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ĮŽANGINIS ŽODIS
Mieli skaitytojai,
Džiaugiamės galėdami pasidalinti su jumis tuo, ką mums
pavyko pasiekti per paskutinius šešis mėnesius!
Visi projekto partneriai jau pabaigė nacionalinius tyrimus,
kurių tikslas buvo išanalizuoti lyčių strereotipus,
egzistuojančius profesiniame orientavime Austrijoje,
Bulgarijoje, Vokietijoje, Lietuvoje, Italijoje ir Slovėnijoje.
Remdamiesi tyrimais paruošėme apžvalgas apie lyčių
(ne)lygybę, profesinę segregaciją ir vyrus socialinės sferos
profesijose, neapmokamą globos darbą, mokyklų ir
profesijos pasirinkimo segregaciją visose partnerių šalyse.
Taip pat atlikome informacinės medžiagos ir priemonių,
skirtų profesiniam orientavimui, bei šiuo metu naudojamų
metodų, kuriais siekiama skatinti netipinius profesijų
pasirinkimus, analizę.
Nacionalinių tyrimų rezultatai buvo palyginti ir
apibendrinti tarptautinėje ataskaitoje, kuri bus paskelbta
projekto tinklalapyje balandžio mėnesį.

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.

Svarbi tyrimų išvada yra tai, kad nehegemoniško
vyriškumo skatinimas – labai svarbi, bet sudėtinga
užduotis. Glaudesnis vyrų ir profesionaliosios socialinės
sferos santykis yra labai svarbus sprendžiant
horizontaliąją (taigi, ir vertikaliąją) lyčių segregaciją –
didelę ES darbo rinkų problemą. Dar viena svarbi išvada
yra ta, kad su darbu susijusių lyčių stereotipų randama
visų projekto partnerių šalių profesiniam orientavimui
skirtuose vadovėliuose ir informacinėje medžiagoje.
Kai kuriose projekto partnerių šalyse (Austrijoje,
Vokietijoje) jau įgyvendinamos iniciatyvos, skirtos
paskatinti vaikinus rinktis lyčių atžvilgiu netipines
profesijas. Daugiau informacijos apie šias iniciatyvas
galite rasti nacionalinėse ir tarptautinėse ataskaitose bei
šiame
naujienlaiškyje.
Sužinokite
daugiau:
http://www.boys-in-care.eu/reports.html
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VIEŠINIMO RENGINIAI
AUSTRIJOJE
SĄMONINGUMO DIDINIMO
SEMINARAS AUSTRIJOJE
2018 m. kovo 9 d. Švietimo ministerijoje Vienoje vyko
Nacionalinis viešinimo seminaras. Jį surengė projekto
partnerių komanda Austrijoje, bendradarbiaudama su
Federaline švietimo ministerija, taip pat su Darbo,
socialinių reikalų, sveikatos ir vartotojų apsaugos
ministerija. Seminare dalyvavo 50 mokytojų, įvairių
ministerijų ir socialinių partnerių atstovų, su vaikinais
dirbančių specialistų ir vaikinų dienos atstovų.

Pagrindinis
partneris

www.dissens.de

Partneriai:

www.genderforschung.at

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

www.istitutodeglinnocenti.it

2017 m. lapkričio 23-24 d. Austrijos komandos lyderė Elli
Scambor dalyvavo ESBO MenEngage (vyrų įsitraukimo
tinklo) ekspertų susitikime Vienoje. Trečiojoje sesijoje
„Atsakingumas ir įtrauktis: veiksmingas vyrų įsitraukimas ir
partnerystė“ ji pasakojo apie nehegemonišką vyriškumą ir
pristatė projektą „Z-kartos vaikinai renkasi profesijas
socialinėje sferoje“. Daugiau informacijos:
https://www.osce.org/secretariat/359311

Center of Womenʹs
Studies and Policies

www.cwsp.bg

www.gap.lt

SEKITE MUS SOCIALINIAME
TINKLE „FACEBOOK“:
www.facebook.com/
Boysincarework/
PROJEKTO TINKLALAPIS:
Tinklalapyje rasite išsamią
informaciją apie projektą ir
projekto partnerių naujienas.
Apsilankykite adresu
www.boys-in-care.eu.
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VAIKINŲ DIENOS AUSTRIJOJE IR VOKIETIJOJE
AUSTRIJA

