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УВОД
Способността да живеем заедно при демокрацията не идва по естествен път. Знанието, уме-
нията и стойностите, явяващи се предпоставки за живота при демокрация, следва да се изу-
чават и възпитават през задачия живот. Докато децата следва да разбират някои ключови 
концепции на демокрацията и правата на човека, стойности като достойнство, толерантност 
и уважение към другите, и умения като тези за сътрудничество, критично мислене и отсто-
яване на собствените права, които не подлежат на обучение по традиционните начини. Те 
следва да се изучават посредством опита и  практиката, чрез живот и дейност в  демокра-
тична среда  и  от възможно  най-ранна възраст. Точно за това става дума при  обучението 
по човешки права, и точно за това е предзаначено „Compasito – Ръководство за обучение по 
човешки права за деца„.
Ангажиментът на Съвета на Европа към Правата на човека датира много отпреди създаване-
то му. Тази Европа, която искаме да изградим, базирана върху културата на Мира и Правата 
на човека, може да бъде постигната само с активното участие на всеки от нас.
В парадигмата за работа с деца настъпи фундаментална промяна след приемането на Кон-
венцията за Правата на Детето, и тя се състои в правото на децата да дават мнения и да 
бъдат изслушвани при вземане на решенията, които ги касаят. Само че, значимо участие на 
децата е възможно единствено, ако възрастните възприемат децата като партньори по въ-
просите, засягащи децата. Превръщането на това в реалност, и запазването по този начин на 
достойнството на децата, обаче, представляват истинско предизвикателство за възрастните; 
а начинът, по който възрастните се отнасят към децата, отразява и начина, по който обще-
ството гледа на бъдещето. Правата на човека и обучението по Правата на човека предста-
вляват един общ учебен процес,  който касае не само децата, но също така и възрастните.
Съветът на Европа стартира Проекта „Изграждане на една Европа за и със децата„, за да 
фокусира върху уважението  на достойнството на децата в цяла Европа: за да популяризира 
Правата на детето и да изкорени насилието срещу децата. Участието на самите деца е от 
съществено значение за тези две измерения. Compasito има важна роля в  този процес. На 
база опита на високо одобряваната Младежка Програма за обучение по човешки права на 
Младежкия сектор на Съвета, и успеха на „Compass, Ръководство за обучение по човешки 
права за млади хора„, Compasito осигурява на децата, стажантите, преподавателите и роди-
телите упражнения  и методи за представяне на децата в материята на човешките права по 
креативен  и атрактивен  начин. Настоящото Ръководство представлява една стартова точка: 
Compasito осигурява насоките, но децата и тези, работещи с тях, решават как да го използват 
по възможно най-добрия начин.
Само чрез познаване на своите права децата ще бъдат способни да осъдят и отхвърлят по 
най-добрия начин накърняването на тези права; именно чрез отдадеността си на човешките 
права децата допринасят за един по-добър Свят и днес, и в утрешния ден;  а именно чрез 
работата си с децата по човешките права възрастните получават детското доверие.
Настоящото Ръководство представлява безценен принос в подкрепа на децата и за поддър-
жане човешките им права в цяла Европа.

Мод де Боер-Букикио
Заместник Генерален-Секретар на Съвета на Европа
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ВЪВЕДЕНИЕ
Държавите - страни по Конвенцията,  се  съгласяват, че образованието на дете-
то следва да е насочено към (a) развитие на личността, талантите и духовните 
и физически способности на детето в задачия им потенциал (b) развитието на 
уважение към правата на човека и основните свободи…

Член 29, Конвенция за Правата на Детето, 1989

Добре дошли в  Compasito –
Ръководство за обучение по човешки права за деца!

Надяваме се, че това Ръководство ще ви предостави идеи, вдъхновение и практическа по-
мощ при изучаването на Правата на човека с деца. Живеейки заедно с останалите в своите 
семейства, общности и обществото като цяло, децата се запознават om много ранна възраст 
с въпроси, отнасящи се до справедливостта и търсенето на смисъла на Света. Чрез насър-
чаване  разбирането на човешките права, оформянето на мнения и нагласи, обучението по  
човешки права силно подкрепя този естествен процес на интерес и учене.
Децата често се считат за  хора, които  „още не са  възрастни„  и  съот-
ветно  зависими,  неопитни, недисциплинирани и   нуждаещи си от ред  
или  насочване.  Compasito е изградено на друга концепция, разяснена 
добре от Лотар Крапман, германски социолог и специалист по образов-
нието: „децата живеят тук и сега„, „те генерират своите възгледи върху 
проблемите и конструират компетентни решения„.1  Compasito  гледа на 
децата като на млади граждани на настоящето и като правоимащи, ком-
петентни по много въпроси, отнасящи се до техния живот. Той разчита 
на мотивацията, опита и търсенето на решения от страна на самите 
деца.
Compasito е вдъхновен от „Compass  – Ръководство за обучение по човешки права на млади 
хора„, разработен от Съвета на Европа през 2002. Надхвърляйки очакванията, „Compass„ 
се използва сред по-младите хора в средно-училищна възраст и в училищна среда в много 
европейски държави.  Очакванията на потребителите на „Compass„ за Ръководство за обуче-
ние, насочено конкретно към децата, съвпадна със собствените ни убеждения, че обучение-
то по човешки права следва да започне във възможно най-ранна възраст.
Compasito се гради върху философските и обученски подходи на „Compass„. Както и при 
„Compass„, използват се неформална методология за обучение, както и структура, които оси-
гуряват теоретическа и практическа подкрепа за потребителите на Ръководството. Обаче, 
докато „Compass„ е обърната към  самите млади хора, Compasito е адресирана към възраст-
ните обучители, работещи с деца. Тя им осигурява теоретическа и методологическа инфор-
мация и дискусии по същество по ТЕМИТЕ на книгата, касаещи човешките права. Compasito 
също така окуражава обучителите да адаптират материали, които отразяват собствената 
им, както и на децата реалност. Макар и практическите упражнения   да са замислени като 
игра с  децата, повечето упражнения  се нуждаят от фасилитиране от страна на подходящ 
обучителен  експерт.
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Какво представлява обучението по човешки права на деца?
Обучението по човешки права представлява процес, който има за цел да установи една кул-
тура на Човешките права. Оразователният процес се гради на активното участие на децата, 
чрез което те изучават и разбират проблемите на Правата на човека, придобиват умения и 
способности да бъдат в състояние да защитават човешките права, и развиват в себе си от-
ношение към равенството и достойнството.
Обучението по ч овешки права, съответно, следва да има ключова роля във всеки един про-
цес на обучение. Конвенцията на Организацията на Обединените Нации за Правата на де-
тето (КПД) предоставя един безценен инструмент за представяне на   човешките права при 
децата. КПД конкретизира тези човешки права, които са релевантни за децата. Изучаването 
и трупането на опит в областта на Правата от страна на децата, съответно, помага на де-
цата да разберат за какво става дума при човешките права, да разберат кои са те самите 
като Правоносители, и да адаптират и прилагат тези права в конкретния им контекст. Това 
е ключовата цел на обучението по човешки права при децата. В Compasito, в допълнение, 
Правата на детето са представени в рамките на по-общата картина на Правата на човека 
като цяло. Така, универсалните човешки права и правата на децата са разработени заедно, 
осигурявайки възможности по такъв начин, че, докато постигат разбиране за собствените 
си права, децата също така да разберат, че всички човешки същества имат човешки права.

Обучението по човешки права
и обучението за демократично гражданство
Човешките права са от съществено значение за демократичното развитие и гражданското 
обучение. Последните социални и политически реалности както в Европа, така и на други 
места по Света, като икономическата взаимозависимост, расизма, терорирзма, политиче-
ската апатия, растящите социални различия или медиизацията на политиката, се превърна-
ха в предизвикателство за фундаментите на културата на Мира и човешките права и по този 
начин застрашават демократичната стабилност. Ето защо обучението по човешки права и 
обучението за демократично гражданство се превърнаха в ключови приоритети на прави-
телствата и на все повече неправителствени организации през последната декада.
Обучението по човешки права и обучението демократично гражданство вървят ръка за ръка, 
тъй като и двете целят образование за Демокрация. И двете форми на обучение водят мла-
дите хора към придобиване на познание, създават базови ценности, и развиват умения. 
Обучението за демократично гражданство поставя „детето-гражданин„ във фокуса и има 
за цел да възпитава децата като активни и отговорни членове на своите общности. Обуче-
нието по човешки права, от друга страна, акцентира върху качеството на промотиране на 
човешкото същество, човешкото достойнство, участието и овластяването на всеки индивид. 
Обучението по човешки права включва гражданството като една от ключовите си ТЕМИ, а 
обучението за демократично гражданство се надгражда върху ценностите на човешките пра-
ва. Каквито и да са различията им, и двата подхода служат на развитието на демокрацията, 
човешките права и мира.

За кого е предназначен Compasito?
Compasito първоначално е замислен за обучители и треньори, работещи с деца, учители, 
детегледачи, както и родители, и особено тези от тях, които се интересуват от обучението 



compasito

11

compasitocccccooooooooooooooooooooompasito

на деца по човешки права а, и които търсят практически инструменти за дискутиране на 
ценности и социални въпроси с деца. Дейностите са замислени за деца от шест до тринай-
сетгодишна възраст.
Compasito се гради на съществуващите познание и опит както на Детето, така и на фасили-
татора. Упражненията  могат да се използват с деца на мястото, където те прекарват голя-
мата част от ежедневието си: в училища, в Детски градини и центрове, следобедни училища, 
центрове за организиране на свободното време, детски организации, детски лагери, а някои 
от тях дори в семейна среда. Докато за своето участие  в повечето от дейностите децата 
да не се нуждаят от някакви специални умения, фасилитаторите трябва да притежават опит 
и умения в използването на неформална методология за обучение, така че да провеждат 
упражненията успешно.

Какво има в Compasito?
През последната декада в Европа и по света бяха създадени няколко висококачествени обу-
чителни материала по човешките права и правата на детето, във връзка с децата. Екипът за 
разработка на Compasito стъпи на този опит и се опита да го допълни в европейски контекст. 
Ръководството предоставя специфично съдържание за обучението по човешки права, мето-
дология за неформално обучение,  и  интеркултурен подход.

ТЕМИ, отнасящи се до човешките права

Compasito е базиран на същите философски и образователни подходи като „Compass„, 
а няколко части, особено по концепцтуални теми, са изтеглени директно от текстове на 
„Compass„. Сърцевина на  Ръководството са образователните упражнения, замислени за 
деца. Упражненията  в Compasito са организирани около тринайсет подбрани ТЕМИ: граж-
данство, демокрация, дискриминация, обучение и свободно време, среда, семейство и ал-
тернативни грижи, равнопоставеност между половете, здраве и благоденствие, Медии и Ин-
тернет, участие, мир и конфликти, бедност и социална изолация, насилие. За да се доведат 
въпросите на човешките права по-близо до  ежедневната реалност и личния опит на децата, 
тези ТЕМИ фокусират широко върху ценностите и социалните въпроси, а не толкова върху 
формалните права, както са изложени в Конвенциите.  Екипът по разработването ги подбра 
грижливо измежду десетки идеи, с убедеността, че те покриват области на човешките пра-
ва  от ключова важност за децата, дори ако Ръководството не разполага със средствата да 
изброи всички важни обекти. Някои от ТЕМИТЕ също така адресират въпроси, които са ре-
левантни, на рядко се разработват в други Ръководства - такива като обучение, здраве, или 
равнопоставеност между половете. В допълнение към така подбраните ТЕМИ, въведена е и 
категория на Общите човешки права, за да предостави на децата разбиране за концепцията 
на правата и как да ги адаптират и прилагат в своя ежедневен контекст.

Неформална образователна методология

Compasito следва неформални образователни методологии, изградени върху активното 
участие и личния опит на децата. Участието и сътрудничеството на децата помага за създа-
ването на сплотеност в Групата и редуцира предубежденията между членовета на Групата. 
То способства за разбирането на сложни концепции, подобрява уменията за решаване на 
проблеми и дава път на творчеството и практицизма: една изключително важна цел на обу-
чението по човешки права. Възрастните не трябва да падат в клопката на убеждението, че 
ние, обучителите, владеем абсолютната истина. Децата влагат в образователния процес 
своя опит, и именно той следва да се използва активно, за да се осигури техния интерес и 
ефективното им развитие. На проблемите и дори на конфликтите следва да се гледа като на 
основни образователни ресурси, които могат да бъдат оценени по един положителен начин.

Интеркултурен подход, базиран на  участието

Макар и децата да са много ангажирани в собствената им заобикаляща среда, култура и при-
ятелски групи, те са любопитни и за Света: други култури, региони и хора. Compasito използ-
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ва истории и ситуации от различни региони и културни основи. Това богато разнообразие 
предлага на децата възможност да отразяват различни култури и да си градят една стабил-
на идентичност на база тези рефлексии. Както разяснява Рева Клайн, британски специалист 
по образование, децата не просто се учат за живота на други деца, а формират емпатия и 
солидарност и разбират ролята си за предприемане на действия в глобален мащаб.2

Compasito подкрепя този контекст и подход посредством един интеркултурен, процес на 
развитие, който е базиран на включване. В края на 2005 г. една консултативна среща на 
практици, работещи директно с деца, очерта концепцията на Ръководството, която впосред-
ствие бе тясно последвана от международния екип за разработка, който бе формиран в 
резултат на отворена процедура. Този международен екип счете за съществено да създаде 
Compasito в тясно сътрудничество с потенциалните потребители и самите деца. За тази 
цел бе създадена Международна референтна група от практици, която бе консултирана в 
процеса на разработване. Референтната Група тества и оцени дейностите, предложени за 
включване в Compasito и предостави обратна информация по теоретическите части.

Организация на Compasito
гла ва I. запознава читателя с това, какво разбираме под Права на човека и под Права на 
детето и описва основните международни механизми за човешките права.
глава II. разяснява целта и резултатите на обучението по човешки права и ги поставя както 
в европейска, така и  в международна перспектива.
глава III. предоставя информация и практически полезни съвети за това, как Compasito може 
да се използва в различни формални и неформални образователни обстановки и как да 
извлечем най-доброто от образователните му подходи. Полезните съвети за фасилитатори 
предоставят идеи за това, как да се започнат мероприятия   по човешки права с децата, и как 
да ги следваме по-нататък, включвайки конкретни действия.
глава IV. е колекция от 42 практически упражнения  за различни възрастови групи и на раз-
лични нива на сложност, отнасящи се до подбраните ТЕМИ  за човешките права. Децата не 
се нуждаят от каквито и да било специални умения, за да се включват в повечето упражне-
ния  на Compasito. Потребителите на Ръководството се поощряват да използват упражнени-
ята  по креативен начин  или последователно, или   индивидуално.
глава V. Предоставя съществена базова информация по тринайсетте подбрани ТЕМИ. Фа-
силитаторите се поощряват да изчетат съответните ТЕМИ преди да започнат дадено упраж-
нение. Въпросите, включени в тези текстове, са предвидени така, че да подмогнат читатели-
те да се ползват от собствените си познания и позиции, за да могат да поставят ТЕМИТЕ в 
личен или местен контекст.
Приложенията съдържат съществена информация за правните документи, имащи ключо-
во отношение към децата в европейски контекст. Текстовете на Европейската Конвенция 
за  Правата на човека, Всеобщата Декларация за Правата на човека, и на Конвенцията на 
Обединените Нации за Правата на Детето могат да бъдат открити и в адаптиран  за деца 
формат. Речникът по човешки права съдържа обяснение на ключовите правни термини в 
Ръководството. Термините в Речника са изписани в повдигнат шрифт в текста на Compasito.

Compasito в рамките на Младежката програма
за обучение по Правата на човека
Compasito е публикувано в рамките на Младежката програма за обучение по Правата на чо-
века и Интеркултурен диалог на Съвета на Европа. Целта на Програмата е да ангажира мла-
ди хора по въпросите на човешките права, далеч надхвърляйки тези, които вече са активни в 
тази област, и с мотивация да достигне до по-широка публика и да доведе човешките права 
по-близо до ежедневната им реалност. Откакто бе стартирана през 2000 г., Програмата дос-
тигна до хиляди млади хора и имаше за резултат истински каскаден ефект в развитието на 
образователните програми и Проекти по Правата на човека в цяла Европа. Важен образова-
телен ресурс на Младежката програма за обучение по Правата на човека и Интеркултурен 
диалог на Съвета на Европа е „Compass – Ръководство за обучение на млади хора по Пра-
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вата на човека„, което е преведено на над двадесет различни езика след публикацията си 
през 2002 г. Това много успешно Ръководство вече е мотивирало и ръководило младежите 
и техните организации в работата с въпроси като демокрацията, социалната справедливост 
или равнопоставеността между половете.
Младежката програма за обучение по Правата на човека и  Интеркултурен диалог на Съвета 
на Европа отразява и подкрепя Световната Програма за обучение по Правата на човека на 
Организацията на Обединените Нации (2005 и до днес). Тази Световна Програма има за 
цел да помогне за превръщането на Правата на човека в реалност във всяка една общност, 
като насърчава едно общо разбиране за основните принципи и методологии на обучението 
по Правата на човека. Планът за действие на Световната Програма за 2005-2007 акцентира 
върху системите на началното и средно образование и предлага конкретна стратегия и прак-
тически идеи за въвеждане на национално обучение по Правата на човека.

.............................
Полезни ресурси

Gandini, Lella, Edward, Carolyn, Forman, George, eds., The Hundred Languages of 
Children: The Reggio Emilia Approach Advanced Refl ections: Ablex/Greenwood, 1998. 
Kein,Reva,CitizensbyRight,Citizenshipeducationinprimaryschools:TrenthamBooksandSavetheChi
l-dren, 2001. Krappmann,Lothar,‘TheRightsoftheChildasaChallengetoHumanRightsEducation”inJ
ournalofSocial Science Education: Bielefeld, 2006: www.jsse.org/2006-1/krappmann_child-rights.
htm

....................................
Използвана литература
1 Krappmann, Lothar,„The Rightsof the Childasa Challengeto Human Rights Education„ in Journal  of Social Science 
Education: Bielefeld, 2006: www.jsse.org/2006-1/krappmann_child-rights.htm
2 Kein, Reva, Citizens by Right, Citizenship education in primary schools: Trentham Books and Save the Children, 
2001, p. 53.
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I. ВЪВЕ ДЕНИЕ В ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА
Признаването на достойнството, присъщо на всички членове на човешкия род, на 
техните равни и неотменими права представлява основа на свободата, справедли-
востта и мира в света

Преамбюл, Всеобща декларация за човешките права

1. Какво представляват Правата на човека?
● Правата на Човека принадлежат на всички хора еднакво, универсално и завинаги.
● Правата на Човека са универсални: Те са винаги едни и същи за  всички човешки съще-

ства навсякъде по света. Вие не разполагате с човешките си права, защото сте гражда-
нин на дадена държава, а защото сте член на човешкото семейство. Това означава, че 
децата имат човешки права, също  като  възрастните.

● Правата на Човека са неотчуждими: не можете да загубите тези права, по същия начин, 
както  и  не можете да престанете да бъдете човешко същество.

● Правата на Човека са неделими: никой не може да ви отнеме дадено право, защото то е 
„по-маловажно„ или „несъществено„.

● Правата на човека са взаимозависими: заедно, човешките права оформят една допълва-
ща се рамка. Така например, възможността Ви да участвате във вземането на решения 
на местно ниво пряко засяга правото Ви да се самоизразявате, да се сдружавате с дру-
гите, да получавате образование, и дори да получавате това, което животът предлага.

● Всяко право отразява основните човешки потребности. Те установяват базовите стан-
дарти, без които хората не могат да живеят достойно. Нарушаването на  нечии човешки 
права означава,  че този човек  се  третира, все едно  той или тя  не  е  човешко съще-
ство. Да се застъпваш за човешките права означава да изискваш уважение на човешкото 
достойнство на всички хора.

● Когато претендираме за тези човешки права, всички поемаме и отговорности: да уважа-
ме правата на другите и да защитаваме и подкрепяме хората, с чиито права се злоупо-
требява или чиито права се отричат. Приемането на тези отговорности означава декла-
риране на нашата солидарност с всички останали човешки същества.

