
Opolnomočenje fantov za
izbiro skrbstvenih poklicev (BiC)
UVOD

Dragi bralci, drage bralke, predstavljamo vam aktivnosti 
projekta Fantje v skrbstvenih poklicih v preteklih šestih 
mesecih.   

Vsi partnerji so zaključili nacionalne raziskave, v katerih so 
preučevali spolne stereotipe pri poklicnih izbirah v Avstriji, 
Bolgariji, Nemčiji, Litvi, Italiji in Sloveniji ter analizirali 
spolno segregacijo pri poklicnih izbirah; poklicno segregacijo 
in deleže moških v izbranih skrbstvenih poklicih; obstoječe 
svetovalne mehanizme in gradiva za poklicne izbire ter 
pristope za spodbujanje spolno netipičnih izbir. 

Ugotovitve smo primerjali in povzeli v mednarodnem 
poročilu, ki je objavljeno na spletni strani projekta, prav 
tako so dostopna nacionalna poročila v angleškem jeziku in 
nacionalnih jezikih. 

Ena glavnih ugotovitev raziskav je, da je spodbujanje 
vključevanja fantov v skrbstvene poklice  ključno za 
spopadanje s horizontalno (in tudi vertikalno) spolno 
segregacijo, ki je vztrajen problem trgov dela v EU, zato je to 
nujna, vendar tudi zahtevna naloga. Pomembna ugotovitev 
raziskav je tudi, da vsa gradiva za izobraževalno/poklicno 
usmerjanje vsebujejo spolne stereotipe, povezane z delom, 
in sicer v vseh partnerskih državah. 

V nekaterih partnerskih državah (v Avstriji in Nemčiji) se 
že izvajajo projekti v podporo spolno netradicionalnim 
poklicnim izbiram, ki ciljajo posebej fante. Več informacij o 
njih lahko najdete v raziskovalnih poročilih in v tej številki 
novičnika. Več na: http://www.boys-in-care.eu/reports.
html 
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Na novičnik se lahko naročite tako, da kliknete na 
to povezavo.  

Predhodne številke novičnika si lahko ogledate 
na spletni strani projekta, tako da kliknete na to 
povezavo. Novičnik lahko posredujete vsem, ki jih 
tematika zanima. 
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NACIONALNI SEMINAR OZAVEŠČANJA V AVSTRIJI

9. marca 2018 je potekal seminar ozaveščanja na 
Ministrstvu za izobraževanje na Dunaju. Sodelavci 
in sodelavke projekta Fantje v skrbstvenih poklicih 
iz Avstrije so  seminar organizirali v sodelovanju 
z Zveznim ministrstvom za izobraževanje in 
Ministrstvom za delo, socialne zadeve, zdravstvo in 
varstvo potrošnikov. Seminarja se je udeležilo petdeset 
pedagoških delavcev in delavk, predstavniki različnih 
ministrstev in socialnih partnerjev, mladinski delavci in 
delavke ter predstavniki projekta ‘Dan za fante’. 

23. in 24. novembra 2017 se je vodja avstrijske 
projektne skupine Elli Scambor udeležila strokovnega 
srečanje OVSE MenEngage na Dunaju. Na okrogli mizi 
»Odgovornost in vključenost: učinkovito vključevanje 
moških v enakost spolov in partnerstvo z njimi« je 
govorila o vključevanju moških v skrbstvene aktivnosti 
in predstavila projekt Fantje v skrbstvenih poklicih. 
Več informacij je dostopnih na: https://www.osce.org/
secretariat/359311 

AVSTRIJA 
 
‘Dan za fante’ # 10 v Avstriji: 9. novembra 2017 
so v Avstriji že desetič organizirali ‘Dan za fante’. 
Njegov namen je bil dijake (stare od 10 do 18 
let) informirati o poklicnih in zaposlovalnih  
možnostih v skrbstvenih ustanovah, kot so 
bolnišnice, domovi za ostarele, osnovne šole in 
vrtci. Letos je sodelovalo 5200 fantov in 360 
ustanov, v katerih izvajajo skrbstveno delo, 
je podprlo dogodek. Fantom, ki jih zanimajo 
skrbstveni poklici, so te ustanove omogočile en 
dan prakse. Več na: http://www.boysday.at/
boysday/Aktivitaeten/Oesterreich/ 

NASLEDNJI ‘DAN ZA FANTE’ BO V NEMČIJI  

V Nemčiji bodo organizirali ‘Dan za fante’ 26. 
aprila, ko se bodo fantje iz vse države spet lahko 
preizkušali v različnih skrbstvenih poklicih. 

