото време може да донесе много лично и 
професионално удовлетворение.  
Вижте видеото в Youtube. 
 

ПОДКРЕПЯЩИ ДЕЙСТВИЯ В 
СЛОВЕНИЯ 

На 18 април 2018 година Peace Institute  в Словения 
организира специално събитие за момчета, които се 
интересуват от обгрижващите професии. Момчета от 9 ти 
клас на училище Spodnja Šiška бяха поканени да прекарат 

два часа в детската градина Najdihojca (Čenča), която е в 
съседство на училището и да наблюдават работата на 
един мъж учител там. 11 момчета, посетиха детската 
градина. След кратко въведение, направено от екипа на 
Peace Institute за проекта, групата посети детската 
градина, където учителят ги очакваше, за да им разкаже 
за своята работа. Момчетата  зададоха много въпроси и 
помогнаха за организирането на парти за рожден ден на 
едно от децата. В края на техния престой, момчетата 
споделиха и своите впечатления, които в по-голямата си 
част бяха много положителни. Ето и едно от тях: 
‘’Професията на учител в детска градина за мен е по-
интересна сега, след посещението ни днес и беше 
представено чудесно.”   
 
 

 
 

 
 

https://www.facebook.com/Boysincarework/
https://www.facebook.com/gap.lt/videos/1904408796259249/and
https://www.youtube.com/watch?v=0F1oWbrtLqE
http://www.youtube.com/watch?v=0F1oWbrtLqE
https://www.youtube.com/watch?v=rhdkRb8oeCw&t=222s


 

ДЕН НА МОМЧЕТАТА В 
ГЕРМАНИЯ 

 

 
 
 
 
 

 
Даниел Холтерман, от екипа на проекта в 
Германия взе участие в Деня на момчетата, 
организиран в Католическия университет по 
приложни науки в Берлин. Университетът отвори 
врати на 26 април 2018 г за Деня на момчетата и 
повече от 50 момчета на възраст между 10 и 17 
години имаха възможност да се запознаят със 
социално педагогическите науки и свързаните с 
тях професии. Тези професии, обикновено се 
определят като женски професии, поради факта, 
че в тях работят по-малко от 30% мъже.  В Деня на 
момчетата по време на двучасовата обиколка из 
университета, преподаватели и студенти 
споделиха с момчетата за възможностите, които 
тези професии предлагат на мъжете днес. 

Освен срещите с преподавателите и студентите и с 
ректора, посещенията в библиотеката, както и в 
отдела за международно сътрудничество, 
момчетата имаха възможност да се включат и в 
различни протичащи семинари – например по 
правни аспекти на здравните въпроси и др., 
където участваха в различни ролеви игри. 

Програма за обучение на тема 
момчетата в обгрижващите професии  
В Германия, екипът по проекта започна 
подготовката на програмата за обучение на 
учители и кариерни консултанти и организирането 
на самите обучения. 

 

Програма за обучение в 
Австрия 
Програмата за изграждане на капацитет у 
учители и кариерни консултанти в Австрия 
вече е готова. Тя е основана на модули за 
обучение, чрез които ще бъде повишена 
информираността на учителите и кариерните 
консултанти за ролята на мъжете в 
обгрижващите професии. 10 обучения ще 
бъдат организирани в различни градове в 
Австрия. Всички заинтересовани могат да 
получат повече информация за обученията в 
техния град като се свържат с организаторите 
по имейл: scambore@genderforschung.at 

 
ПРОГРАМАТА НА ОБУЧЕНИЯТА 

 

8.10.2018 8:45-16:35 
Виена 

19.11.2018 8:45-16:35 

   

10.10.2018 9:00-17:00 
Щаймарк 

27.11.2018 9:00-17:00 

   

11.10.2018 9:00-17:00 
Залцбург I 

22.11.2018 9:00-17:00 

   

12.10.2018 9:00-17:00 
Залцбург II 

23.11.2018 9:00-17:00 

   

17.10.2018 9:00-17:00 
Картнен I 

28.11.2018 9:00-17:00 

   

18.10.2018 9:00-17:00 
Картнен II 

29.11.2018 9:00-17:00 

   

28.03.2019 9:00-17:00 
Бургенланд 

11.04.2019 9:00-17:00 

   

29.03.2019/30.03.2019 
половин ден Линц 

26.04.2019/27.04.2019 

 

 

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. 

 

Съфинансиран от: 

В Германия: 
 

 

 

В Австрия: 
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