Предшественици на Правата на човека от Двадесети век
Много хора гледат на развитието на законодателството за Правата на човека като на едно от 
най-великите постижения на Двадесети век.  Човешките права, обаче, не започват със зако-
нодателството или с Организацията на Обединените Нации. През цялата човешка история 
обществата  са разработвали системи за справедливост и естествена хуманност, които се 
стремели към благоденствието на обществото като цяло. Позоваването на справедливост-
та, честността и хуманността са общи за всички световни религии: Будизма, Християнство-
то, Конфуцианството и Исляма. Формалните принципи, обаче, обикновено се разминават с 
практиката. До осемнадесетия век няма общество, цивилизация или култура, независимо 
дали в Западния или в Незападния Свят, което да е въвело широка практика или визия за 
неотчуждимите човешки права.
Документите, утвърждаващи индивидуални права, като Magna Carta (1215), английският За-
кон за Правата (1689 г.), Френската Декларация за Правата на човека и Гражданина (1789 г.), 
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Конституцията на САЩ и американският Закон за Правата (1791 г.), са писмени предшестве-
ници на много от днешните инструменти по човешки права. Въпреки това, повечето от тези 
влиятелни крайъгълни камъни са изключвали жените, много малцинства, както и членовете 
на определени социални, религиозни, икономически и по литически групи. Никой документ 
не отразява фундаменталната концепция, според която всички хора притежават определени 
права единствено по силата на хуманността.
Други важни исторически предшественици на Правата на човека са заложени в усилията на 
Деветнадесети век за забрана на търговията с роби и за ограничаване ужасите на войната. 
Така например, Женевската конвенция установява основите на международното хумани-
тарно законодателство, което покрива начина, по който следва да се водят войни, както и 
защитата на личността по време на въоръжени конфликти. Тя конкретно защитава хората, 
които не участват в битките, както и тези които вече не могат да воюват (напр. ранени, болни 
и корабокрушенци, военнопленници).
В края на Първата световна война Обществото на Народите повдигна въпроса за загриже-
ността си от защитата на определени уязвими групи. Така например, Международната Ор-
ганизация на Труда (ILo, първоначално орган на Лигата на Нациите, а сега агенция на ООН) 
създава много важни конвенции, установяващи стандартите за защита на трудовите хора, 
като напр. Конвенцията за минималната Възраст (1919 г.), Конвенцията за принудителния 
Труд (1930 г.) и Конвенцията за четиридесетчасовата работна седмица (1935 г.).
Макар че рамката на международните човешки права е изградена върху тези по-ранни до-
кументи, тя принципно се базира на документите на Организацията на Обединените Нации.

Всеобща Декларация за Правата на човека
ДДве са значимите влияния  от средата на Двадесети век, които извеждат на глобалната 
сцена Правата на човека и съзнанието на хората по Света за тези права. Първото са бор-
бите на колониалните народи за утвърждаване независимостта им от външни сили, имащи 
претенции към човешкитe им качества и правото им на самоопределение. Вторият катализа-
тор е Втората Световна Война. Унищожението от страна на Нацистка Германия на над шест 
милиона евреи, роми, хомосексуалисти и хора с недъзи потриса Света. От цялото земно 
кълбо се чуват призиви за създаването на стандарти за човешките права, които да бъдат в 
подкрепа на международния мир и да защитават гражданите от злоупотреби от страна на 
правителствата. Тези гласове играят съществена роля при учредяването на Организацията 
на Обединените Нации през 1945 г.,  и имат своя отзвук в учредителния им документ, Хар-
тата на ООН.
Правата на всички членове на човешкото семейство първо са изказани във Всеобщата Де-
кларация за Правата на човека (UDHR) на Организацията на Обединените Нации, една от 
първите инициативи на новоучредените Обединени Нации. Нейните тридесет члена заедно 
оформят една пространна декларация, покриваща икономически, социални, културни, поли-
тически, и граждански права. Декларацията е както всеобща (касае всички хора, където и да 
се намират), така и неделима (всички права са еднакво важни за пълната реализиция на ху-
манността). Виж  Приложения, стр. 289, както и за пълния текст - версията на UDHR за деца.

Рамката на човешките права
Макар за своите над шестдесет години Всеобщата Декларация да е достигнала статуса на 
обичайно международно право, като Декларация тя представлява само едно обявяване на 
намерение, на един комплекс от принципи, зад които Обединените Нации се обединяват в 
усилието си да осигурят на всички хора живот, изпълнен с човешко достойнство. За да може 
правата, дефинирани в  една декларация, да имат пълна законова сила, те следва да бъдат 
вписани в документи, наричани конвенции (също така наричани пактове или съглашения), 
установяващи международните норми и стандарти.
След като Всеобщата Декларация е приета, започва работата по кодифицирането на права-
та, които тя съдържа, в законово-обвързваща конвенция. По политически и процедурни при-
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чини, тези права са разделени в две отделни съглашения,  всяко от тях адресиращо различ-
ни категории права. Международният Пакт за Гражданските и Политическите права (ICCPR)  
изразява конкретни права, ориентирани към свободите, които държавите не може да отне-
мат на своите граждани, такива като свободата на изразяването и свободното придвижване. 
Международният Пакт за Икономическите, социални и културни права (ICESCR) адресира 
тези членове на UDHR, които защищават правата на индивида на   самоопределение, както 
и  базови нужди като храната, жилището и грижите за здравето, които държавите следва да 
осигурят за гражданите си,  доколкото могат. Общото Събрание на ООН прие двата пакта 
през 1966 г. Виж Приложения, стр. 289, за списъка с държавите, ратифицирали съглашения-
та.
От приемането ѝ през 1948 г., Всеобщата Декларация служи за основа на двадесетте ос-
новни конвенции по човешките права. Заедно те конституират рамката на човешките права, 
едно еволюиращо тяло от международни документи, които защитават човешките права и 
установяват механизми за поощряването и опазването им.  

Ангажиментът за ратификация
Ратификацията на дадена конвенция представлява сериозен, законовообвързващ анга-
жимент на дадено правителство от името на съответната държава. Всяка една конвенция 
съдържа член, установяващ процедури за мониторинг и отчитане на това, как ратифицира-
лите конвенцията правителства я спазват. Когато едно правителство ратифицира дадена 
конвенция, то приема процедурите,  дефинирани в нея, които може да включват и следните 
ангажименти:

●  да подкрепя Конвенцията като спазва, поощрява и предоставя правата, които тя устано-
вява, и да не предприема  действия, които пактът забранява;

● да променя всяко законодателство в държавата, което противоречи или не отговаря на 
стандартите, установени от Конвенцията;

●  да бъде наблюдавано от  специално назначен орган, спрямо който то фактически ще 
спазва ангажиментите си;

●  редовно да докладва за напредъка си в реализирането на тези човешки права в живота 
на своите граждани.
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След като държавата ратифицира конвенцията, гражданите ѝ разполагат с мощен инстру-
мент за застъпничество. Те могат да търсят отговорност от правителството си, ако държа-
вата не спазва човешките права, за които е поела ангажимент. По тази причина гражданите 
трябва да знаят кои конвенции за Правата на човека  държавата им е приела да подкрепя. 
Така например, Конвенцията за Правата на Детето (CRC) установява много конкретни стан-
дарти за човечното третиране на деца, задържани от полицията. Ако възникнат случаи на 
лошо третиране, като напр. на деца, поставени в затвора заедно с възрастни, застъпниците 
на детето могат да поискат от правителството да спазва стандартите, с които е законовоо-
бвързано.
Рамката на човешките права е динамична. Доколкото нуждите на определени групи хора 
са признати и определени, и доколкото световните събития сочат нуждата от осъзнаване и 
действие по конкретни въпроси на човешките права, международното законодателство по 
човешките  права в отговор постоянно еволюира. Така например, когато е писана  Всеобща-
та Декларация - през 1948 г. - малко хора признават опасностите от влошаване на околната 
среда;  съответно този документ не споменава средата. В началото на двайсет и първия 
век, обаче, активистите и правителствата рабо тят по проект за нова конвенция, включваща 
човешкото право на безопасна и здравословна среда.
Днес много конвенции за човешките права имат сила на международно законодателство; 
някои са все още в процес на ратификация. За други, такива като Конвенцията за правата 
на коренното население и Конвенцията за Правото на Околна среда, понастоящем има про-
екти, изготвени чрез общите усилия  на  правителства  и  неправителствени организации.
Макар и еволюцията в човешките права да възниква на ниво ООН, те все повече се иници-
ират на местно ниво от хора, борещи се за справедливост и равенството в собствените си 
общности. Откакто е основана  Организацията на Обединените Нации, ролята на неправи-
телствените организации (НПО) е нараснала значително. Именно НПО, както малки, така 
и големи, местни и международни, са тази сила, която пренася гласовете и загрижеността 
на обикновените хора до Организацията на Обединените Нации. Макар Общото Събрание, 
съставено от представители на правителствата, да приема даден договор, а правителствата 
да го ратифицират, НПО влияят на правителствата и на органите на ООН на всяко ниво. Те 
не само допринасят за изготвянето на конвенции за човешките права, те играят важна роля 
в застъпничеството за тяхната ратификация и мониторинг, така че да се види доколко пра-
вителствата спазват своите задължения.

ВЪПРОС: Има ли във Вашата държава неправителствени организации, които наблюда-
ват и се застъпват за човешките права? Вършат ли някаква особена работа по Детски-
те права? Какво точно правят? Ефективни ли са?

Както всички човешки усилия, Организацията на Обединените Нации и рамката на човешки-
те права, която е еволюирала под тяхната егида, не са съвършени. Много от критиците им 
твърдят, че на Света не му трябват повече конвенции по човешките права, а цялостно при-
лагане  на тези, които вече съществуват. Други са убедени, че системата на ООН е толкова 
компрометирана, че на високите идеали и стандарти, които тя опитва да установи, липсва 
правдоподобност. В ретроспекцията на човешката история,  обаче, както ООН, така и рамка-
та на човешките права все още се намират в младенческа възраст. Предизвикателство към 
гражданите на всички държави е да работят за развитието на все по-ефективни институции 
на ООН, без да се компрометират високите идеали, с които бе учредена ООН.

Еволюция на Конвенциятa за Правата на човека
Създаването на Конвенцията за Правата на човека включва обединените усилия на много 
личности и институции. Стартовата точка винаги представлява осъзната нужда, проблем на 
човешките права, който трябва да бъде адресиран от международната общност. Това може 
да бъде най-обща нужда за кодифициране на  основни права, такива като тези в пактовете, 
или конкретна глобална загриженост, като пролиферацията на мините или трафика на хора.
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Конвенцията за Правата на Детето осигурява пример за процеса на еволюиране на дадена 
конвенция за Правата на човека и ролята на НПО  в  създаването ѝ.

1.Установяване на проблема:
Усилията да бъдат защитени децата от злоупотреба и експлоатация ни връщат назад 
към деветнадесети век, когато на децата най-общо се гледало като на собственост на 
техните родители,  до достигане на зряла възраст - принципно двадесет и една години. 
Реформаторите акцентирали върху детския труд и злоупотребата с безпризорни деца 
или сираци. През 1923 г. Eglantine Jebb създава Проекто-декларация за Правата на Де-
тето, която е приета от Лигата на Нациите през 1924 г.
Обаче, нито UDHR, нито конвенциите, еволюирали като рамка на ООН за човешките 
права, отбелязвали по конкретен начин Правата на децата. Тези документи мълчаливо 
обобщавали, че както всяко човешко същество, децата имат човешки права, но така и не 
признавали децата като правоимащи личности.

2.Деклариране на общите принципи:
Първата стъпка към Детската конвенция бе Декларацията на ООН за Правата на Детето.
През 1959 г. една работна Група изготви проект с десет принципа, установяващи базови-
те права,  които всички деца следва да имат. Обаче, бидейки вписани в декларация, тези 
принципи не бяха законовообвързващи за правителствата.

3. Процесът на изготвяне на проекта:
Тези принципи след това трябваше да се кодифицират в конвенция. Формалният про-
цес на изготвяне на проекта за детската конвенция продължи девет години, по вре-
ме на които представители на правителствата, междуправителствени агенции като 
UNICEF и UNESCО, и големи неправителствени организации (напр. Save the Children, 
the International Red Cross, Oxfam) и малки (напр. национални организации, работещи по 
конкретни въпроси като детския труд, здравето, обучението или спорта), работеха заед-
но за създаването на консенсус по езика на Конвенцията.

4. Приемане:
Детската конвенция е приета от Общото Събрание на ООН през 1989 г.

5. Ратификация:
Конвенцията за децата беше незабавно подписана и ратифицирана от повече нации, и 
за по-кратък период от време в сравнение с която и да е друга конвенция на ООН.

6. Влизане в сила:
В резултат на бързата си ратификация, Детската конвенция влезе в сила като между-
народно право през 1990 г., само няколко  месеца след приемането ѝ. В допълнение, 
общият брой на  държавите-страни по нея, които са ратифицирали Детската конвенция, 
надхвърля този на всички други конвенции. Досега не са я ратифицирали само две дър-
жави- членки на ООН: Сомалия и Съединените Щати.

7. Прилагане, мониторинг и застъпничество:
Както при всички  конвенции по човешките права, Конвенцията за децата осигурява на 
индивиди, НПО и международните организации законова база за застъпничество  от 
името на децата. Те могат да мотивират дадено правителство да ратифицира даден 
пакт и да наблюдават как то спазва договорните си задължения. Когато правителство 
не спазва тези ангажименти и нарушава Правата на децата, НПО могат да му поискат 
отговорност. В случаите на системна  злоупотреба, индивиди   и НПО могат да сезират 
Комитета по Правата на детето.

Регионални конвенции за Правата на човека  
Докато правата, покривани от рамката на ООН по Правата на човека, са универсални, има 
разработени и системи на допълващи права, които се прилагат спрямо хора, живеещи в 
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конкретни части на Света. Тези Регионални конвенции за човешки права имат за задача да 
дават допълнителна сила на конвенциите на ООН, които си остават като рамка и минимален 
стандарт за всички части на Света.
Примери за това са:

● Европейската Конвенция за Защита на Правата на човека и основните свободи (ECHR, 
позната още и като Европейска Конвенция за  Правата на човека),  приета през 1950 г.  
от Съвета на  Европа, и  понастоящем ратифицирана от 47-те му държави-членки;

● Европейска Конвенция за Предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизител-
но отнасяне или наказание, приета през 1987 г. от Съвета на Европа;

●  Европейската Социална Харта, приета от Съвета на Европа през 1961 г. и ревизирана 
през 1996 г.;

●  Американската Конвенция по Правата на човека, приета през 1969 г. от Организацията 
на Американските Държави (ОAS), подлежаща на ратификация от правителствата на 
Северна, Централна и Южна Америка;

●  Африканската Харта за Правата на човека и народите, приета през 1981 г. от Организа-
цията за Африканско Единство (oAU).

Механизми  за човешките права на Съвета на Европа
Европейската Конвенция за Правата на човека е най-старата и най-силна регионална сис-
тема за човешки права, със  стандарти за  Европа, които понякога надхвърлят тези на  меж-
дународните конвенции по човешки права. Двадесет и седемте държави - страни по нея, 
принадлежащи към Европейския Съюз, са също така и страни-членки на Съвета на Европа, 
и по този начин са законовообвързани да признават и спазват човешките права посредством  
националното си законодателство, прибягвайки до международните механизми като  един 
вид „последна инстанция„ - тогава, когато „домашните„ решения се окажат неефективни. 
В рамките на Съвета  на Европа, Европейската Конвенция се реализира посредством Ко-
митета на Министрите и  чрез  Европейския Съд по  Правата  на човека, със  седалище в 
Страсбург, Франция.
Европейският Съд по Правата на човека е постоянен съдебен орган, който изслушва и от-
съжда по индивидуални жалби, касаещи нарушенията на Европейската конвенция от страна 
на всеки резидент на територията на Страните-членки. Той допълва гаранциите за Правата 
на човека, съществуващи на национално ниво.
Докато Европейската Конвенция и Европейският Съд по Правата на човека продължават 
да бъдат ключови за работата на Съвета на Европа по човешките права, организацията 
е разработила няколко неправни средства за наблюдение и развитие на реализацията на 
Правата на човека в своите държави-членки. Така например, Европейската Комисия срещу 
расизма и нетолерантността (ECRI) е независим орган от експерти. Комисията наблюдава 
расизма, ксенофобията, антисемитизма и нетолерантността на нивото на „голяма„ Европа, 
и дава препоръки на правителствата как да се борят с тях. ECRI работи в тясно сътрудни-
чеството с НПО.
Европейската Социална Харта (ESC, приета през 1961 г., ревизирана 1996 г.) гарантира со-
циални и икономически човешки права като адекватно жилище, достъпно здравеопазване, 
безплатно основно и средно образование и професионално  обучение, недискриминационна 
заетост и безопасни условия на  работа, законова и социална защита, справедливо третира-
не на мигрантите и недискриминация във всяка една сфера на обществото. Тя създава над-
зорен механизъм, за да гарантира, че държавите, които са ратифицирали Хартата, прилагат 
тези права. Те следва също така да докладват на годишна база на Европейския Комитет по 
Социални права относно своя напредък.
Комисарят по Правата на човека, независима институция в рамките на Съвета на Европа, 
има мандат да поощрява осъзнаването и спазването на човешките права в Страните-член-
ки. Комисарят идентифицира възможните недостатъци на законодателството и практиката 
на човешките права, стреми се да повишава съзнанието и да окуражава реформирането на 
мерките за постигане на чувствителни подобрения в областта на промотирането и защитата 
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на Правата на човека.
 Същестувава едно важно разграничение между Съда и Комисаря. Съдът е реактивен: Той 
може да отговаря единствено на жалби, с които е сезиран от отделни лица или от страните-
членки. Комисарят, от друга страна, може да бъде проактивен, като води разследвания за 
това, как се пазят човешките права в различните европейски държави.  Само Съдът, обаче, 
е овластен за вземане на решения - под формата на „присъди„ – които са обвързващи за 
Страните-членки.

2. Какво представляват правата на децата?
Конвенцията на ООН по Правата от Детето отбелязва повратна точка, призна-
вайки един свят, в който децата не са само предмет на защита, но имат също 
така и граждански и политически права.              