1. februarja 2018 se je vodja nemške projektne 
skupine Bernard Könnecke udeležil berlinskega 
spoznavnega srečanja ‘Dan za fante’ z 
udeleženci iz šol, nevladnih organizacij in 
regionalne uprave, kjer je predstavil projekt 
Fantje v skrbstvenih poklicih.

DOGODKI OZAVEŠČANJA 
V AVSTRIJI 

‘DAN ZA FANTE’  V AVSTRIJI IN NEMČIJI 
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Center of Womenʹs
Studies and Policies

SPLETNA STRAN PROJEKTA  
Na spletni strani boste našli 
podrobne informacije o projektu, 
aktualna obvestila o dejavnostih 
partnerjev in relevantne novice.
Obiščite jo na:
www.boys-in-care.eu

SLEDITE NAM NA NAŠI 
FACEBOOK STRANI:

www.facebook.com/
Boysincarework/
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JAVNE RAZPRAVE O POMENU VKLJUČEVANJA MOŠKIH V 
SKRBSTVENE POKLICE V SLOVENIJI IN BOLGARIJI 
SLOVENIJA
 

5. in 6. decembra 2017 sta bili Mojca Frelih in 
Majda Hrženjak, članici slovenske projektne 
skupine Fantje v skrbstvenih poklicih, povabljeni 
na mednarodno konferenco »Aktivni.Vsi = 
Pridobimo.Vsi«, ki jo je organiziralo Ministrstvo 
za delo, socialne zadeve, družino in enake 
možnosti. V razpravah na okroglih mizah o 
dejavnem očetovstvu in skrbi za starejše so 
izpostavili pogoje za vključevanje moških v skrb 
za otroke in feminizacijo skrbstvenih poklicev v 
Sloveniji. 
Več informacij o dogodku je dostopnih na: http://www.mddsz.gov.
si/si/delovna_podrocja/enake_moznosti/projekti_iz_sredstev_eu/
aktivnivsi/aktivnivsi_pridobimovsi/

23. januarja 2018 je vodja slovenske projektne 
skupine Majda Hrženjak sodelovala v radijski 
oddaji Studio ob sedemnajstih, v kateri so 
obravnavali vprašanje revščine starejših žensk 
v Sloveniji. Feminizacijo skrbstvenega dela, 
nizke plače v skrbstvenih poklicih in vertikalno 
segregacijo v skrbstvenih sektorjih so prepoznali 
kot pomembne dejavnike slabega ekonomskega 
položaja starejših žensk v Sloveniji. Razpravljali 
so tudi o tem, da so boljši delovni pogoji na 
področju skrbstvenega dela eden nujnih pogojev 
za pritegnitev moških v ta sektor. 

Oddajo lahko poslušate na: 

https://radioprvi.rtvslo.si/2018/01/studio-ob-sedemnajstih-vmes-
porocila-647/
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SNEMANJE VIDEOV V LITVI IN ITALIJI:  

LITVA
Center za uveljavljanje enakosti je začel snemati 
video intervjuje z mladimi moškimi, ki profesionalno 
delujejo na področju socialnega varstva in skrbstva. 

Predstavljajo, kako je biti vzgojitelj v vrtcu, socialni 
delavec, zdravstveni tehnik in učitelj. Razbijanje 
stereotipov, sledenje osebnim zanimanjem, 
sprejemanje izzivov in želja po bolj vključujoči in 
spolno uravnoteženi prihodnosti v skrbstvenih 
poklicih so razlogi, ki so jih pripeljali v šole, vrtce in 
bolnišnice.   

Vzgojitelj v vrtcu Marius Serbenta na primer pove: 
»To je najboljša služba vseh časov – ves dan se lahko 
igraš.« Pripoveduje o vzgoji otrok v duhu spoštovanja 
do njihove individualnosti in avtonomnosti. Na koncu 
pove zgodbo o tem, kako je prvič v življenju zamenjal 
plenico, kar je bila ena lepših izkušenj, ki se mu je 
zgodila v službi. »Želim biti dober oče v prihodnosti, 
zato sem  zadovoljen, da sem se lahko naučil teh 
stvari,« še doda.  

Za vsebino te publikacije so odgovorni izključno 
projektni partnerji in je v nobenem pogledu ne 
moremo šteti za odraz stališč Evropske komisije. 

Sofinancerji:            V Nemčiji:                          V Avstriji:

Publikacijo je sofinan-
ciral Program Evropske 
unije za pravice, enakost in 
državljanstvo (REC).
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ITALIJA
Tudi v Italiji se kaže potreba po projektih za 
spodbujanje fantov v skrbstvene poklice, kot tudi po 
usposabljanju učiteljev in poklicnih svetovalcev, saj 
aktualni projekti za enakost spolov v šolah naslavljajo 
samo dekleta. 

Istituto degli Innocenti razvija kratke video intervjuje 
z moškimi v skrbstvenih poklicih, vključno z 
izobraževalci, učitelji na centrih za zgodnje otroštvo 
in socialnimi delavci. 

Paolo Allegranzi, ki od leta 1990 dela kot vzgojitelj 
v vrtcu, pravi: »Delo z otroki me stalno preseneča, 
zdi se mi, da sem odrastel z njimi in se od njih veliko 
naučil, ker so v nasprotju s tem, kar se je predolgo 
mislilo, zelo kompetentna in sposobna bitja, obdana z 
avreolo čarovnije.« 

Jacopo Reali potrjuje, da je to posebna služba, in 
fantom, ki so pripravljeni iti po tej poti, nameni 
naslednje besede: »Odločajte se za to delo, ker te 
zelo spremeni in ti pomaga; to je služba, ki te pripravi 

do tega, da odrasteš.« Spomni se, da je na začetku, 
ko je vstopil v skoraj povsem ženski kolektiv, naletel 
na nekaj ovir, ampak se je to v zadnjih letih močno 
izboljšalo. 

BOLGARIJA
28. februarja 2018 je bolgarski partner Center za 
ženske študije in politike (CŽŠP) predstavil projekt 
Fantje v skrbstvu in njegove cilje predsednici 
Konfederacije družinskih organizacij v EU (COFACE, 
http:// www.coface-eu.org/) Annemie Drisken, ki 
se je udeležila delavnice o družinah in digitalizaciji 
v Sofiji. Ob tej priložnosti je CŽŠP kot član COFACE 
z novičnikom obvestil člane mreže o aktivnostih 
in rezultatih projekta in še predlagal možnosti za 
nadaljnje sodelovanje na temo moških v skrbstvenih 
poklicih v EU.  

8., 9. in 10. marca 2018 je Tatjana Kmetova (CŽŠP) 
sodelovala v seriji dogodkov, na katerih je izpostavila 
vključevanje moških v skrbstvene dejavnosti in 
poklice. Nastopila je v radijski oddaji nacionalnega 
radia Darik, posvečeni praznovanju mednarodnega 
dneva žensk, s svojim prispevkom pa je sodelovala 
tudi na forumu o pravicah žensk in na seminarju za 
nevladne organizacije, ki ga je organiziral Bolgarski 
sklad za ženske v sodelovanju s Fundacijo Friedricha 
Eberta v Bolgariji. Glavna tema je bila potreba po 
spremembi izraza za poklic medicinske sestre, ki je 
v bolgarščini le ženskega spola. Ta izraz predstavlja 
oviro za fante pri izbiri poklica, čeprav število moških 
v zdravstveni negi narašča in imajo veliko možnosti za  
poklicno napredovanje na tem področju.  
Oddajo (v bolgarščini) lahko poslušate na: http://darikradio.bg/koi-govori-

osmi-mart.html 

http://darikradio.bg/koi-govori-osmi-mart.html
http://darikradio.bg/koi-govori-osmi-mart.html

