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Projekt pod názvom „Posilňovanie hlasov detí v spoločnosti EÚ prostredníctvom detských 
liniek pomoci – Strengthening Children´s Voices in EU Society through Child Helplines“ 
je financovaný z programu EK - Základné práva a občianstvo sa realizuje od decembra 2012 
do novembra 2014. Na jeho implementácii sa podieľa šesť partnerských organizácií, ktoré 
prevádzkujú detské linky pomoci 116 111 v Bulharsku, Rumunsku, Poľsku, Českej republike, na 
Slovensku a vo Veľkej Británii. Projekt koordinuje bulharská mimovládna organizácia „Animus 
Association Foundation“ prevádzkujúca detskú linku pomoci v Bulharsku. Piati z projektových 
partnerov sú z krajín východnej a strednej Európy, majú spoločnú dlhoročnú minulosť týkajúcu 
sa porušovania ľudských práv. Navyše Bulharsko, Rumunsko, Poľsko, Česká republika a Slov-
ensko sú v súčasnosti členskými štátmi EÚ, v ktorých sa základné právo detí na participáciu, 
ako je definované v Dohovore OSN, dodržiava v súlade s harmonizovanou EÚ legislatívou iba 
formálne, v skutočnosti sa neuplatňuje. Právo dieťaťa na participáciu je jedným zo základných 
práv uvedených v Dohovore OSN o právach dieťaťa (UNCRC). Projekt sa zameriava práve na toto 
právo a vytvára partnerstvo európskych krajín, pre ktoré je otázka zabezpečenia participácie detí 
dôležitá z mnohých aspektov. 
Jedným z hlavných cieľov projektu bolo vypracovanie metodológie participácie detí a vo 
všeobecnosti vytvorenie vhodných podmienok na vypočutie hlasov detí na 5 európskych 
detských linkách pomoci 116 111. Ani v jednej z uvedených krajín v praxi zatiaľ nie je dostupný 
funkčný mechanizmus participácie všetkých detí a mladých ľudí. Vypracovanie metodológie na 
zabezpečenie a monitorovanie participácie bolo preto naším prvoradým záujmom. Pozostávalo 
z viacerých krokov: príprava správ (analýza aktuálnej situácie v oblasti participácie detí v part-
nerských krajinách), analýza súčasných postupov spolupráce a postúpení prípadov (referral), 
analýza prípadov, výmena skúseností a hlavne vytvorenie detských poradných a monitorovacích 
skupín – skupiny tvorené deťmi, ktoré prispievali k vypracovaniu metodológie a vyjadrovali sa 

k mnohým otázkam súvisiacim s participáciou. Členovia skupín sa podieľali na vývoji me-
todológie, ale aj na ďalších témach spojených s hodnotením liniek pomoci vo svojich 

krajinách alebo na propagačných aktivitách liniek pomoci.
Tento návrh sumarizuje skúsenosti, ktoré partnerské organizácie získali v priebehu 
realizácie projektu.
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Dohovor OSN o právach dieťaťa silne zdôrazňuje fakt, že deti sú nezávislé ľudské bytosti a ako 
také majú práva. Dohovor ratifikovalo veľké množstvo krajín a jedna z vecí, ktoré chce zaistiť pre 
všetky deti, je stále väčšia možnosť aktívnej účasti na spoločnosti.
 
Článok 12 Dohovoru:
Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto Dohovoru, musia zabezpečiť dieťaťu, ktoré 
je schopné formulovať svoje vlastné názory, právo slobodne sa vyjadrovať o všetkých 
záležitostiach, ktoré sa ho dotýkajú, pričom sa názorom detí musí venovať primeraná 
pozornosť zodpovedajúca ich veku a úrovni vyspelosti.

 Článok 13 Dohovoru:
Dieťa má právo na slobodu prejavu: Toto právo zahŕňa slobodu vyhľadávať, prijímať 
a rozširovať informácie každého druhu bez ohľadu na hranice, či už ústne, písomne alebo 
tlačou, prostredníctvom umenia alebo inými prostriedkami podľa voľby dieťaťa.