Мод де Боер-Букикио, Заместник Генерален-секретар,
Съвет на Европа1

Конвенцията на ООН по Правата на Детето (CRC) осигурява идеален подход към децата 
относно изучаването на собствените им човешки права. Тъй като тя конкретизира човешки 
права, особено релевантни за децата, всички, но най-вече децата, родителите и възраст-
ните,  работещи с деца, следва да са запознати с  този важен компонент на  международ-
ната рамка на човешките права. Compasito оформя Правата на децата в рамките на един 
по-широк контекст от човешки Права като цяло, и търси да помогне на децата да разберат, 
че заедно с всички останали членове на човешкото семейството, те също  са  правоимащи.
Общото Събрание на ООН приема Конвенцията за Правата на Детето през 1989 г. след поч-
ти десетилетие компромиси и преговори между държавите - страни по нея, и след простран-
ни консултации с НПО. От тогава насам повече държави са ратифицирали т.нар. „Детска 
конвенция„, отколкото всеки друг пакт по човешки права, и с по-малко резерви („резервите„ 
представляват формални изключения, засягащи части от пакта, с които дадена държава  
може да не е съгласна).
Конвенцията за Правата на Детето (също така наричана „Детската конвенция„) дефинира 
„детето„ като „всеки човек под осемнадесетгодишна възраст„, и утвърждава детето като пъл-
ноправен притежател на човешки права. Тя съдържа 54 члена с   детски права, които могат 
да  се  разделят на три общи категории, понякога наричани „трите стълба„:

● защита за гарантиране безопасността на децата и покриване на конкретни въпроси като 
злоупотребата с тях, изоставянето, и експлоатацията им;

● осигуряване - покриваща специалните нужди на децата от обучение и грижи за здравето;
● участие, признаващо еволюиращия капацитет на детето за вземане на решения и учас-

тие в обществото, при подхождането му към зрелостта.
Конвенцията съдържа няколко уникални подхода към Правата на Човека. Детското право 
на участие формира област, която дотогава не е била адресирана в UDHR (1948 г.) или в 
Декларацията за Правата на Детето (1959 г.). Друга иновация на тази Конвенция е използ-
ването на местоименията „той„ и „тя„ вместо генеричното „той„, за обозначаване на мъжки 
и женски род.
Конвенцията силно акцентира върху превъзходството и важността на ролята, авторитета и 
отговорността на семейството на детето. Тя утвърждава правото на детето не само на ези-
ка и културата на семейството му, но също така и правото му тези език и култура да бъдат 
уважавани . Конвенцията също призовава държавите - страни по нея да подкрепят тези се-
мейства, които не са в състояние да осигуряват адекватен стандарт на живот за децата си.
Потвърждавайки важността на семейството за добруването на детето, Детската конвенция 
също признава децата за личности-правоносители, за да им гарантира, според техния ево-
люиращ капацитет, правото да се идентифицират, правото на лично необезпокояване, на 
информация, на мислене, съзнание и религия, на изразяване и на сдружаване.
Конвенцията има огромно въздействие по целия Свят. Тя успя да интензифицира усилията 
на агенции на ООН като UNICEF и Международната Организация по Труда (Ilo) в областта 
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на Правата на Детето; тя засегна някои последващи международни договори по  детските 
права (напр. Хагската Конвенция за Международните осиновявания, която говори за „право-
то на детето на семейство„, а не за „правото на семейството върху детето„, и конвенцията 
за Правата на хората с недъзи); тя фокусира и международните опити да се приключат та-
кива широко разпространени форми на  злоупотреба с децата като детската проституция и 
използването на деца-войници, които понастоящем са предмет на факултативни протоколи 
(изменения към КПД).

Общи принципи на К онвенцията за децата
Правата на децата в КПД отразяват четири общи принципа:

1. Недискриминация (Член 2): всички права се отнасят за всички деца, без изключение. 
Държавите-страни по Конвенцията иматзадължение да защитават децата от всяка една 
форма на дискриминация.

2. „Най-добрият интерес на детето„ (Член 3): Определящ фактор при всички действия по 
работата с всяко едно дете следва да бъде неговият „най-добър интерес„. Във всички 
случаи, най-добрите интереси на детето имат приоритет над интересите на възрастните, 
имащи отношение към случая (напр. родители, учители, настойници). Обаче, въпросът 
за това, как да се решава какви са „най-добрите интереси на детето„ остава труден за 
определяне и отворен за дискусия.

3. Право на живот, оцеляване и развитие (Член 6): правото на детето на живот е присъщо, 
и задължение на държавите-страни по Конвенцията е да гарантират оцеляването и раз-
витието на детето. Това означава, че децата не подлежат на смъртна присъда или на 
друг начин на прекратяване на живота им.

4. Уважение към възгледите на Детето (Член 12): детето има право да изразява своето 
мнение, както и това негово мнение да бъде взето предвид по всеки един въпрос, който 
го засяга.

ВЪПРОС: Най-добрият интерес на детето е фундаментален принцип на Конвенцията 
за детето. Обаче, кой решава какво е най-добре за едно дете? Какво се случва, когато 
родителите, учителите, властите или самото дете имат разнобой в мненията какво е 
„най-добре„ за детето?

Детската Конвенция представлява един могъщ инструмент, който по самата си природа 
ангажира младите хора в проучване на собствените им права. Тя е също така ефективен 
инструмент за подпомагане на хора във всички възрасти за идентифициране на сложните 
отговорности, които вървят заедно  с гарантирането на тези права за децата. Използването 
на Конвенцията по този начин би научило децата как да действат като застъпници, от свое 
собствено име.

Мониторинг на Конвенцията за Правата на Детето
Подобно на всички международни договори по Правата на човека, Конвенцията за Правата 
на Детето съдържа член, установяващ как ще се  наблюдава спазването на Пакта от страна 
на отделните правителства. Част II, член 42-45, на Конвенцията установява тези процедури 
и изисквания:

● Тя изисква от правителствата широко да разпространяват информация за правата, фик-
сирани в Конвенцията, както сред възрастните, така и сред децата (Член 42);

● Тя учредява Комитет  по  Правата  на  детето, орган  от   независими   експерти, който 
наблюдава прилагането на Конвенцията за Правата на детето от страна на държавите-
страни по нея (Член 43);

● Тя изисква от държавите-страни по Конвенцията да докладват за усилията си да прила-
гат Конвенцията (Член 44) на всеки пет години.

● Тя окуражава международното сътрудничество при прилагането на Конвенцията, особе-
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но сътрудничеството със специализирани агенции на ООН като UNICEF (Член 45).
Тези задължителни доклади, обикновено изготвяни от правителствена агенция, специали-
зирана по въпросите на децата, посочват кой и от кои права е лишен, установяват огра-
ниченията и пречките за реализиране на правата, както и какво възнамерява да направи 
правителството, за да се справи с тези предизвикателства. Докладите се представят в Ко-
митета по Правата на Детето в Женева, където се намира Бюрото на Върховния Комисар на 
Обединените Нации по Правата на човека, и който Комисар разглежда докладите и прави 
препоръки за бъдещи действия.

ВЪПРОС: Коя правителствена агенция изготвя доклада за прилагането на Детската 
Конвенция във Вашата държава? Как получава тя своята информация?

ВЪПРОС: Вашата държава отчита ли редовно прилагането на Конвенцията за Правата 
на Детето?

Процесът на мониторинг и докладване осигурява още и възможност за активно участие на 
институциите на гражданското общество, НПО, специализираните агенции, децата и мла-
дите хора, както и на други хора, работещи с деца. В неговите рамки може да се създават 
алтернативни или „сенчести„ доклади, които оспорват твърденията на правителството или 
пък повдигат въпроси, които може да са били пропуснати в официалните доклади.2

ВЪПРОС: От Вашата държава изпращани ли са алтернативни или „сенчести„ до-
клади? Ако е така, кой ги е изготвял? По кои въпроси е имало  различия с правител-
ството?

Мониторинг на Правата на децата
ООН често пъти назначава даден експерт, който да служи като специален Репортер за съби-
ране на информация по критични въпроси или държави. В отговор на международната загри-
женост за все по-нарастващата търговска сексуална експлоатация и търговията с деца, през 
1990 г. Общото Събрание на ООН даде мандат за Репортер по събирането на информация 
и докладването относно търговията с деца, детската порнография и детската проституция.
Немалък брой неправителствени организации също наблюдават как Конвенцията за децата 
се въвежда по същество. Някои от тях са големи международни застъпнически организа-
ции за децата, като напр. Save the Children и Child Rights Information Network (CRIN). Други 
оперират на регионално и национално ниво. Така например, в Европа, European Network of 
Ombudsmen for Children (ENoC) разследва, критикува и разгласява публично тези админи-
стративни действия, които евентуално може да нарушават КПД. Омбудсманът може да се 
намесва отделно от законовите представители, родителите или настойниците, представля-
вайки правата на детето в много граждански или наказателни дела, при които децата са 
включени пряко или непряко. Мрежата включва представители на Австрия, Белгия, Дания, 
Финландия, Франция, Унгария, Исландия, Ирландия, Литва, бившата Югославска Република 
Македония, Норвегия, Португалия, Руската Федерация, Испания, Швеция и Уелс.3

Промотиране на Конвенцията за Правата на Детето
Гражданското общество, децата, учителите, родителите и някои агенции могат да играят 
важна роля в повишаването на съзнанието относно Правата на Детето и лобирането в полза 
на действия, поощряващи Правата на Детето.  За да се гарантира, че всички, които работят с 
деца, както и самите деца, са наясно с тези права, Конвенцията за Правата на детето следва 
да бъде на разположение в училищните библиотеки и да се чете и обсъжда в класните стаи, 
както и с родителите.
Един от по-важните начини да се промотира Конвенцията, е посредством систематично обу-
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чение по Правата на човека, започващо в ранните години на детството. Всяко дете има 
право да знае правата си и правата на другите!

...............................
Полезни ресурси

● Eide, Asbj0m and Alfredsson, Guthmundur, The Universal Declaration of Human Rights: 
Acom- mon standard of achievement: Martin us Nijhof, 1999.

● Franklin, Bob, Handbook of Children’s Rights: Routledge, 2001. Hodgkin, Rachel and 
Newell, Peter, lmplementation Handbook for the Convention on the Rights of  the  Child: 
UNICEF, 2002.

................................
Полезни стран ици

● Amnesty International: www.amnesty.org
● Children’s Rights Information Network: www.crin.org
● Council of Europe: www.coe.int
● Democracy and Human Rights Education in Europe:
● www.dare-network.org
● European Children’s Network (EURONET): www.europeanchildrensnetwork.org
● European Network of Ombudspersons for Children: www.ombudsnet.org/enoc/
● Human Rights Watch: www.hrw.org
● UNESCO: www.unesco.org
● UNICEF: www.unicef.org
● United Nations High Commissioner for Human Rights: www.ohchr.org/english

.....................................
Използвана литература
1 Speech made at the Conference on International Justice for Children, 17 September 2007.
2 Action for the Rights of Children (ARC), CD by UNICEF & Save the Children Alliance, 2003.

3 See www.ombudsnet.org
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II. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ОБУЧЕНИЕТО
ПО ЧОВЕШКИ ПРАВА?

…[E] много индивидуално и всеки обществен орган… следва да се стреми чрез 
преподаване и обучение да насърчава спазването на тези права и свободи…

Преамбюл, Всеобща Декларация за Правата на човека

1. Въведение в обучението по човешки права
Нито една дефиниция на обучението по човешки права не може да  отговори адекватно на 
многото начини, по които хората - и млади, и стари - разбират, практикуват и ценят собстве-
ните си права и спазват правата на другите. Младежката Програма на Съвета на Европа за 
Обучение по Правата на човека дефинира това обучение като:

…образователни програми и дейности, които фокусират върху поощряване спаз-
ването на човешкото достойнство, във връзка с програми, лансиращи интеркул-
турното обучение, участието и овластяванетоо на малцинствата.

Ключовата фраза в тази дефиниция е „във връзка”, тъй като обучение по Правата на човека 
рядко се предприема извън специфичен контекст, в идеалния случай базиран на нуждите, 
предпочитанията, способностите и желанията на обучаваните. Ключът към  дефинирането 
на обучението по Правата на човека е неговата цел, без значение на методология или кон-
текст, целта му винаги е развитието на култура по Правата на човека. Съществените еле-
менти на тази култура могат да осигурят общите цели на обучението по Правата на човека: 

● укрепване спазването на човешките права и фундаменталните свободи
● ценене на човешкото достойнство и развитие на индивидуално самоуважение и уваже-

ние към другите
● развитие на мнения и поведения, които водят до спазване правата на другите
● гарантиране на същинско равенство между половете и равни възможности за жените и 

мъжете във всички сфери 
● поощряване спазването, разбирането и оценката на разнообразието, конкретно спрямо 

различните национални, етнически, религиозни, езикови и други малцинствата и общно-
сти

● овластяване на хората за по-активно гражданство
● поощряване на демокрацията, развитието, социалната справедливост, хармонията въ-

тре в общността, солидарността и приятелството между отделните хора и нации
● допълване дейностите на международните институции, целящи създаването на култура 

на мира, на база универсалните ценности на правата на човека, международното разби-
рателство, толерантността, и ненасилието.

Обучението по човешки права за деца
Детството е идеалното време да се започне ученето за цял живот, включително и по Пра-
вата на човека. А дългосрочните цели на общото обучение по Правата на човека могат да 
бъдат интерпретиране така, че да паснат на света на малкото дете по-конкретно с оглед на  
личния опит в общността, семейството и личните отношения, с които детето се сблъсква 
ежедневно – както с възрастните, така и с други деца. Обучението по Правата на човека 
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търси да благоприятства усещането за доверие и обществена толерантност, които са фун-
даментални основи на цялата култура на човешките права:

● да ценят себе си и другите
● да п ризнават и спазват човешките права в ежедневието
● да разбират собствените си основни права и да са способни да ги изказват
● да оценяват  и спазват различията
● да изграждат мнения
● да адресират конфликтите по ненасилствен начин като спазват Правата на другите
● да развиват доверието на децата в собствената им способност да предприемат дейст-

вия, както и уменията им да защитават и поощряват човешките права
Макар че са в началото на формалното си обучение, децата разполагат с голямо богатство 
от познания за Света и хората. Доколкото това е възможно, ученето на Правата на човека 
следва да се свързва с това, което децата вече знаят, и да го осветлява. Така например, ма-
кар че може да не използват думи  като „справедливост“, „равенство“ или „дискриминация“, 
от седем- или осемгодишна възраст повечето деца вече имат здраво чувство за това, какво 
е „честност“.

Знания, умения и  нагласи 
Знанията: учене на човешките права:

Какъв тип познания трябва да развиват децата, за да разбират човешките права в собст-
веното си ежедневие? Какви умения и мнения трябва да имат, за да поддържат култура на 
човешките права за реалния живот? Compasito търси отговор на тези въпроси както във 
фоновата информация, която осигурява за Фасилитаторите, така и в упражнениятае, които 
препоръчва за обучението на децата по Правата на човека. Заедно те формират холистичен 
подход, включващ ученето на човешките права, ученето за човешките права и учене.... в 
човешки права.
Макар и знанията по Правата на човека по необходимост да варират според зрелостта и 
потенциала на децата, принципно те включват следните съществени концепции:

● човешките права осигуряват стандартите на поведение в семейството, в училището, в 
общността и в широкия свят;

● стандартите за човешки права са всеобщи, макар че може да има различни начини на 
тяхното интерпретиране и изживяване;

● всяко дете има човешки права и също така отговорност да спазва правата на другите. 
Това включва правото на защита, изхранване, правото на участие, като например да се 
изразява мнението по въпроси, които засягат децата. Тези права са установени в Кон-
венцията за Правата на детето;

● Съществуват и други международни документи, които въплъщават защитата на човеш-
ките права, като Декларациите на Обединените Нации за Правата на човека (UDHR) и 
Европейската Конвенцията за Правата на човека (ECHR).

Уменията: учене за човешките права:

Децата трябва да придобиват умения, които биха им дали възможност да участват в една 
демокрация и да допринасят за изграждането на култура на човешките права. Уменията за 
човешки права включват:

● активно слушане и комуникация: способност за вслушване в различни гледни точки, за 
изразяване на собствено мнение и за оценка и на двете;

●  критично мислене: разграничаване между факт и мнение, осъзнаване на предразсъдъ-
ците и готовите   концепции, разпознаване на формите на манипулация;

● сътрудничество в груповата работа и положителен подход към решаването на конфли-
кти;
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● изграждане на консенсус;
● участие по демократичен начин в дейностите с връстниците;
● самоизразяване с увереност в себе си;
● решаване на проблеми.

Нагласи: учене относно човешките права

Правата на човека не са само законовите документи, обвързващи държавите-членки. Те са 
също така принципи за това, как децата и въобще всички хора следва да живеят заедно. Все 
пак, тъй като това са нематериални неща, принципно изразявани посредством действията, 
за които информират, ценностите и нагласитеа относно човешките права са както по-трудна, 
така и по-трайна форма на обучението по човешки права. Децата се учат поне толкова от 
ненатрапчивите примери, колкото и от откритите уроци, и разполагат с остро чувство за про-
явите на двуличие. Задължение на всички, които работят с деца, е да моделират ценностите 
на човешките права, които желаят да споделят.
Нагласитеа, които трябва да се учат относно човешките права, включват:

● уважение към себе си и другите;
● чувство на отговорност за собствените си действия;
● любопитство, откритост, и оценяване на разнообразието;
● емпатия и солидарност с другите, както и ангажимент за подкрепа на тези, чиито човеш-

ки права са отхвърлени ;
● чувство за  човешко достойнство, за собствената си стойност и за стойността на другите, 

независимо от социалните, културни, езикови или религиозни различия;
● чувство за справедливост и социална отговорност, така че да забелязват доколко всички 

се третират по справедлив начин;
● желание за допринасяне при подобряването на училището или общността;
● увереност в поощряването на човешките права, както локално, така и глобално.

Методологии за обучение по човешки права
Тъй като методологиите на участието предполагат, че всеки има право на мнение и спазва 
индивидуалните различия, те са се доказали като особено ефективни за обучението по чо-
вешки права. За да се надхвърли фактическото съдържание, така че да се включват умени-
ята, нагласитеа, ценностите и действието, се изисква обучителнаа  структура, която е „хори-
зонтална“, а  не „йерархична“. Демократичната ѝ структура ангажира всекиго индивидуално, 
като му/й дава власт да мисли и тълкува самостоятелно. Тя окуражава критичния анализ 
на ситуациите от реалния живот и може да доведе до обмислено и подходящо действие на 
поощряване и защита на Правата на човека. С други думи, за да бъде ефективно, обучение-
то по човешки права следва да осигурява на децата една подкрепяща рамка, при която се 
спазват правата на всяко отделно дете.
Методологиите, описани по-долу, се използват при огромното разнообразие на учебни сре-
ди, както формални, така инеформални, с безкраен набор от теми. Те, обаче, имат опреде-
лени общи черти, които ги правят особено подходящи за хора от всички възрасти, изучаващи 
човешките права:

● уважение към опита на децата и признаване на разнообразието от възможни гледни 
точки;

● промотиране на личното обогатяване, самооценката и уважението на отделното дете;
● овластяване на децата да определят какво самите те искат да знаят, както и да търсят 

информация за себе си;
● активно ангажиране на всички деца в собственото им обучение, с минимум пасивно слу-

шане;
● окуражаване на нейерархична и демократична среда на сътрудничество;
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● окуражаване на обмисляне о, аналиа и критичното мислене;
● ангажиране на субективни и емоционални отговори,  както и на когнитивното учене;
● окуражаване на поведенческа промяна и на промяната на възгледите;
● ударение върху изграждането на умения и прагматичното използване на знанията;
● признание на важността при самото обучение, на чувството за хумор, забавленията, и 

креативните игри.
Упражнениятае в Compasito представляват комбинация от разнообразни методи и техники 
с горните характеристики. Фасилитаторите следва да са винаги наясно кои методи може да 
не са подходящи за някои групи със смесен културен произход или специални н ужди (напр. 
физическия контакт, изобразителното изкуство) или изискват непознати или неналични ре-
сурси (напр. достъп до Интернет или библиотечни ресурси). Към всяко упражнениет следва 
да се подхожда с очакването, че Фасилитаторите ще адаптират методологиите така, че те да 
отговорят на нуждите на  децата и на културната и социална среда, в която децата живеят.

Неформално обучение
Голяма част от изборите и адаптациите, които Фасилитаторът прави, зависи от състава на 
Групата, възрастта на децата, уменията на Фасилитатора, и контекста, в който всички те жи-
веят и работят. Важно съображение е дали обстановката на обучението по човешки права е 
формална, неформална, или информална.
При Формалното обучение  говорим за структурирано обучение, по система, която се движи 
от началното до висшето образование, и може също така да включва и специализирани 
програми за технически и професионален тренинг. Основни активни странии  са училищата 
и цял набор  от институции за по-висока степен на образование. Всеобщата Декларация и 
Конвенцията за Правата на детето постановяват, че всички деца трябва да имат поне еле-
ментарно формално обучение.
При Неформалното обучение говорим за всяка една съзнателно обмислена, доброволна 
и планирана програма за лично и обществено образование, която цели да предаде и да 
прилага на практика ценности, както и да разработи широк обхват от умения и компетенции 
за демократичен живот. Неформалното обучение за деца може да включва извънучилищни 
дейности, дейности, допълващи учебната програма в училищата, летни лагери и развлека-
телни центрове. Неформалното обучение акцентира върху подхода на участие в обучение-
то.
При Информалното обучение говорим за един неосъзнат процес, продължаващ през целия 
живот, при който всички ние придобиваме мнения, ценности, умения и познания от образова-
телните влияния и ресурси в собствената ни среда, както и от ежедневния опит (напр. семей-
ството, съседите, библиотеката, мас-медиите, работата, играта). Формалното, Неформал-
ното и Информалното обучение се допълват взаимно и представляват взаимно усилващи 
се елементи на процеса на ученето през целия живот. Дейностите в Compasito са замислени 
така, че да бъдат достатъчно гъвкави за ползване във всички такива  контексти: в училище, 
в детските организации, в младежките клубове, в летните лагери, в условията на социална 
работа, и в семейството.

