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TURINYS 

   Įžanginis žodis 

Mieli skaitytojai,  

1.  Vaizdo interviu su vyrais, dirbančiais 
socialinėje sferoje Italijoje   

2. Informacinė vaizdo medžiaga iš Lietuvos  

3. Vaizdo interviu su vaikų klubo Bulgarijoje 
savininku  

4. Palaikymo akcija Slovėnijoje  

5. Vaikinų diena Vokietijoje  
6. Gebėjimų stiprinimo programa Austrijoje 

 
   
 
 

 

Užsisakyti naujienlaiškį galite čia. Dėkojame 
už registracijai skirtą laiką. Tolesnius 
naujienlaiškio numerius galima peržiūrėti ir 
projekto tinklalapyje. Jeigu turite kolegų arba 
bičiulių, kuriems būtų įdomi ši informacija, 
persiųskite naujienlaiškį ir jiems.  

 

Mums labai malonu su jumis pasidalinti naujienomis apie 
tai, kaip klostosi mūsų projektas! 

Pastaruoju metu itin daug dėmesio skyrėme susitikimams 
ir pokalbiams su vyrais, kurie dalinosi įkvepiančiomis 
istorijomis apie darbą socialinės rūpybos ir švietimo 
sektoriuose Italijoje, Lietuvoje ir Bulgarijoje. Pokalbių 
metu paaiškėjo, kad nepaisant to, ar darbas vyksta 
privačiame versle, ar viešojoje įstaigoje, jis gali teikti labai 
daug džiaugsmo vyrams – pionieriams globos ir rūpybos 
srityse, nepelnytai siejamose tik su moterų karjeros 
pasirinkimais. Šie vyrai turi daug kuo pasidalinti apie tai, 
kaip jie jaučiasi, ko išmoko dirbdami tokį darbą ir kodėl 
rekomenduotų jį kitiems vyrams. 

Siekdami skleisti žinias apie profesines galimybes 
socialinėje sferoje, mūsų projekto partneriai dalyvavo 
didžiausiame vaikinams skirtame profesinio orientavimo 
renginyje „Vaikinų diena 2018“. Kiti partneriai organizavo 
bandomąsias palaikymo akcijas vaikinams, svarstantiems 
rinktis profesijas socialinėje sferoje. Taip sužinojome, 
kokią naudą tokiose akcijose mato patys vaikinai ir 
darbdaviai. 

Galiausiai svarbu paminėti, kad projekto partneris 
Austrijoje šiuo metu rengia mokytojų ir profesinio 
orientavimo specialistų gebėjimų stiprinimo programą, 
kuri startuos rudenį. Šiame naujienlaiškyje rasite apie tai 
daugiau informacijos.  

Malonaus skaitymo! 

 

  

 

  

 

 

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


 
 

 

 
1. VAIZDO INTERVIU SU VYRAIS, DIRBANČIAIS 
SOCIALINĖJE SFEROJE ITALIJOJE  
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Dissens Institut für Bildung und 
Forschung e.V - Germany 

http://www.dissens.de/ 

 
Partneriai: 

 
Instituto degli Innocenti“ parengė 9 trumpus vaizdo įrašus, 
atskleidžiančius vyrų, dirbančių socialinėje sferoje, patirtis. Tarp šių 
vyrų – profesionalūs pedagogai, dirbantys ankstyvojo ugdymo, 
globos ir rūpybos įstaigose, mokyklose; socialiniai darbuotojai, 
dirbantys su vaikais, šeimomis ir migrantais; psichologai, dirbantys 
smurtaujančių vyrų krizių centruose. 

Kalbinti vyrai pabrėžė darbo socialinėje sferoje pridėtinę vertę. Štai 
Daniele Maltoni – socialinis darbuotojas Florencijos savivaldybės 
Marginalizacijos ir imigracijos tarnyboje – tvirtina: „Šio darbo grožis 
yra tame, kad jis suteikia galimybę suprasti pačias įvairiausias 
socialines grupes atstovaujančius žmones, jų problemas.  Tai leido 
man augti, tobulėti daug labiau nei būčiau galėjęs jų 
nepažinodamas.“ Jam atrina ir Carlo Battaglia, jau 30 metų dirbantis 
pedagogu: „Mūsų darbas yra nenutrūkstančio asmeninio ir 
profesinio tobulėjimo pagrindas, nuolatinė savirefleksija“ 