Dohovor a jeho ratifikácia sú prvé a zároveň nevyhnutné kroky. Ďalším podstatným krokom je 
zabezpečenie výkonu týchto práv. Inak sa môže veľmi ľahko stať, že ostanú len na úrovni priania 
alebo na papieri bez dopadu na skutočný život.
Ako definovať participáciu detí? Ide o komplexný proces, nie je to iba jeden krok. Zahŕňa 
počúvanie detí a umožňuje im vyjadriť svoj názor, ale neobmedzuje sa iba na tieto aspekty. 
Vyžaduje si neustály a zmysluplný dialóg medzi deťmi a dospelými. Znamená to povzbudzovať 
deti k vytváraniu a vyjadrovaniu svojich názorov a myšlienok a brať ich do úvahy. Malo by viesť 
k oveľa väčšiemu zapojeniu detí do procesov rozhodovania, keď ide o záležitosti, ktoré sa ich 
týkajú alebo ovplyvňujú ich život. 
Realizácia týchto cieľov si vyžaduje  čas, odhodlanie a starostlivé plánovanie. Dospelí sú 
zodpovední za zapájanie detí do všetkých záležitostí, ktoré sa ich týkajú. Participácia by sa nepo-
chybne nemala obmedzovať iba na úzky okruh detí a mladých. Ideálnou métou je dať všetkým 
deťom možnosť participovať na záležitostiach, ktoré sa ich týkajú, bez ohľadu na miesto, kde žijú 
alebo na špeciálne potreby.
Realita v našich krajinách je však taká, že právo participovať v mnohých prípadoch ostáva iba 
na papieri a my robíme len prvé kroky smerom ku skutočnej a zmysluplnej participácii. Prečo je 
realizácia taká ťažká?
Predovšetkým sú tu postoje dospelých. Deti sú zvyčajne vnímané ako slabšie a nie dostatočne 
informované či skúsené. Nebrať ich do úvahy je veľmi jednoduché -  nepracujú, nezarábajú, 
nemajú právo voliť. Deti sú závislé od dospelých, nie naopak. Pre dospelých je veľmi ľahké 
určiť pravidlá a prijať to, že sú rovnako dobré pre nich ako aj pre ich deti; veriť, že vždy 
všetko vedia lepšie; rozhodovať na základe svojich potrieb a predpokladať, že deti 
sa ľahko prispôsobia. Alebo skrývať informácie pred deťmi s presvedčením, že 
je to pre ich vlastné dobro. Takéto konanie v skutočnosti deťom vôbec nepro-
spieva. Očakávame, že deti dospejú a stanú sa schopnými a platnými členmi 
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spoločnosti. Aby sa takými mohli stať, musia byť vychovávané spôsobom, ktorý ich učí a preu-
kazuje im rešpekt a dáva im kontrolu. Takú miery kontroly a slobody, aká je primeraná ich veku, 
čo znamená každý rok čoraz viac. Ak sa k nim po celý čas staviame iba ako k deťom, nedávame 
im žiadne právo rozhodovať sa, zúčastňovať sa dôležitých činností a formovať aktívne postoje, 
nemôžeme očakávať, že to dokážu zrazu v deň svojich 18. narodenín. Vytváranie príležitostí na 
aktívnu participáciu na záležitostiach, ktoré sa ich priamo či nepriamo dotýkajú, poskytne deťom 
sebadôveru a bezpečie na to, aby sa stali aktívnymi, angažovanými, vplyvnými ale aj zodpoved-
nými členmi spoločnosti v budúcnosti.
Participácia znamená, že váš názor je vypočutý a berie sa do úvahy. A participácia detí sa stáva 
skutočne možnou len vtedy, keď sa dospelí zaviažu počúvať, rešpektovať a akceptovať hlasy 
a potreby detí. 
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Umožniť deťom formulovať a vyjadriť svoje názory, prijímať primerané informácie 
o záležitostiach, ktoré sa ich dotýkajú, a participovať na rozhodnutiach o takýchto záležitostiach, 
môže deťom prospieť v mnohých smeroch:   

•	 rozvíja pocit vlastnej sily, väčšiu sebadôveru;
•	 pomáha dospelým lepšie pochopiť hlavné potreby a záujmy detí;
•	 upevňuje vzťah dospelý – dieťa;
•	 umožňuje deťom získať nové zručnosti;
•	 dáva deťom možnosť lepšie pochopiť zodpovednosť, príčinu a dôsledok, vzájomné  
 prepojenie mnohých otázok;
•	 posilňuje ich vnímanie a schopnosť porozumieť a oceniť postoje a potreby iných;
•	 umožňuje získať nové kontakty, rozširuje sociálne siete dieťaťa;
•	 umožňuje poznať svoje osobnostné danosti (napríklad líderské zručnosti)   
 a prispievať nimi aktívne do spoločnosti;
•	 zvyšuje citlivosť na dôležité spoločenské otázky a toleranciu rozdielov;
•	 podporuje skupinovú zodpovednosť a budúce občianstvo. 

Takýto scitlivujúci prístup môže byť dôležitým faktorom pri vývoji programov a služieb 
vytváraných podľa skutočných potrieb detí.
Participácia, ako komplexný proces by sa mala uskutočňovať v rôznych kontextoch. Na  školách 
vedie k vyššej motivácii učiť sa, lepšej disciplíne, interakcii medzi zamestnancami a študentmi. 
V rozličných organizáciách a inštitúciách, kde sa deti a mladí ľudia môžu zapojiť do plánovania 
stratégií a činností, vedie k ich vyššej angažovanosti a záujmu o spoločenské otázky a k lepšiemu 
pochopeniu svojich práv. Participácia prospieva tiež zainteresovaným stranám, keďže citlivejšie 
vnímajú problémy detí a ich názory. Miestne komunity môžu prosperovať z participácie detí 
prispievajúcich nápadmi a konaním k zlepšeniu života komunity, čo podporuje lepšie rodinné 
a spoločenské väzby a rešpektovanie ostatných členov komunity. 
Skutočná podpora participácie detí si však vyžaduje porozumenie nielen jej prínosom, ale tiež 
prekážkam. Predovšetkým sú to postoje dospelých, ktorí často nie sú pripravení považovať deti 
za schopné formovať svoje vlastné oprávnené názory  a predstavy; podceňujú intelektuálne 
schopnosti detí a mladých ľudí ; nedôverujú názorom a predstavám detí; nie sú pripravení vzdať 
sa kontroly; nadmerne ich ochraňujú a myslia si, že majú chrániť deti pred prevzatím zodpoved-
nosti do dosiahnutia plnoletosti. Vývoj je komplexný proces a v jeho priebehu deti potrebujú 
dostávať čoraz viac primeranej zodpovednosti a príležitosti formovať a vyjadrovať svoje 
názory, čo ich posilňuje a umožňuje hlbšie pochopiť vzťah medzi skutkami a ich dôsled-
kami. Schopnosť prijať zodpovednosť a robiť rozhodnutia sa neobjaví sama od seba 
v určitom veku, ale sa postupne vyvíja.
Ďalšou prekážkou aktívnej participácie je nedostatok znalostí a know-how na 
detskej strane. Dokonca aj dospelí, ktorí majú dobré úmysly, nedokážu zapojiť 
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deti, ak nevedia ako. Z týchto dôvodov je dôležité okrem vytvorenia metodológie a dobrých 
postupov aj výmena informácií.
Aby sme pochopili, čo participácia je, musíme vedieť, čo ňou nie je; tiež by sme mali rozlišovať, 
kedy iniciatíva v skutočnosti neumožňuje deťom participovať, prípadne nie zmysluplným 
spôsobom. Roger Hart  vysvetľuje proces participácie detí použitím príkladu rebríka, kde 
najnižšie priečky vlastne predstavujú činnosti, ktoré nevedú ku skutočnej, ale iba k formálnej 
participácii. Ide o tieto činnosti:

•	 Manipulácia: ak deti urobia niečo na príkaz dospelých, ale nie je im jasný zmysel take-
jto činnosti, a teda ani zmysel ich konania. Napríklad deti nesú nejaké symboly/označenia 
pri politickom proteste a pod., pričom nechápu, o čom je daná udalosť a akú má ich 
prítomnosť význam. Vyjadrujú sa ale v skutočnosti vyjadrujú prevzaté názory, nedostávajú 
dostatok informácií pre vedomé utvorenie si vlastného pohľadu.
•	 Dekorácia: ak sa deti formálne zúčastňujú nejakej akcie a sú tam len preto, aby ich 
iní videli, napríklad tancujú alebo spievajú alebo nosia nejaké emblémy. Nerozumejú danej 
veci alebo udalosti a sú len inštruované, čo majú robiť. Sú tam iba na ozdobu, formálne. To 
nie je forma participácie. 
•	 Tokenizmus: ak dospelí hovoria, že deti môžu povedať, čo majú na mysli, ale 
v skutočnosti si nemôžu vybrať tému alebo spôsob komunikácie, nemajú dostatok 
informácií alebo priestoru na formovanie svojich názorov, tiež nejde o participáciu. Nap-
ríklad, mladý človek sa môže zúčastniť konferencie, pričom sa predpokladá, že zastupuje 
všetkých mladých ľudí, ale v skutočnosti si plne neuvedomuje, o čom daná akcia je, nemal 
príležitosť konzultovať svoj názor s názormi iných mladých ľudí a pod. Mladý človek tu 
vystupuje len ako token, symbolický objekt, a často sa v takýchto prípadoch ukazuje, foto-
grafuje, spomína, ale nemá šancu skutočne prispieť alebo byť vypočutý (tokenizmus). 

Hoci príklady uvedené vyššie v texte sa zaoberajú situáciami, v ktorých deti v skutočnosti 
neparticipujú, mnohé podujatia  a projekty plne plánované a organizované dospelými môžu viesť 
ku skutočnej participácii detí. Aby sa dal projekt označiť ako participačný, musí splniť niekoľko 
dôležitých požiadaviek (Hart):

•	 deti chápu zámery projektu;
•	 vedia, kto rozhodol o ich zapojení a prečo; 
•	 ich úloha je zmysluplná;
•	 poznajú svoju úlohu  a do projektu sa prihlásili dobrovoľne .

8



Deti môžu byť pozvané, aby sa pripojili k niektorým činnostiam po získaní  informácií o projekte, 
o jeho cieľoch, ako a komu prinesie úžitok a čo môžu naozaj robiť. Napríklad: účasť na čistení 
školského dvora alebo okolia – deti môžu mať účasť povinnú, čo nepovedie ku skutočnej par-
ticipácii alebo ich môžeme pozvať, vysvetliť im, prečo je táto iniciatíva dôležitá, ako to prispeje 
k prosperite komunity, požiadať ich, aby sa pridali a dať im slobodu pri výbere spôsobu, ktorým 
sa chcú zapojiť. Potom pôjde o príklad skutočnej participácie. Táto konkrétna forma sa podľa 
Harta volá „pridelenie s informovaním“ (assigned but informed).
Mladí ľudia môžu fungovať ako konzultanti v projektoch iniciovaných dospelými, pokiaľ dostanú 
dosť informácií a priestoru na vyjadrenie svojich vlastných názorov, ktoré dospelí potom naozaj 
zvážia. Napríklad: môžu sa vytvoriť propagačné videoklipy alebo plagáty, ktoré sa potom ukážu 
deťom a pozmenia podľa spätnej väzby detí. R. Hart nazýva túto formu participácie detí „konzul-
tácia a informovanie“ (consulted and informed).
Ako vyššiu formu participácie detí môžeme označiť „dospelými iniciované rozhodovanie 
spoločne s deťmi“ (initiated shared decisions with children), čo je obzvlášť dôležité pri projek-
toch, ktoré sa priamo týkajú detí. Napríklad: aké nové činnosti a krúžky by mala škola zaviesť.
Ďalej Hart hovorí o činnostiach, ktoré „iniciujú a riadia deti“ (child initiated and directed): niekedy 
deti môžu prísť so svojimi vlastnými nápadmi a iniciatívami, ktoré sa potom realizujú. Vtedy je 
úlohou dospelých rozpoznať dobré nápady, povzbudiť deti a poskytnúť prostriedky. Napríklad: 
deti môžu mať nápad ako vylepšiť školský dvor alebo park v okolí a dokážu realizovať tieto 
predstavy úplne samostatne, ak im  dospelí umožnia svoje predstavy uskutočniť (povolenie, 
povzbudenie, pomoc). Ak budú dospelí reagovať tak, akoby iba oni mali právo prijímať rozhodnu-
tia, akokoľvek dobrú iniciatívu detí môžu zničiť.
Posledný stupeň participácie je „deťmi iniciované rozhodovanie spoločne s dospelými“ (child-
initiated, share decisions with adults). Predstavuje situáciu, keď deti sú navrhovateľmi zmeny, 
a potom spolu s dospelými rozhodnú o spôsobe realizácie. 
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V nasledujúcej časti skúmame metódy participácie detí a existujúce mechanizmy zabezpečujúce 
participáciu detí v Bulharsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku, pričom ako východisko slúžia 
správy z týchto krajín. 