Въведение в обучението по човешки права в  работата с деца
Точно както Правата на човека са част от ежедневния опит на всеки от нас, така и обучение-
то по Правата на човека следва да се интегрира в текущото обучение на децата. Compasito 
не е предназначено за „курс“ по човешки права и не се препоръчва като такъв, a като ресурс 
за повишаване осъзнаването и разбирането на човешките права от страна на децата в кон-
текста на  самия  живот. Потърсете  възможности да  съотнесете  човешките права към  това, 
което  се  случва  в  училището,  общността и групата от деца, с  която  работите: конфликт 
на спортния терен, отрицателни нагласия за малцинствата, или прояви на  изключване на 
момичетата от определени дейности. От друга страна, избягвайте  да подхождате към чо-
вешкиге права само от перспективата на тяхното нарушаване. Наблегнете на това, че ние се 
радваме на някои човешки права всеки ден.
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Една от главните цели на обучението по Правата на човека е действие от името на човешки-
те права. Да се окуражава и развива способността на децата да предприемат подходящи и 
смислени действия, за да адресират въпросите на човешките права. За децата  това  дейст-
вие може да  бъде между  с амите  отделни  индивиди, като например решаване  на  конфли-
кти  вътре в  Групата  или  семейството, евентуално промяна в поведението спрямо братя 
и сестри. Действието може да се случва и в по-широката, общностна среда, като например 
организиране на тържество  за  Международния Ден на Правата на човека или  представяне 
на изложба от произведения  на изкуството, отнасящи се до  Правата на човека. Колкото  
по-малки са децата, толкова повече те ще разчитат на подкрепата на Фасилитатора при  
инициирането  и изпълнението на по-сложни проекти.

Правото за обучение по Правата на човека
Обучението по Правата на човека е само по себе си фундаментално човешко право, а също 
така и отговорност: Преамбюлът към UDHR призовава „всеки индивид и всеки обществен 
орган“ да се „стремят, чрез преподаване и обучение, към поощряване спазването на тези 
права и свободи“. Член 26.2 на UDHR декларира, че обучението трябва да бъде насочено… 
към укрепване на спазването на човешките права и основни свободи. То  трябва да поощря-
ва разбирането, толерантността и приятелството между всички нации, расови или религиоз-
ни групи, и трябва да идва в продължение на дейностите на Организацията на Обединените 
Нации за запазване на мира.
Международният Пакт за гражданските и политически права (ICCPR) декларира, че никое 
правителство „не може да застава на пътя на изучаването на хората [на правата им].”
Хората, които не познават правата си, са по-уязвими към злоупотреба с тях, и на тях често 
пъти им липсват изразни средства и концептуална рамка, за да се застъпват ефективно за 
тях. Това е още една причина за въвеждането на обучението по човешки права за децата!
По Света има все по-нарастващ консенсус за признаването на обучението за, по и относно 
човешките права като изключително важно за качественото обучение. То може да допринесе 
за изграждането на свободни, справедливи и мирни общества. Обучението по Правата на 
човека също така все повече се признава за ефективна стратегия за предотвратяване нару-
шенията на човешките права.

Обучението по Правата на човека и другите области на обучение
Compasito е структурирано около тринадесет теми, отнасящи се до човешките права, всяка 
от които пряко касае едно или повече конкретни човешки права (Виж Глава V., стр. 213, за 
дискусия по тези теми):

● гражданство
● демокрация
● дискриминация
● обучение  и свободно време
● среда
● семейство и алтернативни грижи
● равенство между половете
● здраве и благоденствие
● Медии и Интернет
● участие
● мир и индивидуална сигурност
● бедност и социална изолация
● насилие

Никоя от тези теми не е по-важна от останалите. Всъщност, те са толкова взаимосвързани, 
че обръщането към която и да било от тях осигурява обща връзка с всяка една друга тема. 
Това е пряко следствие от факта, че човешките права са неделими, взаимнозависими и 
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взаимноотнасящи се: те не могат да се разглеждат изолирано, тъй като всички са свързани 
едно с друго по различни начини.
Диаграмата по-долу представлява една илюстрация на тази взаимозависимост. Въпросите 
от външния кръг се преливат един с друг, точно както образователните сфери в централния 
кръг се сливат. Дори  разграничението между Първо, Второ и Трето поколение Права не е 
прецизно. Обучението, например, традиционно се класифицира като Право от Второ поко-
ление, но обучението е точно толкова необходимо за участието (Право от Първо поколе-
ние), колкото и за устойчивото развитие (Право от Трето поколение). Съответно, анализът 
по-долу следва да се разглежда като само едно от множеството описания, но той може да 
помогне за илюстриране на начините, по които различните теми стават релевантни на много 
от областите на текущо обучение, и как тези области се припокриват една с друга.

2. Об учението по човешки права
в международен контекст

… демокрацията не е фиксирана и неизменна, а по-скоро нещо, което следва да се 
изгражда отново и отново  в ежедневието на всяко едно общество.

Дакарска Рамка за действие

Обучението по Правата на човека възниква като едно от важните средства за разработване 
на културата на Правата на човека. Макар че от 1948 г.  насам  законодателството в облас-
тта на човешките права все повече навлиза както на международно, така и на европейско 
ниво, и повечето документи по човешките права да лансират обучението по Правата на 
човека, потенциалът на това обучение засега остава нереализиран. Липсата на достатъчно 
политическа воля, на ресурси, както и неадекватните учебни материали ограничаваха ефек-
тивността на обучението по човешки права. Обаче през последните десетилетия развитието 
на неправителствените организации, свързани с  човешките права, както и демократичният 
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преход в десетки държави от Централна и Източна Европа, придадоха жизнен тласък на дви-
жението за обучение по човешки права. Международните организации играят съществена 
роля за разработването на по-ефективни и адекватни стратегии за обучение по Правата на 
човека на национално ниво.

Организация на Обединените Нации
Световна Програма на Организацията Обединените нации
за обучение по Правата на човека

През декември 1994 г. Общото Събрание на ООН обяви десетилетието 1995 - 2004 г. за 
Декада на Обединените Нации за обучение по Правата на човека. Официалната препоръ-
ка признава обучението по човешки права като ключово за промотирането и постигането 
на стабилни и хармонични отношения между общностите за благоприятстване на взаимно-
то разбирателство, толерантността и мира. Тя призовава всички държави и институции да 
включат Правата на човека, хуманитарното право, демокрацията и върховенството на зако-
на като предмети в учебните програми на всички образователни институции, във формална 
и неформална обстановка.1

Като продължение на Декадата, през м. Декември 2004 г. Общото Събрание на ООН обяви 
Световна Програма за обучение по Правата на човека  (2005 - и до днес). Надграждайки 
върху постиженията на Декадата на Обединените Нации за обучение по Правата на човека, 
тази световна програма се стреми да подпомогне превръщането на Правата на човека в 
реалност във всяка една общност. Планът за действие на Световната Програма за периода 
2005 – 2007 г. фокусира  върху системите на началното и средното образование и предлага 
конкретни стратегии и практични идеи за въвеждане на обучение по Правата на човека на 
национално ниво.2

Декадата на ООН за Образование за Устойчиво развитие

Декадата на ООН за Образование за Устойчиво развитие (2005 - 2014) свързва развитието в 
областта на опазването на околната среда и обучение по Правата на човека, наблягайки на 
това, че образованието е от съществена важност за това, хората да разполагат с уменията 
и потенциала от качества,  от които те се нуждаят, за да решават проблемите на околната 
среда и развитието.3

CyberSchoolbus: Специален проект на ООН за децата

CyberSchoolBus е  глобален, базиран в Мрежата  проект  на  Обединените Нации за пре-
подаване и учене, който цели да ангажира децата с въпросите на човешките права. 
CyberSchoolBus събира вдъхновяващи  истории на класове или училища, защитаващи и по-
ощряващи човешките права в собствените си общности, обкръжения и градове. Тези исто-
рии стават част от глобалния атлас на действията на учениците, компилиран и публикуван в 
Интернет от CyberSchoolBus на ООН.

UNESCО

UNESCО, Организацията на ООНи за Образование, Наука и Култура, имаше ключова роля 
в развитието, прилагането и оценката на проектите, предвидени по време на Декадата на 
ООН за обучение по човешки права. Имайки предвид, че ученето следва да фокусира вър-
ху придобиването на ценностите, нагласитеа и уменията, изисквани, за да се посрещнат 
възникващите предизвикателства пред съвременните общества, UNESCО допринася към 
разработването на национални стратегии за обучение по Правата на човека, изготвя учебни 
материали, и работи по застъпничеството и създаването на мрежи. UNESCО продължава 
да има ключова роля в прилагането на Световната Програма за обучение по Правата на  
човека (2005  - до днес).
Работата на UNESCО по обучението за Правата на човека бе потвърдена в Дакарската рам-
ка за действие (2000 - 2015), нова приоритетна глобална Програма, разработена по време 
на Световния Образователен Форум през 2000 г. Рамката утвърждава необходимостта да 
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се въведе международно „качествено обучение“, както е дефинирано - отиващо отвъд тра-
диционната училищна учебна програма, така че да включи подход към Правата на човека и 
да адресира нови територии, като културното разнообразие, мултилингвизма в обучението, 
мира, ненасилието, устойчивото развитие и жизнените умения.4

UNICEF

Вече шестдесет години UNICEF е глобална сила за децата и днес присъства в 191 държави 
по Света. Тя работи в партньорство с една широка коалиция от агенции на ООН, правител-
ства, НПО, и организации на местна почва, за да помогне за построяването на един Свят, в 
който се реализират правата на всяко дете. Работата на UNICEF се ръководи от Конвенци-
ята за Правата на детето.
През м. Май 2002 г. специална сесия на Общото Събрание на ООН  създаде World Fit за 
деца, която установява нова програма за  децата на Света, за следващото десетилетие. 
Тя признава, че правителствата, НПО, както и самите деца и подрастващи имат да играят 
ключова роля, за да могат да гарантират, че  всички деца се радват на правата, гарантирани 
в Конвенцията за Правата на Детето (КПД). В заключение, учебните програми, материали и 
самата учебна среда трябва да „отразяват напълно защитата и промотирането на човешки-
те права и ценностите на мира, толерантността и половото равенство“.5

UNICEF има много програми, които допринасят за развитието на  обучението по човешки 
права на международно и регионално ниво, както и в отделните държави. Voices of Youth 
(Гласовете на Младежта) е подходящ за деца уебсайт на UNICEF, осигуряващ информация 
по въпроси, отнасящи се до живота на децата на глобално ниво, както и за интерактивни 
игри, поощряващи Правата на децата.6

UNICEF Innocenti Research Centre разработва и създава изследвания за международното 
положение на децата, вярвайки, че осъзнаването и разбирането на правата на децата подо-
брява положението им навсякъде по Света.7

Съвет на Европа

За Страните-членки на Съвета на Европа човешките права са повече от просто част от за-
коновата рамка; те следва да бъдат неразделна част от обучението на децата, младежите и 
възрастните. Препоръка No. R (85) 7 на Комитета на Министрите относно преподаването и 
обучението по Правата на човека в училищата акцентира върху това, че всички млади хора 
следва да бъдат обучавани по човешките права като част от тяхната подготовка за живота 
в една плуралистична демокрация; и този подход бавно  се инкорпорира в отделните евро-
пейски държави и институции.8

Препоръка 1346 (1997) на Парламентарната Асамблея относно обучението по Правата на 
човека предлага цял обхват от действия за засилване на обучението по човешки права в 
Европа. В допълнение Асамблеята препоръчва на Комитета на Министрите да счита обра-
зованието в областта на човешките права за приоритет в  междуправителствената работа 
на Съвета на Европа през следващите години…” 9

Съветът на Европа работи тясно със Службата на Върховния Комисар на Обединените На-
ции  по Правата на човека (ОHCHR), UNESCО, Европейската Комисия и други международ-
ни организации в областта на обучението по човешки права и обучението за демократично 
гражданство. Например, Съветът на Европа играе специална роля в мониторинга на прила-
гането на Световната Програма за обучение по Правата на човека (2005-2007) на европей-
ско ниво. Тази работа включва разработването на конкретна рамка за действие и укрепване 
на партньорствата и сътрудничеството на международно ниво и на местна почва.
„През 2007 г. Съветът на Европа инициира проект за изработване на документ за рамкова 
политика по обучението за Демократично Гражданство и обучението по Правата на човека. 
Приемането му  като пространен документ ще създаде за Страните-членки ангажимент  и ще 
направи техните усилия измерими. Този прогресивен инструмент би представлявал сериоз-
но признание за неформалните организации, работещи в областта, и би задал стандартите 
за една по-широка международна среда.
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Младежка Програма за обучение по Правата на човека  

Младежката Програма за обучение по Правата на човека бе инициирана през 2000 г. като 
приоритет на  Младежкия Сектор на Съвета на Европа. Основната ѝ цел беше да вкара 
обучението по човешки права в мейнстрийма на работата с младежта. Първите три години 
служиха на изключително важната функция по разработването на инструменти за обучение 
и възможности за обучение на младите хора и изграждане на мрежата от партньори - на 
национално и местно ниво. През втория тригодишен период Програмата акцентира върху 
даването  на реални възможности на младежите от конкретни, уязвими групи, и върху раз-
работването на стратегии, обърнати към расизма, ксенофобията, дискриминацията и на-
силието на полова основа. От 2000 г. насам са разработени няколко нови инструмента за 
обучение,  въведени са различни курсове за обучение – дългосрочни и за напреднали, и са 
финансирани стотици пилотни проекти в цяла  Европа. След публикуването му през 2001 г., 
„Compass – Ръководството за обучение по Правата на човека за млади хора“, този важен 
образователен ресурс на Програмата, бе преведен на около двадесет различни езика. Чрез 
каскадния ефект Програмата достигна до  стотици НПО в цяла Европа, които бяха подкре-
пени от пилотни проекти, предложени от Европейската Младежка Фондацияа. Обучението 
по Правата на човека стана ключово за работата с младежта в Европа, и също така имаше 
плодотворен ефект върху формалното обучение. След 2006 г. Програмата разработи и свой 
специален фокус върху интеркултурния диалог.

Обучение за Демократично Гражданство (EDC)

Обучението по Правата на човека е ключов компонент при обучението за Демократично 
Гражданство, един друг подход за предоставяне на децата, младежите и възрастните на-
ознания, умения и наглася, които биха им помогнали да играят ефективна роля в собстве-
ните им общности. След 1997 г. Програмата за обучение по Демократично Гражданство на 
Съвета на Европа разработи концепции, дефиниции и политически стратегии, и установи 
мрежи, които да продължат тази работа. Годината на Гражданството посредством обуче-
ние - 2005 - укрепи ангажимента на Страните-членки да въведат обучението за Демокра-
тично Гражданство в  политиките си за обучение. Понастоящем целта на Програмата е да 
гарантира устойчивост чрез подкрепа за развитието на тези политики, проучвания и добри 
практики в областта на тренирането на учители и демократичното управление. „Изследване 
на Правата на децата: поредица уроци за началните училища“, е една нова публикация на 
Програмата, осигуряваща конкретни идеи относно това как да се градят правата на децата 
в класната стая.10

Изграждане на една Европа за, и с деца

„Изграждане на една Европа за, и с деца“ (2006 - 2008) е Програма на Съвета, която цели да 
помогне на тези, които вземат решения, и на заинтересованите страни при установяването 
на национални стратегии и политики за гарантиране на интегриран подход към насърчава-
нето на Правата на децата и към защитата на децата от различни форми на насилие. Под 
егидата на тази Програма, Съветът ревизира съществуващите си законова рамка и инстру-
менти, и установява нови стандарти, за да гарантира по-добре Правата на децата в Европа. 
Той също така инициира комуникационни кампании и програми за обучение и тренинг в по-
мощ на правителствата и НПО, за разработване на по-ефективни политики спрямо децата.

Неправителствени организации
Неправителствените организации имат незаменима роля в развитието на световната култу-
ра на човешките права, конкретно на национално и местно ниво, тъй като правителствата 
често пъти не отговарят на очакванията, когато става дума за интегриране на обучението по 
Правата на човека в учебните програми. Като силно отдадени на каузата си групи със спе-
циален опит, НПО допринасят за развитието на законодателството по Правата на човека и 
са ревностни блюстители за реализацията на човешките права на национално ниво. Някои 
глобални организации за човешки права като Amnesty International работят систематично за 
повишаване на съзнанието относно обучението по човешки права и създават програми за 
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обучение в световен мащаб. People‘s Decade of Human Rights Education (PDHRE-International) 
разработва програми и поддържа уебсайт за обучението по човешки права, релевантен на  
ежедневието на хората в контекста на борбата им за социална и икономическа справедли-
вост и демокрация.
Някои организации като Human Rights Education Associates (HREA), Democracy and Human 
Rights Education in Europe (DARE), и много младежки организации, съсредоточават усилията 
си върху образованието по Правата на човека: те подкрепят обучението по човешки права 
и тренинга на активисти и професионалисти, разработват учебни материали, и се стремят 
да подобряват качеството  на обучението по Демократично Гражданство и Права на човека.
Други организации са концентрирани върху образоването по Правата на децата. За някои от 
тях като Save the Children или Fondation Terredes homes (Tdh) това е ключът към Световната 
им мисия; други като Children‘s Rights Information Network обслужват стотици НПО, имащи от-
ношение към децата, като събират и разпространяват информация. На местно и национално 
ниво, много неправителствени организации в Европа и по Света организират обучение по 
човешки права чрез програми и проекти, включващи деца и младежи.
Определено има много типове обучение по  човешки права и широк спектър от институции 
и отделни хора, които се стремят да поощряват обучението по Правата. Тези разнообразни 
усилия, обаче, имат много общо помежду си. Всички имат своето основание в рамката на 
международните закони за Правата на човека, и се стремят да дадат възможност на хората 
да реализират човешките си права в ежедневието си, по конкретни и практични начини. Те 
също така споделят ценностите и принципите на човешките права, както са обобщени в 
преамбюла към ВДПЧ: „присъщото достойнство и… равните и неотчуждими права на всички 
членове на човешкото семейство.“

..............................
Полезни ресурси

●  ABC: Teaching Human Rights Education: Offi ce of the High Commissioner for Human Rights, 
2004: www.unhchr.ch/html/menu6/2/abc.htm#l.

