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по проект 
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Представяме на Вашето внимание набор от извадки от водещи трудове в областта на 

детското участие през последните двайсет години. 

Събраните текстове съвсем не претендират за изчерпателност. Съвместната работа 

с децата търпи бурно развитие през последните години и богатството от практики и 

модели по света стимулира все повече експерти да изследват все повече перспективи, 

да разкриват все повече възможности за интерпретация и приложение на концепцията 

за участието на децата, което прави пълното обхващане на областта днес мъчна 

задача. 

Настоящите извадки представят по-скоро основните теоретични постановки, които 

се надяваме да подкрепят професионалистите от различни сфери, ангажирани в 

работата с деца, в пълноценното осмисляне и прилагане на детското участие. 

 

Приятно четене! 

 

 

 

 

Национална мрежа за децата (НМД) е неправителствена организация (НПО) – мрежа от 

110 други НПО, работещи в сферата на децата и семействата. За да гарантираме правата 

и повишаване на благосъстоянието на децата и семействата в България, ние 

осъществяваме застъпнически и лобистки кампании в партньорство с неправителствения 

сектор, бизнеса, институциите и отделните граждани и с подкрепата на самите деца и 

млади хора. 

Активно работим за консолидиране на неправителствените организации, работещи в 

сферата на децата и семействата, както и за подобряване на комуникацията и обмяната на 

опит и добри практики между тях. 

Значима област в работата на НМД е именно детското и младежко участие. Ние вярваме, 

че децата са тези, които могат да дават най-ценната и адекватна оценка на усилията, 

полагани за тяхното благополучие и тяхното партньорство във всяка дейност е абсолютно 

необходимо. 

Повече за Национална мрежа за децата можете да откриете на http://www.nmd.bg. 

 

 

 

 

 

 

http://www.nmd.bg/
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Модели за участие на децата 

 

Един от първите опити за системен подход към проблема на детското участие е дело на 

Харт, който разработва „стълбица на участието на децата” (1992). Моделът, който все още 

се възприема като най-влиятелната постановка в областта, представя чрез стълбица 

възможните видове взаимодействие между възрастен и дете при действителни ситуации 

на участие. 

 

Моделът е адаптация по Арнстин (Arnstein – 1969) и съдържа осем стъпала, като трите 

най-ниски са „манипулация”, „разкрасяване” (символично присъствие) и „токенизъм” 

(говорене/фиктивно участие), които са разновидност на липсата на участие. Петте най-

горни стъпала представят различни степени на участие, като се започне от проекти, които 

се възлагат на децата с предварително разпределяне на роли и се стигне до такива, при 

които инициативата се поема от младежи и те споделят вземането на решения с 

възрастните. При тълкуването на модела Харт предупреждава, че не е задължително 

децата винаги да действат на най-високото стъпало; действията на детето могат да 

се отнесат към всяко от нивата, в зависимост от избора на самото дете и степента на 

готовността на възрастните за съучастие (1997: 41). Според Харт, моделът предлага 

проста форма и ясни цели, което дава възможност на множество професионални групи и 

институции да преосмислят подхода си към ангажирането на децата. Като средство за 

разбиране и оценка на съществуващите методи на работа, моделът може да помогне на 

заинтересованите да разработят стратегия, пригодна за техните условия (Hart 2008: 

23). Shier (Шайър) (2001) смята, че от най-голяма полза е да се установи кога има липса 

на участие според трите най-ниски стъпала, тъй като това води до истински подобрения 

в практиката. 

Критиките към модела на стълбицата са насочени към внушението, че участието 

възниква в определена последователност (Reddy and Ratna 2002: 18; Kirby and Woodhead 

2003: 243), че формите на участие могат да се поставят в йерархична зависимост (Treseder 

1997), както и че трябва да се разменят местата на двете последни стъпала и най-високото 

да е „детето поема инициативата и ръководната роля”, а не „детето поема инициативата 

и споделя отговорността на решенията с възрастните” (Ackermann et al. 2003; Melton 

1993). Самият Харт критикува модела като културно едностранчив (тъй като 

замисълът почива преди всичко на опита му в Америка и Обединеното кралство) и 

подчертава неоснователното му използване понастоящем като комплексно средство за 

разбиране и оценка на проекти. Той подтиква привържениците на модела да 

преодолеят неговото влияние: „…така, както я виждам сега, стълбата вече лежи в 

избуялата трева на овощната градина след беритбата. Тя е обслужила своите цели. 

Вече очаквам с нетърпение следващия сезон, тъй като знам, че между клоните има 

много пътища и по-добри възможности да си поговорим как децата могат да се 

покатерят към смислени и, нека да го кажем, плодоносни висини за работа с 

околните.”(Hart 2008: 29). 
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Осъзнаването, че моделът има слабости, води до разработване на алтернативни 

типологии, много от които наподобяват метафората на стълбата или са нейно 

продължение, без да създават напълно нова рамка на детското участие. Но е факт, че 

средствата и възможностите за комуникация сред младите хора се промениха из основи 

през последните години. 

Като алтернатива на стълбицата, след преоценка на три десетилетия с участието на децата 

на практика, Франсис и Лоренцо (Francis/Lorenzo (2002: 161–2)), установяват седем 

тематични области, в които смятат че могат да се групират повечето проекти. 

 

Седем тематични области на участието на децата 

 

1. Романтична област. Проекти от 60-те и 70-те години, които налагат представата, 

че децата могат да очертаят и създадат своята собствена среда без намесата на възрастни. 

2. Област на застъпничество. Проекти, при които децата са предимно обект на 

планиране, като възрастните се застъпват за техните потребности. 

3. Област на потребностите. Проекти предимно на градоустройствени инженери, 

които възприемат по-„изследователски” подход и поставят децата в контекста на 

социологията. 

4. Област на ученето. Проекти, по които работят учители и образователни 

активисти като акцентът се поставя върху промяната във възприятията и уменията. 

5. Област на правата. Проектите са тясно обвързани с Обединените нации и сходни 

международни организации, като са насочени предимно към правата на детето, а не 

толкова към потребностите на средата. 

6. Област на институционализация. Подход, който придобива все по-решаващо 

значение сред международни правозащитни организации и длъжностни лица от 

градските власти, които са принудени да привлекат децата. 

7. Област на изпреварващото действие. Концептуални проекти за участие, при 

които се търси баланс между стремежа да се овластят децата, като им се отреди централно 

място и възможности за спонтанност и стремежът да се постигнат значителни промени 

(Francis and Lorenzo 2002). 

    

Съществува и друг скорошен пример за надграждане на модела, при който на децата се 

преподават формални изследователски методи (Kellett, 2005). Водещата постановка в 

този случай е, че за да могат да се овластят децата чрез участие, те трябва да се обучат да 

действат и да се занимават с изследователска работа като възрастните. При все 

преобладаващите нагласи за детството и детския живот, една от безспорните пречки те 

да участват в изследователска дейност е липсата на изследователски знания и умения, 

като не на последно място стоят проблемите на валидността и точността. Това е основна 

тема на голямо експериментално проучване чиито констатации категорично сочат, че 

дори десетгодишни деца са способни да се отдадат на строги емпирични изследвания 

и участието им в такава дейност значително влияе на личностното развитие (Kellett 
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2005: 9). 

 

Необходимостта децата да бъдат привлечени с разбиране за техните уникални културни 

практики се подчертава и от манифеста на Шотландския младежки парламент (SYP), 

в който се казва: „Искаме да сме различни. Искаме възгледите на младите хора да 

достигнат до онези, които трябва да се вслушат в нас, но да направим това по новаторски 

начин. Отчитаме, че традиционните модели не винаги дават резултат и сме убедени, че 

хората трябва да имат възможност да променят нещата и да го направят така, както искат 

– смятаме, че можем да направим целия процес интересен и вълнуващ!” (SYP 2003, цитат 

в Хил/Hill и др. 2004: 92). 

 

Както потвърждава и Праут, “От прекалено много деца се очаква да отговорят на 

представите на възрастните за участие, докато всъщност се нуждаем от 

институционна и организационна промяна, която благоприятства да се чуе и 

техният глас” (2002: 75). Този модел на участие утвърждава потенциала и привилегиите, 

типични за ангажиментите на „големите”, като подценява или изобщо не признава 

собствените културни практики на децата.  

При седмата тематична област, определена от Франсис и Лоренцо (2002) като 

„изпреварващо действие“, за първи път се утвърждава компетентността и способността 

на децата да изградят свои собствени културни практики, извън пространството на 

възрастните. Като се имат предвид рутинните практически аспекти и предизвикателства 

на проектите, базирани на участие, подобен идеалистичен подход не винаги е 

осъществим. На децата се възлага обществено значима роля. Приема се, че децата са 

запознати с опита и се признава тяхното качество на „експерти” относно собствения им 

живот, като най-вече се приема, че те могат да бъдат „двигатели на промяната“ или 

активни граждани при трансформацията на техния свят. 

 

Децата като двигатели на промяната 

 

Подтикнати от движенията за защита правата на децата и наличието на множество модели 

за участие, някои новаторски настроени изследователи започват да работят с деца в дух 

на по-тясно сътрудничество, въз основа на схващането, че „хората, които са най-добре 

запознати с гледната точка, действията и нагласите на децата, са самите деца” (Scott 

2000: 99). Като се отчита важността на ефективното и осмислено участие на децата в 

изследователската работа, се разработват множество проекти за експериментални 

проучвания съвместно с деца. Тази промяна на гледната точка позволява проектите с 

участие на деца да катализират практики за трансформация, които пряко подобряват 

живота им. 
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Международният проект на ЮНЕСКО „Да израснеш в града” (Growing Up in Cities) 

често се посочва като пример за международен проект, който привежда в действие тази 

практика в големи мащаби. В своя наръчник, разработен след преосмисляне на проекта 

„Да израснеш в града”, Дейвид Дрискел/David Driskell (2002: 17) пише: „Една от най-

резултатните стратегии за създаване на по-добри градове се състои в самия процес на 

участие: да се помогне на младите хора взаимно да се изслушват, да зачитат различното 

мнение и да открият общи ценности; да се развиват способностите им за критично 

отношение, оценка и размисъл над себе си; да намерят опора по пътищата на 

откривателство, осъзнаване и колективно решаване на проблеми; и да им се помогне да 

усвоят знания и умения за осъществяване на промяна в света.”. 

