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Palaikymas vaikinams renkantis
karjerą socialinėje sferoje (BiC)
Įžanginis žodis
TURINYS
1. Įžanginis žodis
2. Europos Konferencija apie Boys in
Care Florencijoje, Italijoje
3. Nacionalinis sąmoningumo didinimo
renginys Slovėnijoje
4. Boys in Care mokymai Bulgarijoje

Mieli skaitytojai,
Džiaugiamės galėdami pranešti apie projekto
vykdymo naujienas.
Pastaraisiais mėnesiais buvome užsiėmę
Europos Boys in Care Konferencijos
organizavimu. Konferencija vyko 2019 birželio
21-ą Istituto degli Innocenti Florencijoje, Italijoje.
Diena buvo kupina pozityvios energijos ir
apmąstymų apie vaikinų darbą socialinėje
sferoje, lyčių lygybę, lyčių stereotipus. Aptartas
institucijų bei žmonių vaidmuo keičiant Europos
visuomenes.
Esame laimingi sulaukę susidomėjimo iš vietinių
bei tarptautinių ekspertų, dirbančių švietimo
bei karjeros konsultavimo srityse. Dalyvavome
gyvose diskusijose bei apsikeitėme idėjomis,
praktinėmis žiniomis.
Konferencija padėjo atnaujinti bei patobulinti
mūsų rengiamus mokymus, paramos akcijas,
sąmoningumo didinimo renginius partnerių
šalyse.

Ačiū kad skiriate laiko prenumeruodami
naujienlaiškį. Tai galite padaryti čia.
Ankstesnius projekto naujienlaiškius galite
rasti čia.
Jeigu manote, kad šie naujienlaiškiai būtų
aktualūs jūsų draugams ar bendradarbiams,
su malonumu juos persiųstume.

Konferencija taip pat įkvėpė mūsų vadovo
mokytojams ir karjeros konsultantams turinį bei
struktūrą. Mokomoji medžiaga skirta karjeros
konsultavimui atsižvelgiant į lyties aspektą ir
bus paruošta jau greitai.
Pamatykite ką nuveikėme 2019-ųjų pavasarį bei
vasarą!
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EUROPOS KONFERENCIJA APIE
BOYS IN CARE FLORENCIJOJE,
ITALIJOJE
2019 m. liepos 21-ą dieną buvo surengta Europos
Konferencija
BOYS
IN
CARE-PALAIKYMAS
VAIKINAMS RINKTIS PROFESIJĄ SOCIALINĖJE
SFEROJE, kuri vyko Istituto degli Innocenti
Florencijoje, Italijoje.
Konferencija buvo proga mums pristatyti projekto
duomenis,
išvadas, rezultatus, pirmiausiasąmoningumą didinančias programas, skirtas
mokytojams bei karjeros konsultantams, taip pat –
mokomąją medžiagą, parengtą pagal gerąsias šalių
praktikas. Konferencija taip pat suteikė galimybę
tarptautiniams ekspertams ir konferencijos
dalyviams pasidalinti požiūriais bei žiniomis,
naudingomis tolesnei veiklai.

Dissens Institut für Bildung und
Forschung e.V - Germany
http://www.dissens.de/

Partneriai:

www.genderforschung.a
t

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

www.istitutodeglinnocenti.it
Center of Womenʹs
Studies and Policies

www.cwsp.bg

www.gap.lt
SEKITE MUS SOCIALINIUOSE
TINKLUOSE:
Nwww.facebook.com/Boysincarework
/

Rytinėje sesijoje dalyviai turėjo malonumo klausytis
pagrindinio pranešėjo Victor Seidler, Londono
Goldsmiths universiteto Sociologijos departamento
Socialinės teorijos profesoriaus. Profesorius Seidler
yra daugelio pamatinių tekstų apie lytį ir vyriškumą
autorius.
V. Seidler sukūrė tokius tekstus, kaip “Rediscovering
Masculinity: Reason, Language and Sexuality”, taip
pat- ‘Unreasonable Men: Masculinity and Social
Theory’
bei
‘Man
Enough:
Embodying
Masculinities’.

PROJEKTO TINKLAPIS
Tinklapyje rasite išsamią
informaciją apie projektą ir projekto
partnerių naujienas.
Apsilankykite adresu:
www.boys-in-care.eu

YOUTUBE KANALAS
Sekite naujienas mūsų
Youtube kanale.
Prenumeruokite¡
Rasite daugybę video apie vyrus
globos profesijose daugeliu
kalbų
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Profesoriaus įkvepianti kalba apie tai, kur, kada
ir kodėl mes kalbame apie lyčių stereotipus
švietime ir karjeroje Europoje paskatino
energingą diskusiją tarp dalyvių. Svarstyta kas
buvo pasiekta per paskutiniuosius 40 metų ir
kokie iššūkiai laukia siekiant lyčių lygybės
šiandien, ir kodėl turime atvirai kalbėti apie šias
problemas.
Prof. Seidler kalbos video galite rasti mūsų
Facebook puslapyje.
Popietinės konferencijos sesijos buvo skirtos 3
interaktyvioms kūrybinėms dirbtuvėms,
vykusioms lygiagrečiomis sesijomis. Dirbtuvių
temos buvo šios: Berniukų Dienos ekspertizė iš
Vokietijos bei Lyčių stereotipai švietime ir Boys in
Care metodologijos. Diskusijoms tarpininkavo
Daniel Holtermann iš Vokietijos, Vilana PilinkaitėSotirovič iš Lietuvos ir Erika Bernacchi iš Italijos.

