
Opolnomočenje fantov za
izbiro skrbstvenih poklicev (BiC)
UVOD

Dragi bralci, drage bralke, pred vami je prva številka novičnika 
Fantje v skrbstvenih poklicih. Upamo, da vam bo novičnik 
všeč, da vas bo navdahnil in vam ponudil dovolj informacij 
o našem raziskovalnem delu in kampanji, ki fante v Evropi 
spodbuja in motivira, da presežejo spolne stereotipe ter 
izberejo izobraževalne in karierne poti v skrbstvene poklice.  

Novice in ideje vam bomo pošiljali na šest mesecev med 
aprilom 2017 in septembrom 2019. Novičnik bo vseboval 
novice iz Slovenije in od naših partnerjev, rezultate skupne 
primerjalne študije v šestih evropskih državah – v Avstriji, 
Bolgariji, Nemčiji, Litvi, Italiji in Sloveniji, datume nacionalnih 
in evropskih dogodkov ozaveščanja in usposabljanja ter 
evropske konference in še veliko drugega.

Predstavili in obveščali vas bomo o sorodnih nacionalnih in 
evropskih iniciativah, ki spreminjajo ukoreninjene predsodke, 
da so skrbstveni poklici primerni predvsem za dekleta in 
ženske. 

Na novičnik se lahko naročite tako, da kliknete na to 
povezavo. Če je bil vaš naslov dodan pomotoma, se vam 
opravičujemo in vas prosimo, da nas obvestite, če novičnika 
ne želite prejemati.

Naslednje številke novičnika si lahko ogledate na spletni 
strani projekta, tako da kliknete na to povezavo. Novičnik 
lahko posredujete vsem, ki bi jih ta tematika lahko zanimala.  

Če imate kakšne zamisli za prihodnje številke novičnika, 
komentarje, vprašanja ali pomisleke, se lahko obrnete 
neposredno na nas. 

Lep pozdrav,
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Cilji projekta »FANTJE V SKRBSTVENIH POKLICIH – 
Opolnomočenje fantov za izbiro skrbstvenih poklicev«, 
ki se bo izvajal od aprila 2017 do septembra 2019 v 
Avstriji, Bolgariji, Nemčiji, Italiji, Litvi in Sloveniji, so: 

	 izpostaviti, da za spolno segregacijo trga dela ni 
dovolj samo vključevanje deklet v maskulinizirane 
poklice, pač pa je potrebno tudi vključevanje fantov 
v feminizirane poklice, med njimi pa izstopajo zlasti 
skrbstveni poklici; 

	 razviti in razširiti izobraževalna in svetovalna 
orodja za učitelje, učiteljice,  poklicne svetovalce in 
svetovalke, s katerimi bodo ti lahko nudili podporo 
fantom, ko bodo kazali interes za skrbstvene poklice;

	 izboljšati obstoječe (npr. v Avstriji in Nemčiji) ter 
ustvariti nove pobude za spolno netradicionalne 
izobraževalne in poklicne izbire v podporo fantom; 

	 pokazati na nizko vključenost moških v izobraževanje 
za skrbstvene poklice, kot so zdravstvo, skrb za 
starejše, vzgoja v vrtcu in poučevanje v osnovi šoli, 
saj je v večini držav Evropske unije delež moških v 
teh poklicih manjši kot 15 %;

	 ustvariti podporna okolja, ki bodo fantom 
omogočila izbiro skrbstvenih poklicnih poti;

	 problematizirati spolne in druge stereotipe o 
skrbstvenem delu.

Ciljne skupine projekta so:

	 fantje in starši;

	 osnovnošolski in srednješolski učitelji in učiteljice; 

	 poklicni svetovalci in svetovalke;

	 oblikovalci politik na področjih izobraževanja in 
trga dela. 

PREGLEDUJEMO:

	 učbenike, učna in informativna gradiva za 
poklicne izbire na nacionalnih ravneh v šestih 
evropskih državah – Avstriji, Bolgariji, Nemčiji, 
Litvi, Italiji in Sloveniji;

	 vrednotimo obstoječe projekte, ki se 
osredotočajo na fante v netipičnih poklicih 
(Boys’ Day, Neue Wege für Jungs);

RAZVIJAMO:

	  spletna orodja za izobraževalno in poklicno 
svetovanje, ki upoštevajo različnost spolov;

	  spletno informativno gradivo, ki upošteva 
različnost spolov;

	 usposabljanja za učitelje in učiteljice ter 
poklicne svetovalce in svetovalke;  

	 priročnik za učitelje in učiteljice ter poklicne 
svetovalce in svetovalke, ki bo vključeval 
strategije, orodja in specifična znanja;

ORGANIZIRAMO:

	  mednarodne izmenjevalne delavnice za 
strokovnjake in strokovnjakinje (vzajemno 
učenje) o mehanizmih za nudenje podpore 
fantom v spolno netipičnih poklicih;

	  ozaveščevalne dogodke prilagojene potrebam 
nacionalnih kontekstov;

	 oblikovanje politik s partnerji, da bi zagotovili 
trajnost rezultatov projekta tudi po njegovem 
izteku.

PROJEKT AKTIVNOSTI

FANTJE V SKRBSTVENIH 
POKLICIH

Koordinator

 
 

www.dissens.de

Partnerji:

 

www.genderforschung.at

http://www.mirovni-institut.si/
 

www.istitutodeglinnocenti.it
  

www.cwsp.bg
  

www.gap.lt

Center of Womenʹs
Studies and Policies

SPLETNA STRAN PROJEKTA  
Na spletni strani boste našli 
podrobne informacije o projektu, 
aktualna obvestila o dejavnostih 
partnerjev in relevantne novice.

Obiščite jo na:

www.boys-in-care.eu

SLEDITE NAM NA NAŠI 
FACEBOOK STRANI:

www.facebook.com/
Boysincarework/
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AKTUALNE AKTIVNOSTI:

Partnerji trenutno raziskujejo in analizirajo nacionalne 
situacije o spolni segregaciji skrbstvenih poklicev, 
gradiva za poklicno usmerjanje oziroma poklicno 
izobraževanje in obstoječe analize pristopov k 
podpori fantov pri izbiri skrbstvenih poklicnih poti 
v partnerskih državah. Nadaljnje aktivnosti bodo 
namreč oblikovane na podlagi nacionalnih potreb. 
Rezultate šestih nacionalnih študij in primerjavo med 
državami bomo strnjeno predstavili v naslednjem 
novičniku. Sledite našemu delu prek Facebooka in 
spletne strani projekta, naročite pa se tudi na naš 
novičnik!

Za vsebino te publikacije so odgovorni izključno 
projektni partnerji in je v nobenem pogledu ne 
moremo šteti za odraz stališč Evropske komisije. 

Sofinancerji:                      V Nemčiji:

                                         V Avstriji:

Publikacijo je sofinan-
ciral Program Evropske 
unije za pravice, enakost in 
državljanstvo (REC).
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