 

Ролята на децата като активни граждани и движеща сила на социалната промяна 

допълнително се засилва поради прозрението на едно малцинство от деца за глобалната 

проблематика и осъзнаването, че в съпоставка с мнозинството от детското население, 

което е в развиващите се страни, техният живот е несравнимо привилегирован. Това 

съзнание поражда у много младежи потребност да изявят своята активна позиция по 

проблеми като расизъм, права на детето и околна среда. Макар че на техните действия 

често се гледа с подозрението, че са продукт на родителския натиск след бума на 

раждаемостта и са повече проява на токенизъм, отколкото на осмислена и активна 

позиция, става ясно, че те са по-проницателни в политическите си кампании и 

представите си за убедено участие от младежите през 60-те години. Вместо тениски с 

надпис „Правете любов, а не война”, тези младежи започнаха да използват интернет, 

мобилни телефони и други медии за „културно заглушаване” (culture jam), като 

изпревариха много от непохватните мултинационални компании и международни 

организации на собствения им фронт.  

Пример за това беше кампанията на УНИЦЕФ Канада от 1999 г., с обръщение децата да 

гласуват за десетте водещи принципа в Конвенцията за правата на детето. Онова, за което 

организаторите не бяха подготвени, обаче, беше бурното и аргументирано негодувание 

на изявена общност от деца, които поискаха отмяна на гласуването, защото подходът е 

покровителствен и уронва достойнството им. Множество младежки организации се 

свързват в мрежа чрез групови писма по електронната поща и заявяват намерението си да 

участват в реалните политически процеси, като сочат, че от възрастните никога няма да 

бъде поискано да отсеят само някои измежду всичките си основни права, така както 

УНИЦЕФ го иска от тях (McDonnell 2005). Често се посочва, че тяхното поколение е и 

по-алтруистично от предходните. Според Макдонъл/McDonnell (2005: 183), проучване 

сред 5000 младежи от единадесет страни през 1999 г. сочи, че те са големи алтруисти, 

гледат с оптимизъм на бъдещето си и се отнасят критично към това, че родителите им са 

работохолици и се интересуват само от себе си: „Обединяването на някои тенденции в 

съвременния живот, включително фактори като телевизията, интернет и 

промяната в моделите за отглеждане на децата, доведоха до подкопаване на стените, 

които западните общества издигнаха около детството през последните няколко века, 
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обричайки го на принудително невежество.” (McDonnell 2005: 190). 

Когато обмисляме участието на децата, особено в качеството им на инициатори на 

промяна и активни граждани, е важно да признаем тяхното статукво на способни и 

компетентни активисти, които заедно с възрастните могат да очертават представи и да 

разработват проекти за собствения си живот, а не да бъдат част от проектите, които 

възрастните са им подготвили. 

 

Тясно дефиниране 

 

При преглед на публикациите относно участието на децата и критичния анализ на 

различните модели, става ясно, че детското участие – като област на академични 

разработки или като процедури за допитване до мнението на децата – се дефинира в много 

тесни параметри и като че ли съществува единствено и само ако възрастните са 

определили темата и са взели действията под свой контрол.  Дори ако възрастните дават 

всичко от себе си, за да отстъпят от своите властови позиции в хода на процеса, участие 

на децата се припознава само във „възрастно-центрични” структури, така че всички 

подобни проекти, независимо от своята първоначална политическа безпристрастност, в 

крайна сметка успяват да се впишат в конюнктурата. 

 

Участието на децата трябва да бъде искрено и осмислено. То трябва да отразява самите 

деца като млади хора, техните понятия, реалности и стремеж към осъществяване на 

собствените им представи, мечти, надежди и съображения. Най-вече, искреното и 

осмислено участие от страна на децата налага радикална промяна в мисленето и 

поведението на възрастните – от подход на изключване към подход на включване на 

децата и техните способности (УНИЦЕФ, 2003 г.). 

 

Насоченост към резултати с възпитателен, но не и трансформиращ 

характер 

 

Да се предприеме планиране заедно с млади хора означава да се вникне в културата на 

общността и ролята на младите в нея (Malone and Hasluck 2002: 107). В края на 70-те 

Пиърс и Стийфъл /Pearse and Stiefel) (цитирани от: Chawla and Heft 2001) отбелязват, че 

един от основните проблеми при ангажиране на обществеността в планирането е 

„очакването на някои политически лидери, че участието ще поддържа системата, 

докато други вярват, че то трансформира системата”. Този проблем все още е налице 

при участието на децата, макар и 30 години по-късно. 

Какво се цели с привличането на децата към участие? Според редица проучвания 

участието на децата носи комплексни ползи за тях: изгражда увереност в себе си; 

повишава личната и колективна ефективност; подобрява самоконтрола; повишава 

чувствителността към гледните точки на околните; дава повече надежди за бъдещето; 

подготвя младите хора да бъдат демократи при вземане на решения и да се изявяват като 
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активни граждани (Adams and Ingham 1998; Chawla 2001; de Winter 1997; Hart 1997; Sutton 

1985). Тези лични и понякога колективни промени могат да се окажат ползотворни за 

бъдещото благоденствие на детето, но въпросът е дали това е достатъчно? 

 

Якофано/Iacofano (1990) смята, че гражданският ангажимент в решенията относно 

жизнената среда може да се оцени по скала с две оси: а) степента на взаимодействие – 

усвояване на знания за обкръжаващата среда и политическите структури; и б) степента 

на действително въздействие – какви са реалните промени, които водят до трансформация 

(културна и политическа) на местата, където живеят хората. Според него „много проекти 

заслужават висока оценка по образователната ос, но не успяват да повлияят на здраво 

окопалите се структури, които вземат решенията”. 

 

Убедени сме, че при много от проектите с участие на деца, независимо от 

трансформационния замисъл, промяната често се свежда само до повишаване на 

съзнанието, следвано понякога и от реални промени, които рядко оспорват 

господстващата политическа и културна хегемония. Може и да се построи някой парк, 

да се издигне стена с графити, но тези символи на младежкия принос само 

подчертават културния контекст, който е във владение на възрастните и от време 

на време позволява намесата на децата като своего рода „толерантност”, така че те 

да се отчетат, че спазват отживялата повеля за „дружелюбност към децата”. Далеч 

не е така лесно да се постигне културен обрат, но това не означава да загърбим 

предизвикателството. 

 

Неохотно приемане на проекти, чиито инициатори са деца 

 

Проектите, изцяло предприети и изпълнени от деца, могат да се осъществят с успех само 

в области, които не засягат интересите на възрастните (Chawla and Heft 2001: 4). 

 

Крейг Килбъргър е едва на 12 години, когато прочита във вестника статия за 

убийството на пакистанското момче Икбал Масих, също едва на 12. Крейг е шокиран, 

че Икбал намира смъртта си, защото се опитва да освободи децата от робство. Като дете 

на родители от средната класа в Торонто, Крейг е възмутен, че има деца с такава тежка 

участ и заедно със съучениците си решава да основе организацията „Освободете децата”. 

Организацията се учредява от децата, които започват да правят гаражни продажби, 

разпродажби, мият коли и продават собственоръчно изпечени сладки. Крейг и неговите 

съученици подписват петиции и пращат факсове до световни лидери, като дори пътуват 

до различни страни, за да говорят с поробените деца и често участват в полицейски акции 

за тяхното освобождаване. Макар действията му да са съпоставими с тези на възрастните 

„защитници на правата на детето”, поради самия факт, че е дете, той става обект на 

сериозни публични нападки. Освен обвинението на канадското списание „Сатърдей 

найт”/Saturday Night, че той е марионетка на амбициозните си родители, много хора са на 
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мнение, че той е „твърде млад, за да определя какво трябва да правят възрастните, 

политиците или пък цели държави”. Ето как Макдонъл описва реакцията на възрастните 

срещу активната позиция на Килбъргър: „За много от обръгналите медийни репортери, 

които отразяват дейността на „Освободете децата”, Килбъргър е прекалено възвишен, за 

да го вземат на сериозно. Те като че ли не знаят как да възприемат дете, което не се вписва 

в представата им за вечно недоволен младеж, който убива време из търговските молове. 

Много хора възразяват, че той трябва да си гледа детските работи (т.е. да действа 

непоследователно), вместо да води кампании по глобални проблеми (2006: 184). 

 

Не всички деца, обаче, са така ярко изявени супер-звезди, като Килбъргър. На някои 

от последните протести срещу глобализацията редица млади активисти използваха и по-

агресивни средства и способи за „културно заглушаване”, за да онагледят ефекта от 

непрекъснатата експанзия на мултинационалните компании. Като рисуваха със спрей по 

рекламни надписи на Nike, създадоха интернет-блогове и профили в MySpace, те 

прибягнаха до доста по-войнствена тактика, за да дадат гласност на мненията си. Други 

примери за инициативи, предприети от деца, които се развиват извън прерогативите на 

възрастните, са изследователските проекти за „вътрешноквартални градинки“ в Сетангая 

в Токио и Детските клубове в Непал, които Харт често споменава. Тези проекти 

показват, че децата от ранна възраст са способни да се организират за действия, 

които почиват на интересите и задълбочените им познания и са паралелни на света 

на възрастните около тях. 

Тези политически актове, предприети от деца, се вписват в рамката на тяхното културно 

битие, в което те всеки ден преживяват и обогатяват света на собствените си 

детски/младежки реалности, а не света, структуриран и организиран от възрастните, в 

който им се отстъпва някакво място, за да „участват“. Като се има предвид, че те са 

експерти в новите комуникационни технологии, достъпът им до знания в глобален мащаб 

формира у тях безпрецедентна политическа проницателност, в дух на приятелство те се 

свързват на световно културно равнище, то вече е факт, че децата могат да вземат участие 

извън обсега и влиянието на възрастните. 

