
SKATINAME VAIKINUS RINKTIS 
PROFESIJAS SOCIALINĖJE SFEROJE

 Mieli skaitytojai, norime pasveikinti atsivertus 
pirmąjį projekto „Z-kartos vaikinai renkasi profesijas 

socialinėje sferoje“ (angl. “Boys in care: Strengthening 

Boys to pursue Care Occupations”) naujienlaiškį! Tikimės, 
kad jis įkvėps ir suteiks informacijos apie tiriamąjį darbą ir 
socialinę kampaniją, skirtą motyvuoti vaikinus Europoje 
vengti lyčių stereotipų ir rinktis karjerą socialinėje sferoje. 

Nuo 2017 m. balandžio iki 2019 m. rugsėjo, kartą per 
pusmetį dalinsimės naujienomis ir idėjomis - projekto 
partnerių veikla ir bendrais rezultatais. Šios veiklos 
pagrindas - lyginamoji studija šešiuose Europos šalyse: 
Austrijoje, Bulgarijoje, Italijoje, Lietuvoje, Slovėnijoje ir 
Vokietijoje. Naujienlaiškyje galėsite sužinoti nacionalinių, 
tarptautinių visuomenės švietimo kampanijų, mokymų ir 
projekto baigiamosios konferencijos datas.

Taip pat ketiname išryškinti kitas mūsų šalyje ir visoje 
Europoje vykstančias iniciatyvas ir projektus, skirtus keisti 
nuostatai, kad profesijos socialinėje sferoje tinkamos tik 
mergaitėms ir moterims.

Užsisakyti naujienlaiškį galite čia. Ačiū už registracijai skirtą 
laiką. Jeigu gavote šį laišką, tačiau jo turinys nedomina, 
informuokite mus. Išbrauksime  jus iš gaunančiųjų 
naujienlaiškį sąrašo. 

Vėliau išeisiančius naujienlaiškio numerius bus galima 
peržiūrėti ir projekto puslapyje. Jeigu turite kolegų 
arba bičiulių, kurie susidomėtų šia informacija, būtinai 
persiųskite naujienlaiškį ir jiems. 

Susisiekite su mumis, jei norite pasidalinti savo idėjomis ar 
užduoti klausimus.

Šilčiausi linkėjimai, 

projekto komanda
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http://www.boys-in-care.eu/special-pages/newsletter.html


Projektas „Z-kartos vaikinai renkasi profesijas 
socialinėje sferoje“ įgyvendinamas nuo 2017  m. 
balandžio iki 2019 m. rugsėjo Austrijoje, Bulgarijoje, 
Italijoje, Lietuvoje, Slovėnijoje ir Vokietijoje. Jo tikslai: 

	 Atkreipti dėmesį į vaikinų karjeros sprendimus ir 
įgalinti juos rinktis profesijas socialinėje sferoje; 

	 Sukurti, įdiegti ir išplatinti metodinę medžiagą, 
skirtą pedagogams ir karjeros konsultantams, 
siekiantiems padrąsinti vaikinus rinktis profesiją 
nesivadovaujant stereotipais;

	 Kurti ir tobulinti iniciatyvas, įkvėpiančias vaikinus 
rinkits lyčių požiūriu netipines profesijas;

	 Mesti iššūkį nepakankamam vyrų atstovavimui  
sveikatos priežiūroje, senjorų slaugos, 
ankstyvajame ir pradinių klasių švietime. 
Daugumoje Europos Sąjungos šalių mažiau nei 
15 proc. dirbančiųjų šiose srityse yra vyrai.

	 Sukurti aplinką, kuri įgalintų vaikinus siekti 
karjeros socialinėje sferoje. 

	 Keisti nuostatą, kad darbas socialinėje srityje 
skirtas tik moterims ir stiprinti suvokimą, kad jis 
praturtina vyriškumo sampratą.

