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Насърчаване на момчетата да 
избират професии, свързани с 
полагането на грижи   (BiC) 

СЪДЪРЖАНИЕ 
Скъпи читатели, 1. 

2. 

Въведение 

Европейска конференция във 

Флоренция, Италия   

Национална дискусия в Словения 

Обучения в България 

С настоящия бюлетин бихме искали да 
споделим с Вас, всички интересни новини 
около нашия проект. През изминалите 
няколко месеца, бяхме отдадени на 
организирането на Европейската 
конференция,  

3. 

4. 

която се проведе на 21 юни 2019 г. в  
Istituto degli Innocenti -  Флоренция,  Италия. 

Това бе един ден, изпълнен с позитивна 
енергия и обмяна на идеи за мъжете, 
работещи в обгрижващия сектор, равенството 
на половете и преодоляването на стереотипите 
по пол, както и ролята на институциите и на 
личностите, които  подпомагат развитието на 
тази тема в Европа. Щастливи сме да 
отбележим големият интерес от страна на 
национални и международни експерти, 
работещи в областта на образованието и 
професионалното ориентиране, който темите 
на конференцията предизвика и оживените 
дискусии, мотивиращи обмяната на идеи и 
научени уроци от практиката. 

Конференцията бе, разбира се, много полезна 
и за обогатяване на обученията, насърчителните 
мероприятия и събития за повишаване на 
информираността, които се провеждат в страните 
– партньори и за допълване на съдържанието на 
Наръчника за учители и кариерни консултанти, 
който разработваме по проекта. Вижте какво се 
случи през пролетта и лятото на 2019! 

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.   
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Координатор 

EВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 
МОМЧЕТАТА В ОБГРИЖВАЩИТЕ 
ПРОФЕСИИ ВЪВ ФЛОРЕНЦИЯ, ИТАЛИЯ 

Dissens Institut für Bildung und 
Forschung e.V - Germany 

http://www.dissens.de/ 

Партньори: На 21 юни 2019г. бе проведена Европейската 
конференция, посветена на темата Насърчаване на 
момчетата да избират професии, свързани с грижи 
в Istituto degli Innocenti, Флоренция  (Италия). 
Конференцията ни даде възможност да представим 
проучванията по проекта, неговите резултати и 
продукти, програмите за изграждане на капацитет за 
учители и кариерни консултанти, разработени по 
проекта, както и да дискутираме образователните и 
информационните ни материали и добрите практики, 
прилагани на национално ниво. Тя бе чудесна възможност 
за експерти от различни страни в Европа да обменят идеи и да 
допринесат за обогатяване на съдържанието на 
продуктите по проекта и бъдещата ни работа. 

www.genderforschung.a
t 

www.mirovni-institut.si/ 

en/about-the-peace-institute/ 

www.istitutodeglinnocenti.it 

Center of Womenʹs 
Studies and Policies 

www.cwsp.bg 

www.gap.lt 

 
В преди обедната сесия участниците имаха 
удоволствието да чуят Виктор Зайдлер, професор по 
социална теория от Департамента по социология на 
Университета  Голдсмит, Лондон, който е изтъкнат 
автор на много трудове, посветени на стереотипите по 
пол и мъжете. 

УЕБСАЙТ НА ПРОЕКТА 

На нашия уебсайта ще откриете 
подробна информация за проекта 
както и за продуктите, които сме 
подготвили: 
www.boys-in-care.eu 

YOUTUBE канал 

Посетете нашия Youtube 
канал. Последвайте ни, 

за да видите интересни видео 
истории на мъже, заети в 
професии, свързани с грижи в 
страните партньори на 
различни езици. 

СЛЕДВАЙТЕ НИ ВЪВ ФЕЙСБУК 

www.facebook.com/Boysincarework/ 
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BOYS IN CARE 

Неговото вдъхновяващо изказване на тема Кога, 
Къде и Защо трябва да говорим за стереотипи 
по пол в образованието и професиите в Европа, 
предизвика оживени дискусии сред участниците 
за това какво е постигнато за последните 40 
години и какви са предизвикателствата за 
равнопоставеността на половете в Европа  днес и 
защо трябва откровено да дискутираме този въпрос. 
Можете да видите видео от изказването на 
професор Зайдлер на нашата  Фейсбук страница: 
https://www.facebook.com/Boysincarework/videos
/452213395592004/ 
Следобедните сесии бяха организирани в 
паралелни интерактивни работни семинари и 
панелна дискусия. Темите на семинарите бяха: 
Опитът от провеждане на Дните на момчетата 
за кариерно ориентиране в Германия; 
Стереотипите по пол в образованието и методите 
на проекта, водени от нашите колеги Даниел 
Холтерман (Германия), Вилана Пилинкайте – 
Сотирович (Литва) и Ерика Берначи (Италия). 