●  Claude, Richard, The Bells of Freedom: erc.hrea.org/Library/Bells_of_Freedom/index.html
●  Compendium of good practises in human rights education in the school system, including 

citizenship education and education formutual respect and understanding:www.hrea.org/
compendium  

●  First Steps: A Manual for Starting Human Rights Education: Amnesty International, 1996: http:/
erc.hrea.org/Library/First_Steps/index.html 

● Flowers,Nancy,TheHumanRightsEducationHandbook:UniversityofMinnesotaHumanRights 
Center, 2000: wwwl.umn.edu/humanrts/edumat/hreduseries/hrhandbook/toc.html

● Gollob, Rolfand Kraft, Peter, Exploring Children‘s Rights: lesson sequences for primary schools: 
Strasbourg, Education for Democratic Citizenship, 2006: www.coe.int/t/dg4/education/edc/ 
Source/ Pdf/Documents/2006_17_ExploringChildreensRights_En.pdf

● Playit Right! Human Rights Toolkit for Summer Camps in the City of Montreal: Equitas, 
International Centre for Human Rights Education, 2006: www.equitas.org „

● Setofdrawingstodiscusschildren‘srights:www.vormen.org/downloads/ChildrensRightsTex- 
tlllustr.pps

● Vienna Declaration and Programme of Action: World Conference on Human Rights, United 
Nations, Vienna, 1993: www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.CONF.157.23. 
En?OpenDocument
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 ................................
Полезни страници

 ● Amnesty International: www.amnesty.org
● Building a Europe with and for Children: www.coe.int/children
● Children‘s Rights Information Network: www.crin.org
● Council of Europe: www.coe.int
● Democracy and Human Rights Education in Europe: www.dare-network.org
● European Children‘s Network (EURONET): www.europeanchildrensnetwork.org
● Fondation Terre des hommes: www.tdh.ch
● Human Rights Watch: www.hrw.org
● Human Rights Education Associates: www.hrea.org
● Human Rights Education Youth Programme: www.coe.int/compass
● Offi ce of the United Nations High Commissioner for Human Rights: www.ohchr.org
● The People‘s Decade for Human Rights Education/International Movement for Human Rights
● Learning: www.pdhre.org/index.html
● United Nations CyberSchoolbus: wwwO.un.org/cyberschoolbus
● UNESCO: www.unesco.org
● UNICEF: www.unicef.org
● UNICEF Innocenti Research Centre: www.unicef-irc.org
● UNICEF Voices of Youth: www.unicef.org/voy
● World Programme for Human Rights Education (2005-ongoing): www.ohchr.org/english/ 

issues/education/training/programme.htm

..........................................
Използвана литература
1 United Nations World Conference on Human Rights, 1993, Vienna Declaration and Programmeof Action, para. 33 
of Section 1.
2 See www.ohchr.org/english/issues/education/training/programme.htm
3 See http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=27234&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201 
.html.
4 The Dakar Framework for Action-Education for AII:meeting with our commitments, World Education Forum, Dakar, 
Senegal, 26-28 April, 2000: www.unesco.org/education/efa/ed_for_all/framework.shtml
5 Seewww.unicef.org/specialsession/documentation/documents/A-S27-19-Rev1E-annex.pdf
6 See www.unicef.org/voy
7 See www.unicef-irc.org
8 Recommendation No R(85)7of the Committee of Ministers:https://wcd.coe.int/com.instranet.
lnstraServlet?Command=com. instranet.CmdBlobGet&Docld=686452&SecMode=1&Admin=0&Usage=4&lnstranetl
mage=45239
9 Council of Europe‘s Parliamentary Assembly Recommendation 1346 (1997) on human rights education, point 12.
10 Gollob, Rolfand Kraft, Peter, Exploring Children‘s Rights:lesson sequences for primary schools: Strasbourg, 
Education for Democratic Citizenship, 2006.
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 III. КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ Compasito
„Няма дете, което може да изучи Правата на човека в среда, която сама по себе си 
не уважава и поощрява културата на Правата на човека. Най-важният принос, който 
един Фасилитатор може да вложи в разбирането на човешките права  от едно дете, 
е да създаде тази среда.“

Начални стъпки с COMPASITO

Тази глава е предназначена да подпомогне Вас, Фасилитатора, с полезна информация от-
носно използването на Compasito. Все пак, не позволявайте твърде много въпроси „как да“ и 
„дали да“, да Ви обезкуражават. Никой не познава Вашия контекст и Вашите деца по-добре 
oт Вас. Приемете информацията и съветите, които са Ви от полза, и подхващайте дейност-
ите във Вашата Група. Когато възникнат въпроси, може да намерите тук някои полезни от-
говори. Ако създадете среда, която подпомага и поощрява човешките права на Детето, това 
Дете вече започва да се учи на Правата на човека!
За разлика от планирането на уроците в школската учебна програма, Compasito е замислен 
така, че да бъде възможно най-адаптивен към множеството „мизансцени“, в които децата 
могат да се запознават с Правата на човека – от летни лагери и извънучебни програми, 
до младежки групи и ексурзии на терен, както и в обичайната класна стая. Макар и много 
упражнения  по Compasito да изискват известна подготовка, те могат да бъдат провеждани 
почти навсякъде и почти по всяко време. Да уловите момента, когато децата се чувстват 
най-възприемчиви да се учат на своите  човешки права – което може да бъде при поява на 
конфликт в Групата, но и когато Групата се чувства в празнично настроение  – това е част от 
изкуството на  фасилитирането: Вашето изкуство!

Тази глава покрива следните теми:
Целта на Compasito
▪ Учене чрез опита
▪ Фасилитиране
▪ Стилове на мислене и учене
▪ Нива на развитие на децата
▪ Какво съдържа една дейност по Compasito?
▪ Кoнвенцията за Правата на детето като фундамент
▪ Подбор на дейностите  
▪ Адаптиране на дейностите
▪ Полезни съвети за стимулиране на участието
▪ Полезни съвети за фасилитирането
▪ Практика на обучението по Правата на човека

Допълнително обсъждане на обучението по Правата на човека  може да намерите също в 
Глава II, раздел 1, стр. 25.

Цел на Co mpasito
Compasito се стреми да развива в децата познанията, уменията, ценностите и  нагласите, 
от които те се нуждаят, за да участват в своето общество, за  да  познават  и  защитават  
правата си и правата на  другите. По този начин децата могат да имат свой активен принос 
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в изграждането на културата на човешките права.
За да изпълнят тази си цел, учебните дейности на Compasito  са замислени така, че да започ-
ват от това, което децата вече знаят,  като база за изследване на нови идеи и перспективи;

● окуражават децата да участват активно в дискусията и  да се учат едно от друго,  докол-
кото това е възможно;

● вдъхновяват децата и им позволяват да превръщат ученето си в прости, но значими и  
подходящи действия в подкрепа на справедливостта, равенството, и човешките права;

● отразяват основните ценности на Конвенцията за Правата на Детето (CRC), и поощряват 
една култура на човешки права между децата.

Нагласите и ценностите, отнасящи се до комуникацията, критичното мислене, застъпниче-
ството, отговорността, толерантността и уважението към другите могат да не се препода-
ват; те следва да се учат посредством опита. По тази причина упражненията  в Compasito 
поощряват сътрудничеството, участието и активното учене. Те се стремят към холистично 
ангажиране на ума, сърцето и ръцете на Детето. Само едно Дете, което разбира, че  Правата 
на Човека еволюират от базовите човешки нужди, и което изпитва симпатия към другите чо-
вешки същества, би поело  лично отговорността да защитава човешките права и на другите.

Учене чрез опита
Как създаваме това разбиране и емпатия в Детето? Обучението по човешки права е образо-
вание за промяна, както лична, така и обществена. За да се извърши тази промяна, упраж-
ненията  в Compasito  са базирани на учебен цикъл от пет Фази:

Макар че всички тези Фази може не винаги да са очевидни или да се явявят в този ред, те 
присъстват имплицитно във всяка една дейност на Compasito.
Тази методология на учене чрез опита позволява на децата да развиват и променят зна-
нията, уменията, нагласите  и ценностите си в една безопасна среда, която действа и като 
предизвикателство, и като забавление. Тъй като тя валидира опита на детето и окуражава 
децата да поемат отговорност за собственото си учене, ученето чрез опита  увеличава учас-
тието, доверието в самия себе си и самостоятелността. Всяка една Фаза от този цикъл отда-
ва дължимото на жизнения опит на децата, като същевременно ги  предизвиква да изказват 
мнения, да наблюдават, да мислят, да задават въпроси и да си правят заключения.

Получаване на опит
Фаза 1 няма за цел да генерира „правилни отговори“, а да стимулира собственото мнение, 
теории и чувства на всяко отделно дете. В повечето случаи отговорите се извличат по-скоро 

Натрупване
на опит

Докладване
(споделяне на реакции и 

наблюдения за случилото се)

Прилагане
(използване на наученото, 

промяна на старото поведение)

Генерализация
(обсъждане на направленията и 

как това, което хората са научили, 
се отнася към реалния свят)

Отразяване
(обсъждане на направленията 
и динамиката, за да се вземе 

главното от опита)
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от предходния опит на Детето, отколкото от школското учене. Така например, в дейността 
„Имало едно време…“, стр. 125, децата схващат половите стереотипи, слушайки дадена 
добре позната история, при която сексуалните роли са обърнати наопаки. В „Световен летен 
лагер“, стр. 205 пък, децата се сблъскват със своите подсъзнателни предразсъдъци в про-
цеса на запознаване и подбор на своите другари в игрите.

Отчитане
Фаза 2 окуражава децата да изразяват своите чувства и реакции. Така например, в „обсъж-
дането и оценката на резултатите“ на всяка дейност от Compasito, децата отговарят на въ-
проси като „Как Ви се стори тази дейност?”, „Как се чувствахте в тази ситуация?” или „Какво 
стана по време на тази игра?”, тъй като откритите въпроси събуждат широк обхват от лични 
мнения в един некритичен контекст.
Важността на обсъждането  не бива да се преувеличава  . Без адекватно време за обсъжда-
не на отговорите на децата и изрично направена връзка с човешките права, дадена дейност 
е в най-добрия случай е просто една игра, време за забавление, което може бързо да бъде 
забравено. В най-лошия случай, тя може да укрепи отрицателните нагласи  и стереотипи, да 
подведе  или да обърка децата, или дори да събуди и остави будни някои болезнени емоции. 
Ако нямате време за пълноценно обсъждане, не се заемайте с дадено упражнение .

Осмисляне 
Фаза 3 придвижва децата отвъд опита от упражнението, към неговите  концептуални после-
дици. Така например, дискусията след много активна игра, такава като „Невидимите Идват“, 
стр. 171, води децата към мнението, че на тази игра може да се гледа като на метафора 
на ксенофобията. В дейността „Бисквитеното чудовище“, стр.95, например, децата се за-
познават с ценността на съвместната работа, но последващата дискусия ги подканва да си 
изяснят  това откритие. Задаването на въпроси като „Опитвали ли сте нещо подобно в своя 
живот?” или „Познавате ли такъв човек?” помага на децата да направят тази връзка.

Обобщаване
Фаза 4 свързва опита от дейността с „реалния свят“ по принцип и особено с начина, по който 
човешките права се проявяват в  ежедневието. Така например, след  дейността по симула-
ция като при „Сляпа баба“, стр. 67, или ‘Безмълвният говорител, стр. 160, децата обсъждат 
как физическите недъзи могат да ограничат човешките права на детето. Фази 3  и 4  са осо-
бено ефективни в предизвикването на независимо мислене и създаването на възможности 
за децата да се учат едно от друго. Ученето е силно индивидуален процес, но не  всяко дете 
би  извлякло  същите поуки от участието си в едно и също  упражнение и дискусия, и тези 
различия в реакциите трябва да бъдат уважени.

Прилагане
При Фаза 5 децата проучват какво самите те могат да направят, за да се занимаят с въпро-
сите на човешките права. Предприемането на действие се явява не само логичен резултат 
на учебния процес, но също така важно средство за укрепване на новите знания, умения 
и нагласи, формиращи основата за следващия кръг на цикъла. Това е също така ключов 
елемент в развитието на активно гражданство при демокрацията: индивидуалността може 
да доведе до различия, дори при децата. Така напри мер, упражнението „Конституция на 
нашата Група“, стр. 56, води Групата към разработването на нейни собствени права и за-
дължения, към които да се обръща при решаването на конфликти и демократичното им 
преразглеждане, според нуждите, а „Всеки глас е от значение“, стр. 103, предизвиква децата 
да намерят демократични начини за вземане на групови решения.
Макар упражненията в Compasito да са предназначени да ангажират и забавляват децата, 
те са също така и целенасочени, като предлагат на  децата възможност да прилагат науче-
ното в социалните им среди. Повечето упражнения  имат раздел за „Идеи за действие“. Това  
действие може да бъде индивидуално и да намери израз само в  частния живот на детето, 
като например ново отношение към братята и сестрите му. Действието може и да бъде ко-
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лективно и да има за резултат разработването на нови правила за класната  стая или пък 
начини за решаване на конфликти на спортното игрище. Интернет също предлага нови и 
простички начини децата да „предприемат действие“ по въпросите на глобалните човешки 
права. Ето например, можете да поверите сайтовете за човешки права и  неправителствени 
организации по  въпросите  на  околната среда за идеи за действие. Каквото и да е тяхно-
то ниво и вид, обаче, действията, които децата предприемат, следва да са доброволни и 
самонасочени. Фасилитаторът може да окуражава и подпомага децата за намирането на 
подходящо действие за постигане на целите им. Мотивацията за предприемане  на действи-
ето, обаче, следва да идва от самите деца. В противен случай децата не се учат да стават 
активни граждани, а само да следват напътствията на някакъв авторитет.
Дори и в малките групи може да има големи различия в готовността и желанието на децата 
да действат. Не всички, които желаят да свършат нещо, биха искали да предприемат едно 
и също действие. Фасилитаторът трябва да помага на децата да открият такъв обхват от 
възможности за действие, който отговаря на разнообразните им способности и интереси.
Фасилитаторът също така играе критична роля за стимулирането на децата да мислят по-
средством своите преживявания и най-вече да показват своето отношение към човешките 
права. Така например, децата могат самостоятелно да решат училището им да бъде по-
приветливо към новите ученици, но те може да се нуждаят именно от Фасилитатор, който да 
свърже действията им с принципа на недискриминация като елемент на човешките права.

Фасилитиране
Compasito използва думата „Фасилитатор“ за хората, които подготвят, представят и коорди-
нират упражненията е и създават среда, в която децата да могат да се учат, да придобиват 
опит, и да експериментират с човешките права. Фасилитаторът аранжира сцената, създа-
вайки обстановка за спазване на човешките права, но именно децата са главните актьори 
на тази сцена. Все пак, разбира се, за обучението по човешки права няма перфектна среда. 
Дори ситуации, при които децата нарушават взаимно правата си, могат да се превърнат в 
учебно преживяване и опит. Успехът на всяка една дейност, обаче, по принцип зависи от 
такта, умението и опита на Фасилитатора.
Много хора, работещи с деца, не са запознати с фасилитирането, и го намират за твърде 
голямо предизвикателство и дори за неудобство. Те възприемат традиционната си роля като 
„лидер“ или „учител“, за даденост. Повечето деца също са принудени да зависят от някой въз-
растен за получаването на „авторитетна“ информация; децата, обаче, възприемат отговор-
ността за собственото си учене с по-голяма  готовност, отколкото тази, с която възрастните са 
склонни да се откажат от ролята си на „авторитети“ и „експерти“. Всъщност, фасилитирането 
не е трудно, и повечето фасилитатори се „учат в движение“, при условие, че разбират и при-
емат едно изместване към учене, център на което е детето, чрез подхода на опита.
Изкуството на фасилитирането изисква не само изместване на фокуса, но също така и висо-
ка степен на самосъзнание. Тъй като децата изпитват в своя живот мощното влияние на по-
ведението на възрастните, фасилитаторите трябва да внимават как моделират ценностите 
на Правата на Човека, които желаят да предадат. Една дейност, свързана с половите стере-
отипи, например, би била безполезна, ако Фасилитаторът демонстрира традиционни полови 
предразсъдъци. По  тази причина, Фасилитаторите следва да си признават, потвърждават, 
и съзнателно да преодоляват собствените си предразсъдъци и предубеждения, още повече 
ако те са насочени срещу децата в Групата.

ВЪПРОС: Всяко човешко същество има предразсъдъци! Какви са Вашите? Възможно ли 
е някои от вашите предразсъдъци да повлияят на децата, с които работите? Какво мо-
жете да сторите, за да преборите тези предразсъдъци?

Стилове на мислене и учене
За да бъдат събудени талантите и интересите на различните деца, Фасилитаторите се полз-
ват от познаването на различните начини, по които хората мислят и учат, включително и 
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собствените им начини. Макар всеки от нас да използва смесица от стилове на мислене и 
учене, съществуват индивидуални предпочитани или преимуществени стилове.

Какъв е Вашият стил на мислене?

● Зрително учещите проявяват тенденция да се представят света в картини. Възможно е 
да използват фpази като „Виждам какво имате предвид“.

● Слухово учещите запомнят най-вече това, което чуват, и може да използват фрази като 
„Това звучи страхотно“.

● Кинестетично учещите проявяват тенденция да запомнят нещата посредством усещани-
ята си, както физически - тактилни и др., така и емоционални. Те проявяват тенденция да 
използват съчетания от думи като „Обожавам това. Нека го направим“.

Какъв е Вашият любим или преобладаващ стил на учене?

● Активистите се учат най-добре от нови преживявания, проблеми и възможности за при-
добиване на опит. Те обожават игрите, работата в екип, упражненията, свързани с по-
ставяне на задачи и ролеви игри. Те реагират срещу пасивното учене, индивидуални 
дейности като четене и самостоятелни проучвания, и задачи, които изискват внимание 
към подробностите.

● „Мислителите“ учат най-добре, когато могат да осмислят дадена дейност. Те обичат 
да изследват, да „рефлектират“ върху случилото се и наученото от тях. Реагират сре-
щу опитите да бъдат изкарани „под прожекторите“, при положение, че не разполагат с 
достатъчно  информация, за да базират заключението си и по този начин се чувстват 
принудени да действат прибързано или  повърхностно.

● Теоретиците се учат най-добре, когато това, което учат, е част от система, модел, кон-
цепция или теория. Те харесват структурирани ситуации с ясна цел, както и да си имат 
работа с интересни идеи и концепции. Често пъти не одобряват участието си в ситуации, 
при които се набляга на чувствата.

● Прагматиците се учат най-добре от дейности, при които обектът е ясно свързан с реален 
проблем и когато имат възможност да приложат това, което са научили. Те реагират 
срещу ученето, което изглежда далеч от реалността и „всички теории и общи принципи“.

ВЪПРОС: Опитайте се да си спомните любим учител, обучител   или фасилитатор. 
Какъв бе начинът, по който този човек комуникираше, за да помогне на обучението ви?
● Съществува ли съответствие между стила на комуникация на този човек и Вашия 

собствен стил на мислене и учене? Повечето хора непринудено преподават и рабо-
тят с групите по начин, който пасва на собствения им стил на мислене и учене. Това 
отнася ли се и за Вас?

● С кой тип учещи бихте били най-ефективни? 
● Кой от типовете учещи би изпитвал най-голямо затруднение при вашето обучение?
● Как бихте могли да адаптирате Вашия стил на комуникация, така че да достигнете 

до повече учащи се?

На практика всички използват комбинация от начини на мислене и учене. Съответно и всяка 
група деца сблъсква Фасилитатора с много различни нужди и стилове на учене. Помнете 
това при подбора на дейности от Compasito, като балансирате типовете дейности, за да на-
паснете различаващите се нужди и стилове на учене към децата, с които работите.
Ра зличията в каналите на мисленето и ученето имат значение за начина на протичане на 
дейностите и за това, как децата ги разчитат и оценяват. Ще забележите, че една и съща 
дейност създава различни нива на участие и различни резултати при различните деца. Ня-
кои деца е по-вероятно да отговорят на въпроси повреме на обсъжданетот, отколкото други. 
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4242

compasitocccooooooooooooooooooooompasito

Помнете също така, че стиловете на мислене и учене могат да имат отношение само към 
част от тези различия. Поради редица фактори извън Вашия контрол, едни и същи деца 
може да реагират твърде различно на една и съща дейност, в различните дни! Колкото по-
добре се запознаете с упражненията е на Compasito, толкова по-добре ще можете да схва-
щате тези различия.

Нива на развитие на децата
Дейностите в Compasito са разработени за деца във възрастта между шест и тринадесет го-
дини, макар че много от тях могат лесно да се адаптират за по-малки и по-големи деца, както 
и за възрастни. Детството е идеалното време за въвеждане на обучение по Правата на чо-
века, защото макар и малките деца вече да притежават установени ценности и мнения, те са 
също така възприемчиви към нови перспективи и преживявания. За развитието на ценности 
като уважението към другия и толерирането на различията, или пък на умения като емпати-
ята и критичното мислене, са необходими години. Но никога не е твърде рано да се започне!
Същевременно децата продължават да бъдат много зависими по отношение насочването 
им и подкрепата от страна на възрастните, особено в семейството, специализираните заве-
дения и училищата, както и  от връстниците си. Някои от ценностите и мненията, касаещи 
човешките права, които Compasito подкрепя, може да влязат в противоречие с това, с което 
тези деца са се сблъскали в една друга част от живота им. Обясняването на целите и ме-
тодите на Compasito на родители, учители или лидери на общността може да помогне из-
бягването на потенциален конфликт. Фасилитаторите трябва да проявяват чувствителност 
към такива потенциални конфликти, както със самото дете, така и с домашната, училищната 
среда или с общността на детето. Във всички случаи, Детето не бива да застава във фокуса 
на такъв конфликт при което и да било ниво на развитието си.
Докато всяко едно дете е уникално, долният списък дава обобщение на основните характе-
ристики на тези възрастови групи. Един опитен Фасилитатор трябва да разбира нивото на 
развитие на Групата и подбира и/или адаптира дейностите така, че те да съответстват на 
съответното физическо, когнитивно, емоционално и социално развитие на децата.