VAIKINŲ DIENA VYKS IR VOKIETIJOJE

2017 m. lapkričio 9 d. vyko jau dešimtoji Austrijos
vaikinų diena. Jos tikslas buvo informuoti 10-18
metų amžiaus moksleivius (vaikinus) apie
profesijas globos ir rūpybos įstaigose, pavyzdžiui,
ligoninėse, senyvo amžiaus žmonių priežiūros
centruose, pradinėse mokyklose, vaikų
darželiuose. Šiemet renginyje dalyvavo daugiau nei
5200 vaikinų, o daugiau nei 360 globos ir rūpybos
institucijų palaikė šią iniciatyvą, leisdamos
vaikinams vienai dienai išmėginti darbą socialinės
srities profesijose. Daugiau apie renginį:
http://www.boysday.at/boysday/Aktivitaeten/Oes
terreich/

Vaikinų diena nenumaldomai artėja ir
Vokietijoje – balandžio 26 d. vaikinai iš
visos Vokietijos vėl turės progą
išmėginti įvairias profesijas, taip pat ir
socialinėje sferoje.
2015 m. vasario 1 d. projekto komandos
Vokietijoje lyderis Bernard Könnecke
dalyvavo Berlyno Vaikinų dienos dalyvių
ir organizatorių tinklo susitikime kartu
su mokyklų, nevyriausybinių
organizacijų ir regioninės valdžios
atstovais, kuriems pristatė projekto „Zkartos vaikinai renkasi profesijas
socialinėje sferoje“ veiklas.

DISKUSIJOS APIE VYRŲ ĮTRAUKIMĄ Į PROFESIJAS SOCIALINĖJE
SRITYJE SLOVĖNIJOJE IR BULGARIJOJE
SLOVĖNIJA
Slovėnijoje.
Daugiau informacijos apie renginį:
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/enake_m
oznosti/projekti_iz_sredstev_eu/aktivnivsi/aktivnivsi_
pridobimovsi/

2017 m. gruodžio 5 ir 6 d. projekto komandos
atstovės Mojca Frelih ir Majda Hrženjak buvo
pakviestos į Slovėnijos Darbo, socialinių
reikalų, šeimos ir lygių galimybių ministerijos
organizuotą tarptautinę konferenciją „Active
all – gaining all“. Apskritojo stalo diskusijose
apie aktyvią tėvystę ir senyvo amžiaus žmonių
priežiūrą jos aptarė ir sąlygas vyrų įtraukimui į
vaiko priežiūrą, taip pat moterų dominavimą
socialinės sferos profesijose

2018 m. sausio 23 d. Majda Hrženjak
dalyvavo apskritojo stalo diskusijoje, kurioje
Slovėnijos nacionalinis radijas iškėlė
probleminį vyresnio amžiaus moterų skurdo
Slovėnijoje klausimą. Tarp pagrindinių šios
problemos priežasčių įvardintas moterų
dominavimas globos ir rūpybos profesijose,
žemi šių profesijų atstovų atlyginimai bei
vertikali segregacija. Be kita ko, diskusijos
metu buvo aptarta ir būtinybė gerinti darbo
socialinėje sferoje sąlygas, nes tik taip į šį
sektorių galima pritraukti daugiau vyrų.
Diskusijos įrašas slovėnų kalba:
https://radioprvi.rtvslo.si/2018/01/studioob-sedemnajstihvmes-porocila-647/

VAIZDO KLIPŲ FILMAVIMAS LIETUVOJE IR ITALIJOJE

BULGARIJA

Lygių galimybių plėtros centras pradėjo filmuoti interviu su
jaunais vyrais, kurie siekia karjeros globos ir rūpybos
srityse. Pašnekovai sutiko papasakoti apie savo patirtį
dirbant vaikų darželio auklėtojais, socialiniais darbuotojais,
slaugytojais ir mokytojais. Noras laužyti stereotipus,
užsiimti tuo, kas patinka ir sekasi, priimti iššūkius, paversti
socialinės sferos profesijas visiems atviresnėmis ir labiau
subalansuotomis lyčių atžvilgiu – tai priežastys, atvedusios
šiuos vyrus į mokyklas, vaikų darželius ir ligonines.
„Tai pats geriausias darbas – juk gali visą dieną žaisti“, –
linksmai sako darželio auklėtojas Marius Serbenta.
Tačiau netrukus jis surimtėja ir ima pasakoti apie vaiko
ugdymą atsižvelgiant į jo individualumą ir
savarankiškumą. Pokalbio pabaigoje Marius pasidalina
istorija apie tai, kaip jam pirmą kartą teko keisti vaiko
sauskelnes – prisipažįsta, kad tai buvo pats
įsimintiniausias darbe nutikęs įvykis. „Ateityje noriu būti
geras tėtis, todėl labai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę
išmokti tokių dalykų“, – priduria jis.