Bulharsko 
V súčasnosti v Bulharsku bola participácia deti zahrnutá do Národného programu ochrany 
detí v roku 2013 a stala sa jednou z hlavných priorít programu. V roku 2012 Štátna agentúra na 
ochranu detí vypracovala aj Chartu participácie detí. Súčasné mechanizmy v Bulharsku pred-
pokladajú vytvorenie študentských rád na úrovni škôl, obcí a regiónov. Tieto štruktúry sú však len 
čiastočne vybudované a majú obmedzené funkcie. Na národnej úrovni zastupuje deti v Bul-
harsku Detská rada. Deti, členovia tejto rady, predstavujú svoje postoje k záležitostiam, ktoré 
sa ich týkajú, a k politikám, ktoré vyvíja Štátna agentúra na ochranu detí. Rada tiež umožňuje 
deťom budovať vzťahy s miestnymi detskými radami, Regionálnymi inšpektorátmi vzdeláva-
nia, Útvarmi na ochranu detí a MVO. Okrem toho sa členovia Detskej rady zúčastňujú stretnutí 
Národnej rady na ochranu detí a tiež už urobili svoje vlastné vyhlásenia k dôležitým témam ako 
bezpečný internetový priestor; zavedenie zdravotnej výchovy do škôl; násilie páchané deťmi a na 
deťoch; bulharská národná linka pomoci pre deti 116 111. Členovia Detskej rady rozhodli o zriadení 
školských parlamentov, podporili rozvoj mimoškolských činností a zapojenie rodičov. Deti tiež 
prišli s nápadmi, ako uľahčiť komunikáciu medzi vrstovníkmi, ako iniciovať celoštátnu diskusiu 
o spôsoboch zatraktívnenia školy pre študentov. Detská rada je nezávislý orgán a rozhodnutia 
o členstve a vnútorné pravidlá sú výhradne v právomoci detí. Podľa správy však Štátna agentúra 
na ochranu detí nevyužíva celý potenciál Detskej rady. Nie je jasné, či sa názory detí berú do 
úvahy a či ich návrhy majú dopad na relevantné inštitúcie.
Participácia detí v Bulharsku robí naozaj svoje prvé kroky. Legislatíva sa mení spôsobom, ktorý 
by mal participáciu detí podporovať - Charta  participácie detí, ktorá ponúka mechanizmus 
participácie, nové národné stratégie a programy na ochranu detí, ktoré kladú participáciu medzi 
svoje najvyššie priority.
A predsa ešte ostáva veľa výziev. Pravdepodobne najväčšou výzvou sú postoje a očakávania 
dospelých. V spoločnosti je myšlienka o právach dieťaťa stále predmetom diskusie. Bulharsko  
má negatívnu skúsenosť s veľmi nepriateľskou reakciou na navrhovaný zákon o dieťati, ktorý 
kládol silný dôraz na práva detí, vrátane práva zvoliť si svoju vlastnú náboženskú príslušnosť vo 
veku 14 rokov alebo práva na vyhľadanie právnej ochrany, ak rodičia porušujú práva dieťaťa po 
dovŕšení 16 rokov. Rozruch a negatívne reakcie, ktoré prejavili niektoré rodičovské organizácie 
a iní členovia spoločnosti, predstavovali stále prítomné bežné presvedčenie, že dieťa je niečo, 

čo patrí rodičom, ktorí majú právo rozhodovať o čomkoľvek, a že ak deti dostanú viac 
práv, použijú ich deštruktívnym spôsobom – ihneď vzdorovať a oponovať svojím 

rodičom, všetkým pravidlám a usmerneniam. Nejde len o reakciu na myšlienku 
o právach dieťaťa, ale poukazuje to na dosť negatívne vnímanie detí samotných, 

4 Súčasný stav
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ako osôb, ktoré nedokážu uplatňovať takéto práva konštruktívnym spôsobom. Napriek tomu 
však deti očividne vyžadujú, aby sa im načúvalo a aby boli vypočuté. Pokiaľ nemajú túto potrebu 
uspokojenú priamo, hľadajú spôsoby, často podvedome, ako byť vypočuté, ale cez problémové 
a symptomatické správanie. 

Poľsko
V Poľsku sa snahy o vytvorenie národného orgánu zastupujúceho mladých ľudí začali už 
v roku 1989. Založenie Národnej rady mládeže je povinnosť, ktorú Poľsko akceptovalo prijatím 
európskeho zákona pre mládež v roku 2005 (European Act for Youth). Orgán najbližší Národnej 
rade pre mládež je Poľská rada mládežníckych organizácií. Ľudia, ktorí sa zapájajú do jej činnosti, 
zastupujú svoje organizácie a všetci vyvíjajú spoločné úsilie v mene mladých ľudí v Poľsku.
V zákone o miestnej samospráve prijatom v roku 1990 sa hovorilo o vytvorení rád mládeže, ale 
neprijali sa žiadne konkrétne odporúčania ohľadne ustanovenia, štruktúry a spolupráce medzi 
dospelými a mladými ľuďmi. Založenie rád mládeže má preto skôr charakter odporúčania ako 
záväzku. V Poľsku je 100 miestnych rád mládeže, pričom celkový počet samosprávnych jedno-
tiek je 2 500. Úlohou rád mládeže je predniesť návrhy k záležitostiam, ktoré sa dotýkajú mladých 
ľudí a vyjadrovať sa k rozhodnutiam prijatým samosprávnym orgánom. 
Mimovládne organizácie zohrávajú v Poľsku významnú úlohu pri zakladaní a podpore rád 
mládeže ako inštitúcií, ktoré umožňujú mladým ľuďom vplývať na procesy rozhodovania na mi-
estnej úrovni. Stále väčšie množstvo MVO, ktoré sa zaoberajú deťmi a ich právami, zriaďuje radu 
mládeže a konzultuje s nimi svoju činnosť. Napríklad nadácia  Civis Polonus Foundation pracuje 
nielen na založení a podpore rád mládeže, ale aj na tvorbe a zdieľaní pracovnej metodológie.

Rumunsko  
V Rumunsku predstavuje linka detskej pomoci jeden z najvýznamnejších prostriedkov na vypočutie 
hlasov detí. Umožňuje deťom a povzbudzuje ich, aby vyjadrili svoje názory a podieľali sa na rozho-
dovaní o veciach, ktoré sa ich týkajú. Od roku 2007 má Rumunsko inštitúciu zastupujúcu deti na 
celoštátnej úrovni. Ide o Národnú školskú radu študentov Rumunska (CNE). Jej cieľom je zastupovať 
a podporovať vzdelávacie, sociálne a kultúrne záujmy študentov a žiakov  v rámci všetkých 
príslušných inštitúcií, obzvlášť na Ministerstve vzdelávania. Ďalej má za cieľ posilňovať a uľahčovať 
prístup detí k informáciám, poradenstvu a pomoci v súvislosti s ochranou a podporou práv detí. 
Tiež chce posilniť spoluprácu medzi hlavnými aktérmi zapojenými do vzdelávania.
V roku 2002 vznikli rôzne študentské orgány a iniciatívy zamerané na zapojenie 
študentov do procesov rozhodovania. Študentské rady fungujú na školskej, okresnej, 
krajskej a celoštátnej úrovni. Prezidenti okresných detských rád sú zapojení do 
činnosti detskej linky pomoci a môžu sa podeliť o svoje názory na výzvy, ktorým 
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čelia deti v ich okresoch. Výsledky aktivít realizovaných spolu s Národnou školskou radou študentov 
Rumunska sa hodnotia raz ročne s cieľom dosahovať čo najlepšie výsledky.

Slovensko
Prieskum politiky v oblasti participácie detí a mládeže v roku 2012 ukázal, že deti na Slovensku 
považujú detskú linku pomoci za najdôležitejší nástroj podpory svojho práva na vypočutie. Podľa 
uvedeného prieskumu orgány ako miestne detské parlamenty a detský ombudsman nie sú 
veľmi známe, pričom jedno z piatich detí nevie o týchto orgánoch a o ich funkcii a účele. Školské 
rady a rady mládeže sú deťom známejšie, ale často sú vnímané viac formálne než ako subjekty 
so skutočným vplyvom na rozhodovanie. Efekt žiackych rád je veľmi individuálny, zvyčajne záleží 
na prístupe vedenia školy. Deti cítia, že nemajú žiadny vplyv na proces rozhodovania na úrovni 
miestnych zastupiteľstiev a ani neočakávajú zmenu v tomto smere. Tému detskej participácie 
a priestor pre deti a mladých predstavuje sieť MVO. Deti samotné vyjadrujú väčšiu dôveru 
organizáciám, ktoré vedú mladí ľudia. Majú pocit, že ich hlasy sú vypočuté prostredníctvom 
dobrovoľníckej práce v takýchto organizáciách v porovnaní s radami mládeže alebo detskými 
parlamentmi. Podľa správy je dôvodom nedostatočného fungovania všetkých orgánov zastu-
pujúcich názory detí nedostatok vhodných zručností a skúseností na strane detí ako aj na strane 
dospelých.  
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Štyri krajiny (Bulharsko, Rumunsko, Poľsko, Slovensko) pripúšťajú dôležitosť názorov detí 
a uznávajú, že je potrebné dať deťom priestor a vytvoriť vhodný mechanizmus na vyjadrenie 
názorov. Je to zrejmé aj z politík týchto krajín: všetky štyri krajiny iniciujú a podporujú vytváranie 
orgánov ako sú študentské rady a detské parlamenty. Tieto orgány tvoria výhradne študenti 
s cieľom vyjadrovať postoje študentov a zastupovať ich záujmy na školskej, miestnej a národnej 
úrovni.
Vo všetkých týchto krajinách však v spoločnosti prevažujú názory, že mladí ľudia nemôžu byť ak-
tívnym činiteľom riešenia problému. Stále panuje predstava, že deti patria rodičom a nedokážu 
robiť svoje vlastné rozhodnutia. Prevláda názor, že ak sa dajú deťom práva, tak ich zneužijú 
deštruktívnym spôsobom na odpor voči dospelým a na odmietanie pravidiel. Napriek tomu, že 
politika štátu podporuje participáciu detí, deti nikdy alebo len zriedkavo dostanú spätnú väzbu na 
svoje návrhy. Mnohí špecialisti toto považujú za vážny problém, pretože namiesto posilnenia detí 
to vedie k ich sklamaniu a nedôvere k dospelým a inštitúciám dospelých.
Participácia detí je zatiaľ viac na papieri ako v živote, a hoci mechanizmy na zabezpečenie partic-
ipácie detí existujú, ich implementácia sa zdá byť skôr formálna. Zdá sa, že sektor mimovládnych 
organizácií zohráva vo všetkých štyroch krajinách zásadnú úlohu. MVO obhajujú participáciu detí, 
organizujú školenia pre učiteľov a rodičov s cieľom posilniť ich schopnosť akceptovať zapojenie 
detí, zvyšujú povedomie detí o tom, ako dať vedieť o svojich názoroch – ako byť vypočutý. Všetky 
krajiny zdôrazňujú potrebu výmeny osvedčených postupov.
Na záver všetky štyri krajiny poukazujú na to, že detské linky pomoci môžu byť najdôležitejším 
nástrojom, ktorý umožňuje deťom podeliť sa o ich postoje a ktorý môže dať návrhy 
a odporúčania, ako zlepšiť súčasné postupy. 

Výsledky z detských monitorovacích a poradných 
skupín
Zo všetkých krajín (Bulharsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko) bolo v detských skupinách spolu 
321 detí. Výsledky môžeme vnímať ako vysoko pozitívne, keďže väčšina detí hodnotila partic-
ipáciu nie iba ako konzultáciu (as consultative), ale ako spoluprácu (as collaborative) a dokonca 
ako dieťaťom vedenú (as child led).
Nasleduje stručné zhrnutie výsledkov, ktoré ukazujú, že deti hodnotili svoju účasť veľmi poz-
itívne. Cítili, že sú vypočuté, že dostali priestor na podelenie sa so svojimi názormi a myšlienkami, 
že dospelí sa s nimi iba neradia, ale pracujú spolu s nimi ako s partnermi na vytvorení niečoho 
spoločného. A tiež sa občas cítili ako skutoční vedúci skupiny.