6 до 7- годишна възраст:

Физическо развитие
▪ обичат дейностите на открито, с кратки, но енергични изблици на активност
▪ предпочитат прости управленски задачи, особено в комбинация с развиването на 

конкретно физическо умение

Когнитивно и емоционално развитие
▪  харесва им да разговарят, но могат да концентрират вниманието си само за кратко, и 

изпитват затруднения да изслушват останалите
▪ много са любопитни
▪  учат се най-добре посредством физически преживявания
▪  трудно вземат решения
▪ могат да четат и пишат, но тези им умения все още са в начален етап
▪  имат силно развито въображение и лесно се включват в ролеви игри и фантазии
▪  харесват истории за приятелство и супер-герои
▪ обичат анимацията

Социално развитие
▪ много са склонни към конкуриране помежду си
▪ понякога име е трудно да сътрудничат  
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8 до 10- годишна възраст

Физическо развитие
▪ сякаш притежават безкрайна физическа енергия

Когнитивно и емоционално развитие
▪ харесва им да научават нови неща, но не и непременно по задълбочен начин
▪ стават все по-наясно с различията и неравенството си с останалите
▪ обичат да решават проблеми
▪ обичат игри с въпроси и отговори
▪ могат да се почувстват много разстроени, ако това, което вършат, се разминава с очак-

ванията им

Социално развитие
▪ обичат да разполагат с повече свобода, но все още имат нужда от подкрепа
▪ харесва им да разговарят и обсъждат нещата с връстниците си
▪ могат да са много критични както към себе си, така и към другите
▪ умеят по-дoбре да  се включват в сътрудничество
▪ харесва им да чувстват принадлежност към Групата
▪ започват да си търсят идоли сред реални герои, ТВ-звезди и спортни величия, вместо 

сред анимираните фигури.

11- до 13-годишна възраст

Физическо развитие
▪ показват доста голяма физическа зрялост, макар и тази промяна да варира широко при 

отделните деца, и да може да стане причина за прояви на егоизъм и други неловки чув-
ства

Когнитивно и емоционално развитие
▪ показват доста сериозна зрялост в способността да мислят абстрактно
▪ обичат да спорят и обсъждат
▪ намират някои игри за твърде предвидими и досадни; предпочитат комплексни дейности, 

включващи създаването на уникални стратегии и продукти
▪ проявяват тенденция към перфекционизъм в това, което правят
▪ започват да схващат, че на дадена история или събитие може да се гледа от повече от 

един ракурс
▪ показват нарастващ интерес към социалните и текущи събития

Социално развитие
▪ проявяват нарастващ интерес към една по-широка социална и физическа среда
▪  обичат да тестват собствените си граници, както и тези на другите
▪ могат да бъдат едновременно закачливи и сериозни
▪ все повече се интересуват как изглеждат в очите на другите
▪ харесва им да се учат от ролеви модели
▪ започват да измислят по-сложни игри в групи и по отбори
▪ харесва им да си взаимодействат в името на общи цели
▪ силно се влияят от мненията и поведението на връстниците си.
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Какв о съдържат упражненията в Compasito?
Дейностите в Compasito са създадени с цел насърчаване на научаването на човешките пра-
ва чрез преживяване, в широка гама обстановки, начини на учене и равнища на развитие. 
Дейностите в Compasito започват с абстрактна, въображаема ситуация, която ангажира де-
цата, като група, но в раздела за обсъждане и оценка на дейността са насочени към по-лич-
но и индивидуално равнище. Много специалисти приемат Обсъждане и оценка на резулта-
тите за най-важната част от всяка дейност. Без тази част, упражненията  в Compasito не се 
отличават от обикновените занимания. Ако бъде пропуснато обсъждането, обаче, това може 
да доведе до много по-сериозни последици от пропусната възможност за научаване на нещо 
ново за човешките права. Подобен пропуск може да навреди истински, като наложи стерео-
типи и направи тривиални емоциите, които могат да бъдат предизвикани от дадена дейност.
Тъй като неформалното обучение от подобен вид разчита силно на емоциите, определени 
теми за човешките права могат да се окажат твърде близки до живота на някои деца. Фаси-
литаторите трябва да имат това предвид, когато избират или адаптират дадено упражнение  
за своята група.
Всяко упражнение  в Compasito е представено във формат, който има за цел да помогне 
на фасилитатора да избере и проведе упражненията е, които съответстват най-точно на 
нуждите на групата. Включени са примерни въпроси за дискусии, съвети за воденето и адап-
тирането на упражнението, както и препоръки за последващи, които групата би могла да 
реализира по въпросите на човешките права, засегнати от съответното упражнение.

 З а   главие на упр   ажнението 
описателно подзаглавие

Теми
Темите за човешките права, разгледани в упражнението (Виж Глава V., стр. 213, за 
обсъждане на тези теми). За повечето уптажнения са предложени три теми, което поз-
волява на фасилитаторите да наблегнат на проблемите, които са най-близки до това, 
което притеснява или интересува децата. Темите дава възможност и за известна неза-
висимост и съпоставяне на различни проблеми, свързани с човешките права.

Ниво на сложност

Ниво 1,2 или 3 на базата на фактори, като степента на познание на децата или при-
добитите умения, учебните цели, сложността на разглеждания проблем, сложността 
на правилата, налично време, потенциални рискове и динамика на групата. По-високо 
ниво на сложност отразява по-голяма степен на трудност при постигане на учебните 
цели. Много дейности, обаче, могат да бъдат адаптирани за промяна на нивото на 
сложност. Освен това, сложните дейности обикновено са по-богати на динамика, про-
блеми, а следователно и на резултати.

Възраст Подходящата възрастова група за това упражнение 

Продължителност
Очаквано средно времетраене за дейностите по провеждане и обсъждане на резул-
татите. Действителното времетраене може да зависи от много обстоятелства, като 
размера и степента на зрялост на групата.

Размер на групата Оптималният брой деца за провеждане на упражнението 

Тип дейност Типа участие, което е необходимо за упражнението  (напр. ролева игра, рисуване, 
обсъждане, настолна игра)

Обща информация Кратко резюме на това, което се случва в рамките на упражнението 

Задачи Желаните резултатите от упражнението  с оглед на знания, умения, отношение и 
действия или поведение за човешките права

Подготовка Списък с подготвителните занимания, необходими преди провеждане на упражне-
нието 

Материали Списък с материалите, необходими за упражнението 

Инструкции Инструкции стъпка по стъпка, за това как да се организира и проведе упражнението 
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Обсъждането на 
резултатите и 

оценката

Темите за обсъждане за осмисляне на упражнението , формулиране и обобщаване 
на основните ѝ идеи и отнасянето им към човешките права. Обсъждането на резулта-
тите е най-важната част от всяко упражнение  и никога не трябва да бъде пропускано!

Предложения 
за последващи 

упражнения 

Други групови действия или други упражнения  в Compasito, които биха могли да 
допълнят това упражнение 

Идеи за действия Предложения за начини на реагиране на проблемите, повдигнати от упражнението 

Съвети за 
фасилитатора

Предложения за подобряване и/или адаптиране на упражнението  или за избягване на 
потенциални проблеми

Допълнителна 
информация Допълнителна информация, полезна за упражнението 

Материали за 
раздаване

Материали, необходими за упражнението  (напр. ролеви карти, ситуационни карти, 
рисунки, географски карти)

Конвенцията за правата на детето като основа
Всяко упражнение в Compasito се отнася изрично до или е пряко свързано с Конвенцията 
за правата на детето (КПД). Някои упражнения  запознават децата с документа (напр. „Все-
лената на моите права“, стр. 122; „Правата на заека“, стр. 141; „Плаване до нови земи“, стр. 
152). Други надграждат тези въвеждащи упражнения , за да запознаят по-добре децата с 
техните права (напр. „Календар на човешките права“, стр. 64; „Човешките права в новините“, 
стр. 110; „Картата на правата“, стр. 138). Някои по-сложни упражнения  изискват от децата да 
решат кое е и кое не е тяхно човешко право или да назоват конкретни права (напр. „Настолни 
игри“, стр. 70).
Тъй като КПД стои в основата на Compasito, фасилитаторите трябва сами да са добре за-
познати с документа и да могат да обяснят значението му на децата. Compasito предлага 
адаптирана за деца версия на КПД (Приложение 4., стр. 296). Тъй като позоваване на този 
документ се съдържа в много упражнения , може би е добре да ламинирате известен брой 
копия за често ползване. Също така би било удачно да изготвите версия под формата на 
постер, който да бъде закачен на мястото, където се срещата с децата, така че да можете 
лесно да се позовавате на документа.
КПД съдържа някои доста сложни концепции, които почти сигурно ще трябва да бъдат обяс-
нени на децата, за да могат те да ги разберат:

Достойнство: Равенството и вроденото достойнство на всяко човешко същество е фун-
даментална концепция на човешките права. Възможно е децата да се нуждаят от помощ 
за дефиниране на тази концепция чрез конкретни термини.
Дискриминация: Свободата от дискриминация е друг фундаментален принцип на чо-
вешките права, включен във всички основни документи за човешките права. Член 2 от 
КПД забранява дискриминацията в няколко конкретни насоки, които е възможно децата 
да не разбират напълно:

▪ Етнически или социален произход, имущество („социален и икономически статут“)
▪ Рождение, което включва децата, родени в рамките на брак или извънбрачните деца.

Възможности за развитие („Развитие на зрялост“): Тази фраза в Член 5 се отнася до 
увеличаващата се способност на детето да упражнява правата си, с нарастване на не-
говата възраст и способността му да поема отговорност и да прави самостоятелна пре-
ценка.
Бежанец („дошъл си в нова държава, защото твоята родна държава не е безопасна“): 
Член 22 се отнася до бежанците. Повечето деца (както и много възрастни) не правят 
разлика между емигрант, който е дошъл да води нов живот в нова държава и бежанец – 
някой, който е напуснал родната си държава поради основателен страх от опасност или 
преследване. За разлика от имигрантите, повечето бежанци желаят да се върнат в собст-
вената си държава, когато вече не съществува заплаха и имат право на подпомагане от 
държавата на страната, в която са намерили убежище. Може да се наложи да обясните и, 
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че хората, принудени да напуснат домовете си, но остават в своята държава, не се считат 
за бежанци, а за „вътрешно разселени лица“.

П осочените по-долу термини, използвани в адаптираната за деца версия на КПД, може да се 
нуждаят от обсъждане както за изясняване на техния смисъл, така и на причината, поради 
която тези концепции са важни за човешките права. Някои от термините  имат по няколко 
значения, като не всички може да са известни на децата (напр., че „насилието“ може да бъде 
както физическо, така и психологическо, действително или под формата на заплаха; както 
и че „инвалидността“ може да бъде физическа, умствена или психо-социална). Възможно 
е децата да имат само бегла представа за други термини и да е необходимо  те да бъдат 
обяснени с конкретни примери, напр. „експлоатация“, „култура“, „тормоз“, „изоставяне“). На-
карайте децата да посочат примери от собствения си опит.

▪ Тормоз /малтретиране/ изоставяне ▪ Справедливост по отношение
на непълнолетни

▪ Приеман навсякъде като личност,
според закона”

▪ Отдих
▪ Загуба на свобода

▪ Сдружаване ▪ Медии
▪ Култури/традиции ▪ Гражданство

▪ „Да се развива физически, умствено, 
духовно, морално и социално» 

▪ Питателна храна

▪ Порнография
▪ Инвалидност ▪ Лични данни
▪ „Да упражняващ своите права“ ▪ Проституция
▪ Експлоатация ▪ Рехабилитация
▪ Правителство ▪ Социално осигуряване
▪ „Рождението ти
да бъде регистрирано“ ▪ Профсъюз, съюз

▪ „Положението ти да бъде разгледано“ ▪ Насилие
▪ Здравни специалисти ▪ Война
▪ „Чест и репутация“ ▪ Военна зона
▪ Идентичност

Когато запознавате децата с КПД, те не се нуждаят от подобно ниво на подробна информа-
ция. В процеса на запознаването им с човешките права, обаче, търсете възможности за усъ-
вършенстване на разбиранията им, докато ги наблюдавате. Винаги търсете удачния момент 
за представяне на информация.

Избор на упражнения 
Фасилитаторът трябва да отчете редица фактори при установяване на това кои упражнения  
от COMPASITO да използва. Най-важните от тези съображения са 
1. Вашите деца: Преди изборът на упражнение, фасилитаторът трябва първо да опознае 
децата в групата.

а. Какво е тяхното ниво на развитие, интереси, притеснения и начин на учене?
б. Съществуват ли конфликти и проблеми в групата?
в. Децата изправени ли са пред конкретни проблеми или проблеми в рамките на общност-

та?
г. Доколко децата са запознати с човешките права? Някои дейности COMPASITO, например, 

предполагат предварително представете КПД.
Недейте, обаче, да смятате, че трябва да изчакате с използването на упражненията  
Compasito, докато не научите отговорите на всички тези въпроси. Често провеждането на 
упражнения  е най-ефикасният начин да научите повече за своята група!



compasito

47

compasitocccccooooooooooooooooooooompasito

2. Учебните ви задачи: Някои дейности могат да бъдат проведени за повишаване на общо-
то разбиране на човешките права или дори само за забавление, но повечето могат и трябва 
да бъдат насочени към теми, които са близки до децата или представляват проблем за 
групата, общността или за целия свят. Упражненията  Compasito акцентират върху следните 
теми за човешките права:

a. Гражданство
б. Демокрация
в. Дискриминация
г. Образование и отдих
д. Околна среда
е. Семейство и алтернативни грижи
ж. Равенство между половете
з. Здраве и благополучие
и. Медии и Интернет
й. Участие
к. Мир и сигурност за хората
л. Бедност и социално изключване
м. Насилие

Подробно разглеждане на темите на Compasito за човешките права, може да намерите в 
Глава V., стр. 213.
3. Последователност на учене: Трайни знания, умения, ценности и нагласи  не могат да 
бъдат постигнати в рамките на едно единствено упражнение . Изберете упражнения , които 
образуват поредица, независимо дали се основават на теми за конкретните човешки права 
или на развитие на определени способности. Тази поредица може да обхваща един месец, 
учебен срок, а дори и цяла година. Може да се окаже удачно да изберете упражнения , които 
съответстват на предметите в учебната програма, които се занимават с актуални проблеми 
в групата или общността.
Във всеки случай, потърсете баланс между видовете упражнения  и поставете нуждите на 
децата като основен свой приоритет. Методологичното разнообразие не само прави упраж-
нения  по-забавни, но и позволява на децата да учат чрез своите сетива и емоции, както и 
чрез своето съзнание и ум. Поради тази причина Compasito ви предлага широк избор от тех-
ники и методологии (напр. обсъждане, дебат, разказване на истории и приказки, симулация, 
драма, настолни игри, артистични дейности, активно състезание в групата).
За да се улесни още повече избора, таблица, в която е представена основната информация 
за всички упражнения  в Compasito, може да бъде намерена на стр. 52.

Адаптиране на упражненията 
Използвайте Compasito, както бихте ползвали книга с рецепти. Като всички добри готвачи, 
фасилитаторите трябва да се чувстват свободни да променят ‚съставките‘ на дадено уп-
ражнение , така че тя да съответства на наличното време и материали, както и на размера, 
способностите и обстоятелствата, свързани с тяхната група. Повечето дейности предлагат 
съвети за адаптиране.
Имайте предвид, че всяка група деца се характеризира с множество различни начини на 
учене и различни равнища на способности. За вас, като фасилитатор, е по-лесно да предло-
жите на децата различни начини за учене, отколкото на едно дете да се адаптира към един 
единствен метод, който вие изисквате. Например, определена дейност, която се основава 
на проблеми от реалния живот, като например „Човешките права в новините“, стр. 110, може 
силно да се понрави на „Прагматиците“, но да потисне „Теоретиците“. Можете да адаптира-
те упражненията, чрез разширяване на аналитичния компонент, като сравните различния 
начин на представяне на даден проблем в различните медии. По същия начин, много упраж-
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нения  могат да бъдат адаптирани така, че да съответстват на различни равнища на умения 
за четене и писане. Фасилитаторът може, например, да поеме всички аспекти свързани с 
писане, в рамките на упражнение, като „Правата на заека“, стр. 141 или „Кой е зад мен?“, 
стр. 195. Бъдете креативни при предоставянето на децата на различни начини за реагиране 
на това, което са научили. Например, освен груповото обсъждане, децата могат да рисуват, 
обясняват чрез жестове, да записват в дневник или да споделят идеите си по двойки.
Внимателното избиране и адаптиране на упражненията  е особено важно за гарантиране 
на включването и равнопоставеното участие на деца със социални нужди като бездомните, 
мигрантите, бежанците и институционализираните деца. Избягвайте да излагате на показ 
неща, които биха могли да се окажат болезнени различия между децата.
Проявете особена чувствителност към нуждите на деца с увреждания и избягвайте да ги 
поставяте в положение да „приемат“ включване в дейност, в която не могат да участват пъл-
ноценно. Вместо това, когато знаете, че дадено дете в групата има физически ограничения, 
адаптирайте упражнението  към детето, вместо да очаквате детето да се справи с упражне-
ние . Ето някои примери за адаптиране за деца с увреждания:

● Избягвайте да използвате червено и зелено в упражненията. За децата с далтонизъм е 
трудно да ги различават.

● Включвайте обяснения и материали за раздаване, написани на Брайловата азбука за 
децата със зрителни увреждания.

● Разполагайте слабо подвижните деца по начин, който ще им осигури максимално участие.
● Използвайте визуални изображения и писмени инструкции, за да насърчите участието на 

децата с увреждане на слуха.

Съвети за насърчаване на участие
Опитните и способни фасилитатори могат да гарантират пълноценното участие на всяко 
дете, дори и да е силно срамежливо или в неравностойно положение. По-долу са предста-
вени някои предложения:

● Задавайте въпросите няколко пъти по различен начин, за да сте сигурни, че всички са 
ги разбрали.

● Използвайте ясен език, който децата разбират; избягвайте жаргон.
● Поемете отговорност за ясната комуникация (напр. попитайте „Изразих ли се ясно?“, 

вместо „Разбрахте ли ме?“).
● Задавайте отворени въпроси, на които не може да бъде отговорено само с „да“ или „не“ 

(напр. вместо „Хареса ли ви тази дейност?“, попитайте „Как ви се стори тази дейност?“).
● Установете ясни основни правила за обсъждане (напр. забрана за прекъсване – искане-

то на думата става с вдигане на ръка).
● Накарайте по-мълчаливите деца да участват, като ги помолите да разкажат или споде-

лят свои преживявания, но никога не принуждавайте дете да участва.
● Създайте различни роли при групова работа, за да осигурите еднакво участие (напр. 

отговорник за времето, отговорник за материалите, докладчик, секретар).
●  Наблегнете на това, че всяко дете има с какво да допринесе за упражнението .
● Редовно правете обобщения или карайте децата да правят това.
● Обяснете дейностите ясно, преди да започнете, така че децата да знаят какво да очакват.
● Свържете текущото упражнение  с предишни и бъдещи упражнения .
● Внимавайте дадено упражнение  да не изложи дете на присмех, притеснение или непри-

ятни последствия у дома.
● Когато е възможно, търсете помощта на други фасилитатори, като по този начин увели-

чите възможността децата да се свържат фасилитатори и да бъдат изложени на разли-
чен подход на обучение и начин на учене.