2018 m. vasario 28 d. projekto partneris
Bulgarijos Moterų studijų ir politikos centras
projektą „Z-kartos vaikinai renkasi profesijas
socialinėje sferoje“ ir jo tikslus pristatė Europos
Sąjungos šeimos organizacijų konfederacijos
(http://www.coface-eu.org/ ) pirmininkei
Annemie Drisken jos vizito Sofijoje metu.
Būdamas konfederacijos dalimi, Moterų studijų
ir politikos centras prisiėmė atsakomybę
naujienlaiškių pagalba dalintis informacija apie
projekto veiklas ir rezultatus su kitais šio
organizacijų tinklo nariais, taip pat aptarti
galimybes tęsti bendradarbiavimą vyrų
socialinės sferos profesijose tema.
2018 m. kovo 8-10 d. centro atstovė Taline
Kmetova dalyvavo įvairiuose renginiuose,
kuriuose, be kitų dalykų, iškėlė ir vyrų įtraukimo į
globos ir rūpybos veiklas bei profesijas klausimą.
Ji ne tik kalbėjo Bulgarijos radijo stoties „Darik“
laidoje, skirtoje

ITALIJA
Italijoje būtina imtis konkrečių veiksmų, skatinančių
vaikinus įsitraukti į globos ir rūpybos sektorių, taip pat
atinkamai rengti mokytojus ir profesinio orientavimo
specialistus. Šiuo metu į vaikinų trūkumo socialinės sferos
profesijose problemą nėra atsižvelgiama mokyklose
diegiant priemones lyčių lygybei užtikrinti. Šios priemonės
būna orientuotos tik į merginas.
Instituto degli Innocenti pradėjo rengti trumpus vaizdo
interviu su vyrais, dirbančiais socialinėje sferoje, įskaitant
pedagogus, ankstyvojo ugdymo centrų mokytojus ir
socialinius darbuotojus. Nuo 1990 m. vaikų darželio
auklėtoju dirbantis Paolo Allegranzi teigia: „Darbas su
vaikais yra kupinas staigmenų, jaučiu, kad būdamas su jais
užaugau, labai daug ko iš jų išmokau, nes, priešingai nei iki
šiol manyta, vaikai yra labai protingi, gabūs ir netgi
spinduliuojantys savotiška magija“.
Jacopo Reali taip pat patvirtina, kad tai – ypatingas darbas,
ir vaikinams, norintiems eiti šiuo keliu, sako: „Imkitės šio
darbo, nes jis stipriai pakeičia juo užsiimančio žmogaus vidų
ir padeda užaugti“. J. Realli taip pat prisimena, kad iš
pradžių dirbti vien tarp moterų nebuvo lengva, teko
susidurti su kliūtimis, bet pastaraisiais metais padėtis jau
gerėja.

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

Iš dalies
finansuojama
Europos Sąjungos

Tarptautinei moters dienai, bet ir skaitė
pranešimus Moterų teisių forume bei
nevyriausybinėms organizacijoms skirtame
seminare, kuriuos organizavo Bulgarijos moterų
fondas kartu su Friedrich‘o Ebert‘o fondu
Bulgarijoje. Šiuose renginiuose T. Kmetova atkreipė
dėmesį į būtinybę pakeisti slaugos profesijos
pavadinimą, kuris bulgarų kalboje turi tik
moteriškosios giminės formą. Pavadinimas sudaro
kliūtį vaikinams rinktis šią profesiją, net jei vyrų
skaičius slaugos srityje jau kurį laiką didėja, o ir
karjeros galimybės jiems yra išties didelės.
Radijo laidos įrašas bulgarų kalba:
http://darikradio.bg/koi-govori-osmi-mart.html

Taip pat iš dalies
finansuojama:

Vokietijoje:

Austrijoje:

