
Детското участие и неговото значение? 

Детско участие означава, че децата могат да обсъждат и да взимат съвместно 

решения по всички въпроси, които ги засягат, като: семейство, училище, обществени 

въпроси, правителствени и правни политики. Това е от решаващо значение за реализиране 

на правата на децата и също един от основните принципи на Конвенцията на ООН за 

правата на детето. 

Конвенцията на ООН за правата на детето e едно обещание, което светът е дал на децата 

преди 30 години. Обещанието: „Да направим всичко, за да защитим и утвърдим техните права – да 

живеят и да растат, да учат, да бъде чут гласът им и да достигнат пълния си потенциал.“ 

Най–важният член от Конвенцията, регламентиращ детското участие е ЧЛЕН 12, който 

въвежда правото на всяко дете да изразява свободно възгледите си по всички въпроси, които го 

засягат и последващото право на тези възгледи да бъдат приложени в зависимост от възрастта на 

детето и неговата зрялост. 

Всяко дете има право свободно да изразява мнение по всички въпроси от негов интерес. /Закон за 

закрила на детето/ 

Насърчаването на детското участие дава възможност на децата да изразяват своето мнение 

и пълноценно да участват в процесите на взимане на решения при разработването на политики за 

тяхното бъдеще, както и да изградят активно гражданско общество /ДАЗД, Харта за детско участие/ 

ЗАЩО ДЕТСКОТО УЧАСТИЕ Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ? 

 Детското участие е положително за развитието на децата и младежите; повишава 

самочувствието и увереността им; 

 То има положително въздействие върху общността и активното гражданство, децата 

могат да участват във вземането на решения по теми, които ги засягат пряко. 

 Също така, децата имат пълното право да бъдат чути, както и правото на достъп до 

информация. 

Участието е важно за децата, тъй като им дава възможност  да изразят своите гледни 

точки и мнения, да научат нови умения, да се забавляват и да изградят по–тясна връзка с 

общността си. Като резултат на това, програми и услуги създадени за деца, ще отразяват по–добре 

техните нужди. 

10 ДЕЦА, КОИТО ПРОМЕНИХА СВЕТА 

 ДЖАК АНДРАКА – На възраст от 15 години, той изобрети нов тип сензор, който да установи 

наличието на ракови клетки, като се оказа много по–евтин, още по–бърз и по–точен от всички 

останали тестове. Той е бил отхвърлен от почти 200 лаборатории, но не се отказал, докато най–

накрая е одобрен от д–р Анирбан Майтра в университета „Джон Хопкинс“. 

 АНН МАКОЗИНСКИ – В 2013 година, 16–годишна ученичка в Канадския университет създала „Кухо 

фенерче“ (Hollow Flashlight). Фенерче, което превръща топлината на тялото в светлина, без 

никакви батерии или кинетична енергия. Анн е похарчила само 26 долара за прототипите ѝ и се 

стреми да предостави безплатно своето приспособление на хората в развиващите се страни. 

 АЛЕКС ДИЙН – На 12–годишна възраст, Алекс създава „iAid“ – устройство, което да помогне на 

незрящите.  Веднъж той помогнал на сляпа жена да премине улицата и тогава се замислил, че няма 

устройство, което да помогне на незрящите да се разхождат самостоятелно, дори в собствения си 

квартал. „iAid“, представлява ръчно навигационно устройство, което използва GPS и компас за 

откриване на всякакви препятствия и насочване на слепи хора в правилната посока. 



 МАЛАЛА ЮСАФЗАЙ – Най – младият човек в света, получил Нобелова награда е роден в Пакистан. 

Тя живяла в малък град, управляван от талибаните, които забранявали на момичетата да 

получават образование или да посещават училище. На 11-годишна възраст тя пише блог за 

местна BBC станция, изразявайки желанието на момичетата да продължат да учат. Днес тя живее в 

Бирмингам, Великобритания и ръководи редица образователни проекти. 

 АНЕ ФРАНК – Може би няма човек на планетата, който да не е чувал името на Ане Франк. В периода 

на Втората световна война тя и нейното семейство се укривали 2 години, когато преследването на 

еврейското население се увеличава, но в крайна сметка те са арестувани от Гестапо и изпратени в 

концентрационен лагер. През времето, в което се укривали тя пишела дневник. Дневникът й е 

публикуван през 1952 г. от баща й, и е преведен на над 60 езика, което го прави и една от най-

известните книги в света. 

 ЕЛИФ БИЛГИН – На 16 години, след две години на проучвания и провалени опити, това момиче от 

Турция най–накрая разработило процес, който превръща бананови обелки в биопластмаса. Това 

потенциално може да намали замърсяването на петролна основа. В дневника си, тя пише, че Тайланд 

изхвърля на ден по 200 тона бананови кори, които биха могли да бъдат използвани много по-добре. 

Тя започва да експериментира и в крайна сметка печели наградата „Наука в действие 2013“ („Science 

in Action 2013“). 

 БОЯН СЛАТ – 16–годишен тийнейджър от Нидерландия бил шокиран, когато намерил много 

пластмаса, докато се гмуркал в Гърция. Той избрал да изследва замърсяването на океана като свой 

научен проект в гимназията. На 18-годишна възраст представил система, която използва океански 

течения, за да направи самия пластмасов концентрат, намалявайки процеса на почистване на океана 

от хилядолетия на години. Редица организации и компании похвалили неговото изобретение. Боян 

е най-младият човек, получил най-високата екологична награда на ООН. 

 ЛУИ БРАЙЪЛ – Най–вероятно сте чували за системата на Брайъл за четене и писане за слепи или 

хора със зрителни увреждания. Тази система е създадена от Луи Брайъл-15-годишен френски 

изобретател. Когато Луи е бил на 3 години, нараняване на очите го оставило сляп. Въпреки слепотата 

си, той надвишава образованието си и получава престижна стипендия, за да се присъедини към 

Кралския институт за слепи младежи. Там започва да работи по система, която да помогне на 

незрящи хора да пишат и четат бързо. Изработената система, той представил на връстниците си, 

когато бил на 15-годишна възраст. 

 Истън Лашапел-14-годишен тийнейджър направил своята първа роботизирана ръка, 

използвайки LEGO и риболовна корда. Той не спрял дотам, а използвайки технологията за 3D печат и 

основните си познания по роботика, превърнал прототипа си в достъпно и практично устройство. 

В резултат от НАСА проявили голям интерес към неговата работа и го поканили да се присъедини 

към техния екип на Robonaut. Той е само на 17 години, а вече е работил в НАСА. Впечатляващо! 

 ФИЛО ФАНСУОРТ - 14-годишно фермерско момче, което се отличило в химията и 

физиката, веднъж се консултирало с учителя си в гимназията за една конкретна идея, за 

която мислело. Идеята била толкова сложна, че трябвало да начертае схема на дъската, 

която учителят да копира, за да я разучи по-късно. Момчето било окуражавано да 

продължи да работи върху идеята си. 7 години по-късно, през 1927 г., Фило Фарнсуърт 

разработил и патентовал първата в света изцяло електронна телевизия. 

Подготвеният материал е във връзка с Деня на ученическото самоуправление, който няма 

да бъде осъществен в училищна среда, при сегашната ситуация. В тези дни, правото на участие 

на всеки от нас, може да се реализира в полагане на усилия и поемане на отговорност за 

спазване на мерките, активно прилагане правото на образование и разширяване на 

възможностите и защита на живота-своя и на другите. Бъдете здрави !!! 
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