Kai kurie vyrai paaiškino, kad jų pasirinkimą dirbti socialinėje sferoje 
nulėmė ankstesnė savanoriško darbo patirtis. Jie taip pat pabrėžė, 
kad rūpestis nėra tik moteriška vertybė. Priešingai – ji svarbi, netgi 
būtina, ir vyrams. Benedetto Madonia, Florencijos savivaldybės 
socialinis darbuotojas, teigia: „Mano nuomone, suteikdami vyrams 
ir vaikinams galimybę visapusiškai išmėginti save socialinėje sferoje, 
tobulėti joje, mes atskleistume jų potencialą, atvertume jiems 
daugybę puikių kelių. Tai nėra moteriškas darbas. Nėra moteriškų ir 
vyriškų darbų. Deja, mes vis dar tarsi narvuose gyvename apsupti 
mus ribojančių lūkesčių. Tikiuosi, kad vaikinai, kuriems dabar 15 ar 
16 metų, sugebės iš to išsilaisvinti.“ 

Mario de Maglie ir Rossano Bisciglia, psichologai, dirbantys 
smurtaujančių vyrų krizių centre Florencijoje, ragina vaikinus 
neįkliūti į lyčių stereotipų spąstus, nes tai gali tapti netgi smurto 
priežastimi. Jie taip pat skatina vaikinus, kuriuos domina profesijos 
socialinėje sferoje, drąsiai rinktis šį kelią, jeigu jiems įdomu santykiai 
su kitais žmonėmis ir jeigu jie turi gebėjimą išklausyti. Visi kalbinti 
vyrai patikino, kad jeigu reikėtų iš naujo rinktis profesiją – jie 
nedvejodami ir vėl priimtų tą patį sprendimą. Vaizdo interviu gali 
rasti projekto tinklalapyje: https://www.boys-in-care.eu/tools.html, 
taip pat italų kalba: https://www.boys-in-care.eu/it/strumenti.html 

www.genderforschung.at 
 

www.mirovni-institut.si/en/ 

 

www.istitutodeglinnocenti.it 

 
Center of Womenʹs 

Studies and Policies 
 

 

www.cwsp.bg 
 

www.gap.lt 

 
 

 

 

Tinklalapyje rasite išsamią 
informaciją apie projektą ir 
projekto partnerių naujienas. 
Apsilankykite adresu  
www.boys-in-care.eu 
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2. INFORMACINĖ VAIZDO MEDŽIAGA IŠ LIETUVOS  

 
Prieš pat mokslo metų pabaigą Lygių galimybių plėtros 
centras savo tinklalapyje paviešino trumpą informacinį vaizdo 
reportažą-filmuką. Kadangi tai metas, kai bebaigiantys 
mokyklą moksleiviai priima sprendimus dėl profesijos 
pasirinkimo, filmuku norėta paskatinti jaunuolius rinktis lyčių 
atžvilgiu netipines profesijas ikimokyklinio ir pradinio ugdymo 
srityse. Vaizdo įrašą rasite „Boys in Care“ projekto Facebook 
paskyroje: https://www.facebook.com/Boysincarework/, taip 
pat LGPC paskyroje: 
https://www.facebook.com/gap.lt/videos/190440879625924
9/, ir Youtube paskyroje: 
https://www.youtube.com/watch?v=0F1oWbrtLqE 

3. VAIZDO INTERVIU SU VAIKŲ KLUBO BULGARIJOJE SAVININKU: 
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Moterų studijų ir politikos centras paėmė interviu iš 
vyro, įsteigusio klubą 1-12 metų amžiaus vaikų 
šventėms ir priežiūrai ne visą darbo dieną.  

4. PALAIKYMO AKCIJA SLOVĖNIJOJE 
 
       

        

 

2018 m. balandžio 18 d. Taikos institutas surengė 
palaikymo akciją vaikinams, kurie domisi profesijomis 
socialinėje sferoje. Vidurinės mokyklos „Spodnja 
Šiška“ devintos klasės mokiniai buvo pakviesti 
dalyvauti dviejų valandų trukmės vizite į netoliese 
esantį „Najdihojca“ (Čenča) vaikų darželį. 

Klubo savininkas Kristianas teigė, kad 
rūpinimasis vaikais yra nuostabi veikla, ir jis 
rekomenduoja tokio pobūdžio verslą visiems 
vyrams, kurie nori imtis kažko įdomaus, 
garantuojančio iššūkius ir suteikiančio 
asmeninį ir profesinį pasitenkinimą. Vaizdo 
įrašą galite pamatyti projekto Facebook 
paskyroje: 
https://www.facebook.com/Boysincarework/, 
ir Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=Z2hPfsm
SYhw&feature=youtu.be  
 
 
 
 
 
Vizitu susidomėjo vienuolika vaikinų. Po 
trumpo įžanginio Taikos instituto pokalbio su 
vaikinais apie vyrus socialinės sferos 
profesijose, grupė patraukė į darželį, kur 
susitiko su ten dirbančiu auklėtoju vyru. Jam 
papasakojus apie savo patirtį, vaikinai turėjo 
galimybę užduoti klausimus, stebėti darželio 
auklėtojų darbą ir prisidėti prie dviejų vaikų 
gimtadienio organizavimo. Akcijos pabaigoje 
vaikinų buvo paprašyta užrašyti savo 
įspūdžius. Paaiškėjo, kad jie labai teigiami. Štai 
vienas iš vaikinų teigė: „Profesija buvo labai 
gerai pristatyta ir dabar man atrodo gerokai 
įdomesnė nei anksčiau“. 
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5. VAIKINŲ DIENA VOKIETIJOJE  

 
 
 
 
 

 
Daniel Holtermann, projekto „Boys in Care“ grupės 
Vokietijoje narys, dalyvavo Berlyno katalikiškojo 
taikomųjų mokslų universiteto organizuotame 
renginyje „Vaikinų diena 2018“. Balandžio 26 d. 
vykusio renginio metu universitetas atvėrė duris 
daugiau nei 50-čiai 10-17 metų amžiaus berniukų. 
Jiems tai buvo puiki galimybė iš arčiau susipažinti su 
socialiniais-pedagoginiais mokslais, sužinoti 
daugiau apie galimus karjeros pasirinkimus šiose 
srityse. Dauguma socialinės sferos profesijų šiuo 
metu yra laikomos moteriškomis, nes vyrai jose 
sudaro mažiau nei 30% darbuotojų. 

Renginio ašis buvo dviejų valandų trukmės 
ekskursija po universitetą. Pasiskirstę į nedideles 
grupeles ir lydimi studentų, vaikinai aplankė 
universiteto darbuotojus ir profesorius, kurie 
papasakojo apie savo patirtį ir atsakė į vaikinų 
klausimus. Duris noriai atvėrė ir egzaminų centras, 
biblioteka, tarptautinių reikalų biuras, rektorius. Be 
to, vaikinai galėjo pabūti universiteto seminarų 
dalyviais. Kartu su studentais interaktyvių žaidimų 
metu jie įgijo teisinių žinių apie sveikatos apsaugą 

BiC MOKYMŲ PROGRAMA  
Vokietijoje jau prasideda „Boys in Care“ mokymų 
programa, skirta mokytojams ir profesinio 
orientavimo specialistams. Skelbimą vokiečių kalba 
rasite čia.

 

6. GEBĖJIMŲ STIPRINIMO 
PROGRAMA AUSTRIJOJE  
 
Gebėjimų stiprinimo programa yra esminė 
mūsų projekto dalis. Projekto partneriai parengs 
mokymo modulius, kurie padės mokytojams ir 
profesinio orientavimo specialistams tobulinti 
savo kasdienį darbą ir atkreips dėmesį į vyrų 
trūkumo socialinės sferos profesijose problemą. 
Austrijoje bus suorganizuota dešimt mokymų. 
Jeigu jos domina tolesnis mokymas, kreipkitės 
el.paštu scambore@genderforschung.at 
GEBĖJIMŲ STIPRINIMO PROGRAMA AUSTRIJOJE 

 

8.10.2018 8:45-16:35 
Viena 

19.11.2018 8:45-16:35 

   

10.10.2018 9:00-17:00 
Styria 

27.11.2018 9:00-17:00 

   

11.10.2018 9:00-17:00 
Zalcburgas II 

22.11.2018 9:00-17:00 

   

12.10.2018 9:00-17:00 
Zalcburgas II 

23.11.2018 9:00-17:00 

   

17.10.2018 9:00-17:00 
Karintija I 

28.11.2018 9:00-17:00 

   

18.10.2018 9:00-17:00 
Karintija III 

29.11.2018 9:00-17:00 

   

28.03.2019 9:00-17:00 
Burgenlandas 

11.04.2019 9:00-17:00 

   

29.03.2019/30.03.2019 
Visi truks po 
pusdienį 

Lincas 
26.04.2019/27.04.2019 

 

 

 

 

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

 

 

Iš dalies 
finansuojama 
Europos 
Sąjungos 

 

Taip pat iš dalies 
finansuojama: 

Vokietijoje: 
 

 

 

 

Austrijoje: 
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