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Благодарим Ви за отделеното време да 
се регистрирате за нашия бюлетин тук. 
Ще Ви бъдем благодарни, ако го 
споделите. 
 

ДОБРЕ ДОШЛИ 
 
Уважаеми читатели, 

През изминалите шест месеца работихме упорито и 

първите резултати вече са налице! 

Всички партньори по проекта завършиха своите 

национални проучвания, които бяха посветени на 

стереотипите по пол в кариерното ориентиране в 

Австрия, България, Германия, Литва, Италия и 

Словения, и направиха обобщения за съществуващите 

неравенствата по пол, сегрегацията по пол в заетостта 

и дела на мъжете в професиите, свързани с полагането 

на грижи, неплатения труд, сегрегацията по пол в 

образованието и при избора на професия, както и 

анализ на мерките и материалите за кариерно 

ориентиране и съществуващите подходи за 

насърчаване на нетипичния по пол избор на професии. 

Резултатите от националните проучвания бяха 

сравнени и обобщени в международен доклад.   

Основният извод от националните проучвания е, че 

мъжете, които работят или имат намерение да 

работят в сферата на грижите, се нуждаят от повече 

подкрепа. Именно тази подкрепа е ключът към 

преодоляване на хоризонталната, а оттам и на 

вертикалната сегрегация, които са основен и 

дългосрочен проблем на пазара на труда в ЕС.  

Друг важен извод е, че стереотипите по пол, 

свързани със заетостта, все още са широко 

разпространени в образователните материали и 

материалите за кариерно ориентиране във всички 

страни партньори по проекта. 

В някои от тях обаче, като Австрия и Германия, вече 

се провеждат инициативи, насочени специално към 

момчетата, за да бъдат подкрепени в техния избор 

на професии, които не се считат за типични за пола 

им. За повече информация относно всички национални 

и международен доклади вижте на уебстраницата на 

проекта тук. 

http://www.boys-in-care.eu/index.php?id=13&L=3
http://www.boys-in-care.eu/index.php?id=6&L=3
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НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА 

ПОВИШАВАНЕ НА 

ИНФОРМИРАНОСТТА В АВСТРИЯ   

На  9 март 2018 година екипът по проекта в Австрия проведе в 
Министерство на образованието във Виена национален 
семинар за повишаване на информираността. Семинарът бе 
организиран в сътрудничество с Министерството на 
образованието, Министерството на труда и социалните 
въпроси, здравеопазването и защитата на потребителите. 
Присъстваха над 50 учители, представители на различни 
министерства и социални партньори, както и на 
организаторите на Деня на момчетата в Австрия и НПО, които 
специално работят с момчета.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На 23-24 ноември 2017 г.  ръководителката на екипа в Австрия Ели 
Скамбор взе участие в експертната среща MenEngage на ОССЕ във 
Виена. В сесия 3  “Отговорност и включване: ефективно включване 
на мъжете и партньорство“  тя представи проекта и връзката 
между мъжествеността и полагането на грижи. Повече 
информация за представянето можете да намерите на: 
https://www.osce.org/secretariat/359311. 

 
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 

УЕБСАЙТ НА ПРОЕКТА 

На нашия уебсайт ще 
намерите допълнителна 
информация за проекта и 
дейностите в страните 
партньори: 
www.boys-in-care.eu 

СЛЕДВАЙТЕ НИ НА НАШАТА 
ФЕЙСБУК СТРАНИЦА: 

Boysincarework/ 

https://www.osce.org/secretariat/359311
https://www.osce.org/secretariat/359311
http://www.dissens.de/
http://www.genderforschung.at/
http://www.mirovni-institut.si/en/
http://www.istitutodeglinnocenti.it/
http://www.cwsp.bg/
http://www.gap.lt/
http://www.boys-in-care.eu/
http://www.facebook.com/Boysincarework/
http://www.facebook.com/Boysincarework/
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ДНИ НА МОМЧЕТАТА В АВСТРИЯ И ГЕРМАНИЯ 
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АВСТРИЯ 