Baigiamojoje diskusijoje apibendrinta kaip
įveikti lyčių stereotipus švietime ir
horizontaliąją segregaciją, ypatingai
socialinėje sferoje.
Pranešėjai: Charles Ramsden- Europos
Tarybos Lyčių lygybės Komisijos
pirmininkas, Ole Bredesen NordfjellPertvarkos- Išteklių centro vyrams atstovas
(Norvegija) ir Jens van Tricht- Vyrai
Įsitraukia( Olandija)

Boys in Care komanda yra labai dėkinga už
visų vietos ir tarptautinių ekspertų,
pasidalinusių vertinga informacija bei
paskatinusių debatus apie tai, kokia yra
vaikinų skatinimo dirbti ir likti rūpybos
sferoje nauda , ir kaip galime apmokyti,
įtraukti mokytojus bei konsultantus kokios
yra gerosios paramos akcijų praktikos,
dalyvavimą konferencijoje.
Džiaugiamės, jog Boys in Care projektas, ir
būtent konferencija Florencijoje įkvėpė
naujoms idėjoms, planams ir tolimesniems
bendriems Europos projektams!

BOYS IN CARE
NACIONALINIS SĄMONINGUMO DIDINIMO RENGINYS SLOVĖNIJOJE

BOYS IN CARE MOKYMAI BULGARIJOJE

2019 m. gegužės 21-ą komanda iš Taikos Instituto
Slovėnijoje suorganizavo nacionalinį sąmoningumo
didinimo renginį pavadinimu “ Lyčių lygybės iššūkiai
pradinės mokyklos karjeros konsultavime”. Renginyje
pristatytos keturios gerosios praktikos, po kurių sekė
apvalaus stalo diskusija ”Lyčių stereotipai ir
horizontalioji darbo rinkos segregacija: iššūkiai ir
poreikiai socialinės apsaugos ir švietimo srityse”.
Diskusijoje dalyvavo karjeros konsultantai, mokytojai,
senelių globos namų, vaikų darželių direktoriai, įstatymų
leidėjai( įskaitant Švietimo ministerijos, Slovėnijos
Švietimo Agentūros atstovus, kurie yra pagrindiniai
veikėjai), ekspertai, aktyvistai ir mokslininkai. Daugiau
informacijos rasite čia: http:// www.mirovniinstitut.si/projekti/opolnomocenje-fantov-za- izbiroskrbstvenih-poklicev-bic/

Centras (CWSP) buvo įkvėptas mokymų metodų,
apie kuriuos buvo kalbėta konferencijoje
Florencijoje ir daugelį jų išbandė. Dalyviai išbandė
technikas, skirtas darbui su vyriškumu, lyčių
stereotipais bei jų supratimu socializacijoje, darbui
su emocijomis, kuris gali padėti berniukams išreikšti
jausmus, paskatinti pasirinkti profesiją, kuri tikrai
domina, nepaisant vyraujančių stereotipų.
Pabaigoje dalyviai žiūrėjo video, projekto dalyvių
parengtus Bulgarijoje ir Italijoje.
2019 m. liepos 10-ą ir 11-ą dienomis Bulgarijos
partneris Moterų studijų ir politikos centras (CWSP)
suorganizavo mokymus Jambolo mieste. Mokymuose
dalyvavo ugdymo tarpininkai romų bendruomenėse,
auklėtojai, jaunimo darbuotojai, mokytojai, vaikų
darželių direktoriai iš Tundja savivaldybės. Mokymai
buvo organizuoti būtent šioje savivaldybėje tam, jog
būtų atkreiptas ugdymo darbuotojų, daugiausiai
dirbančių su romų tautybės žmonėmis, dėmesys į lyčių
stereotipus ir darbo galimybes socialinėje sferoje
vyrams Bulgarijoje.
Penktadalis mokymų dalyvių buvo vyrai, dalis kurių
dirbo socialinėje sferoje Tundja savivaldybėje.

Už šio leidinio parengimą atsako
projekto partneriai. Leidinio
turinys negali būti vertinamas
kaip pateikiantis Europos
Komisijos nuomonę.

Po video peržiūros sekė įdomios diskusijos. Kai
kurie diskusijos dalyviai pasidalino pavyzdžiais,
kaip jie gali paskatinti vaikinus rinktis netradicinius
karjeros kelius. Kiti pasidalino savo asmeninėmis
patirtimis globos sferoje, kaip romų tautybės
vaikinai ir merginos drąsinami karjerą rinktis pagal
talentus, nesivadovaujant lyčių stereotipais.
Atsižvelgiant į diskusijos dalyvių pastebėjimus,
CWSP komanda peržiūrėjo mokymų programą ir
susiplanavo artimiausius mokymus kitose šalies
savivaldybėse.

Leidinio rengimą
finansiškai parėmė
Europos Sąjunga
pagal Teisių, lygybės
ir pilietiškumo
programą.
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