
Opolnomočenje fantov za
izbiro skrbstvenih poklicev (BiC)
UVOD

Dragi bralci, drage bralke, predstavljamo zadnje 
novice o dejavnostih projekta Fantje v skrbstvenih 
poklicih v preteklih mesecih. 
V tem obdobju je bilo naše delo posvečeno 
srečanjem in intervjujem z moškimi, ki so z 
nami delili svoje zgodbe o delu v skrbstvenem in 
izobraževalnem sektorju v Italiji, Litvi in Bolgariji. 
Intervjuji so pokazali, da je tako v privatnem kot 
v javnem sektorju biti skrbstveni delavec (npr. 
vzgojitelj v vrtcu) za moškega lahko pozitivna 
izbira. 
Moški v skrbstvenih poklicih imajo veliko povedati 
o tem, kako se počutijo, česa so se naučili in 
zakaj drugim moškim priporočajo karierno pot v 
skrbstvenih poklicih. 
Da bi posredovali informacije o izbirah v skrbstvenih 
poklicih, so partnerji Dissens iz Nemčije sodelovali 
na največjem dogodku karierne orientacije za fante 
(Dan za fante 2018). 
Mirovni inštitut iz Slovenije je organiziral pilotno 
izvedbo Dneva za fante (Fantje to zmoremo). 
Avstrijski partner pripravlja usposabljanja 
za krepitev zmogljivosti, ki bodo namenjena 
učiteljem, učiteljicam, poklicnim svetovalkam in 
svetovalcem, in bodo potekala to jesen.

VSEBINA
1. Video intervjuji z moškimi, zaposlenimi 
v skrbstvenih poklicih v Italiji 
2. Informativno video gradivo iz Litve 
3. Video intervju z lastnikom agencije za 
občasno varstvo otrok v Bolgariji 
4. Podporna akcija v Sloveniji  
5. Dan za fante v Nemčiji  
6. Usposabljanja za krepitev zmogljivosti 
v Avstriji  
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Na novičnik se lahko naročite tako, da kliknete na 
to povezavo.  

Predhodne številke novičnika si lahko ogledate 
na spletni strani projekta, tako da kliknete na to 
povezavo. Novičnik lahko posredujete vsem, ki jih 
tematika zanima. 
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Center za uveljavljanje enakosti je malo pred zaključkom 
šolskega leta na svoji spletni strani objavil kratek video. V 
tem obdobju so šolarji sprejemali končne odločitve o svojih 
poklicnih poteh. Video gradivo predstavlja informacijo za fante 
o poklicu vzgojitelja in osnovnošolskega učitelja. Oglejte si 
video na Facebook strani projekta: https://www.facebook.com/
Boysincarework/ 

in Facebook strani CEA: https://www.facebook.com/gap.lt/
videos/1904408796259249/

ter na Youtubu: 

https://www.youtube.com/watch?v=0F1oWbrtLqE

1. VIDEO INtErVjUjI z MOškIMI, 
zAPOSLENIMI V SkrBStVENIh POkLICIh V 
ItALIjI 

2. INFOrMAtIVNO VIDEO grADIVO Iz LItVE 
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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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Istituto degli Innocenti je posnel devet kratkih videov, ki 
prikazujejo izkušnje moških, zaposlenih v skrbstvenih poklicih. 
Intervjuji vključujejo moške, ki delajo kot vzgojitelji v vrtcih, v 
zdravstvenih in šolskih ustanovah; socialne delavce, ki nudijo 
podporo otrokom, družinam in migrantski populaciji; in psihologe, 
ki delajo v centru za povzročitelje nasilja. 
Intervjuvani moški so izpostavili pozitivne vidike skrbstvenega 
dela. Daniele Maltoni, socialni delavec, odgovoren za Službo za 
marginalne skupine in imigracijo v Firencah, je zatrdil: »Lepota 
tega dela je, da ti omogoča stik z veliko ljudmi, ki prihajajo iz 
različnih socialnih okolij in se soočajo s številnimi problemi. 
Srečevanja in delo z njimi mi omogočajo osebni razvoj.« tudi Carlo 
Battaglia, ki že trideset let dela v izobraževanju, pravi: »Naše 
delo je gonilo nenehnega osebnega in profesionalnega razvoja ter 
samorefleksije.« 
Nekateri moški so povedali, da je njihova izbira skrbstvenega 
poklica temeljila na predhodni izkušnji s prostovoljnim delom. 
Poudarili so, da skrbstveno delo ne bi smelo biti pojmovano kot 
ženska vrednota; nasprotno, prisotnost moških je pomembna in 
nujna. Benedetto Madonia, socialni delavec iz Firenc, je izjavil: »Po 
mojem mnenju s tem, ko moškim oziroma fantom damo priložnost, 
da se razvijejo in v polnosti zaživijo na področju skrbstva, odpremo 
nove poti in potenciale v družbi. to ni ženska služba, ni ženskih in 
moških služb. Na žalost pa smo ujeti v te okove in upam, da se jih 
fantje, ki so zdaj stari petnajst ali šestnajst let, lahko osvobodijo.« 
Mario de Maglie in rossano Bisciglia, psihologa, ki delata v centru 
za povzročitelje nasilja v Firencah, pozivata fante, naj se ne 
ujamejo v spolne stereotipe, in sledijo svojim poklicnim željam, če 
jih zanimajo odnosi z drugimi, pomoč ljudem in že znajo poslušati. 
Vsi intervjuvanci so izjavili, da bi še enkrat izbrali isti poklic. 
Video intervjuji so dostopni na spletni strani projekta v angleščini 
(https://www.boys-in-care.eu/tools.html) in italijanščini (https://
www.boys-in-care.eu/it/strumenti.html).    

YOUtUBE kANAL

Poglejte, kaj je novega na našem 
Youtube kanalu. 
Naročite se in nam sledite. Našli boste 
veliko zanimivih videov z moškimi v 
skrbstvenih poklicih v različnih jezikih. 

3. VIDEO INtErVjU z LAStNIkOM AgENCIjE zA OBčASNO 
VArStVO OtrOk V BOLgArIjI 

Center za ženske študije in politike je intervjuval 
moškega, ki vodi agencijo za organizacijo otroških 

zabav in občasno varstvo otrok, starih od enega do 
dvanajst let. Lastnik agencije kristian je povedal, 
da je skrb za otroke neverjetna dejavnost in da 
to delo prinaša veliko osebnega in poklicnega 
zadovoljstva, zato ga priporoča fantom, ki se 
odločajo za poklic. Video si lahko ogledate na 
Facebook strani projekta: https://www.facebook.
com/Boysincarework/ 

in na Youtubu: https://www.youtube.com/watch?
v=z2hPfsmSYhw&feature=youtu.be

4. PODPOrNA DEjAVNOSt V SLOVENIjI 

18. aprila 2018 je Mirovni inštitut organiziral 
podporno dejavnost za fante, ki jih zanimajo 
skrbstveni poklici. Devetošolce Osnovne šole 
Spodnja šiška so povabili na obisk sosednjega 

vrtca Najdihojca (čenča), kjer so lahko opazovali 
delo vzgojitelja in se z njim pogovorili o njegovih 
izkušnjah. Enajst fantov se je odločilo za obisk 
vrtca. Potem, ko se je ekipa Mirovnega inštituta s 
fanti uvodoma pogovorila o moških v skrbstvenih 
poklicih, se je skupina odpravila v vrtec, kjer so 
se srečali z vzgojiteljem, ki jim je predstavil svoje 
delo, fantje pa so mu lahko zastavili vprašanja. 
Potem so fantje opazovali delo v skupini otrok in 
sodelovali pri organizaciji in izvedbi rojstnodnevne 
zabave za dva otroka. Na koncu so fantje zapisali 
svoje vtise, ki so bili večinoma zelo pozitivni, kot 
denimo tale: »Poklic mi je zdaj veliko bolj zanimiv 
in je bil zelo dobro predstavljen.«  
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5. DAN zA FANtE V NEMčIjI 

Daniel holtermann, član nemškega tima projekta 
Fantje v skrbstvenih poklicih, se je udeležil Dneva 
za fante na katoliški univerzi za uporabne znanosti 
(khSB) v Berlinu. khSB je letošnji Dan za fante 
gostila 26. aprila, ko je svoja vrata odprla več kot 
petdesetim zainteresiranim fantom. Fantje, stari med 
deset in sedemnajst let, so si lahko pobližje ogledali 
socialno-pedagoške predmete in raziskovali povezana 
poklicna področja. Večina socialnih poklicev se 
trenutno uvršča med ženske poklice, saj jih opravlja 
manj kot trideset odstotkov moških. Osrednji 
dogodek Dneva za fante je bil dvourni ogled univerze, 
na katerega so fante, razdeljene v majhne skupine, 
popeljali študenti. Obiskali so osebje in profesorje 
khSB, ki so posredovali lastne izkušnje z delom v 
spolno netipičnem poklicu in odgovarjali na vprašanja 
fantov. Poleg izpitne pisarne, knjižnice, mednarodne 
pisarne in rektorata je svoja vrata odprlo tudi nekaj 
potekajočih seminarjev. tako je, denimo, učenje o 
pravnih področjih in pravnih vprašanjih, povezanih 
z zdravstvenimi vidiki, potekalo interaktivno prek 
igranja vlog in dejavnega sodelovanja učencev in 
študentov univerze. 

PrOgrAM USPOSABLjANjA ‘FANtjE V 
SkrBStVENIh POkLICIh’ 

V Nemčiji se začenja program usposabljanja Fantje 
v skrbstvenih poklicih za učitelje in učiteljice ter 
poklicne svetovalce in svetovalke. tukaj lahko 
pogledate najavo v nemščini.

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

Sofinancerji:           
V Nemčiji:                                          V Avstriji:

Publikacijo je sofinan-
ciral Program Evropske 
unije za pravice, ena-
kost in državljanstvo 
(REC).
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6. PrOgrAM krEPItVE 
zMOgLjIVOStI V AVStrIjI 

Program krepitve zmogljivosti je bistven del 
našega projekta. Partnerji razvijajo module 
usposabljanja, ki bodo učiteljem in učiteljicam 
ter poklicnim svetovalcem in svetovalkam 
posredovali znanje o spolno občutljivem 
poklicnem svetovanju s posebnim poudarkom 
na moških v skrbstvenih poklicih. V Avstriji 
so tik pred izvedbo usposabljanj; tisti, ki jih 
usposabljanje zanima, se lahko prijavijo preko 
e-mail naslova: scambore@genderforschung.at.

8.10.2018 8:45-16:35
Dunaj

19.11.2018 8:45-16:35

10.10.2018 9:00-17:00
štajerska

27.11.2018 9:00-17:00

11.10.2018 9:00-17:00
Salzburg I

22.11.2018 9:00-17:00

12.10.2018 9:00-17:00
Salzburg II

23.11.2018 9:00-17:00

17.10.2018 9:00-17:00
koroška I

28.11.2018 9:00-17:00

18.10.2018 9:00-17:00
koroška II

29.11.2018 9:00-17:00

28.03.2019 9:00-17:00
gradiščanska

11.04.2019 9:00-17:00

29.03.2019/30.03.2019
 Each half day Linz

26.04.2019/27.04.2019

https://www.boys-in-care.eu/de/fortbildungen.html