Затова е необходимо да се признае, че детската култура съществува независимо от 

тази на възрастните и да се обмислят нови начини на взаимодействие с децата, със 

стремеж диалогът да се насърчава, а не да се потиска, което ще създаде среда с 

пълноценни възможности за участие, дори и такива, за които не сме се предполагали. Ако 

трябва да се позовем на Пърси-Смит и Малоун/Malone (2001: 18). „Действителното 

участие означава включване, това предполага системата да се промени, за да приеме 

участието и ценностите на децата, за разлика от интеграцията, при която децата участват 

в предварително зададени структури.”. 
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Бъдещето и участието на децата: важни предизвикателства и проблеми 

 

„Налице е спешна необходимост от преосмисляне на детското участие в процесите 

на обществена промяна, за да може да се придаде смисъл на участието на децата, а 

не просто „да се чуе и тяхната дума” (Percy-Smith 2007). 

Прегледът на някои от предизвикателствата, възникнали в практиката на детското 

участие, доказва, че моделите, изготвени „по един калъп”, не успяват да уловят 

своеобразните и неповторими елементи на контекста, които обуславят всички 

инициативи за участие на децата в дадена общност. Разбирането на тези тънки отлики и 

откритото признаване на успехите и неуспехите е съществен момент, който често се 

подценява, макар че според Нейкър и др. (Naker et al.) това може да бъде един от най-

полезните резултати. „Откритото посрещане на напреженията и противоречията от 

реалното участие на децата и възможността да се оспорят и най-вдъхновените 

постановки, е най-важният елемент от цялата работа.” (Naker, Mann and Rajani 2007: 

102). 

Става ясно, че привличането на децата в единични проекти за участие е недостатъчно. За 

жалост, голяма част от съвременната практика по наблюдение и оценка на такива 

проекти, се ограничава само до отделни дейности от проектите (Hart et al. 2004). Макар 

че някои от важните резултати могат да бъдат от абстрактно естество (Chawla et al. 2005), 

добра отправна концепция е разработена от Харт и др. (2004). Тя групира оценките на 

детското участие в четири области на въздействие – лична, семейна, обществена и 

институционна. За да се изгради комплексна и широка представа за практическите 

измерения на участието се оценява въздействието във всички области. През последното 

десетилетие практическото участие отбеляза голям напредък, но, както често става в 

новите начинания, с всяка крачка ние осъзнаваме колко още трябва да се учим и да 

прозрем, за да постигнем успех, независимо дали работим като изследователи, 

практикуващи специалисти или носим политическата отговорност. През следващото 

десетилетие предизвикателството ще се състои в това да преодолеем единичните и 

спорадични опити за допитване до децата и да достигнем етап на устойчиво участие на 

децата в организационната култура и структурите, в които се вземат решенията (Sinclair 

2004: 116). 

 

Ние все още се затрудняваме да оценим участието на децата извън модела на успех 

или провал, без да си задаваме въпроса дали проектът „се е справил с участието” и 

изпълнени ли са целите на програмата. Трябва да се замислим и ”дали, при критична 

оценка и след извеждане на поуките от опита, не сме се доближили повече до създаването 

на истинска култура на участието на децата” (Percy-Smith and Malone 2001: 18).  
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Харт, Р. “Участието на децата: от токенизъм до гражданство”, “Есета 

на център Иноченти, № 4”, УНИЦЕФ, 1992 г., стр. 8-19. 
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Модели, при които липсва участие: манипулация и токенизъм 

 

Без съмнение децата са най-често сниманите и най-малко изслушваните членове на 

нашето общество. Възрастните до голяма степен са склонни да подценяват 

компетентността на децата, а едновременно с това се възползват от тях при редица 

събития, за да окажат влияние върху някоя кауза; това води до покровителствено 

отношение. При все това, има множество проекти, които изцяло се разработват и 

осъществяват от възрастните, а на децата се възлагат предварително планирани роли, 

което обаче носи положителни изживявания както на едните, така и на другите. Танците, 

песните или театралните постановки на деца дават добър пример за това, стига човек да 

не забравя, че те са само това: артистични изпълнения. Проблемите възникват, когато 

мотивите за ангажиране на децата са нееднозначни или дори манипулативни. 

Манипулацията се свързва с най-ниското стъпало от стълбицата. Понякога на 

възрастните им се струва, че целта оправдава средствата. Пример за манипулация са 

деца, които носят политически плакати за въздействието на социалните политики 

върху децата. Ако децата не разбират проблемите, то следва, че те не разбират цялата 

акция и това е манипулация. Подобна манипулация, представена като участие, едва ли 

представлява подходящо въведение за децата към демократичния политически процес. 

Понякога действията на възрастните се диктуват от липсата на разбиране за 

способностите на децата. Тогава те са по-скоро плод на заблуда, отколкото манипулация, 

но и в двата случая е необходимо съзнанието на възрастните да се повиши. 

Друг пример за манипулация е когато се иска мнението на децата, но после никой не им 

дава обратна информация. Най-често от децата се иска да нарисуват нещо, например 
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идеалната детска площадка. Възрастните събират рисунките и по някакъв прикрит начин 

синтезират идеите им, като накрая твърдят, че работят по „проект на децата“ за детска 

площадка. Процесът на анализ обикновено не се разкрива пред децата, нито дори пред 

други възрастни. Децата нямат никаква представа как са били използвани идеите им. Един 

прост начин, за да се справим с подобно положение, е да се направи разбор на 

съдържанието или темите в детските рисунки и се изведат някакви принципи за проекта, 

независимо от неговия предмет. По този начин инициативата би се придвижила с три 

стъпала нагоре в модела и би се приела като степен на участие.  

И обратното, ако се организира конкурс за рисунка и предварително се обявят 

процедурата и критериите за оценка, това не би се приело за манипулация. Но няма как и 

да се приеме за участие. Ако попаднете на вестникарско заглавие от типа на „Деца 

изграждат нова градинка по проект за жилищно строителство’, вижте дали ще намерите 

нещо за процеса на участие на децата. Най-вероятно не. Ще можете да прочетете повече 

за крайния продукт и най-вероятно ще прочетете имената на множество възрастни 

„длъжностни лица”, работили по проекта, но едва ли ще узнаете каквото и да е за 

участието на децата и участвали ли са те изобщо. 

 

С разпространението на идеята, че си струва да се чуе какво мислят децата, различни 

организации започнаха да провеждат все повече анкети и референдуми сред деца. Тези 

методи носят известен заряд на вълнение, но подлежат на манипулация, дори когато 

се използват сред възрастното население. Децата в следпубертетна възраст, при които 

способностите за тълкуване на смисъла и предназначението на тези способи могат рязко 

да варират, са най-лесната плячка на подобен ход. 

 

Разкрасяването (символично присъствие) е второто стъпало, което се отнася за онези 

разпространени случаи, когато на децата се раздават примерно тениски с логото на 

дадена кауза, като те могат да пеят или танцуват с това облекло на някоя проява, но 

нямат почти никаква представа какъв е смисълът на всичко това и не са участвали 

в организацията на събитието. Младежите отиват по-скоро заради хапването и 

напитките или заради нещо интересно в програмата, отколкото заради каузата. 

Причината, поради която тези действия отстоят на едно стъпало над „манипулацията“ е, 

че възрастните не представят каузата като инициатива на децата. Те просто използват 

децата, за да рекламират каузата си с косвени средства. 

Токенизъм (говоренето/фиктивно участие) е понятие, с което се назовават примери за 

участие, където на децата очевидно се дава право на изказ, но те нямат почти 

никакъв избор относно предмета или стила на изказването, а и възможността им да 

изразяват собствено мнение е сведена почти до нула. Тези противоречиви случаи са 

типични за западните общества, където прогресивните идеи за отглеждане и възпитание 

на децата се признават без докрай да се разбират. Примерите на токенизъм са далеч 

повече отколкото участието на децата по убеждение. Обикновено, що се отнася до 

мнението на възрастните, проектите обслужват най-важните интереси на децата, но 



14 
 

въпреки това са манипулативни. 

 

С токенизъм може да се обясни начинът, по който децата биват използвани на 

конференции. Възрастните подбират изявени и обаятелни деца, да седнат на трибуната 

сред тях, въпреки че нямат почти никаква подготовка по предмета на обсъждане, нито 

пък някой се е допитвал до връстниците им, които те уж представляват. Ако на делегатите 

и на децата не се дадат обяснения за избора и не се посочи чия позиция представляват 

избраните деца, това е достатъчно показателно, че проектът не цели действително 

участие. 

 

Това не означава, че младежите не могат ефективно и убедено да бъдат в президиума на 

една конференция. Ако проявите се организират на принципа на участието и децата нямат 

проблем с протокола на общуване, те могат да станат източник на ценен опит. Блестящите 

примери на младежко участие в конференции естествено ще бъдат описани на най-

високото стъпало от стълбата. За жалост, без значение какво казват децата или доколко 

техните коментари не са представителни за останалите деца, те със сигурност ще станат 

обект на бурни аплодисменти и фотография, и ще са повод за едни хубави статии в 

утрешните вестници. Тъй като децата не са толкова наивни, колкото си мислим, те 

лесно ще си извадят поуката, че участието може да бъде и престорено. 

 

Обществена мобилизация 

 

Обществената мобилизация на децата и младежите е явление, което трудно може да се 

отнесе към някоя категория. В много държави често виждаме големи множества младежи, 

които протестират за нещо и обикновено носят униформи. Може би изглежда лесно 

такива примери да се причислят към липсата на участие, като се изтъкне, че те не са 

доброволни. При все това, за предпочитане е да се вгледаме по-задълбочено в тези 

действия и в културата, която ги поражда, за да преценим доколко те са проява на участие. 

Полезно е да си представим, че тези проекти се развиват в континуум. В този континуум 

се разполагат както действията, продиктувани от режима, така и доброволните 

инициативи. Може да се окаже, че при много проекти с голям мащаб, макар да не са техни 

инициатори, децата са добре осведомени, припознават проблематиката и дори осмислят 

критично каузата. Изпращането на отряд бойскаути да почисти боклуците от трибуните 

след спортна проява не представлява участие. При все това, ако проблемът и причините 

са им разяснени предварително и те разбират защо от тях се иска да се включат като 

доброволци, поведението им ще се отнесе към първото от стъпалата на стълбицата, на 

което възниква участието по съвест: „Осведомено (мотивирано) изпълнение на възложена 

задача/Assigned but informed”. Обществената мобилизация на децата трудно може да 

се причисли към участието. Естествено, основният критерий е свободата на избор. 

