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

Това е нашият последен бюлетин, чрез който бихме искали да 
споделим с гордост какво се случи за изминалите две и 
половина години в международния ни проект “Насърчаване на 
момчетата да избират професии, свързани с полагането на 
грижи ”Boys in Care (BiC). 

Проектът бе чудесно преживяване за всички нас, което започна 
през април 2017 година и приключи през септември 2019 
година. Проектът ще остане завинаги в нашите сърца, защото бе 
изпълнен с емоции, нови перспективи и вдъхновяващи срещи с 
професионалисти, учители, консултанти и момчета, които са 
изправени пред избор на професионален път. 

Работихме в шест различни национални и регионални контекста и 
имахме разнообразни предизвикателства и възможности да 
представим и дискутираме нашите продукти и да покажем 
проблематиката за стереотипизацията на професионалния 
избор, видима на национално и на европейско ниво.  

Проектът ни позволи да предложим разнообразни иновативни 
продукти, които могат да се адаптират към нуждите на различни 
професионалисти. С последния си бюлетин ние ви предлагаме 
обзор на свършената работа и информация къде да намерите 
нашите продукти, които можете да използвате в ежедневната си 
работа. 

Благодарни сме, че имахме възможността да бъдем заедно в това 
начинание и се надяваме, че нашите усилия ще ви бъдат от полза и 
ще подкрепят тези, които работят в сферата на кариерното 
ориентиране, преподаването и работата с млади хора ! 
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Предишните броеве на бюлетина 
Previous editions of our newsletters can be можете да видите на уебсайта на 
проекта тук. Ще Ви бъдем благодарни, 
ако го споделите и с други 
професионалисти, които имат интерес.   
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Координатор 

Dissens Institut für Bildung und 
Forschung e.V - Germany 

http://www.dissens.de/ 

Партньори
: 

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 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ДОКЛАДИ: 

Проектът започна през 2017 година с преглед на 
ситуацията в страните партньори. Партньорите по 
проекта направиха преглед на учебниците и учебните 
и информационните материали и анализираха 
стереотипите по отношение на пола и грижите в 
областта на образователното и кариерното 
ориентиране. Тези анализи ни показаха как са 
представени мъжете в обгрижващите професии в 
националните образователни системи и в 
материалите за кариерно ориентиране. Резултатите 
от анализите бяха обобщени в национални доклади и 
сравнителен международен доклад , с които можете 
да се запознаете на уебсайта на проекта: 

 https://www.boys-in-care.eu/reports.html 

www.gap.lt 

УЕБСАЙТ НА ПРОЕКТА 

На нашия уебсайт, можете да 
намерите подробна информация 
за проекта и новини за 
дейностите, в страните 
партньори: 
www.boys-in-care.eu 

YOUTUBE КАНАЛ 

Вижте нашия Youtube 
канал. Следвайте ни, 
и ще видите 
интересни видеа 
Subscribe and follow 
us! You will 

интересни видео интервюта с 
мъже в обгрижващите 
професии на различни езици. 

СЛЕДВАЙТЕ НИ НА  
НАШАТА FACEBOOK СТРАНИЦА: 

www.facebook.com/Boysincarework/ 
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ИНСТРУМЕНТИ 
Въз основа на нашата изследователска работа, 
създадохме разнообразни продукти, които могат 
да се използват от учители, кариерни консултанти 
и всички, които работят с младежи.  

ОБУЧЕНИЯ И ПОДКРЕПЯЩИ 
ДЕЙНОСТИ 

Обучението за учители и кариерни консултанти 
бяха ключова част от нашия проект. 
Организирахме ги във всички страни партньори, 
за да представим различни методи, които могат 
да бъдат адаптирани към различен национален 
контекст, за да подпомогнат учителите и 
кариерните консултанти и работещите с 
младежи да покажат ползите от това 
момчетата, които имат интерес към 
обгрижващите професии, да последват този 
професионален път в условията на бързо 
разрастващия се обгрижващ сектор в Европа. 

 - Сборник с методи  за  учебно и 
професионално консултиране за учители и 
кариерни консултанти;  

- 20 видео  истории на мъже, наети или 
самонаети в обгрижващите професии в 
различни страни партньори (България, 
Германия, Италия, Литва и Словения). Видео 
интервютата разказват как и защо тези мъже 
са избрали такъв професионален път и какви 
са позитивите за тях като професионалисти и в 
личен план. За да видите техните вдъхновяващи 
истории на английски, италиански, български, 
немски, литовски и словенски език, посетете 
нашия Youtube канал. 

 

Организирахме и подкрепящи дейности за 
момчета. Например представена бе 
концепцията за организиране на кариерен 
“Ден на момчетата”,  развита в Австрия и 
Германия. Обобщихме практическите насоки 
за организиране и провеждане на подобно 
мероприятие в Словения и варианти за 
организиране на други подкрепящи 
дейности  като “Жива библиотека” в Литва и 
дискусии с учители и ученици на видео 
интервютата, създадени в проекта в Италия и 
България. Информация за тях можете да 
намерите също в Наръчника. 

 

- В Наръчника за професионалисти можете да 
намерите методи за фасилитиране на 
обучения за учители и кариерни консултанти, 
социални и младежки работници, които 
работят с момчета.  

Наръчникът също можете да намерите на 
уебсайта на проекта: https://www.boys-in-
care.eu/fileadmin/BIC/Bulgaria/boys_in_car
e__handbook__BG__FINAL.pdf 
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РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Резултатите от проекта бяха 
разпространени чрез различни 
информационни канали – Facebook, Yotube, 
бюлетини и събития. 
Организирахме национални дискусии във 
всяка страна партньор, на които обсъдихме 
целите и продуктите на проекта и идеи за 
продължаването му.  

както и добрите практики на национално ниво. 
Конференцията беше също добра възможност за 
международните експерти да обменят идеи за 
своята работа по темата.  
Щастливи сме, че успяхме да достигнем до  такава 
широка публика в Европа чрез социалните медии 
и събитията, които организирахме. 

През октомври 2018 година представихме 
проекта в Европейския институт за 
равенството на половете във Вилнюс, Литва и 
дискутирахме как е свързан с други 
проекти и инициативи в ЕС. 

В края на проекта бе публикувана и 
изследователска статия, посветена на 
преодоляване на сегрегацията на пазара на 
труда чрез обучения, въз основа на 
резултатите от проекта: 
Scambor, Elli, Jauk, Dani, Gärtner, Marc & Erika 
Bernacchi (2019). Caring masculinities in action: 
Teaching beyond and against the gender- 
segregated labour market. In Magaraggia, S., 
Mauerer, G. & Schmidbaur, M. (ed.): Feminist 
Perspectives on Teaching Masculinities. Learning 
Beyond Stereotypes; ATGENDER, Routledge 2019. 
h t t p s : / / w w w  .r o u t l e d g e . c o m / F  e m i n i s t  - Per 
spectiv  es-on-Teaching-Mascul ini t ies -  
Learning-Beyond-Stereotypes/Magaraggia- 
Mauerer-Schmidbaur/p/book/9780367193287. 
Надяваме се, че сме били полезни за всички вас, 
които се интересувате и участвахте в проекта и 
се надяваме, че ще имаме скоро нови 
възможности за сътрудничество! 

На 21 юни 2019 година организирахме 
Европейска конференция в  “Istituto degli 
Innocenti” във Флоренция, Италия, за да 
представим резултатите, обучителните 
програми за учители и кариерни консултанти, 
образователните и информационни 
материали. 

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

Съ-финансирано от: 

В Германия: 

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

В Австрия: 
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