Projekto tikslinės grupės:

	 Vaikinai ir jų tėvai; 

	 Pedagogai, dirbantys pradinėse ir vidurinėse 
mokyklose; 

	 Karjeros  orientavimo konsultantai; 

	 Sprendimų priėmėjai švietimo ir užimtumo 
sirtyse.

PROJEKTAS 

BOYS IN CARE

Pagrindinis partneris:

 
 

www.dissens.de

Kiti parteriai:

 

www.genderforschung.at

www.mirovni-institut.si/en/ 
about-the-peace-institute/
 

www.istitutodeglinnocenti.it
  

www.cwsp.bg
  

www.gap.lt

Center of Womenʹs
Studies and Policies
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TIRIAME:

	 Vadovėlius ir informacinę medžiagą, skirtą 
profesiniam orientavimui. Analizė vykdoma 
nacionaliniu mastu visose projeto partnerių 
šalyse - Austrijoje, Bulgarijoje, Italijoje, Lietuvoje, 
Slovėnijoje ir Vokietijoje;

	 Įgyvendintus projektus (pavyzdžiui, Boys‘ 
Day, Neue Wege für Jungs), skirtus vaikinams, 
pasirinkusiems netipines profesijas.

KURIAME:

	 Internete prieinamą metodinę profesinio 
orientavimo medžiagą, skatinančią keisti lyčių 
stereotipus renkantis profesiją;

	 Internete prieinamą informaciją apie socialinius 
ir kultūrinius lyčių aspektus;

	 Seminarų programą pedagogams ir profesinio 
orientavimo konsultantams;

	 Vadovą pedagogams ir profesinio orientavimo 
konsultantams.

RENIGIAME: 

	 Tarptautines dirbtuves, kuriose ekspertai 
galės dalintis patirtimi apie pagalbą vaikinams 
renkantis netipines profesijas;

	 Sąmoningumo ir viešinimo kampanijas 
kiekvienoje projekto partnerių šalyje, 
atsižvelgiant į šalies situaciją ir poreikius;

	 Priemones, kurios mums kartu su asocijuotais 
partneriais padės užtikrinti projekto rezultatų 
tęstinumą.

VEIKLOS

BOYS IN CARE

PROJEKTO TINKLALAPIS:

Jame rasite visą informaciją apie 
projektą, partnerių naujienas ir 
kitą informaciją apie vaikinus, 
pasirinkusius darbą socialinėje 
sferoje. 
  
www.boys-in-care.eu

SEKITE MUS SOCIALINIUOSE 
TINKLUOSE:

www.facebook.com/
Boysincarework/
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KUR ESAME IR KAS TOLIAU?

Šiuo metu projekto partneriai tiria, kas daroma 
kiekvienoje iš šalių siekiant užtikrinti, kad vaikinai 
turėtų galimybę rinktis profesijas socialinėje srityje: 
peržiūrimi profesiniam orientavimui skirti vadovėliai ir 
informacinė medžiaga ir įvairiose šalyse įgyvendintos 
iniciatyvos. Projekto pasiekimai bus vertinami 
atsižvelgus į šios analizės įžvalgas, kurios leis įvertinti 
poreikius, identifikuoti tikslines grupes ir pagrįsti 
mokymų turinį. Šešių šalių ataskaitos bus parengtos 
2017 m. lapkričio pabaigoje. Piriminiai rezultatai 
aptarti antrajame projekto partnerių susirinkime Grace 
(Austrija) ir bus pristatyti kitame naujienlaiškyje. Sekite 
mus socialiniuose tinkluose ir užsisakykite naujienlaiškį!

BOYS IN CARE

Šio leidinio turinį atsakingi projekto partneriai ir 
jis nebūtinai atitinka Europos Komisijos poziciją. 

Taip pat iš dalies 
finansuojama:               Vokietijoje:

                                          Austrijoje:

Iš dalies finansuojama 
Europos Sąjungos