Много често възрастните поемат цялата организация и извеждат децата под строй да 

демонстрират. Въпреки това, тези прояви могат да се окажат много стойностни за децата, 
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особено ако проблемите се отнасят до тях, срещат разбиране и те ги намират за важни. В 

този случай обществената мобилизация може успешно да запознае децата с възможността 

те да изразят позиция по определени въпроси, така че по-нататък доброволно и по съвест 

да участват в различни инициативи. 

 

Модели на участие по убеждение 

 

Стълбицата на участие улеснява планирането на детското участие, но не следва да 

се използва като мерило за качеството на която и да е програма. Налице са много 

фактори, различни от замисъла на програмата, които влияят на степента на участие. 

 

Например, способността на едно дете да участва, се изменя съществено в хода на 

неговото развитие: едно дете в предучилищна възраст вероятно ще може да пренася 

материали за строителството на детска площадка, докато един младеж би могъл да 

упражнява надзор върху строителните работи като цяло. Освен това, не е задължително 

децата винаги да действат на най-високите нива на стълбицата. В различни моменти 

различните деца могат да проявят различна степен на ангажимент и отговорност. Отново, 

важният принцип е възможността за избор: програмите трябва да се разработват по такъв 

начин, че на децата да се предостави максимален избор да участват и се изявят в най-

пълноценно качество. 

 

Осведомено (мотивирано) изпълнение на възложена задача 

 

Озаглавил съм четвъртото стъпало на стълбицата „Осведомено (мотивирано) изпълнение 

на възложена задача”. За да се определи, че даден проект се основава на участието, 

той трябва да отговаря на някои съществени изисквания: 

1. Децата разбират предназначението на проекта. 

2. Наясно са кой и защо е взел решение за тяхното участие. 

3. Ще изпълняват смислена роля (а няма да са там ‘за украшение’). 

4. Включват се в проекта доброволно, след като са им дадени разяснения. 

Подходящ за този случай е примерът с конференцията, тъй като това е обичайният 

сценарий, при който децата се включват „за красота“, манипулативно или фиктивно 

(токенизъм). 

 

Проведената неотдавна Световна среща на върха за децата в Централата на 

Обединените нации в Ню Йорк беше наистина грандиозно събитие със сложна 

логистика. Би било много трудно да се привлекат младите хора за ефективно участие в 

планирането на подобна проява, но организаторите не се задоволяват само с рутинното 

участие на деца-делегати, като представители на дадена възрастовата група. Разработват 

се роли, които са важни както от функционална, така и от символична гледна точка. 

Например, към всички 71 световни лидери се прикрепя по едно дете. В качеството си на 
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„помощници“ тези деца разучават безпогрешно плана на сградите на Обединените нации 

и дневния ред на проявата и изпълняват важната задача да упътят президентите и 

министър-председателите до подходящото място в указания час. Разбира се, в реда на 

нещата е УНИЦЕФ, пресата и самите държавни ръководители да се възползват щедро от 

символиката на такова действие, така че се дават и много възможности за снимки. При 

все това, функциите на децата като помощници са важни и са били ясни на всички. Децата 

са изпитвали гордост, че могат да обслужват събитие от такъв ранг. Ако все пак ги бяха 

поканили да се изкажат, за да представят под някаква форма детската гледна точка, 

примерът щеше да се отнесе към най-ниските нива на стълбицата, тъй като това са били 

децата на дипломатите и са били избрани по-скоро за удобство, а не защото представляват 

конкретна група. Използването им като помощници е уместно, а представянето им като 

нечии говорители би било пример за токенизъм. 

 

На проведената Световна среща на върха за децата, всичките 71 държавни ръководители 

се обслужват от „помощници“ от собствената им страна. Обикновено конференциите 

благоприятстват фиктивното участие на деца, но тъй като на този форум децата са могли 

да помагат, като съпровождат съответния държавен глава до указаните места по 

програма, ролята им е имала както практическо, така и символично значение. Ето защо, 

тя трябва да се приеме като пример за участие по убеждение. 

 

Консултиране и осведомяване 

 

Понякога младите хора консултират възрастните по начин, който се отличава с висока 

почтеност. Проектите могат да се разработят и провеждат от възрастни, но децата 

разбират процеса и мненията им се вземат насериозно. Ето един интересен пример от 

корпоративната практика, който ни учи, че участието по съвест е важно за всички деца 

при всички обстоятелства. 

 

Телевизионната компания „Никелодеон” (Nickelodeon) в Ню Йорк от време на време 

разработва нови идеи за телевизионни програми, като се консултира с деца. След 

консултациите се правят нискобюджетни версии на предаването и за тях се иска 

критичното мнение на децата. Предаванията се преработват и пак се представят на същата 

детска експертна комисия. Това съществено се различава от обичайното използване на 

деца за маркетингови проучвания, където децата получават възнаграждение на час, затова 

че са обсъждали даден продукт в групова дискусия, но никой не ги информира за 

резултатите от дискусията, нито пък им възлага други отговорности в процеса на работа. 

 

Неотдавна градските власти на Торонто, Канада, организират допитване до мнението на 

младежите за града. Инициативата е вдъхновена от сходно проучване под надслов „Място 

за дечица”, проведено в Сиатъл, Вашингтон, САЩ, но процедурата е обяснена открито и 

представлява акт, който далеч не всички градове предприемат за своите деца. Вероятно 
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тя може да се посочи като пример за „консултация“, макар че младежкото участие в 

процеса не изглежда дотам солидно, ако се изключи това, че награденият щастливец става 

„Кмет за един ден“. При по-добро разработване на проекта, можеше да се поеме 

ангажимент констатациите от допитването да се споделят с участниците. Или пък, още 

по-добре щеше да е проучването да се проведе от ученици в държавните училища, тогава 

самите деца щяха да анализират и отчетат данните, вместо да ги внасят в някой отдел на 

градската управа. 

 

Възрастните са инициатори, решенията се вземат съвместно с децата 

 

Шестото стъпало на стълбицата представлява същинско участие, тъй като проектите на 

това ниво се предприемат от възрастни, докато младежите и децата участват с тях при 

вземане на решенията. Редица обществени проекти не са предназначени за която и да е 

възрастова група, а трябва да ползват всички. Почти без изключение, обаче, 

политически най-силните възрастови групи (25-60 години за индустриалните 

държави) доминират процеса на планиране, дори ако в него има и други участници. 

В този случай нашата цел би била да ангажираме всички, но специално да се допитаме до 

младите и до най-старите, както и до тези, които могат да се окажат изолирани поради 

някаква специална потребност или увреждане.  

 

Децата са инициатори и ръководители 

 

Всеки от нас може да изброи десетки примери, при които децата на игра разработват и 

изпълняват сложни проекти. В условия на подкрепа дори децата в най-ранна възраст 

могат да работят в сътрудничество, на големи групи. 

 

Така например, съществува една голяма система от бентове, построена в продължение 

на няколко месеца от групи до петдесет деца под осемгодишна възраст върху пясъчен 

нанос зад училище във Върмонт, САЩ. В този случай условията на подкрепа са 

осигурени от прозорливия учителски персонал, който осъзнава ценността на подобна 

дейност под формата на игра, така че никой не се намесва и не дава нареждания. 

Възпитателите са били толкова убедени в правотата си, че предлагат на родителите, които 

се оплакват, че  децата им се прибират с изкаляни дрехи, да ги изпращат на училище с 

друго облекло! 

 

Трудно е, обаче, да се намерят примери за обществени проекти, предприети от деца. Една 

от съществените причини за това положение, е че възрастните обикновено не откликват 

на младежките инициативи. Дори в случаите, когато възрастните оставят децата сами да 

проектират и изрисуват една стена или собствената си стая за отдих, те като че ли трудно 

издържат да не поемат командирската роля. 
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Децата са инициатори, решенията се вземат съвместно с възрастните 

 

Един от най-добрите примери за такъв тип участие е проект в едно държавно училище в 

САЩ. Две десетгодишни момчета с особена завист гледаха как извеждам малки групи 

деца от друг клас в гората, за да наблюдаваме поведението на животните от специално 

изградено укритие. Те решават да си направят подобна наблюдателница под един от 

чиновете в класната стая и да изследват поведението на останалите деца, като 

използват един от моите формуляри, разработени за наблюдение на животни. Учителят 

ги забелязва и ги насърчава, като им дава идеи как да усъвършенстват наблюдателницата 

и разположението на формуляра. Така класът се сдобива с един ценен способ да научи 

нещо повече за собственото си поведение, а резултатите се оказват незаменими в края на 

учебния ден, защото се използват за разрешаване на конфликти и стават база за нови 

предложения за организация на класната стая и ръководство на занятията. Този пример 

особено подчертава впечатляващата прозорливост  и находчивост на загрижения учител. 

 

Обикновено, едва когато са във втората половина на своето юношество, младежите 

успяват да привлекат възрастните в проекти, които те самите са разработили и 

осъществили. Националната комисия по ресурсите на младежта (1974) документира 

усилията на Ученическата коалиция за адекватно сексуално образование в град Ню Йорк. 

Група ученици от гимназиалния курс в Ню Йорк сформират коалиция, за да сезират 

Комисията по образованието с петиция за адекватна програма по въпросите на 

сексуалното образование; много от техните съученички отпадат от учебните занятия 

поради бременност. Те разработват предложението съвместно с Организацията за 

планирано родителство, но за лош късмет Комисията по образованието изгубва събраните 

8000 подписа. Учениците са настойчиви, организират нова петиция, последвана от срещи 

и благоприятен отговор от директора на училището. В резултат на тези усилия в 

училищата се наемат консултанти на същата възраст, които насочват учениците към 

подходящата услуга и им дават информация по въпросите на бременността и полово-

преносимите заболявания. По подобен почин младежите от училището в Параноа, в 

покрайнините на град Бразилия, разработват и режисират видео репортаж за начина, по 

който се чувстват бременните млади момичета и какъв съвет биха дали те на останалите 

младежи. 