5 Závery a odporúčania 
vyplývajúce zo súčasného 
stavu
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Pozitívne zmeny
Dotazníky na spätnú väzbu a iné hodnotiace činnosti ukazujú pozitívne zmeny u detí, obzvlášť 
v oblasti:

•	záujmu o problémy detí vo všeobecnosti a detí so špeciálnymi potrebami;
•	uznania svojej vlastnej rodiny a života;
•	optimistickejšieho pohľadu na život;
•	pripravenosti plniť si vlastné povinnosti s väčšou ochotou;
•	uznania dobrovoľníckej práce a práce kultúrnych inštitúcií. 

Povedomie o svojich vlastných právach 
Spätná väzba detí tiež ukazuje, že deti sa veľmi zmenili v priebehu projektu. Na začiatku práce 
skupiny len málo detí tušilo, čo vôbec participácia znamená. Jeden dôležitý výstup práce s deťmi 
je ten, že na konci seminárov si boli vedomé svojho práva zapájať sa do činností a záležitostí, 
ktoré sú dôležité pre ich život. 

Porozumenie dôležitosti byť aktívny a zapájať sa do 
procesov rozhodovania 
Ďalší dôležitý výsledok súvisí s tým, že na konci seminárov si deti nielen uvedomovali svoje právo 
na zapojenie, ale tiež chápali, čo sa za týmto právom skrýva. Toto jednoznačne svedčí o tom, že 
deti prijali myšlienku, že participácia je právo, ktoré sa môže použiť nie len v rámci skupiny, ale aj 
mimo nej, keď ide o akékoľvek záležitosti, ktoré sa ich týkajú. Svedčí to tiež o tom, ako participá-
cia dokáže posilniť. 

14



Podeliť sa o pocit posilnenia (empowerment) 

Dotazníky na spätnú väzbu od detí ukázali, že participácia predstavovala pre deti právo, o ktoré 
sa dá podeliť. Deti vedeli, ako svojim vrstovníkom vysvetliť, čo to znamená byť aktívny vo svojom 
živote. Dokázali hovoriť o prínosoch participácie detí a prečo dospelí musia rešpektovať toto 
konkrétne právo. Táto špecifická zručnosť (uvádzanie argumentov pre dôležitosť participácie 
detí), ktorú deti prejavili, je jasným dôsledkom ich skúsenosti. Participácia detí nebolo niečo, 
o čom by iba počúvali, ale ju priamo zažili. Deti dokázali pripomenúť dospelým, že majú názory, 
ktoré sú zmysluplné a dôležité. Tým, že facilitátori deti na seminároch skutočne počúvali, 
poskytli im skúsenosť, na základe ktorej budú pravdepodobne ďalej vo svojom živote od dospel-
ých očakávať viac, budú trvať na svojom práve participovať a byť rešpektované.

Dôležitosť podpory dospelých
  
Analýza spätnej väzby tiež ukázala, že deti veľmi oceňovali podporu facilitátorov počas svojich 
prvých krokov v participácii detí. Je to dôležitý odkaz, ktorý nám umožňuje porozumieť tomu, že 
deti samotné sa dokážu vyvíjať, čo sa týka participácie, ak sa im vytvoria vhodné podmienky a ak 
sa samotní dospelí otvoria a zmenia svoje presvedčenie, že oni sú tí, ktorí vedia najlepšie, čo je 
pre deti dobré. 
Výsledky analýzy dotazníkov so spätnou väzbou ukazujú, že participácia detí je takým dôležitým 
právom detí práve preto, že môže ovplyvniť veľa aspektov ich života. Dokáže zlepšiť sebadôveru 
dieťaťa, vďaka čomu sú deti a adolescenti stabilnejší a vedomí si toho, že dokážu ovplyvniť svoj 
vlastný život. Schopnosť participovať treba pestovať a rozvíjať. A dôležití dospelí, špecialisti 
a rodičia, by sa mali naučiť, ako byť partnermi v interakcii s deťmi, ako sa viac otvoriť a zmeniť 
stereotypy, ktoré u nich pretrvávajú, a pýtať sa detí na ich názory, oceňovať ich a pomáhať im 
vyrásť na aktívnych a nezávislých občanov.
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Na základe seminárov a skupín, pracovných návštev, výmeny názorov a ideí medzi partnermi boli 
vypracované nasledovné všeobecné odporúčania k participácii detí. 

Systematická práca a vzdelávanie s cieľom zmeny 
postojov 
Presvedčenia a postoje dospelých predstavujú najväčšiu výzvu. Faktom ostáva, že deti nemôžu 
rozhodovať o všetkom a práve preto majú špecifické postavenie a potrebujú ochranu. Ich 
kognitívny a sociálny vývoj stále prebieha a potrebujú vedenie a podporu dospelých. Na druhej 
strane však majú svoje vlastné predstavy, ako im pomáhať alebo motivovať a potrebujú cítiť, že 
ich názory a myšlienky sú rešpektované, aj keď ešte nie sú dospelí. Toto si vyžaduje system-
atickú prípravu a vzdelávanie špecialistov pracujúcich s deťmi v tom, ako lepšie nadviazať kontakt 
s deťmi a ako k nim pristupovať ako k aktívnym subjektom a nie iba ako k objektom interven-
cií. Naša práca v rámci projektu ukazuje, že toto si vyžaduje zručnosti a prípravu, know-how 
a vhodné prístupy.

Pochopenie, že participácia detí je proces
Skúsenosti získané počas projektu ukazujú, že aktívna participácia detí si v prvom rade vyžaduje 
aktívnu a neustálu angažovanosť na strane dospelých, ich zapálenie pre túto myšlienku, 
vytvorenie vhodných podmienok, vypracovanie Charty participácie detí (v Bulharsku) a iných 
dokumentov, ktoré toto právo garantujú. Ale okrem toho je potrebné, aby sa dospelí špecialisti 
vzdelávali a sústredili sa na vytvorenie primeraných podmienok na participáciu detí, poskytovali 
neustálu podporu a povzbudzovanie, boli pripravení akceptovať názory a vklad detí. Vyžaduje si 
to tiež, aby miestne a štátne orgány a organizácie ako sú už niektoré existujúce detské komisie, 
rady, školské parlamenty vyvíjali úsilie, aby aj naďalej fungovali a chceli fungovať, pravidelne ich 
zvolávať.  Nechať deti naozaj sa vyjadrovať a brať ich názor do úvahy, dávať im spätnú väzbu, 
počúvať ich návrhy a poskytnúť im priestor a možnosti, aby skutočne mohli dávať návrhy. Dbať na 
to, aby ich vyjadrenia boli im vlastné a nesnažili sa kopírovať dospelých.

