
Z kartos 
vaikinai 
renkasi 
profesijas 
socialinėje 
sferoje

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:

https://www.facebook.com/
Boysincarework/

Projekto 
koordinatorius:

www.dissens.de

Partneriai:

www.genderforschung.at www.mirovni-institut.si

www.istitutodeglinnocenti.it www.cwsp.bg

www.gap.lt

Už šio leidinio turinį atsakingi projekto partneriai ir jis neabūtinai 
atitinka Europos Komisijos poziciją.

Taip pat iš dalies 
finansuojama:                Vokietijoje:  

                    Austrijoje:

Iš dalies finansuojama Europos Sąjungos  



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.

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;

VEIKLOS

PROJEKTAS

Projekto tikslinės grupės:
 Vaikinai ir jų tėvai;
 Pedagogai, dirbantys pradinėse ir vidurinėse 

mokyklose;
 Karjeros orientavimo konsultantai;
 Sprendimų priėmėjai švietimo ir užimtumo sirtyse. 

 Internete prieinamą informaciją apie 
socialinius ir kultūrinius lyčių aspektus;

 Seminarų programą pedagogams ir 
profesinio orientavimo konsultantams;

 Vadovą pedagogams ir profesinio 
orientavimo konsultantams. 

RENGIAME:
 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.