Ден на момчетата # 10 в Австрия: На 9 ноември 
2017 г. се проведе 10-тото издание на Ден на 
момчетата. Денят се организира специално  за 
момчета на възраст от 10 до 18 години в 
институции/организации, които са свързани с 
полагането на грижи - болници, домове за 
възрастни хора, начални училища и детски 
градини. Тази година повече от  5200 момчета и 360 
институции/организации взеха участие в Деня на 
момчетата. В рамките на 1 ден момчетата имаха 
възможност да се запознаят с различни 
професии, свързани с полагането на грижи. 
Повече информация за събитието можете да 
намерите на: 
http://www.boysday.at/boysday/Aktivitaeten/Oester
reich/ 

СЛЕДВА ДЕН НА МОМЧЕТАТА В ГЕРМАНИЯ  

В Германия Денят на момчетата ще се 
проведе на 26 април 2018 г. Момчета от 
цяла Германия за пореден път ще се 
включат в дните на професиите, 
включително професии, свързани с грижи. 

На 1 февруари 2018 г. ръководителят на 
проекта Бернар Кьонике взе участие в 
среща за подготовка на Деня на 
момчетата в Берлин с представители на 
училища, НПО и местни власти, където 
представи проекта и дейностите, които 
вече се изпълняват в страните 
партньори. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ДИСКУСИИ ЗА ПРЕДПОСТАВКИТЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ПОВЕЧЕ МЪЖЕ В ПРОФЕСИИТЕ, 
СВЪРЗАНИ С ГРИЖИ, В СЛОВЕНИЯ И В БЪЛГАРИЯ  

СЛОВЕНИЯ 

 
 

На 5 и на 6 декември 2017 г. Мойца Ферлих и 
Майда Хърженяк от екипа по проекта в Словения 
участваха в международна конференция, 
организирана от Министерството на труда и 
социалните въпроси, семейството и равните 
възможности в Словения  “Всички активни –  всички 
печелим”. По време на дискусиите за бащинството 
и грижите за възрастните хора те дискутираха 
предпоставките за включване на повече мъже в 
грижите за деца и феминизацията на 

професионалните грижи  в Словения. Повече за 
събитието можете да видите на: 
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/ena
ke_moznosti/  

 
На 23 януари 2018 г. Майда Хърженяк участва в 
кръгла маса по Словенското национално радио, на 
която бе повдигнат въпросът за бедността на 
възрастните жени в Словения. Феминизацията на 
грижите и ниските заплати в този сектор бяха 
идентифицирани като една от причините за 
изключително нестабилната икономическа ситуация 
на възрастните жени в Словения. 
Подобряването на условията на труд в сферата на 
грижите бяха изтъкнати като необходимо условие за 
привличането на повече мъже в този сектор. 
Повече за предаването на Словенското радио: 
 https://radioprvi.rtvslo.si/2018/01/studio-ob-
sedemnajstih-vmes-porocila-647/ 

  

http://www.boysday.at/boysday/Aktivitaeten/Oesterreich/
http://www.boysday.at/boysday/Aktivitaeten/Oesterreich/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/enake_moznosti/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/enake_moznosti/
https://radioprvi.rtvslo.si/2018/01/studio-ob-sedemnajstih-vmes-porocila-647/
https://radioprvi.rtvslo.si/2018/01/studio-ob-sedemnajstih-vmes-porocila-647/