● Дайте си ясна сметка, че никой фасилитатор не може да контролира всичко, което се 
случва или да следи всяко от децата по всяко време. Просто бъдете внимателни, без да 
се притеснявате излишно.
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Съвети за работата на фасилитатора
Всеки фасилитатор има нужда от репертоар от техники и упражнения  за специални цели. 
Те често са полезни за мотивиране на групата, за ангажиране на децата в определен про-
цес, за привличане на тяхното внимание, за разчупване на напрежението или сломяване на 
съпротивата, за спечелване на тяхното довери и възбуждане на интереса им, или просто за 
стапяне на леда или отпускане чрез малко забавление! По-долу са представени някои дока-
зани методи. Много други подобни техники могат да бъдат намерени в Интернет на сайтове, 
като този на Salto- Център за подкрепа на младежи: www.salto-youth.net

Средства за разчупване на леда /загряване/ започване на работата
За започване на работа с групата и изграждане на солидарност.

● Групов натюрморт: Помолете децата да донесат предмет от вкъщи, който е особено 
важен за тях. Всяко дете обяснява предмета при поставянето му в натюрморта на гру-
пата.

● Аз също!1: Обяснете, че децата трябва да намерят други, които споделят същите харак-
теристики. След това извиквайте определени категории (напр. месец на раждане; брой 
братя и сестри; начин на затягане/завързване на обувките). При подходящи обстоятел-
ства, използвайте категории с по-висока степен на чувствителност (напр. религия, език, 
цвят на кожата).

● Музикални столове: Подредете столовете в кръг, близо един до друг и накарайте деца-
та да седнат. Застанете в средата на кръга и обяснете, че ще обявите името си и ще ка-
жете нещо за себе си. Щом направите това, всеки, за когото също се отнася казаното от 
вас, трябва да смени стола си. (напр. ”Аз съм Х и съм левичар“, „Аз съм X и имам котка„ 
или „Аз съм X и не обичам да ям …….“). Опитайте се да намерите стол за себе си. Този, 
който остане без стол трябва да направи подобно изявление за себе си. Продължете с 
това занимание, докато повечето от децата не получат възможност да се представят по 
този начин.

● Портрети: Разделете децата по двойки и дайте на всяко от тях чист лист хартия и хи-
микалка. Обяснете, че всеки трябва да нарисува бърза скица на другия и да му зададе 
няколко въпроса (напр. име, хоби, изненадващ факт), които ще бъдат включени в порт-
рета. Дайте съвсем кратко време за това занимание и насърчавайте всички да направят 
портретите и имената си възможно най-големи. След това накарайте всяко от децата да 
покаже своя портрет и да представи ‘оригинала’ на групата. За да улесните научаването 
на имената, окачете портретите на място, където всички могат да ги виждат.

● Работа в екип: Разделете децата на малки отбори и им дайте време да установят общи-
те си черти (напр.култура, външен вид, характер, хобита). Накарайте всеки от отборите 
да си избере име, въз основа на споделените им качества. След това всяка група се 
представя на другите и обяснява името си.

Дейности за повишаване на тонуса
За повишаване на тонуса и пренасочване на енергията на групата.

● Веригата: Помолете децата да застанат в кръг със затворени очи. Накарайте ги да се 
движат наоколо, хванати ръка за ръка,  така че да образуват възел. След това им кажете 
да отворят очи и да опитат да се разплетат, без да пускат ръцете си.

● Фойерверки: Сформирайте малки групи, които да издават звуци и да правят жестове, 
като различни фойерверки. Някои са бомбички, които съскат и гърмят. Други пиратки, 
имитирани с пляскане с ръце. Други са „Огнени колела„, които се въртят и т.н. Първо 
накарайте всяка от групите да покаже какво прави отделно, а след това организирайте 
общо представление от цялата група.

● Групово сядане: Помолете децата да застанат в кръг с допрени върхове на краката. 
След това ги накарайте да седнат, без да разделят върховете на краката си. Ако кул-
турните особености позволяват това, деца могат да застанат и в кръг, едно зад друго, с 
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ръце върху рамената на детето, което стои пред тях. По този начин, когато седнат, всяко 
дете ще седне върху коленете на детето зад него. Естествено, нито един от тези вариан-
ти не е подходящ за групи, в които има деца с физически увреждания.

● Джунглата: Застанете в центъра на децата и ги помолете да повтарят това, което вие 
правите, като издавате различни звуци и жестове, характерни за джунглата (напр. птици, 
насекоми, шумолене на листа, вятър, звуци на животни) като щракате с пръсти, пляскате 
се по бедрата, пляскате с ръце и имитирате животни. Резултатите звучат като джунгла.

● Мълчалив календар: Накарайте децата в групата да се подредят по реда на датата 
и месеца, когато са родени. За да направят това, обаче, не могат да използват думи. 
Можете да направите същото, като използвате друг критерий за подреждане – размер 
на обувките, брой часове, прекарвани в гледане на телевизия всяка седмица или друга 
интересна лична информация.

● Бурята: Задайте различни звуци и жестове на малки групи деца (напр. вятър, дъжд, 
светкавица, гръмотевица). След това разкажете началото на бурята, като дирижирате 
оркестъра от различни звуци (напр. „О тогава проблясва светкавица! и отеква гръм!“) до 
края на бурята.

● Три кръга: Накарайте деца да застанат в кръг и мълчаливо да си изберат едно друго 
дете, без да казват на никого кого са избрали. Обяснете, че щом кажете „Старт”, те тряб-
ва да обиколят бегом три пъти детето, което са избрали. В резултат ще се получи пълен 
хаос, който, обаче, е много забавен, тъй като всеки тича след някого, като в същото вре-
ме други деца тичат след него.

● Към спасителните лодки! – Първо покажете какво представлява ‘спасителна лодка’: 
двама души се хващат за ръце, така че да образуват лодка; пътниците стоят в кръга, 
образуван от ръцете на двете деца-лодка. След това обяснете, че всички тръгват на пъ-
тешествие: „Първоначално морето е спокойно и всички се наслаждават на пътуването. 
След това, внезапно корабът се сблъсква със скала. Всички трябва да влязат в спаси-
телна лодка на групи по трима (или по един, по четирима и т.н.).“ След това децата се 
разбъркват, за да образуват „спасителни лодки“ и да приемат съответния брой пътници. 
Обикновено някой се удавя. „След това кажете на децата да се върнат на кораба и про-
дължете да разказвате. „Сега корабът продължава да пътува спокойно… но внезапно 
започва ураган. Корабът потъва. Всички към спасителните лодки в групи по двама.“ Про-
дължете играта, докато не осъществите няколко ‚корабокрушения“.

Възможности за оценка и обсъждане
За приключване на деня или сесията.

● Хвърляне на топка: Децата хвърлят топка едно на друго. Всеки, който хване топката, 
казва нещо което е научил от дейността и ще му е полезно.

● Колективно обобщение: Задайте обобщителен въпрос (напр. „Какво ще запомните осо-
бено добре от днешната дейност?“ или изявление с отворен край (напр. „Опитайте се да 
се сетите за дума или фраза, която обобщава чувствата ви в края на днешния ден“ или 
„Все още се чудя...“). Накарайте децата да отговарят под ред.

● Табло за съобщения на групата: Всяко дете по ред добавя по една дума или картина/
снимка на таблото на групата и обяснява защо тя представлява нещо важно, което съот-
ветното дете чувства или е научило.

● Пускане на гълъба на мира: Фасилитаторът имитира, че държи голям предмет (напр. 
птица, новородено бебе) и кани всяко дете да му каже нещо, докато съответния предмет 
се предава от ръка на ръка. След като „предметът“ премине през всички, децата се съ-
бират в тесен кръг и заедно го пускат да отлети.

Управление на конфликти 
За справяне с конфликти в групата и между отделни деца.
Невъзможно е да няма конфликтни чувства и ценности, когато става дума за тема, като 
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човешките права, особено при занимаване с неформални дейности, като тези в Compasito, 
които са преднамерено насочени към емоциите на децата, както и към техния интелект. По-
добен конфликт, който може да възникне между няколко деца, но също и у отделно дете, не 
е задължително да бъде негативен и, ако бъде ползван умело от фасилитатора, може дори 
да бъде трансформиран в конструктивно преживяване. Научването да се справят с конфли-
ктите е едно от най-важните умения в живота, които децата могат да придобият и е особено 
важно за развиването на култура за човешките права в света около тях. Ето някои идеи:

● Очаквайте конфликт: При подготвяне на дадено упражнение, помислете за възможните 
конфликти, които тя може да предизвика в групата или у отделни деца. Темата, прави-
лата и терминологията засягат ли твърде чувствителни въпроси за всички деца или за 
някои от тях?

● Не провокирайте конфликти, но и не ги избягвайте, щом възникнат.
● Не считайте, че конфликтите са възникнали по ваша вина - или по вина на който и да 

било. Те са нещо обичайно и неизбежно във всяка група. Помогнете на децата да прием-
ат този факт и да избягват да се обвиняват. Наблегнете на управлението на конфликта, 
а не на търсенето на вина.

● Не игнорирайте лошите чувства в групата. Приемете наличието им и помогнете на 
децата да се справят с тях.

● Отделете достатъчно време за обсъждане на резултатите и разисквания след всякобу-
пражнение, така че децата да имат възможност да изразят своите чувства както по отно-
шение на дейността, така и едно към друго. Това, вероятно, е вашата важна възможност 
да демонстрирате управление на конфликти.

● Говорете с децата поотделно: Често чувствата на едно дете са твърде лични или бо-
лезнени, за да бъдат обсъждани в групата. Когато усетите подобно нещо, намерете на-
чин да говорите насаме за това какво притеснява детето. Направете така, че детето да 
знае, че имате готовност да го изслушате, когато е готово да обсъжда проблема.

Вижте и информацията за обучението за мир, Глава V., стр. 213.

Упражняване на обучението за човешките права
Никое от децата не може да научи за човешките права в среда, която не уважава и не на-
сърчава култура на спазване на човешките права. Най-важният принос на фасилитатора към 
разбирането от страна на детето на човешките права, е успешното създаване на подобна 
среда.
Демонстрирайте принципа за най-добрия интерес на детето. Например, справяйте се с кон-
фликтите, които неизбежно възникват между децата, по начин, който набляга на правото 
на всеки да вземе участие и да изрази мнението си, както и на отговорността на всички за 
благосъстоянието и хармонията в групата. Ангажирайте децата в активното разрешаване на 
конфликтите.
Практикувайте не-дискриминирането, което искате децата да научат. Имайте предвид, че 
дори и при най-добри намерение, всички ние отразяваме пристрастията на собствената си 
култура. Тези предразсъдъци и стереотипи са особено верни в сферата на равенството меж-
ду половете. Проучванията показват, че без да осъзнават или желаят това, повечето учите-
ли обръщат на момчетата повече внимание и ги окуражават повече, отколкото момичетата. 
Положете специални усилия, за да осигурите равнопоставено участие на момичетата във 
всички части от всяко упражнение . Ако е необходимо, упражнявайте позитивна дискрими-
нация.
Compasito може да бъде точно толкова ефективен инструмент за промотиране на човешките 
права, колкото сте вие, фасилитаторите!
..........................................
Използвана литература
1 Всички са различни – всички са еднакви, образователен пакет идеи, ресурси, методи и дейности а 
неформално междукултурно образование на младите и възрастните, Съвет на  Европа, 2004 г.
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1 Тяло на знанието  Изготвяне на колаж, обсъждане 1 2x60 Дискриминация  Образование и отдих Здраве и благополучие 53
2 Конституция за нашата група Постигане на консенсус,  3 90-135 Граждансство Демокрация  Участие  56
   изготвяне на правила
3 A Календар на човешките права Рисуване, рязане  2 120 Общи човешки права     60
4 Популяризиране   Разказване на история/приказка 3 120-180 Общи човешки права Медии и Интернет   64
   на Човешките права  рисуване, писане
5 Сляпа баба  Симулация, обсъждане  1 45 Дискриминация  Здраве и благополучие Участие  67
6 Настолни игри  Настолна игра  2 45 Общи човешки права     70
7 Момчетата не плачат  Обсъждане и упражняване на  2 90 Дискриминация Равенство между Общи човешки права  82
   твърдения, театър       половете
8 Хулигански сцени  Обсъждане с движение  2 60 Насилие   Дискриминация   85
9 Завладей Замъка  Активна приключенска игра,  2 120 Мир и сигурност за хората    89 
   учене чрез преживяване
10 Репортер на COMPASITO  Фото репортаж или други  2  90-120 Околна среда  Здраве и благополучие Участие  92 
   форми на репортаж 
11 Бисквитено чудовище  Водене на преговори, обсъждане  2 40-60 Мир и сигурност   Бедност и социално    95
        на хората   изключване 
12 Скъпо дневниче  Разказване на история/приказка,  2 60 Дискриминация  Здраве и благополучие Бедност и  99
   обсъждане         социално изолация
13 Всеки глас е от значение Обсъждане,планиране,симулация  3 2x60 Гражданство  Демокрация    103
14 От наблюдател до помощник Разказване на история/приказка,  2 60 Мир и сигурност Насилие на хората   108
   обсъждане 
15 Човешките права в новините Преглеждане на медиите,  2 45 Общи човешки права  Медии и Интернет   110
   направа на плакат, обсъждане
16 Съвременна  приказка  Разказване на история/приказка,  2 60 Дискриминация Образование и отдих Насилие  113
   обсъждане
17 Най-важно за кого?  Определяне на приоритети, 3 60 Общи човешки права     118
   постигане на консенсус, обсъждане
18 Вселената на моите права Артистична дейност  3 2x60 Общи човешки права     122
19 Имало едно време  Разказване на история/приказка,  2 40 Демокрация  Дискриминация Равенство  125
   обсъждане         между половете
20 Картинни игри  Игра с картини  2 30 Дискриминация Общи човешки права Медии и Интернет 130
21 Да измислим начини   Създаване на снимки на хора,  1 60 Насилие      133
    за справяне с насилието обсъждане
22 Куклени истории  Драматизация на приказка 2 120 Общи човешки права     135
   с кукли, обсъждане
23 Картата на правата  Рисуване, анализ, обсъждане 2-3 60 Общи човешки права     138
24 Правата на заека  Използване на въображението,  1 30 Общи човешки права     141
   брейнсторминг, обсъждане
25 Червен предупредителен сигнал Активна групова игра на открито 2 60 Общи човешки права     143
26 Мобилни права  Творческа дейност  2 120-180 Общи човешки права    Равенство  148
            между половете
27 Плаване до нови земи  Определяне на приоритети, 1 45 Общи човешки права     152
   обсъждане
28 Безмълвният говорител Ролева игра, игра за познаване 2 45 Дискриминация  Здраве и благополучие Участие  160
29 Крачка напред  Ролева игра,симулация,обсъждане  2 60 Общи човешки права  Дискриминация Бедност и   163
            социално изолация
30 Битката за портокала  Групово състезание и обсъждане 1 30   Мир и сигурност за хората  169
31 Невидимите идват  Активно групово състезание 2 120-1/2ден Дискриминация     171
32 Водни капки  Игра, обсъждане  2 60   Околна среда  Общи човешки права 176
33 Ние сме семейство  Рисуване, обсъждане  2 60 Дискриминация Семейство и  Равенство между 180 
          алтернативни грижи половете
34 Какъв прекрасен свят  Рисуване, обсъждане  1 50 Дискриминация  Околна среда Бедност и  182
            социално изолация
35 Какво харесвам и какво правя Назоваване на предпочитания, 2 45 Дискриминация Семейство и  Равенство между 185
   обсъждане        алтернативни грижи половете
36 Ами ако...?  Анализ, обсъждане, драматизация 3 60 Общи човешки права Образование и отдих Бедност и  187
            социално изолация
37 Каква е позицията ти?  Обсъждане с движение   1 30-40 Общи човешки права    Участие  192
38 Кой е зад мен?  Игра с картини,обсъждане  2 30 Общи човешки права  Дискриминация Медии и Интернет 195
39 Кой трябва да взема решенията? Вземане на решения, обсъждане 2 45 Семейство и  Участие и грижи   198
        алтернативни
40 Думите, които нараняват Изготвяне на списък, определяне 2 60 Дискриминация Равенство между Насилие  202
   на приоритети, обсъждане 2 60   половете
41 Световен летен лагер  Определяне на приоритети, водене  2-3 45-60 Дискриминация   Общи човешки права 205
   на преговори, обсъждане 
42 Забдерфилио  Разказване на история/приказка,  1 35
   дейност за обмисляне   1 35 Общи човешки права  Дискриминация   209

ІV.  УПРАЖНЕНИЯ 
Резюме на упражненията

№   Заглавие   Тип дейност                               Сложност Време-
траене Теми   Теми Теми Стр. 
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1. Тяло на знанието

Теми Дискриминация, Образование и отдих. Здраве и благополучие
Ниво на сложност Ниво 1

Възраст 7-13 години
Продължителност 2 x 60-минутни сесии
Размер на групата 4-30 деца

Тип дейност Изготвяне на колаж, обсъждане
Обща информация Децата попълват контур на тяло със знания и умения, свързани с различните части 

на тялото. Обсъждат как да придобият тези знания и какво се случва, ако човек няма 
възможност или права, или ако част от тялото му не е развита, както трябва.

Задачи • Откриване на собствените възможности и знания, и тези на другите
• Подобряване на познаването на начините и местата за учене
• Обсъждане правото на образование
• Получаване на знания за хората с различни физически способности

Подготовка • Събиране на списания. 
Материали • Големи листове хартия

• Маркери
• Списания за изрязване на снимки
• Ножици, лепило и други материали за изготвяне на колаж

Инструкции

Сесия 1:

1. Представете темата, като напомните на децата, че имат човешко право да могат да учат 
и да се развиват колкото се може повече. Обърнете внимание на факта, че те вече прите-
жават значителни познания и умения, за които вероятно дори не си помислят. Помолете 
ги, например, да назоват няколко нещата, които знаят как да правят, които не са умеели, 
когато са били на пет или шест години (напр. да четат, да пишат, да броят пари, да познават 
часа). Обяснете, че тази дейност ще разглежда правото да учат и да се развиват.

2. Разделете децата на групи по четири и дайте на всяка група лист хартия, достатъчно голям 
за изрисуване на контура на тялото на едно от децата, и материали за изготвяне на колаж. 
Обяснете дейността:
а. Всяка група рисува фигура на дете в естествен ръст.
б. След това помислете какво знаете и какво умеете най-добре. Помислете от коя част на 

тялото се нуждаете за всяко нещо, което знаете или умеете. Включете физически (напр. 
пеене, каране на колело), умствени (напр. решаване на задачи, помнене на вицове) и 
личностни умения (напр. пазене на тайна, способност за приятелство).

в. След това направете това знание или способност видими: нарисувайте, оцветете, за-
пишете или залепете изображения, които представляват тези умения или знания върху 
част от тялото, която ползвате. Например, ако можете добре да играете футбол, може да 
нарисувате футболна топка на крака на фигурата (или на главата?); ако умеете да четете 
добре, можете да изрежете книга от хартия и да я залепите близо д очите или главата 
на фигурата; ако пеете добре, може да изобразите музикални ноти, които да излизат от 
устата на фигурата).

г. Помислете и за други неща, които знаете и умеете, а не само за това, което ви се отдава 
най-добре.

3. Оставете децата да поработят по тази задача докато фигурата им не бъде почти изцяло 
запълнена с рисунки / картини / снимки / заявления и т.н. 
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4. Съберете децата на едно място и накарайте всяка група да ‚представи‘ тяхното ‚дете‘ 
пред другите, като обясни някои от уменията и знанията, представени на фигурата. Ако е 
възможно, оставете фигурите на стената до следващата сесия.

Сесия 2:

1. Поискайте от децата да съберат фигурите си и да се върнат в предишните си малки групи. 
Дайте следните инструкции:
а. Помислете отново за знанията и уменията, които сте илюстрирали върху вашата фигу-

ра. Как сте придобили тези знания и умения? Кое място или кой човек, институция или 
ситуация са ви помогнали да научите тези неща? Например, може да сте се научили как 
да плетете или играете карти, от своя баба или дядо, може да сте научили определена 
игра от децата в квартала, или да сте научили за историята на страната си в училище.

