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Priopćenje za medije poduzeća Eurocomm-PR Zagreb 

Inozemni uredi Grada Beča 

 

18. veljače 2022. 

Bečka inicijativa Dan kćeri razbija stereotipe o 

zanimanjima 

Cilj jedinstvene akcije jest djevojčice upoznati sa zanimanjima koje 
se često nazivaju klasično muškima, posebno u području 
tehnologije i digitalizacije, zanata i prirodnih znanosti. 

U Beču će se 28. travnja ove godine održati 21. po redu Dan kćeri. U okviru ove jedinstvene akcije 

Grada Beča djevojčice u dobi od jedanaest do 16 godina moći će se na posebnim radionicama 

upoznati sa zanimanjima koja se ne smatraju tipično ženskima. Tako će djevojčice između ostalog 

imati mogućnost testirati 3D printer, baciti oko na rastavljeno računalo ili programirati filter za 

društvene mreže. U travnju će se usto prvi put održati i program namijenjen djevojčicama u dobi od 

devet i deset godina. „Djevojčice od ranih nogu mogu upoznati uzbudljiv poslovni svijet koji izlazi iz 

okvira tradicionalno nametnutih uloga. Imat će priliku razgovarati sa ženama na vodećim položajima i 

tako sakupiti nova iskustva“, ističe dogradonačelnica Beča i članica gradskog poglavarstva za prava 

žena Kathrin Gaál, prenoseći poruku kako su djevojčicama svi putevi otvoreni. Akcija poziva i roditelje 

da potiču talente i vještine svojih kćeri, ali i širenje svjetonazora. 

 

U dvadeset godina svog postojanja u projektu je sudjelovalo više od 200 poduzeća koja su svoja vrata 

otvorila oko 50.000 djevojčica. U dugogodišnje partnere spadaju različita gradska kao i privatna 

poduzeća, od velikih koncerna do radionica. A ove godine zainteresirane djevojčice između ostalog 

mogu naučiti gasiti požare u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Beča, posjetiti upravljački centar linije 

podzemne željeznice U3 u stanici Erdberg, zaplesati za miksetom u ulozi DJ-ice, posjetiti gradilište s 

montažerima i tehničarima i pomoći pri jednostavnijim poslovima te se okušati u drugim tehničkim, 

telekomunikacijskim, tehnološkim, obrtničkim i znanstvenim područjima. 

 

Na Bečki dan kćeri mogu se prijaviti djevojčice iz Beča, Donje Austrije i Gradišća i to sve do 19. 

travnja, dok za poduzeća prijave traju do 21. ožujka 2022. Čak dvije trećine djevojčica koje su dosad 

sudjelovale ponovno se prijavljuje. 2019. na posljednjem Danu kćeri koji se održao uživo sudjelovalo 

je čak 2.800 djevojčica. Naredne je dvije godine zbog pandemijskih uvjeta program održan online, a 

ove godine bi se, ako bude moguće, opet trebao održati u poduzećima. 

 

U inicijativi Dan kćeri sudjeluju bečka dogradonačelnica i gradski ured za ženska pitanja u suradnji s 

Bečkom gospodarskom komorom i bečkim vijećem za obrazovanje. Osim što je ovaj dan zabavan za 

djevojčice, prilika je to i da poneka od njih pronađe svoj posao iz snova. 

Slika 1: Djevojčice provode eksperimente © Astrid Knie 

Slika 2 Djevojčice se u sklopu akcije mogu upoznati s netipičnim zanimanjima © MA 57 
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Kontakt 

Sandra Knežević, mag. philol. germ./russ. 

Suradnica za odnose s javnošću i medijima 

 

Inozemni ured Grada Beča 

Miramarska cesta 24 / 9. kat, 10000 Zagreb 

T +385 1 646 26 20 

M +385 98 454 787 

E knezevic@eurocommpr.hr   

https://www.eurocommpr.at/hr/Inozemni-uredi-grada-Beca/Hrvatska   

 

https://www.facebook.com/eurocommprzagreb/   

https://twitter.com/EurocommPR_ZG  
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