За жалост проекти като тези, които попадат на най-високото стъпало на стълбата, се 

разработват доста рядко. Според мен причината не е липсата на мотивация у младежите 

да бъдат полезни. Тя по-скоро се корени в отсъствието на грижовни възрастни, настроени 

да откликнат на специфичните интереси на младите хора. Необходими са ни хора, които 

да улавят дискретните сигнали за енергията и състраданието, типични за 

младежите. В някои държави „аниматор” се нарича професионалист, способен да 

провокира младите хора да изявят своя потенциал. Работниците на улицата, които заемат 

все по-голям дял на заетите в някои развиващи се страни, са образец за прекрасни 

аниматори, чиито пълен потенциал не използван все още. 
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Проучвания съвместно с децата 

 

Като четат тази книжка, някои застъпници за правата на децата с по-практическа 

ориентация, вероятно ще възразят срещу термина „проучвания” с аргумент, че той е 

неподходящ и дори противоречи на идеята за участие в общността. При все това, ако 

човек наистина иска да ангажира останалите отговорно, а не просто да им прехвърли 

физическата работа по проекта, трябва да ги привлече при разработването на проектите. 

Това е свързано с анализ и обмисляне и обикновено се нарича „проучване“. 

Има много области, в които познанията и способността на децата за участие се 

подценяват. За първи път осъзнах този проблем, когато преди две десетилетия започнах 

изследване върху знанията на децата за околната среда. Методическите четива, които 

намерих за проучвания съвместно с деца, бяха предимно в областта на психологията. От 

тях едва ли можеше да се заключи, че децата са годни да се включат като сътрудници в 

изследователска дейност. Всъщност в повечето психологически публикации 

господстващото отношение между изследователя и детето гравитираше около хипотезата 

за измама, при която анкетиращият знае точно какви въпроси да зададе, но детето не 

разбира причините за тези въпроси. Дори в антропологията, при все нейната различна 

насоченост и усъвършенствания подход за вземане на интервю, възможността за 

директна работа с деца почти не беше застъпена. До неотдавна основният акцент се 

поставяше върху отглеждането на децата, като информацията се черпеше от родителите 

и от наблюдения върху децата, но не и от разговори със самите деца. 

 

Мен децата бързо ме научиха, че ако един възрастен покаже искрен интерес към 

живота им и те са способни да го разберат, това ги превръща в най-запалените 

участници. Като съображение да не вземат интервюта от деца, изследователите най-

често изтъкваха страха си, че ще получат неточна информация. Той почиваше на 

убеждението им, че децата имат лоша памет и често се поддават на внушение, като също 

се стремят да угодят на анкетиращия и да дават ‘правилния’ отговор. Всъщност, дори 

петгодишни деца могат да дадат много точна информация, ако си спомнят нещо 

спонтанно и то има отношение към тях. Децата не разполагат със същите умения за 

общуване като възрастните, но това не означава, че информацията, която получаваме от 

тях, е недостоверна. По-скоро това е признак, че трябва да отчитаме спецификата на 

детското развитие и да си подбираме методи, които максимално предразполагат децата 

да разговарят по въпроси, свързани с тях, така както намерят за добре. 

 

За съжаление повечето социологически проучвания с деца запазват дистанцията и 

господството на възрастните: въпросниците и структурираните интервюта едва 

зачекват повърхността на онова, което децата са способни да кажат. Сред 

университетите в Северна Америка напоследък се наблюдава стриктно спазване на 

изискването за съгласието както на родителите, така и на детето, но това е просто 

процедура осигуряване на правна гаранция, а не действително овластяване на децата при 
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вземането на решение. Неслучайно повечето интервюта с деца в рамките на 

психологическите проучвания се провеждат в училищна среда. Формалните въпроси от 

типа на “Мога ли да те интервюирам?” или информативното “имаш право да кажеш не” 

се задават в атмосферата на силно авторитарни институции, където очакванията към 

учителите и директорите не предполагат голяма свобода на избор. Повечето 

психологически проучвания щяха да ударят на камък с намирането на „деца доброволци” 

на улицата или на игрището. 

Когато започнах да правя приложно проучване върху качеството на жизнената среда на 

децата и възможностите за нейното подобряване, ми стана ясно, че освен валидността 

на данните, има и други съществени основания децата да бъдат включени. В 

повечето градове не се търси мнението на хората от бедните общности, когато се 

вземат решения за тяхната среда, дори ако става дума за открити обществени 

пространства. От квалификацията си до момента бях научил, че за градските проектанти 

внимателното изследване на опита и начините, по които децата използват площадката, е 

напълно достатъчно, за да вземат уместните решения. Този модел на обосновка при 

планиране и проектиране не само че е наивен, но отчуждава хората от процеса на 

планиране, като лансира тезата, че данните от проучването заместват тяхното мнение. 

Постепенно достигнах до модел на проучване, при който работих с деца и 

възпитатели, така че да проучим тяхната жизнена среда, а резултатите да могат да 

се използват като база за планиране и проектиране на собствени пространства или 

като довод срещу аргументите на градските власти. 

 

Подход, наречен „участие чрез действие“ 

 

„Проучване, основано на участие” може да означава най-различни неща, точно както и 

думата „участие”. Преди да очертаем някои от съществуващите противоречия, ще е от 

полза да отчетем общите характеристики на всички проучвания, основани на участието. 

Принципно, при проучването се отрича социалното разделение между умствения и 

ръчния труд. Много често то се нарича „експериментално проучване чрез участие” 

(Participatory ‘Action’ Research), за да се подчертае, че проучването и действието вървят 

ръка за ръка и се извършват от едни и същи хора. Някои наричат това явление „де-

професионализация на проучванията”. Аз го възприемам като „ре-професионализация“, 

като на изследователя се вменяват нови роли в качеството му на демократичен участник. 

 

Накратко, то има следните присъщи характеристики: а) проучването се провежда от 

хората, които засяга или съвместно с тях; б) изследователят се чувства ангажиран към 

хората и възможностите им да участват в анализа; в) проучването започва с конкретен 

проблем, набелязан от самите участници; и г) то се стреми да проучи първопричините за 

проблема, така че самите участници да се мобилизират да ги отстранят.  

 

По време на този процес изследователят очевидно влиза в ролята на технически асистент 



21 
 

в хода на работата. Недотам очевидна, но също толкова важна задача на изследователя, е 

да приложи своите знания или да изкаже предположения за по-глобалните причини, 

които дават отражение върху проблема и да пристъпи към демократичен диалог с 

участниците относно тези причини. Самият процес на проучването чрез действие не 

само помага на участниците да трансформират част от условията, свързани с даден 

практически и житейски проблем, но и да се просветят за общото си положение, 

което ги овластява за по-мащабни действия в бъдеще. 

Участието и действието сами по себе си не са достатъчни, за да преобразят живота. 

Защото, ако човек иска да промени условията, той трябва да може да установи и промени 

причините, които ги пораждат, а това води участниците до по-задълбочено разбиране за 

собственото им положение. Когато хората се ангажират с едно успешно проучване и 

действие в лично качество, това ги мотивира да продължат да работят в същата посока, 

като чрез това израстване те постепенно осъзнават пречките, които трябва да преодолеят, 

за да се променят.  По този начин естествено се стига до момент, когато на участниците 

трябва да се помогне на анализират някои не дотам явни и непреодолими фактори, с които 

изследователят вероятно е наясно. Накратко, изследователят трябва да пристъпи към 

експерименталното проучване чрез участие, едва след като си е изяснил собствената 

теоретична постановка за социалната промяна и да има готовност да я сподели с 

участниците в демократичен дух, вместо да им налага свой собствен график.  

 

Училищата като база за проучване и развитие на общността 

 

През последните две десетилетия практиката в Обединеното кралство изобилства от 

стотици интересни примери на проучвания с участие на деца по проблеми на 

общественото планиране, особено в началните училища. Изглежда, че има комплекс от 

причини тази страна да превъзхожда съществено другите държави по брой на подобни 

инициативи. Най-главната вероятно е относително „отвореният” характер на британските 

начални училища, при които директорите разполагат със значителна автономия и заедно 

с учителския персонал са установили свой собствен стил и философия на преподаване. В 

голяма част от училищата предпочетеният философски модел разглежда децата 

като активни участници в учебната програма – те могат както да задават въпроси, така 

и да им отговарят. Това обикновено означава, че те могат да се движат в класната стая 

или дори в рамките на училището, на малки групи, в търсене на решения по някой 

колективен проблем или учебна тема, споделени от целия клас. В комбинация с 

традиционните за британското образование ценности нь „полевото проучване“, това е 

довело до поява на училища, където децата участват в проучвания заедно с 

обществеността извън рамките на училището. 

Британското правителство дава съществен тласък на процеса, като в доклада „Хора и 

планиране” заключава, че общественото участие трябва да бъде неизменна част от всички 

градоустройствени решения. Към останалите фактори се добавя и влиянието на една 

водеща фигура: Колин Уорд (Colin Ward), архитект, инженер, учител и обществен 
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коментатор, който става Ръководител на образователната програма на Британската 

асоциация за градско и извънградско планиране (British Town and Country Planning 

Association). На тази позиция той започва да издава много полезно списание за учителите, 

наречено „Бюлетин на образованието по околна среда”, което неотдавна беше 

преименувано на „Streetwise”. Британските учители получават по десет броя от 

списанието годишно, като в него са описани проекти от цялата страна, при които 

учениците проучват своята жизнена среда – как се е стигнало до сегашното й състояние 

и в какво може да се превърне тя. 

При много от проучванията, направени от учениците във Великобритания, учениците 

просто обявяват констатациите пред обществеността. В градска среда, където 

възрастните, както и децата, нямат представа от градоустройствените проблеми и 

алтернативните решения, това може постави началото на полезна обществена активност. 

Понякога, обаче, резултатите от проучванията на децата се представят и на специалистите 

по градоустройство. По този простичък начин стотици учители по география и екология 

в Обединеното кралство са дали възможност на учениците си да разберат предмета на 

общественото планиране, тъй като са им позволили да участват в малки, но реалистични 

проекти. Междувременно, качеството на учебната им работа с традиционните понятия и 

умения по география, екология и краезнание се е повишило, поради допълнителната 

мотивация от проучването на реален проблем в научен и хуманитарен план. 

Някои градоустройствени отдели на местната власт съществено са подпомогнали 

усилията на училищата да ангажират децата към проблемите на общността. Много отдели 

по градоустройство имат „Служители за връзка с училищата”. В миналото това бяха 

хората, които вероятно всеки от нас си спомня от детството: пожарникари или полицаи, 

които посещават училището и изнасят беседи за доброто поведение в обществото. Редица 

градски архитекти са придали на своята професия за връзка с училищата дух на много по-

активно участие. 

Като се има предвид колко е трудно да се провокира обществено участие вътре в 

самите училища, често се оказва по-разумно да се разработят външни ресурси, които 

училищата да ползват. 

 

Отличен пример в тази връзка са Градските центрове за проучвания (‘Urban Studies 

Centres’), пак във Великобритания. Градският център за проучвания в Нотинг Дейл, 

разположен в сърцето на мултикултурна зона в Западен Лондон, е еталон на тази 

концепция. Най-честите посетители са деца от околните училища, които го използват 

като база за проучвания на местната околна и жизнена среда. Например, ако трябва да 

проучи състоянието на жилищните ресурси, за да направят съответно предложение, 

децата си носят бележници, диктофони, камери и вземат интервюта от жителите, 

експерти по жилищния фонд, строителни фирми и длъжностни лица. Когато се върнат в 

Центъра, могат да снемат фонограмите на записите, да си копират снимките и да си 

направят докладите. Материалите, изготвени от групите преди тях, също са извадени за 

справка и сравнение. Учителите и служителите на Центъра подпомагат децата в 
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изпълнението на задачите, въвличат ги в дискусии и ги напътстват в решенията, ако се 

наложи. Децата работят на малки групи, за да отсеят, обсъдят и разтълкуват събрания 

материал. Понякога го компилират под формата на вестник, който може да се отпечата и 

разпространи в училището. Центърът се използва и от деца в близката извънградска зона 

като база за проучване на градския живот. Той дори разполага с база от спални помещения 

за цял клас и учениците могат да останат на проучване до една седмица. 

Освен че обслужва нуждите на училищата, Градският център за проучвания е и място, на 

което представителите на местната общност се събират, за да обсъждат 

градоустройствените проблеми, които ги засягат. С течение на времето, децата, които 

работят в Центъра, са успели да съберат големи обеми полезен материал за целите на 

градоустройствените решения. В архивите на Центъра е събран фонд, които е рядко 

съчетание от традиционни данни и представите на местните жители: статистика, 

протоколи от заседания, указания, проучвания по конкретни казуси, кореспонденция, 

вестници и собствена документация на учениците. С течение на времето децата 

постепенно обогатяват архива и изследователските ресурси на центъра, което им придава 

все по-голяма значимост за местната общественост. Така Центърът си е изградил 

политически потенциал като средище за участие на общността, с чието ниво трудно могат 

да се мерят дори най-напредничавите общински училища. 
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Участие и демокрация 

 

С основание може да се твърди, че един от съществените фактори в училищата с програми 

за здравно образование е наличието на подходящо „пространство”, където учениците да 

участват пълноценно в процеса на вземане на решения на училищно равнище. Подходът, 

основан на участието, означава, че училищата трябва да предоставят на учениците 

възможности да развиват, повишават, упражняват и прилагат своите умения като 

компетентни участници в демократична среда. С други думи, училищата с програми за 

здравно образование си поставят за цел да развият уменията на учениците за активни 

действия (Jensen /Йенсен, 1997). 

В този смисъл участието предполага повишаване на самосъзнанието на учениците, 

както и на уменията им за вземане на решения и съвместна работа, осъществяване 

на връзки между самите ученици и училището и овластяване на учениците и на 

училищните общности по здравната проблематика (Simovska/Симовска, 2000). По този 

начин училищата се обвързват с въпросите на демокрацията, овластяването и 

компетенциите за активни действия. Това от своя страна е свързано с противоречив 

процес, чрез който се оспорва традиционният властови дисбаланс в училище. 

Преди няколко десетилетия редица автори [напр. (Arnstein/Арнстин, 1969 г.; 

Brager/Брегър и Sprecht/Шпрехт, 1973 г.)] разработват полезни типологии на участието, 

като се основават предимно на различните степени на споделена власт и влияние. Тези 

модели обаче не се отнасят пряко до участието на децата и младежите, което е доста 

различно по своята същност, въпреки че почива на същите теоретични постановки. 

Идеята за „участието на децата” понякога се свързва с ангажирането на децата в различни 

групи дейности. В училищна среда най-често я свързваме с взаимодействието и игровия 

метод в процеса на обучението. Понякога означава просто участие в дискусии и дебати, 

докато в други случаи означава споделяне на власт и вземане на решения. Харт изтъква 

многократно връзката между участие и демокрация и представя участието като 

„основно право на гражданството” [(Hart, 1992), стр. 5]. Определено, въпросът за 

преподаването по демократичен начин, в противовес на преподаване относно 

демокрацията е от ключово значение не само за традиционно авторитарните 

образователни системи на „новите демокрации” (напр. страните от Централна и Източна 

Европа), но и на така наречените „развити демокрации”. Според Харт по-нататък [(Hart, 

1992), стр. 5]: 

 

Разбирането за демократичното участие, както и увереността и 

компетентността за вземане на участие, се придобиват постепенно чрез практика; 

то не може да се преподава абстрактно. Много западни общества смятат, че са 
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достигнали демократична зрелост, въпреки че преподават принципите на демокрация с 

педантичен маниер, в класни стаи, които са типичен пример за автокрация. Това е 

неприемливо. 

 

Демокрацията се изразява предимно в участие, поради което образованието с 

демократична ориентация означава квалифициране на дадено лице за ролята му на 

компетентен участник (Schnack/Шнак, 2000). 

 

Участие, смисъл и учене 

 

Пълноценното участие на ученика в училищния процес е и от съществено значение за 

осмислена учебна работа в личен план. Качеството на ученето се осъществява чрез 

участието на учениците и може да се опише най-добре чрез понятието „апроприация” 

(завладяване, усвояване). Това означава, че не е достатъчно да насочим усилия само 

към индивидуалния процес на учене или развитие на способности, а да 

пренебрегваме междуличностните отношения и културните условности, в които се 

осъществяват ученето и развитието. В тази социокултурна плоскост се приема, че 

процесите на учене и развитие трябва да привлекат вниманието ни към начина, по който 

личните усилия, междуличностните отношения и дейностите, структурирани в 

културната среда, взаимно се обуславят и изграждат. Например Рогоф [(Rogoff, 1993), 

стр. 138] твърди, че апроприацията е процес, който възниква в контекста на ангажирането 

(често заедно с други хора) в социокултурна дейност, но обхваща личните процеси на 

трансформация, присъщи на индивидуалното участие. Макар на личните процеси да е 

отредена водеща позиция, целта е те да се анализират, като непрекъснато се отчита 

взаимозависимостта с други лица, социални отношения, исторически традиции и 

културен контекст. Апроприацията е процес, при който индивидуалните участници в 

дадено действие се променят, така че с по-голяма лекота да се справят с по-

нататъшни действия и взаимодействия. Рогоф изтъква, че апроприацията е различна 

от интернализацията – понятие в психологията, което често се използва, за да опише как 

децата се облагодетелстват от ангажирането им в социокултурни дейности с други хора. 

Представата за интернализация е статична, тя показва, че децата приемат външните 

дадености в своя вътрешен мир, докато апроприацията се основава на участието. Децата 

„трябва вече да са поели своята функция в обществената дейност, за да могат да 

дадат собствен принос” [(Rogoff, 1993), стр. 139]. 

Това показва до каква степен междуличностните отношения са важни и улесняват 

осмисленото участие на ученика в учебния процес. Най-съществени са отношенията с 

учителите и останалите възрастни, тъй като те играят важна роля като посредници при 

ученето в зоната на най-близкото развитие  (Vigotsky, 1978). Тези отношения създават 

нещо като инфраструктура за развитие, на която почиват опитът и преживяванията в 

училищна среда (Pianta/Пианта, 1999). Преди да сведем даден опит до някакви понятия, 

той трябва да се обвърже с нещо. Ето защо учителите трябва да знаят кой опит на техните 
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ученици е от съществена важност за образованието им и да ги въвличат в ситуации, които 

предполагат участие. С други думи, отношенията придават специфично качество на 

зоната на най-близкото развитие, която може да се окаже повече или по-малко 

благоприятна за учението или обогатяването на познанията на учениците. 

Именно затова в сърцевината на здравното образование стои цялостният подход и 

участието по същество. От ключово значение е учениците да се опитват да влагат смисъл 

в действията, в които участват. Процесът на влагане на съдържание протича докато те 

търсят общи мотиви с останалите участници в дадена дейност.  

 

По този начин участието в диалог, рефлексия и влагане на споделен смисъл в 

оценката на проблеми, търсенето на предпоставките за тяхното възникване и 

стратегиите за решаване се оказват точно толкова важни за формирането на умения за 

действия, колкото и предприемането на самите действия. Диалогът и действията, разбира 

се, са неразривно свързани. Независимо от това, трябва да се подчертае важността на 

ученическото участие в диалога, особено като се има предвид, че той е неразривна част 

от преподаването и училищните процеси като цяло, както и в преподаването с насоченост 

към действия. 

 

Два различни аспекта на участие 

 

За целите на концептуалния анализ те условно са наречени фиктивно участие и участие 

по убеждение. За разлика от Стълбицата на Харт, която установява повече процедурни 

демократични критерии за отличаването на участието от липсата на участие и посочва 

пет степени на участие (Hart, 1997), настоящият модел е съсредоточен върху качеството 

на участието, независимо от неговото хипотетично положение върху стълбицата (делът 

на участие). 

Приема се, че участието по убеждение е благоприятно за лично осмислено учене и 

развитие на умения за действие. За да се онагледи различието между тези две 

характеристики на участието, може да се използва твърдението на Йенсен (Jensen, 1994) 

за противопоставянето между демократичния и нравоучителния подход в здравното 

образование. Тези форми на участие са коренно различни и взаимно се изключват. Тази 

категоризация на двата типа участие се отнася до ценности, които често по подразбиране 

са заложени в социално организирани дейности и предполагат участието на учениците в 

училище. Както споменахме, водещите ценности или принципи обхващат 

самоопределението и участието, демокрацията, различието и равноправието. При все 

това, трябва да отчитаме сложността, контекста и динамичния характер на процесите, в 

които се проявяват ценностите, особено като се има предвид, че в образователната сфера 

традиционно са налице властови йерархии и съпротива срещу промените. 
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Таблица 1.   

Три оправни точки на различие между фиктивното участие и участието по 

убеждение сред учениците 

 Фиктивно участие Участие по убеждение 

Насоченост съдържание, последици, 

резултати 

разсъждения, личен смисъл, социални 

проекции 

Резултати Придържане към нормата 

(готови модели на живот, 

здравословно поведение) 

Отклонение от нормата (критично 

съзнание, отговорна свобода) 

Цел Отделното лице Отделното лице в контекст 

 

Както е показано в Таблица 1, първата отправна точка на различие са дейностите, в които 

участват учениците. При фиктивно участие вниманието се насочва към 

съдържанието, което трябва да се научи, приеме и използва. В контекста на здравното 

образование, например, съдържанието представя типични факти, свързани с 

въздействията върху здравето и опасностите, присъщи на различните поведенчески 

модели. Учениците нямат особено влияние върху информационното съдържание, с което 

трябва да боравят, въпреки че учителите интерактивна методика, която подпомага 

усвояването на тези знания. При участието по убеждение, се набляга най-вече на 

разсъждението за смисъла в личен план и на различните начини за изграждане на 

познания относно здравето. Фактите се усвояват, но акцентът се поставя върху пътищата 

за тяхното откриване и техните сложни взаимовръзки в система от икономически, 

исторически и социо-културни и възрастови аспекти. 

Много специалисти, които прилагат така наречените методи за активно учене, които 

предполагат активния ангажимент на учениците, всъщност провокират фиктивно 

участие, тъй като рядко променят представата, че ученето е преди всичко процес на 

възпроизвеждане на информация. Това в особена степен важи за здравното образование, 

както и за редица програми по проблемите на тютюнопушенето, наркотиците и 

HIV/СПИН, които са претоварени с информация. Участието на учениците се възприема 

преди всичко като средство за повишаване на мотивацията. От друга страна, опитът на 

училищата, които мотивират учениците към участие по убеждение, сочи, че е възможно, 

а и по-благоприятно за здравето в дългосрочна перспектива, ученето да се представи 

преди всичко като процес на осмисляне на съдържанието от различни гледни точки 

(Marton/Мартън и Booth/Бут, 1997), при който личностите се променят, докато 

осъществяват промени и в средата около себе си. Развитието на умения за мотивирани 

действия изисква не само знания, но и способност човек да владее собствения си 

познавателен процес и действия така, че да може да разпознава потенциала и 

възможностите, предоставени му от средата, и да се възползва от тях. 

Втората отправна точка на различие са резултатите, които от страна на фиктивното 

участие могат да се определят като приемане на утвърдени (“готови”) модели на 

здравословен живот, които съответстват на фактическите описания на здравословно и 

нездравословно поведение. Резултатите са окончателни, правилата за здравословно 
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поведение са неизменни, предписани са от експерти въз основа на научни доказателства 

и не дават особена възможност за личен избор и преценка. Участието на учениците се 

изразява в упражнения за „здравословни” решения, способност за отстояване и развитие 

на други социални умения, за да се избегнат негативните влияния на останалите 

съученици, връстници, медии и пр. 

 

Що се отнася до участието по убеждение, отново целта е да се провокира независимото 

поведение на учениците, критичното им съзнание и потенциалът им да се справят 

със сложните ситуации на собствения си живот и околния свят, като проявят 

находчивост, свободомислие и обществена отговорност. В този смисъл резултатите ще 

подлежат на развитие и ще са разнопосочни, в зависимост от интересите и идеите на 

личностите и групите, както и от съвкупността от властови отношения, потребности, 

възможности и положението в училището към дадения момент. 

 

Третата отправна точка на различие между двете форми на участие е обектът на промяна, 

към който са насочени дейностите. Фиктивното участие е насочено към отделните 

личности, докато участието по убеждение е насочено към личността и средата 

(контекста), в която тя се развива. При този случай индивидуалното поведение се 

обвързва с междуличностните ангажименти и организационните структури в тяхната 

цялост. Приема се, че изграждането на самоуважение, увереност в себе си повишена 

емоционална интелигентност не може да се провежда единствено на нивото на отделната 

личност. Точно обратното, отправната теза е, че уменията на учениците не са само тяхна 

собственост. Развитието на уменията и способностите обхваща процеси, които протичат 

на три нива: лично, междуличностно и културно. Учениците са компетентни дотолкова, 

доколкото им позволява контекстът (училището в конкретния случай) (Pianta, 1999), като 

същевременно могат да повлияят на положението около себе си. В този смисъл, може да 

се твърди, че ако образователният процес предвижда участие по убеждение от страна на 

учениците в промяната на средата, като им вменява водеща роля в ученето, те се научават 

да носят отговорност за своя живот и могат компетентно да участват в мрежата от 

социални връзки. 

Важно е да се подчертае, обаче, че установяването и/или практическото осмисляне на 

отделните аспекти от уменията за действие е различно при различните обстоятелства, 

независимо, че водещите принципи са същите. Освен това, разпознаването и отделянето 

на фиктивното от мотивираното участие е сложен процес, за който са необходими по-

прецизни методи на оценка. Това в особена степен важи при усъвършенстването и 

разработването на нови методи за оценка, базирани на участие, при които учениците са 

привлечени в набелязването на показатели за успех и оценяването им на училищно 

равнище. Тези нови подходи не следва да останат само в сферата на академичните 

упражнения. Те трябва действително да способстват гласът на младите хора и техният 

избор да бъдат чути.  
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В духа на Виготски [in (Holzman/Холцман, 1997)], ученик, който участва по убеждение в 

процесите за укрепване на здравето в училище, не се разглежда изолирано, а като 

комплексно цяло със средата, като училището и средата не са абстракции, а реалности, 

населени от действителни хора. Ето защо показателите за успешното овладяване на 

знания относно здравето не трябва да се отнасят само до онова, което ученикът знае, а и 

до онова, което той е способен да направи в сътрудничество с околните. 
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“Practice Standards in Children’s Participation, International Save the Children 

Alliance, Save the Children-UK, 2005 
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Какво представляват стандартите? 

 

Практическите стандарти за детско участие са твърдения, които описват очакваното ниво 

на работа в тази посока. Това са очакванията на децата към нас и техните минимални 

изисквания към нашето поведение и отношение, когато контактуваме с тях. 

 

Защо имаме нужда от тези стандарти? 

 

Основната цел на стандартите е да дават насоки и указания на работещите в една 

организация кое е допустимо и кое не, когато се избира да се прилага подходът на 

детското участие, как може и трябва да се подобри средата за детското включване и да 

намалят рисковете от злоупотреба при работа с деца. 

 

Основни практически стандарти за участие на децата 

 

1. Етичен подход: прозрачност, честност и отговорност 

2. Участието на децата е доброволно и от значение 

3. Средата е подходяща за деца 

4. Равенството на възможностите 

5. Служителите в организацията са уверени в силите си и работят 

ефективно 

6. Участието насърчава безопасността и защита на децата 

7. Осигуряване на проследяване и оценка 
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1. Етичен подход: прозрачност, честност и отговорност 
 

Какво означава?  

 

Организациите поемат ангажимент да спазват етичен кодекс при практическата работа с 

деца и тяхното участие.  

 

Защо е необходим? 

 

Той е необходим, защото отношенията между децата и възрастните не се основават на 

баланс. Ако искаме участието на децата да бъде истинско и да има смисъл от страна на 

възрастните са нужни прозрачност на вземането на решения, честност при споделяне на 

позициите и отговорност за направените избори. 

 

Как се постига този стандарт? 

 

 Децата изразяват свободно своите мнения и гледни точки и към тях се подхожда с 

уважение. 

 Целта на детското участие е ясна и споделена с децата. Те разбират влиянието и 

резултатите, които могат да внесат в процеса на вземане на решения, както и знаят кой 

ще вземе окончателното решение. 

 Ролите и отговорностите са ясни и разпределени в съгласие между всички. 

 Заедно с децата, които са засегнати от това, се определят ясни цели за работа. 

 Децата участват от възможно най-ранния стадий на проекта и са в състояние да 

повлияят на дизайна и съдържанието на процеса на тяхното включване. 

 Децата имат достъп до релевантна информация, отнасяща се до тяхното включване 

в конкретната дейност. 

 Всички „външни“ за работния процес възрастни са сензитирани относно и 

разбират участието на децата и са наясно с тяхната роля и желание да слушат и да се учат. 

 Организациите са отговорни за поетите ангажименти пред децата. 

 Пречките пред овластените деца в други сфери на живота се дискутират открито 

и се търси решение заедно със самите деца, за да се избегнат негативни за тях последици 

в резултат на участието им. 

 Там, където процеса на включване на децата изисква представителство от по-

широка група деца, селекцията на представителите е основана на демократични и 

недискриминативни принципи. 
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2. Детското участие е доброволно 
 

Какво означава?  

 

Децата вземат участие в работата по проблеми, които ги засягат директно и имат правото 

да откажат съдействие във всеки един момент. 

 

Защо е необходим? 

 

Детското участие трябва да се основава на съпвкупността от личните знания и умения на 

децата, на житейския им опит и на тяхното усещане за принадлежност и връзка с дадени 

общности. 

Децата често имат и други ангажименти, освен да помагат на възрастните, така че 

количеството усилия и времето, които могат да отделят, би трябвало да зависят изцяло от 

самите тях. 

 

Как се постига този стандарт? 

 

 Въпросите и темите за детско участие трябва да отговарят на реалните умения на 

децата, на техните знания и способности 

 Децата са въвлечени след прилагането на ясни процедури за излъчване на 

представители, и на ясни критерии за подбор 

 Децата трябва да имат време да разгледат и да оценят предложението за тяхното 

участие, за да могат да вземат информирано решение за съгласието си 

 Децата са въвлечени по начина, на равнища и на стъпки, които са адекватни на 

техните възможности и интереси 

 Децата участват при планирането на дейностите по проекта, които изискват 

тяхното участие 

 Възрастните се отнасят с уважение към другите ангажименти на децата /вкъщи, в 

училище и т.н./ 

 Децата са информирани, че могат да спрат да съдействат по всяко време, когато 

пожелаят 

 Децата участват съобразно капацитета, който имат, и времето, с което разполагат 

 Подкрепата от ключови възрастни за децата (например, родители/настойници, 

учители) е насочена към по-широко насърчаване и подпомагане на участието на момичета 

и момчета 
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3. Средата е подходяща за деца 
 

Какво означава?  

 

Децата се намират в среда, която е безопасна, добронамерена и окуражаваща към участие 

от тяхна страна. 

 

Защо е необходим? 

 

Участието на децата зависи до голяма степен от средата, в която живеят и учат. 

Позитивната обстановка и приятелските взаимоотношения улесняват процеса на 

включване. 

 

Как се постига този стандарт? 

 

 Начините на работа с децата допринасят за развитие на самочувствие и у 

момичета, и у момчетата на различна възраст и на увереност, че те са в състояние да 

допринасят със своя опит и възможности към общия успех 

 Методите за участие са разработени в партньорство с децата, така че те да 

отразяват предпочитаните от тях начини на изразяване 

 Възрастните (учители, родители/настойници) са чувствителни и разбират 

стойността на участието на децата като по този начин и се дава възможност те да играят 

положителна роля за подкрепа на децата (напр. чрез повишаване на осведомеността, 

изграждане на капацитет) 

 Помощта, която се предоставя, е необходимо да включва информация и/или 

изграждане на умения и капацитет, за даде възможност на децата, индивидуално и 

колективно, да участват ефективно 

 В ситуации, в които децата се срещат с различни понятия, езици или други нови 

видове информация, се осигурява време и възможност за срещи на децата с 

професионалисти и за обяснение, което да помогне на децата да разберат смисъла на това, 

за което се питат или за което се иска участие  

 Не се използват сложни думи и термини 

 Мястото, където се провеждат срещите, е светло и приятно, момичета и момчета 

се чувстват спокойно, удобно и имат достъп до съоръженията, от които се нуждаят, вкл. 

местата трябва да бъдат достъпни за деца с увреждания 

 Важните документи и процедури на организацията, които имат отношение към 

работата с деца, имат разбираеми за децата и подходящи за тях версии 

 Отделят се достатъчно време и ресурси за опознаване между възрастните и децата. 
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4. Равни възможности 
 

Какво означава?  

 

Детското участие е сериозно предизвикателство. То може да засили съществуващите 

форми на дискриминация и изключване. Затова трябва внимателно да се планира, така че 

да насърчава тези групи деца, които обикновено страдат от дискриминация и които често 

са изключени от дейности, за да могат да участват подобаващо във различни форми и 

дейности за детско участие. 

 

Защо е необходим? 

 

Както възрастните, така и децата са различни. Детското участие трябва да гарантира 

равнопоставеност за всички, независимо от възрастта на детето, расата, цвета на кожата, 

пола, езика, религияа, политическите или други убеждения, произхода (национален, 

етнически или социален), имущественото състояние, увреждане или друг някакъв 

признак на неговите или нейните родители / настойници). Детското участие предоставя 

равни възможности и избягва хомогенните групи. 

 

Как се постига този стандарт? 

 

 Всички деца имат правото да участват и не бива да бъдат дискриминирани по 

отношение на етническа, социална, географска принадлежност, език, способности и т.н.; 

 Когато трябва да се прави избор кой да участва и е възможно, изборът на деца, 

които да участват н една или друга дейност, се оставя на други деца; 

 Участието на децата трябва да е достатъчно гъвкаво, за да има възможност да 

участват всички деца в групата. 

 Участието е насочено да включи всички, а не само отделни представители на 

групата на децата. 

 Детското участие е съобразено със спецификата на средата на детето и му 

осигурява възможност да участва в близък контекст. 

 Възрастните са отговорни за създаване на насърчаваща среда, която приобщава 

всички и гарантира равните възможности за участие на всеки. Не се правят допускания за 

това кои групи деца какво могат, а други – какво не могат. 

 На всички деца са дадени равни възможности да изразят своите становища и да 

имат принос към общите цели и резултати от процеса на участие, включително в 

процесите, в които за въвлечени и деца, и възрастни. 
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5. Служителите в организацията са уверени в силите си и 

работят ефективно. 
 

Какво означава?  

 

Възрастните, които фасилитират участието на децата, са обучени за това и са подкрепени, 

за да постигат най-добрите резултати. 

 

Защо е необходим? 

 

Ако имат необходимата експертиза и разбиране, възрастните могат да насърчават 

реалното детското участие и да помогнат резултатите от него да бъдат още по-ефективни. 

 

Как се постига този стандарт? 

 

 Служителите в организацията са обучени и разбират значението на детското 

участие и закрилата на детето. 

 Служителите имат подходящ инстументариум и практически опит, за да могат да 

работят ефективно и уверено с деца с различни възрасти и способности. 

 Подкрепата, която се осигурява както на мениджърите, така и на персонала отчита 

факта, че участието на децата може да представлява значителна лична или културна 

промяна, без това се разглежда като проблем. 

 Служителите са уверени, че могат да изразят всички становища или тревоги, 

свързани с участието на децата и знаят, че те ще бъдат разгледани по конструктивен 

начин. 

 Отношения между отделните служители, както и между тях и ръководството са 

модел на поведение, основан на довери, уважение и честност. 

 Служителите имат изградени техники или умения да комуникират с деца и да 

фасилитират детски дискусии. 

 Отделя се достатъчно време на детското участие като съществен елемент от 

закрилата на детето.  

 В организацията има назначено лице, което отговаря за детското участие. В много 

случаи това е отговорникът по закрила на детето. 
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6. Детското участие означава закрила на детето 
 

Какво означава?  

 

Политиката и процедурите за закрила на детето в една организация са съществена част от 

работата с децата и тяхното участие в нея. 

 

Защо е необходим? 

 

Организациите, които работят с деца, имат задължението да осигурят тяхната 

безопасност и да намалят риска от злоупотреба и/ или експлоатация. 

 

Как се постига този стандарт? 

 

 Грижата за правото на закрила на децата е от първостепенно значение при 

планирането и организирането на съвместната работа. 

 Децата, които участват в проекта или програмата, са наясно със своите права на 

защита от насилие, злоупотреба и знаят към кого да се обърнат, ако възникне проблем. 

 По време на съвместната работа налице са компетентни служители от съответната 

организация, които да адресират и координират случаи на заплахи за здравето и 

сигурността на децата. 

 Екипът, организиращ програма по детско участие, планира и стратегия за закрила, 

която е специфична за тази програма. Стратегията трябва да бъде добре обсъдена и 

разбрана от всички включени служители. 

 Процедурите и политиките в организацията отразяват рисковете, съществуващи 

при работа с големи групи деца 

 В отделни случаи се прави оценка на риска и впоследствие се предприемат мерки 

за конфиденциалност и закрила на детето, които ще помогнат на реинтеграцията на 

детето в общността 

 Изисква се писмено разрешение за придобиване или използване на информацията, 

която предоставя детето. Ако тази информация бъде счетена за конфиденциална, трябва 

да бъде съхранявана в най-строга тайна 

 Децата не могат да бъдат снимани без тяхното изрично и специфично за дадената 

снимка, видео или дигитално изображение разрешение. 

 Ролите и индивидуалните отговорности, свързани с юридическа отговорност, 

сигурност, пътувания и медицински застраховки се разпределят по ясен, прозрачен и 

ефективно планиран начин. 

 Освен ако няма различна договорност, засягаща конкретни хора, не бива да е 

възможно да се проследят данните на дадено дете или група деца. 

 Урежда се съществуването на формална процедура за подаване на оплаквания в 

рамките на съвместната работа, която да даде възможност на включените деца да 
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изразяват при сигурни условия своите проблеми, свързани със самото им участие. 

Информацията по процедурата е достъпна за децата на лесен за разбиране език и в 

съответен на спецификата на децата формат. 

 Служителите в екипа знаят и разбират своите юридически и етични задъжелния и 

отговорности  (по отношение на собственото им поведение или когато научат за 

неподходящо поведение у други). Налице е система за докладване на критични 

инциденти и с нея е запознат целият екип. 

 Процедурите за закрила на детето, установени в съвместната работа с децата, са 

съобразени със специфичните рискове, срещани от дадените групи деца, както и с 

допълнителните пречки, които те срещат, търсейки помощ. 

 Извършва се внимателна оценка на рисковете, свързани с детското участие, когато 

децата се изразяват публично, участват в кампании или в застъпнически дейности. 

 

7. Обратна връзка и оценка 
 

Какво означава?  

 

Участието на децата може да бъде оценено от организацията като даде обратна връзка 

или оценка на въздействието, което е имало детското участие 

 

Защо е необходим? 

 

Важно е децата да знаят, че тяхната работа е дала резултати. Важно е също, където има 

възможност, да се включват децата и в тези крайни етапи на проектите. 

 

Как да постигнем този стандарт? 

 

 Децата са подкрепени да участвате в последващите дейности и процесите на 

оценка. 

 Последващите стъпки и оценката се адресират още на етапите на планиране като 

интегрална част от всяка инициатива, включваща детско участие. 

 Децата са насърчени и окуражени да споделят своя опит в участието си в други 

дейности и групи, общности, организации и проекти. 

 На децата се дава бърза и ясна обратна връзка за резултатите от тяхното 

включване, последиците от което и да е решение в процеса, последващите стъпки и 

стойността на тяхното участие. 

 Обратна връзка се дава на всички включени деца. 

 Търси се обратна връзка от самите деца относно удовлетвореността от собственото 

участие, както и относно техните мнения за това как съвместната работа може да бъде 

подобрена. 
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 Резултатите от мониторинга и оценката на дейността се комуникира с децата, 

които са включени, по достъпен и удачен за тях начин; тяхната обратна връзка се взема 

предвид в последващата работа заедно с резултатите от цялостния мониторинг и оценка. 

 Идентифицираните от оценката грешки се признават и се поемат ангажименти за 

това как научените уроци ще бъдат използвани за подобряване на работата по участие на 

децата за в бъдеще. 

 Възрастните оценяват как са транслирали и приложили детските приоритети и 

препоръки в собствените си политики, стратегии и програми. 

 Устойчивостта на работата се дискутира с децата. Възрастните дават ясна обратна 

връзка относно нивото и ограниченията на ангажиментите, които са в състояние да 

поемат, за да подкрепят продължаващите инициативи и организации на децата. Ако 

продължаващата подкрепа не е възможна, възрастните предоставят на децата ресурси и 

контакти с други институции, които могат да помогнат на децата. 
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