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SKRBSTVENIH POKLICIH
VSEBINA
1. Uvod
2. Evropska konferenca o fantih v
skrbstvenih poklicih v Firencah
3. Nacionalni dogodek ozaveščanja v
Sloveniji
4. Program usposabljanja Fantje v
skrbstvenih poklicih v Bolgariji

Opolnomočenje fantov za
izbiro skrbstvenih poklicev
(BiC)
UVOD
Dragi bralci in bralke,
Projekt BIC se počasi zaključuje. V preteklih mesecih
smo bili zaposleni z organizacijo mednarodne
zaključne konference o spolno občutljivem
kariernem svetovanju za podporo fantom, ki jih
zanimajo poklici na področjih izobraževanja, zdravja
in socialnega varstva.
Konferenca, na kateri smo predstavili rezultate
projekta BIC, je bila izjemno pozitivno sprejeta
med mednarodnimi in nacionalnimi deležniki, ki so
izrazili veliko zanimanje za temo podpore fantom pri
odločanju za spolne netipične skrbstvene poklicne
poti.
Na konferenci je med sodelujočimi potekala
živahna razprava ter izmenjava idej in lekcij, ki smo
se jih naučili iz prakse, pa tudi vprašanj, dilem in
problemov.

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.

Konferenca nam je prinesla tudi ideje in gradivo za
izboljšanje usposabljanj, podpornih akcij in dogodkov
ozaveščanja v partnerskih državah. Prav tako nam je
bila v dodaten navdih pri razvoju vsebin priročnika
o spolno občutljivem kariernem svetovanju s
poudarkom na fantih in skrbstvenih poklicih za
učitelje in učiteljice ter karierne svetovalce in
svetovalke, ki delujejo v osnovnih šolah.
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EVROPSKA KONFERENCA
O FANTIH V SKRBSTVENIH
POKLICIH V FIRENCAH
21. junija 2019 je na Istituto degli Innocenti v
Firencah potekala mednarodna konferenca FANTJE
V SKRBSTVENIH POKLICIH – OPOLNOMOČENJE
FANTOV ZA IZBIRO SKRBSTVENIH POKLICEV.
To je bila priložnost, da predstavimo ugotovitve in
rezultate projekta, med drugim izobraževalne module
za učitelje in učiteljice ter karierne svetovalke in
svetovalce, gradiva za ozaveščanje, dobre prakse ipd.
in da dobimo odziv mednarodne strokovne javnosti,
vključno s področja oblikovanja politik in prakse v
šolah, na naše delo. Odziv je bil zelo pozitiven.

www.dissens.de

Partnerji:

www.genderforschung.at

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

www.istitutodeglinnocenti.it
Center of Womenʹs
Studies and Policies

www.cwsp.bg

www.gap.lt

V dopoldanskem delu programa je bil osrednji
govornik Victor Seidler, profesor socialne teorije
na Oddelku za sociologijo Univerze Goldsmiths v
Londonu. Profesor Seidler je avtor številnih knjig o
enakosti spolov in spreminjanju sodobnih moškosti,
med drugim »Rediscovering Masculinity: Reason,
Language and Sexuality«; »Unreasonable Men:
Masculinity and Social Theory«; »Man Enough:
Embodying Masculinities«.

SLEDITE NAM NA NAŠI FACEBOOK
STRANI: https://www.facebook.com/
Boysincarework/
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
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.
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Njegovo navdihujoče predavanje je izzvalo
živahno razpravo med udeleženci o tem, kaj je
bilo doseženo v minulih štiridesetih letih na
področju enakosti spolov in preseganju spolnih
stereotipov, kakšni so izzivi za enakost spolov v
Evropi danes in zakaj je to pomembno vprašanje.
Video predavanja profesorja Seidlerja si lahko
ogledate na naši Facebook strani: https://www.
facebook.com/Boysincarework/
Popoldanske sekcije konference so bile posvečene
trem vzporednim interaktivnim delavnicam in
okrogli mizi. Teme delavnic so bile: predstavitev
delovanja Dneva za fante v Nemčiji; spolni
stereotipi v izobraževanju; in metode projekta
Fantje v skrbstvenih poklicih. Delavnice so vodili
Daniel Holtermann (Nemčija), Vilana Pilinkaite
Sotirovic (Litva) in Erika
Bernacchi (Italija).