 
ВИДЕО МАТЕРИАЛ ОТ ЛИТВА И ОТ 

СЛОВЕНИЯ  

Литовският партньор започна заснемането на видео 
интервюта с млади мъже, които са избрали кариера в 
социалния сектор и професиите, свързани с грижи - 
учители в детска градина и училище, социални работници, 
медицински специалисти. Те са готови да споделят какво е 
да се бориш със стереотипите, за да следваш 
професионалните си интереси, да приемаш изключителни 
предизвикателства и да искаш бъдещето на 
професиите, свързани с грижи, да бъде по-включващо и 
по-балансирано по пол – това са причините, които са ги 
довели в училищата, детските градини и болниците. 
Мариус Сербента, учител в детска градина, казва с усмивка: 
“Това е най-добрата работа - можеш да играеш по цял 
ден”. След това става сериозен и започва да говори за 
обучението на децата с уважение към тяхната 
индивидуалност и самостоятелност. Накрая разказва 
историята как е сменил памперси за първи път в живота си 
като най-удивителното нещо, което му се е случило на 
работа. “Искам да бъда добър баща в бъдеще, затова 
толкова се радвам на възможността да науча тези неща”, 
добавя той. 

ИТАЛИЯ 
Специални дейности, насочени към насърчаване на 
момчетата да се включват в сектора за грижи, са 
необходими в Италия, както и обучения за учители и 
кариерни консултанти, тъй като проблемът не е разпознат 
и не се включва в мерките за равнопоставеност на половете 
в училище,  които  са насочени  само  към  момичетата.  
Istituto degli Innocenti започна подготовката за 
изработването на кратки видео интервюта с мъже, които 
упражняват професии, свързани с грижи, включително 
преподаватели, учители в центрове за ранно детско 
развитие и социални работници. Паоло Алегранци, който 
работи като учител в детска градина от 1990 г., казва, че 
“работата с децата е непрекъсната изненада; чувствам, че 
пораствам заедно с тях, че научавам много от децата, 
защото, обратното което се мисли отдавна, децата са много 
компетентни и можещи същества и дори притежават  
ореола на магията.” Якопо Реали потвърждава, че това е 
специална професия, и се обръща към момчетата, които 
искат да поемат този път: “Работете тази работа, защото тя 
ви променя вътрешно, и това много помага, това ви кара 
да пораснете”. Той също си припомни, че, когато 
първоначално е започнал да работи в изцяло 
феминизирана среда, е срещал трудности, докато в 
последните години това значително се е променило. 

 
 

БЪЛГАРИЯ 
На 28 февруари 2018 г. българският партньор по 
проекта Центърът за изследвания и политики за 
жените (ЦИПЖ) представи проекта  BiC и неговите 
цели на Президента на Конфедерацията на 
семейните организации в ЕС (COFACE) http:// 
www.coface-eu.org/ г-жа Анемари Дрискен при 
посещението й в София за семинар, посветен на 
семействата и дигитализацията, съорганизиран от  ЦИПЖ  
и COFACE. Като член на COFACE Центърът пое 
ангажимента да разпространява информация за 
развитието на проектните дейности и резултати в 
мрежата на Конфедерацията чрез нейния бюлетин, 
както и да дискутира възможностите за по-
нататъшно сътрудничество по темата за 
присъствието на мъжете в професиите, свързани с 
грижи, в ЕС. 

На 8, 9 и 10 март 2018 г. Татяна Кметова (ЦИПЖ) 
участва в серия от събития, в които, наред с други, 
повдигна темата за включването на мъжете в 
дейностите и професиите, свързани с полагането на 
грижи. Тя участва и в предаване по националното 
Дарик Радио, посветено на Международния  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ден на жените, както и бе участник във Форума за 
правата на жените и лектор в Семинара за НПО, 
организирани от Българския фонд за жените в 
сътрудничество в Фондация "Фридрих Еберт". Сред 
основните теми в тези изяви бе необходимостта от 
адекватното именуване на професията на 
медицинската сестра, която в български език е само в 
женски род. Това е пречка за момчетата да правят този 
професионален избор, макар че броят на мъжете в 
професията расте и те имат голям потенциал за развитие в нея. 
Можете да чуете интервюто по радиото на 
български език на: http://darikradio.bg/koi-govori-
osmi-mart.html  

 

 

 

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: 

http://www.coface-eu.org/
http://www.coface-eu.org/
http://darikradio.bg/koi-govori-osmi-mart.html
http://darikradio.bg/koi-govori-osmi-mart.html