6 Odporúčania 
k participácii detí
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Zapojenie detí do rôznych činností a záležitostí, 
ktoré sa ich dotýkajú 

Deti je dôležité zapojiť do rôznych záležitostí, ktoré sa ich dotýkajú, či už je to politika školy 
a učebné osnovy, detská legislatíva či záležitosti spoločnosti. Toto sa môže stať iba vtedy, keď sa 
na zapojenie a participáciu vytvorí primeraný priestor – vedené najprv dospelými a potom stále 
viac deťmi. Napríklad zapojenie detí do procesu hodnotenia detských liniek pomoci a gener-
ovanie nápadov o ich popularizácii a zlepšení. Podobný prístup je možné zaviesť aj do iných 
programov a služieb zameraných na deti. Konečne deti sú užívateľmi týchto služieb a prirodzene 
musia reflektovať svoje potreby, aby dokázali skutočne pomôcť. Prvé kroky sa už v partnerských 
krajinách urobili, ale ešte stále ostáva veľa práce. 

Aktívne zapojenie dieťaťa do procesu plánovania 
intervencií 
Čo sa týka opatrení na ochranu dieťaťa, dieťa je potrebné nielen informovať, ale informovať ho 
primeraným spôsobom tak, aby pochopilo, čo sa mu navrhuje, aké sú alternatívy. Navyše je 
dôležité brať do úvahy jeho názor na to, čo sa má s ním stať a aké opatrenia sa prijmú. Dokonca aj 
ak návrh nie je najvhodnejší alebo súvisí s nebezpečenstvom, treba to dieťaťu vysvetliť a nie jeho 
návrh ignorovať. Je to dôležité nielen ako spôsob rešpektovania práv dieťaťa, ale je to aj praktické 
uvažovanie. Vnútorné stotožnenie človeka s procesom zmeny je zárukou úspechu takéhoto 
procesu, a pokiaľ nie je človek motivovaný alebo angažovaný, nedá sa očakávať, že sa dosiahnu 
dobré výsledky. V súčasnosti sa často iba na papieri uvádza, že názory detí sú zohľadnené. 
I keď snaha v mnohých prípadoch je, skúsenosti pracovníkov detských liniek naznačujú, že toto 
tvrdenie je často iba teóriou. 
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Skutočná participácia 
Ďalším problémom je riziko, že participácia bude veľmi povrchná a formálna – vytvoria sa 
rôzne orgány na participáciu detí, ale nebudú mať skutočný hlas a priestor na vyjadrenie svojich 
názorov a návrhov; deti sa zapoja iba do niektorých preventívnych a dekoratívnych aktivít alebo 
vrstovníckych projektov (peer-to-peer), čo je zaiste dôležité, ale nie dostatočné. Navyše, ak sa 
deťom sľúbi, ale reálne neposkytne možnosť podieľať sa na rozhodnutiach, ktoré sa ich týkajú, 
naruší sa ich dôvera v dospelých a nebudú sa cítiť posilnené, ale sklamané.

Poskytovanie spätnej väzby zapojeným deťom
Nedostatok spätnej väzby dávanej deťom môže byť vážnym problémom. Môže viesť k ich 
sklamaniu a uzavretiu sa alebo presvedčeniu, že aktívne občianstvo nie je v skutočnosti možné 
a takéto snahy nevedú k ničomu. A nakoniec je problémom aj to, že  deti nie sú pripravené, aspoň 
na začiatku, participovať, pretože nie sú zvyknuté na to, že ich zapájajú do rozhodovania alebo že 
sa niekto zaujíma o ich názory. Možno majú aj negatívne skúsenosti s pokusom vyjadriť svoj ná-
zor, pričom ich nielen odmietli, ale dokonca potrestali. Takže v skutočnosti je potrebné rozvinúť 
nové postoje a očakávania nie iba u dospelých, ale aj u samotných detí.
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Ďalším cieľom projektu bola výmena skúseností súvisiacich s prácou v teréne. Na základe 
prípadových štúdií sa pripravili správy o postupoch pri postúpení prípadov (referral procedures) 
v partnerských krajinách, ako aj analytické správy. Na ich základe je možné vyvodiť niekoľko 
dôležitých záverov a odporúčaní:

•	 rozvoj siete špecialistov (sociálnych pracovníkov a psychológov) s cieľom poskytovať kval-
itné sociálne služby ako hodnotenie, posudzovanie, plán intervencií, plán monitorovania, 
skupinová podpora, ktorá môže pokrývať všetky oblasti vrátane menších miest a dedín;

•	 rozvoj mobilných sietí pre izolované oblasti;
•	 poskytovanie okamžitých intervenčných služieb nonstop (24/7) všetkými štátnymi 

inštitúciami na ochranu detí v mestách aj na vidieku;
•	 rozvoj sociálnych služieb na vidieku štátnymi úradmi sociálnej ochrany s cieľom nahradiť 

finančné sociálne príspevky; 
•	 potreba dôslednejšieho zapájania škôl; výmena skúseností ukázala, že pracovníci liniek 

v partnerských krajinách sa stretli s nedostatočnými vedomosťami o systéme ochrany detí 
medzi školským personálom a neochotou spolupracovať formou postúpenia prípadov 
(referral of cases) alebo informačnej kampane medzi deťmi. Všetci aktéri v systéme 
ochrany detí si musia jasne uvedomovať svoju úlohu v rámci ochrany detí (napr. školy 
nemajú len učiť to, čo je v učebných osnovách) a poznať presnú úlohu a kompetencie 116 111 
detskej linky pomoci, keďže sa zdá, že rôzne zúčastnené strany ich často nesprávne chápu. 
Jednoznačne odporúčame, aby školy poskytovali tieto informácie nielen svojím zamest-
nancom, ale aj žiakom a študentom. Potrebujú vedieť, že existuje nielen linka pomoci, kam 
môžu zavolať, ak majú problémy, ale aj to, že poradcovia na linke pomoci sú povinní konať, 
ak majú podozrenie, že život alebo zdravie mladého človeka je ohrozené. Školy musia byť 
aktívne pri šírení informácií o právach detí a možnostiach pomoci, ak je to potrebné, ako aj 
schopné prevziať iniciatívu pri postúpení prípadu (case referral). 