Na okrogli mizi so sodelujoči poudarili pomen
projekta BIC, ki ga vidijo v tem, da dopolnjuje
obstoječe projekte, ki naslavljajo dekleta in
tehnične poklice, s tem da nagovarja fante in
skrbstvene poklice. Govorci so bili Charles
Ramsden, predsednik Komisije za enakost spolov
pri Svetu Evrope, Ole Bredesen Nordfjell iz
Reform – Resource Center for Men (Norveška) in
Jens van Tricht iz Men Engage (Nizozemska).
Ekipa projekta Fantje v skrbstvenih poklicih
se zahvaljuje za predano sodelovanje vseh
nacionalnih in mednarodnih strokovnjakov,
ki so delili dragoceno znanje in sodelovali na

konferenci. Veseli nas, da sta projekt Fantje v
skrbstvenih poklicih in evropska konferenca
v Firencah spodbudila nove ideje in načrte za
sodelovalne evropske projekte.
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NACIONALNI DOGODEK OZAVEŠČANJA V SLOVENIJI
21. maja 2019 je projektna skupina BIC z Mirovnega inštituta
organizirala nacionalni dogodek ozaveščanja »Izzivi enakosti
spolov v osnovnošolskem kariernem svetovanju«. Na dogodku
so predstavili dobre prakse, ki so uveljavljene v Sloveniji na
področju kariernega svetovanja mladim, med drugim tudi
metodo »Fantje to zmoremo«, ki so jo po zgledu avstrijskega
in nemškega »Dneva za fante« razvili v okviru BIC projekta.
Sledila je okrogla miza »Spolni stereotipi in spolna segregacija
trga dela: izzivi in potrebe na področju socialnega varstva ter
vzgoje in izobraževanja«. Udeleženci in udeleženke so bili
karierni svetovalci in svetovalke, učitelji in učiteljice, direktorji in
direktorice domov za ostarele in vrtcev, oblikovalci politik (tudi
z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Zavoda za
šolstvo), strokovnjaki, aktivisti in raziskovalci. Več o dogodku je
na razpolago na tej povezavi.

PROGRAM USPOSABLJANJA FANTJE V SKRBSTVENIH POKLICIH V
BOLGARIJI
10. in 11. julija 2019 je bolgarski partner Center za
ženske študije in politike organiziral usposabljanja
v Jambolu. Pri usposabljanju so sodelovali
izobraževalni posredniki v romskih skupnostih,
inštruktorji, mladinski delavci, učitelji in direktorji
vrtcev iz občine Tundja. Usposabljanje je bilo v tej
občini organizirano s posebnim namenom, da bi
senzibilizirali stroko na področju izobraževanja,
ki deluje v romskih skupnostih in z njimi, glede
spolnih stereotipov in socializacije, moškosti in
skrbstvenega dela ter priložnosti za karierni razvoj
moških v skrbstvenem sektorju v Bolgariji. Petina
udeležencev je bila moških, nekateri med njimi
so zaposleni kot zdravstveni tehniki v romskih
skupnostih ali izvajajo skrbstvene storitve v občini
Tundja.
Udeleženci in udeleženke so preizkušali metode
preseganja spolnih stereotipov in senzibilizacije za
spol v kariernem svetovanju ter si ogledali video
filme o moških v poklicu vzgojitelja v vrtcih, ki smo
jih razvili v projektu BIC. V razpravi so predlagali,

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

da lahko fante pri njihovih netipičnih poklicnih izbirah podprejo
z zbiranjem in nudenjem več praktičnih informacij o priložnostih,
ki so v Bolgariji na voljo za izobraževanje in usposabljanje
v skrbstvenem sektorju; drugi so delili izkušnje s kariernim
usmerjanjem fantov in deklet iz romskih skupnosti in pomenom
spodbujanja takih poklicnih izbir, ki temeljijo na željah otrok, ne
pa na spolnih stereotipih. Na podlagi prispevkov udeležencev
in udeleženk je projektna skupina BIC iz Bolgarije prilagodila
program usposabljanja nacionalnemu kontekstu in razpisala
nadaljnja usposabljanja.

Publikacijo je sofinanciral Program
Evropske unije za
pravice, enakost
in državljanstvo
(REC).

Sofinancerji: V Nemčiji:

V Avstriji:

