
Boys in Care -
Насърчаване 
на момчетата 
да избират 
професии, 
свързани с 
полагането на 
грижи (BiC)

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА 
ПРОЕКТА

На интернет страницата ще намерите 
както подробна информация за 
проекта, така и  редовна актуализация 
за дейностите на партньорите и 
съответните новини: 
http://www.boys-in-care.eu

СЛЕДВАЙТЕ НИ НА НАШАТА 
ФЕЙСБУК СТРАНИЦА:

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

Координатор

www.dissens.de

Партньори:

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

www.istitutodeglinnocenti.it

www.gap.lt

Съдържанието на настоящата публикация  е отговорност 
единствено на партньорите по проекта и  по никакъв начин 
не отразява възгледите на Европейската комисия.

Съфинансиран от:            В Германия:  

                  В Австрия:

Проектът е съфинансиран от Програма 
„Права, равенство и гражданство“ на 
Европейския съюз

Center of Womenʹs
Studies and Policies

www.cwsp.bg

Център за изследвания и 
политики за жените



Проектът “BOYS IN CARE – Насърчаване на 
момчетата да избират професии, свързани с 
полагането на грижи (BiC)”, който се изпълнява 
от април 2017 г. до септември 2019 г. в Австрия, 
България, Германия, Италия, Литва и Словения, цели: 
 изрично посочване на момчетата като движеща 

сила и целева група при избора на кариера, 
насочена към професиите, в които се полагат 
грижи;

 разработване, прилагане и разпространение 
на  образователни материали и материали 
за кариерно ориентиране, предназначени за 
учители и кариерни консултанти, с които те да 
придобият компетентности, за да подкрепят 
момчетата в избора им;  

 създаване и развитие на инициативи в подкрепа 
на момчетата, които имат нетипичен за пола им 
избор на бъдеща професия; 

 поставяне под въпрос на слабото 
представителство на мъже в образованието 
за професионални грижи като например в 
здравните грижи, в грижите за възрастни, 
в грижите в ранната детска възраст и като 
учители в началното училище - области, в които 
в повечето страни членки на ЕС професионално 
ангажираните мъже са по-малко от 15%; 

 създаване на подкрепяща среда, която дава 
възможност на момчетата да преследват 
кариера в областта на полагането на грижи;

 поставяне под въпрос на културните нагласи, 
приписвани на работата, свързана с грижи.

НИЕ ПРАВИМ ПРЕГЛЕД НА:
 учебниците, обучителните и 

информационните материали за избор на 
кариера на национално равнище в шест 
европейски страни - Австрия, България, 
Германия, Италия, Литва и Словения;

 съществуващите проекти, насочени към 
момчетата в атипични за пола им професии (Дни 
на момчетата - Boys‘ Day, Neue Wege für Jungs).

НИЕ РАЗРАБОТВАМЕ:
 онлайн материали за образователно и 

кариерно консултиране, вземащо предвид 
пола;

 онлайн информационни материали, вземащи 
предвид пола;

ДЕЙНОСТИ

ПРОЕКТЪТ

Проектът е насочен по-специално към:
 момчетата и техните родители;
 учителите в началните, основните и средните 

училище;
 кариерните консултанти;
 вземащите решения в областите на 

образованието и на пазара на труда.

 обучителни курсове за учители и 
кариерни консултанти;

 наръчник, ориентиран към 
потребностите на учителите и 
кариерните консултанти (включващ 
стратегии, инструментариум, 
специфично знание).

НИЕ ОРГАНИЗИРАМЕ: 
 международни семинари за експерти с 

цел обмен и взаимно обучение относно 
механизмите за подкрепа на момчетата 
в избора на нетипични за пола им 
професии;

 специализирани събития за повишаване 
на информираността във всяка с страна 
с оглед на положението и потребностите 
по места;

 съвместно с асоциираните партньори 
на дейности, насочена към вземащите 
решения, за гарантиране на 
устойчивостта на резултатите от проекта 
след приключването му.