•	 zdôraznenie potreby vysvetliť dieťaťu opatrenia a postupy počas priebehu činností na 
ochranu dieťaťa; pokiaľ deti a mladí ľudia nie sú informovaní alebo vhodne informovaní, 
môžu konať zmätene, zo vzdoru alebo v hneve. Nevyhnutným krokom v procese podpory 
je ukázať deťom, že špecialisti nevykonávajú iba svoju povinnosť alebo prácu, ale že im  
skutočne záleží na blahu deti  a sú pripravení vypočuť si mladého človeka. Dobré skúse-
nosti s poskytovateľmi služieb a inštitúciami na ochranu detí sú zárukou toho, že dieťa 
vyhľadá ich pomoc, ak bude mať opäť problémy. Je to obzvlášť dôležité pri mladých 
ľuďoch, ktorí už mali problémy s úradmi alebo pochádzajú z násilníckej rodiny, sú zvyknutí 
na ponižovanie, zanedbávanie, urážanie, prikazovanie, či nálepku „darebáci“. Veľmi ľahko 
vtedy začnú vnímať samých seba v súlade s negatívnym odkazom z vonkajšieho sveta. 

•	 striktné dodržiavanie zachovania dôvernosti informácií pri riešení prípadov; ak 
sa citlivé informácie rozšíria medzi vrstovníkmi alebo v komunite, je tu riziko 
stigmatizácie, poníženia, ostrakizovania dieťaťa alebo rodiny.

•	 lepšia príprava rozličných špecialistov, aby mohli reagovať na špecifické 

7 Ponaučenia a odporúčania 
vyplývajúce z práce 
v teréne
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situácie a problém; psychiatrické problémy u mladých ľudí predstavujú stále jednu 
z najťažších situácií. Existuje len málo špeciálnych služieb pre takéto deti alebo ich rodiny. 
Rodičia detí, ktoré trpia psychiatrickou poruchou, sú často ponechaní sami na seba bez 
akejkoľvek pomoci alebo podpory. Často nemajú žiadne vedomosti alebo zručnosti 
potrebné na to, aby dokázali svojim deťom pomôcť, a tak celé rodiny trpia kvôli vnútorným 
príčinám ako aj ostrakizácii zo strany spoločnosti. Pre takéto prípady je potrebné vytvoriť 
špecifickejšie služby, viac sprístupniť psychiatrické služby, školiť špecialistov, aby vedeli 
reagovať, a to už od tých v prvej línii, zasahujúcich v núdzových situáciách (polícia, sociálni 
pracovníci). Včasná intervencia a prevencia v takýchto prípadoch je kľúčom pre ďalšie fun-
govanie mladého človeka ako platného člena spoločnosti. 

•	 služby a špecialisti sa musia viac zviditeľniť a pracovať na lepšej komunikácii a zastúpení 
v komunitách; medzi občanmi a inštitúciami/špecialistami stále prevláda veľká nedôvera.

•	 je dôležité, aby prístup polície pri zásahoch oveľa viac zohľadňoval dieťa; situácie, s ktorými 
sa policajti počas služby stretávajú, sú často komplikované, vyvolávajú veľké napätie 
a niekedy hraničia s trestným činom. Policajti zodpovední za intervencie by však vždy mali 
konať predovšetkým v prospech dieťaťa s veľkou opatrnosťou tak, aby v živote rodiny 
nespôsobili zbytočné škody. Okrem toho by mali mať aspoň základné vedomosti o psy-
chologickej kríze a súvisiacich otázkach, aby dokázali primerane reagovať. Keby sa toto 
ukázalo ako nemožné, dôrazne odporúčame, aby polícia úzko spolupracovala s miestnymi 
inštitúciami sociálnej starostlivosti.
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Linka detskej istoty pri SV UNICEF
Nám. SNP 13
P.O.Box 52

810 00 Bratislava

www.ldi.sk
www.facebook.com/LinkaDetskejIstoty
http://linkadetskejistoty.blog.sme.sk/

Grafická úprava: Designbar s.r.o.
www.designbar.sk

Participácia detí znamená, že deti povzbudzujeme a umožňujeme im vyjadriť svoje názory 
a návrhy k záležitostiam, ktoré sa ich dotýkajú. Participácia realizovaná v skutočnom živote 
znamená, že dospelí počúvajú hlasy detí. Skutočné zapojenie detí do dialógu znamená zmenu 
komunikácie medzi dospelými a deťmi v mnohých smeroch, ale spôsobom, vďaka ktorému 
bude táto interakcia zmysluplnejšia a viac obohacujúca pre obe strany.
Je potrebné, aby dospelí zmenili svoj prístup z vylučujúceho na zapájajúci. Všetci ľudia majú 
tendenciu byť aktívni, zvedaví, prichádzajú s novými myšlienkami, chcú zlepšiť svoje okolie 
a samých seba. Platí to aj pre deti, a pokiaľ dostanú príležitosť, dokážu veľa povedať a zmys-
luplne prispievať. Participácia je tiež investíciou do budúcnosti detí ako aktívnych občanov 
a budúcich aktívnych členov spoločnosti. 

8 Na záver
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