Екипът на проекта изказва искрени 
благодарности за активното участие на всички 
национални и международни експерти, които 
споделиха с нас знанията си и участваха в дебат  
за това какви са ползите от това момчетата, 
които имат интереси към обгрижващите 
професии, да бъдат насърчени да влязат и 
останат в тях, какви са добрите практики  за 
насърчителни инициативи в Европа и как 
можем да обучим учителите и кариерните 
консултанти да участват в този процес. 
Благодарни сме, че нашият проект, и специално 
Европейската конференция във Флоренция даде 
повод за нови идеи и планове за съвместни 
европейски проекти  ! 

Заключителният панел на конференцията 
обобщи как бихме могли да работим за 
преодоляване на стереотипите по пол в 
образованието и кариерното ориентиране в 
сферата на грижите. Изказвания направиха 
Чарлз Рамсден, председател на Комисията по 
равенството на половете към Съвета на Европа, 
Oле Бредесен Нордфел, от Ресурсен център на 
мъжете Reform – (Норвегия) и Йенс ван Трихт, 
от мрежата Men Engage (Нидерландия). 
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НАЦИОНАЛНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ В СЛОВЕНИЯ 

На 21 май  2019 г. екипът на проекта от Peace Institute 
(Словения) организира национално информационно 
събитие  на тема “Предизвикателствата, свързани с 
равенството на половете в кариерното ориентиране в 
училище”.  Четири добри практики  бяха представени 
на събитието , след което бе организирана дискусия 
“Стереотипи по пол и сегрегация по пол на пазара на 
труда: предизвикателства и нужди  в областта на 
социалната защита и образованието”.  Участниците 
бяха кариерни консултанти, учители, директори на 
домове за възрастни хора и детски градини, 
представители на Министерство на образованието и 
Образователния инспекторат на Словения, експерти, 
представители на научните среди. 

ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ 

. 
Методиката на обученията, която ЦИПЖ използва, бе 
вдъхновена на обучителни методи, представени и 
дискутирани на Европейската конференция във 
Флоренция. Участниците се включиха в упражнения, 
които бяха насочени към разпознаване и 
преодоляване на стереотипите по пол в процеса на 
социализиране, в образованието  и в кариерното 
ориентиране, в работата с емоциите и насърчаване на 
момчетата да се замислят за своите интереси, умения 
и таланти при избора си на професия, независимо от 
преобладаващите предразсъдъци в обществото. 

На 10 и 11 юли 2019 г. българският  партньор 
Център за изследвания и политики за жените  
(ЦИПЖ) организира обучения в град Ямбол, на 
които поканихме ромски образователни и 
младежки медиатори, учители и директори на 
детски градини от област Тунджа. Избрахме 
именно тази област, за да повишим 
чувствителността по темите: стереотипи по пол и 
социализация, възможности за кариерно развитие 
на мъжете в България в сферата на грижите.  Една 
пета от участниците бяха мъже, които  работят в 
областта на грижите   като социални работници , 
здравни медиатори в ромските общности или в 
услугите за предоставяне на грижи, които предлага 
област Тунджа. 

 Участниците се включиха активно в дискусиите с някои 
интересни идеи как биха могли на практика да 
подкрепят нетипичен избор по пол за професионално 
развитие, чрез събиране и предоставяне на 
информация за възможностите в България за 
образование и квалификация в сферата на грижите. 
Други споделиха свой опит от случаи, в които вече са 
имали възможност да подпомогнат кариерното 
ориентиране на момчета и момичета от ромската 
общност и как са се справили, за да окуражат избор, 
основан на интересите и талантите на младите хора.  
Благодарение на тези дискусии ЦИПЖ адаптира 
обучителната програма, която предстои  да бъде 
представени и в други общини в страната.   

Съфинансиран от : В Германия: 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. 

 

В Австрия: 

 