б. Когато можете да установите, откъде сте получили определени знания или умения, на-
чертайте стрелка от представеното умение, до края на листа и запишете източника на 
знанията.

2. Съберете отново децата и ги помолете да представят резултатите пред цялата група. Оп-
ишете източниците на знания, когато децата ги споменават, като слагате отметка на тези 
източници, при всяко споменаване.

Обсъждане на резултатите и оценка

1. Обсъдете резултатите от дейността като задавате въпроси, като следните:
а. Лесно ли се сетихте за неща, които можете да правите?
б. Има ли големи разлики между колажите?
в. Забравихте ли да посочите някое важно умение върху колажа?
г. Винаги ли помните как сте придобили определени умения / способности?
д. Всеки път ли само един човек/едно място е помогнало да научите това, което знаете?
е. Защо, според вас, ви попитах откъде сте придобили тези знания или умения?

2. Отнесете дейността към човешките права, като задавате въпроси, като следните:
а. Мислите ли, че всички деца могат да научат нещата, които споменахте? Защо или защо 

не?
б. От кои хора или институции се нуждаят децата, за да могат да научат тези неща?
в. По-важни ли са някои хора и институции от други (напр. училището по-важно ли е от 

спортните клубове)?
г. Какво би станало, ако някои от източници на учене липсваха?

i. Например, ами ако нямаше училище? Как децата щяха да се научат да четат и пишат? 
Какво ще стане, ако не научите тези умения? Това важно ли е? Как може това да по-
влияе на остатъка от живота им?

ii. Например, ако нямаше други деца с които да играят, роднини, от които да се учиш или 
младежки групи или клубове?

iii. Например, ако детето има увреждания и не може да ходи на училище или да участва 
в клубове, или да си играя с други деца?

д. Вие свързахте различна част от тялото си, с различни познания и и умения. Какво би 
станало, ако някое дете има увреждания и не може да използва тази част от тялото си? 
Има ли други начини за правене на нещата и за учене? Как може дете с инвалидност да 
развие други способности?

е. Познавате ли някого с ограничени възможности за учене? Според вас как се справя този 
човек? Помагате ли му?

ж. Защо, според вас, децата имат човешкото право да учат и да се развиват?
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Предложения за последващи дейности

● Закачете колажите на стената, така че децата и другите хора да могат да ги виждат.
● Упражненията „СЪС ЗАВЪРЗАНИ ОЧИ“, СТР. 67, и „БЕЗМЪЛВНИЯ ГОВОРИТЕЛ“, СТР. 160, насърчават 

децата да помислят за това, как биха се справили с инвалидност. „СКЪПО ДНЕВНИЧЕ“, СТР. 99, 
кара децата да обмислят едно и също нещо, но погледнато през очите на три различни 
деца, едно със затруднения в ученето и едно с хронично заболяване.

Идеи за действия

● Поканете някого със затруднения в ученето или НПО, която се занимава с тази таргет група 
за да обсъдите затрудненията при ученето и алтернативните стратегии за учене с децата.

● Представете концепцията за начините на учене с децата (Виж Глава III., стр. 37), набле-
гнете на това, че съществуват много различни видове интелигентност и начини за учене. 
Насърчавайте децата да определят собствените си начини на учене и тези начини, които 
са по-лесни или по-сложни за тях. Опитайте се да разработите с децата стратегии за това 
как да си помагат един на друг при ученето.

Съвети за фасилитатора

● Тази дейност може да се проведе и като децата работят върху индивидуални фигури или 
работят по двойки.

● Насърчавайте децата да дадат име на своя „човек“ и да напишат неговото или нейното име 
на колажа, както и имената на всички членове на групата.

● Някои деца може да изпитат трудности да си спомнят, кога са научили нещо, особено 
ако са го научили от лице, извън системата на формалното образование. Напомнете им 
че учат много един от друг, както и от роднини и други близки възрастни. Помогнете им 
да  разберат, че контактът с други деца е важен източник на учене, от който едно дете с 
увреждания може да е лишено. Не е необходимо да се опише и разпредели всяко умение, 
записано от децата! Целта е децата да получат възможност да оценят значението на мно-
го източници на учене и развитие.

● При обсъждането на резултатите, помогнете на децата да направят връзката между начи-
на, по който са придобили определени знания или умения и какво се случва, ако едно дете 
няма достъп до такива места, институции, хора или ситуации.

● Наблегнете на това, че всеки има еднакво право да учи, въпреки че не всеки може да учи 
по един и същ начин.
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2. Конституция за нашата група
Кой е отговорен за моите права?

Теми Гражданство, Демокрация, Участие
Ниво на сложност Ниво 3

Възраст 10-13 години
Продължителност Фаза 1:60-90 минути; Фаза 2:30-45 минути
Размер на групата 10-30 деца

Тип дейност Обсъждане, изграждане на консенсус, представяне на правила
Обща информация Деца разработват ‘конституция’ на групата, като посочват своите права и 

задължения
Задачи • Разбиране на връзката между правата и задълженията

• Обвързване на правата и задълженията в ежедневния живот 
• Подчертаване на участието в създаването и защитаването на права
• Създаване на приет от всички набор правила и задължения за групата

Подготовка Няма
Материали • Молив и хартия за всеки участник

• Табло и маркери
• Допълнителни материали: Копия от адаптираната КПД

Инструкции

Първа фаза
● Проучете опита на децата и разбирането им за правилата и задълженията, като започнете 

с някои ограничения, които вече ясно разбират. Поискайте от тях да завършат изречения, 
като: „Нямам право да……, тъй като…. (напр. Нямам право да удрям хората, когато съм 
ядосан, защото .../Нямам право да се отнасям с хората несправедливо.). Запишете тези 
изречения и накарайте децата да преобразуват изреченията от отрицателни в положител-
ни (напр. Имам право да не бъда удрян /Имам право с мен да се отнасят справедливо.).

● Когато децата разберат процеса по създаване на положителни правила, като тези, разде-
лете ги на малки групи по четири или пет. Дайте на всяка група хартия и маркери. Обяс-
нете, че:
▪ Всяка малка група трябва да разработи три или четири основни правила за цялата група.
▪ Те трябва да използват фразата „Всеки има право да...“ (напр. Всеки има право да участ-

ва.).
▪ Могат да запишат съответното изречение, като право, единствено ако всички в групата 

са съгласни.
▪ Целта не е да се запишат възможно най-голям брой правила, а правила, които всички 

приемат.
● Съберете отново цялата група и поискайте от всяка малка група да представи своите пра-

вила. Запишете ги в таблица, като тази показана по-долу.
▪ Първо попитайте за правата, идентифицирани от групите. Комбинирайте сходните пра-

ва, като искате одобрение от страна на групата, при промяна на формулировката. Запи-
шете тези права в таблицата, в колоната „Права“.

▪ След като запишете дадено право, попитайте какво задължение има всяко от децата, 
за да се увери, че всички се ползват от това право. Запишете отговорите в колоната 
„Задължения“, до съответното право, като използвате формулировки, като, „Мое задъл-
жение е да...“, или „Аз трябва...“.

● След това попитайте с какво задължение е свързано всяко право. Запишете това до пър-
воначалното изявление, като използвате първо лице (напр. Аз имам задължението да не 
изключвам никого от участие).
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КОНСТИТУЦИЯ

ПРАВА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Всеки има право с него да се отнасят справедливо. 
Всеки има право да изразява мнение.

Мое задължение е да се отнасям справедливо с 
всички.
Трябва да давам на всеки право да изразява мнение.

● След като включите всички права и задължения, описани от малките групи, поискайте от 
децата to да прегледат своя проект за конституция.
▪ Отбележете че е по-добре да има няколко добри правила, отколкото много не чак толко-

ва добри. Възможно ли е комбиниране на някои от тези права и задължения? Може ли 
някои да бъдат елиминирани?

▪ Има ли други права и задължения, които трябва да бъдат добавени?
● Когато списъците с права и задължения бъдат завършени, попитайте децата дали могат 

да използват тези твърдения, като вид „конституция“ на тяхната група.
▪ Желаят ли да спазват правилата, които сами са изработили?
▪ Кой носи отговорност за гарантиране на спазването на тази „конституция“ от всички?
▪ Какво ще се случи, ако някой наруши някое право?
▪ Трябва ли да има последствия, при неспазване на правилата? Защо?

● След като достигнете до окончателна версия на „конституцията“, изгответе един екзем-
пляр на чисто и го окачете на видимо място. Обяснете, че това ще бъдат правилата, когато 
играем и работим заедно, както за децата, така и за възрастните.

● Завършете обсъждането, като подчертаете, че правилата и задълженията ни помагат да 
живеем заедно по начин, при който правата на всички се спазват. Правилата защитават 
нашите права (напр. участваме, да имаме мнение, да се учим, да играем и т.н.), осигуря-
ват нашата безопасност и здраве, като ни дават и задължения да спазваме правата на 
другите.

Обсъждане на резултатите и оценка

1. Помолете децата да обсъдите впечатленията им от тази дейност.
а. За вашата малка група беше ли лесно да изготвите списъка с права? Беше ли лесно да 

изготвите списъка със задължения?
б. Беше ли лесно да работите заедно в група? Избройте някои от предимствата и недоста-

тъците от съвместната работа в група?
в .Имаше ли идеи за права, които не бяха приети от цялата група? Защо?
г. Как постъпихте с идеите, които не бяха приети? Някой опита ли се да убеди останалите 

в групата да приемат идеята? Имаше ли идеи, които бяха преразгледани?
д. Какво научихте за себе си в тази дейност? Какво научихте за правилата и задължения-

та?
е. Научихте ли нещо за демокрацията?

2. Обсъдете предназначението на правилата и задълженията като задавате въпроси, като 
описаните по-долу, записвате отговорите.
а. Какви правила имате в живота си (напр. у дома, в училище, на други места)? Кой е из-

мислил тези правила?
б. Какви задължения имате? Кой е наложил тези задължения?
в. Възрастните имат ли свои правила и задължения? Те откъде са се взели?
г. Защо всички имаме правила и задължения? Имаме ли нужда от тях?
д. Какво се случва, ако някой не спазва правилата? Трябва ли да има последствия, ако 

някой не спазва правилата? Защо?
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3. Обсъдете налагането на спазването на правата и задължения, като задавате въпроси, 
като следните:
а. След като се договорихте за правата и задълженията, как ще се уверите, че всички ги 

спазват?
б. Кой има задължението да гарантира спазването на тези права?
в. Трябва ли да има последствия за човек, който не спазва правилата? Кой трябва да реши 

какви да бъдат последствията?

Втора фаза
1. Няколко дни или седмици след изготвянето на Конституцията, поискайте от децата да я 

обсъдят. Изтъкнете, че често законите трябва да бъдат усъвършенствани, премахвани или 
добавяни.
а. Все още ли има съгласие по правата и задълженията, разработени по-рано?
б. Някои задължения по-трудни ли са за изпълнение от други? Защо?
в. Има ли нещо в тяхната Конституция, което трябва да бъде променено? Премахнато? 

Добавено?
2. Обсъдете налагането на изпълнението на правилата и задълженията, като задавате въ-

проси, като следните:
а. Някои права бяха ли нарушавани по-често от други? Защо?
б. Кой поема отговорност за следенето на спазването на тези права?
в. Кой решава, какво трябва да се случи, ако някой наруши някое от правилата на групата?
г. Трябва ли групата да работи заедно за определяне на последствия за нарушаване на 

правилата?

Обсъждане на резултатите и оценка

● Обсъдете, какво означава да има правила за групата, които са разработени от самата гру-
па. Отнесете този процес към начина, по който се разработват законите при демокрацията.
▪ Наличието на конституция за нашата група помага ли?
▪ С какво допринася това, че групата сама е разработила правила си?

Предложения за последващи дейности

● Може би е удачно всяко дете да получи и задържи копие от „конституцията“ на групата.
● При възникване на конфликти или проблеми в групата, опитайте се да използвате консти-

туцията на групата за да ги разрешите. Проблемите от реалния живот често помагат за 
установяване на необходимостта от промяна в „конституцията“.

● Може да придвижите Фаза 2, Стъпка 2 още по-далеч, като позволите на децата да разра-
ботят заедно някои последствия за нарушаване на правилата.

● Раздайте на децата копия от адаптираната КПД, стр. 296. Поискайте от тях да сравнят 
своята конституция с този документ за правата на всички деца по света. Има ли права и съ-
ответстващи им задължения в КПД, които биха желали да добавят в своята Конституция?

● При по-големите деца, обсъдете защо децата се нуждаят от специална конвенция, която 
определя техните права. Децата имат ли различни човешки права от тези на възрастните? 
Различни задължения? Помогнете на децата да разберат взаимовръзката между задъл-
женията и принципа на КПД за възможности за развитие.

● „ВСЕКИ ГЛАС Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ“, СТР. 103, която ангажира децата в процеса на демократично взе-
мане на решения, може да бъде приложена преди или след тази дейност.
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Идеи за действия

● Поискайте от децата да установят, дали тяхното училище, отбор или клуб има въведени 
правила или политики и процедури, които защитават правата на децата и дали тези пра-
вила съдържат и техните задължения. Ако това е така, поискайте от децата да оценят 
съответните правила:
▪ Кой ги е въвел?
▪ Приемате ли тези правила?
▪ Могат ли да бъдат променяни? Ако да, как?
▪ Какво се случва, ако правилата бъдат нарушени?

Съвети за фасилитатора

● Някои деца може да не са запознати с думата или концепцията за „конституция“. Може да 
решите да не ползвате тази дума (Фаза 1, Стъпка 4) и просто да наречете документа „пра-
вилата и задълженията на нашата група“. От друга страна, може да решите да предста-
вите концепцията за конституция преди тази дейност, като поискате от децата да намерят 
отговори на следните въпроси:
▪ Нашата държава има ли конституция?
▪ Какво пише в нашата конституция?
▪ Кой я е написал? Кога е написана?
▪ Кой следи, дали Конституцията се спазва?
▪ Какво се случва, ако някой не спазва нашата конституция?

● Много деца имат негативно отношение към правилата, тъй като ги приемат единствено 
като ограничаване на тяхната свобода. Може да се наложи да прекарате известно време в 
обсъждане и даване на примери за това, как се нуждаем от правила за да живеем заедно.

● Възможно е малките деца да се нуждаят от помощ за да разграничат задълженията, в сми-
съла на лични задължения спрямо други (напр. редуване, уважаване на разликите, въз-
държане от насилие) от ограниченията или задачите, възложени им от възрастните (напр. 
миене на зъбите, оправяне на леглото, вдигане на ръка в училище, писане на домашни).

● Наблегнете на връзката между правата и ролите /задълженията на всеки човек, както на 
възрастните, така и на децата. Включете задължението за налагане спазването на прави-
лата, както и тяхното спазване.

Адаптации

1. За да направите тази дейност по-опростена за по-малките деца, погрижете се цялата 
дейност да е конкретна:
а. При обсъжданията се придържайте към правата и задълженията.
б. Не допускайте усложняване на правилата, тяхното прилагане и отговорността за при-

лагането им.
2. При по-големите деца можете да навлезете по-дълбоко в абстрактната връзка между пра-

вата, правилата и задълженията, като обсъдите въпроси, като тези по-долу: 
а. Каква е връзката между правата и правилата?
б. Каква е разликата между правилата и задълженията?
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3. Календар на човешките права
Всеки ден от годината е ден на човешките права!

Теми Общи човешки права
Ниво на сложност Ниво 2

Възраст 8-13 години
Продължителност 120 минути за изработване на календара; допълнителни сесии всеки месец
Размер на групата 2-24 деца

Тип дейност Рисуване, оцветяване, рязане, графично представяне на информация 
Обща информация Изработване на календар на групата за отбелязване на важни дати за човешките права 

Задачи • Повишаване на общата информираност за многото аспекти на човешките права
• Повишаване на информираността за отделните времеви периоди (напр. месеци, 
седмици, дни от седмицата) и специалните празници 
• Подобряване на уменията за планиране
• Развиване на въображение за създаване на празници

Подготовка • Пригответе по една страница на календар за всеки месец с дните на седмицата, 
записани в колонки.
• Пригответе и копие от списък със „Специални дни, които трябва да помним„  за всяка 
група.
• Хартиен квадрат с надпис ‚РОЖДЕН ДЕН!‘ за всеки член на групата - дете и възрастен.

Материали • 12 листа хартия A4, ако е възможно – ламинирани или поставени върху картон 
• Копия от материали за раздаване „Специални дни, които трябва да помним„
• Химикалки, маркери или цветни моливи за всяка група 
• Тиксо, лепило или велкро (американски цип)
• Хартиен квадрат с надпис „РОЖДЕН ДЕН!” за всяко дете и фасилитатор
• Допълнителни материали: допълнителни пособия за рисуване, малък календар, 
копия от адаптираната за деца КПД (виж Материали за раздаване)

Инструкции

1. Обяснете на децата, че ще изработят календар, който ще им помогне да знаят кога пред-
стоят специални дни, особено тези, свързани с човешките права.

2. Обсъдете с децата какво има в Compasito?т човешките права и обяснете (ако още не зна-
ят това), че съществуват и права на децата. Поискайте от децата да посочат примери за 
права на детето и, ако е необходимо – дайте и свои примери.

3. Попитайте децата дали знаят специални дни, които могат да бъдат свързани с човешките 
права на децата. Попитайте за други празници и накарайте децата да ги отнесат към права 
на децата или общи човешки права (напр. религиозните празници могат да бъдат свърза-
ни със Свободата на мисълта, на съвестта и на вероизповеданията; националните праз-
ници – с правото на гражданство; културните празници – с правото на култура). Направете 
списък с изброените празници и права. Мотивирайте децата да бъдат креативни и да се 
сетят за дни, които могат да бъдат свързани с човешките права. Насърчете ги да налучк-
ват. След което раздайте списък със „специални дни, които трябва да помним“. Добавете 
и други празници, които са били споменати при обсъждането. Обсъдете как тези празници 
могат да бъдат празнувани, за да се покаже тяхното значение за човешките права.

Разделете децата на четири групи и разпределете по три месеца от година за работа от 
всяка група. Дайте на всяка група три календарни листа, материали за оцветяване, цветна 
хартия и други материали, необходими за попълване на календарите.
4. Обяснете инструкциите:

а. Първо впишете датите на всеки месец
б. След това запишете имената на важните празници, които се падат през този месец и 

декорирайте съответните квадратчета, за да изпъкне празникът. Декорацията трябва 
да бъде свързана с темата на празника и/или с въпросното човешко право. Ако даден 
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празник продължава повече от един ден, отбележете всеки ден, на който се чества съот-
ветния празник. Включете училищните ваканции.

в. След това направете капаче, на което да пише „ПРАЗНИК“ за съответните специални 
дни, така че при повдигане на капачето да предизвика изненада; прикрепете капачето с 
Велкро или тиксо.

5. Когато страниците бъдат завършени, поставете ги на стената, така че всички да могат да 
ги виждат. Обяснете, че някои много важни празници са пропуснати.

6. Дайте на всяко дете по едно квадратче, на което е написано „РОЖДЕН ДЕН!“. Помолете 
всяко дете да отиде до календарната страница с неговия/нейния рожден ден, да напише 
„Рожден ден на …… ‚ върху съответния ден от календара и да постави върху деня квадрат-
чето с надпис „РОЖДЕН ДЕН)!“ (закрепено с тиксо, така че да може да бъде повдигано или 
махано). Щом тази задача бъде изпълнена, попитайте защо рождените дни  са свързани 
с човешките права и обяснете, че всеки има човешкото право на живот и собствено име.

Обсъждане на резултатите и оценка

1. Обсъдете дейността, като използвате въпроси от типа на:
а. Хареса ли ви тази дейност?
б. Какво научихте за календара? А за човешките права?
в. Кои от тези специални дни очаквате с нетърпение? Защо?

2. Изтъкнете, че независимо, че празнуваме тези специални дни, ние се ползваме от човеш-
ките права всеки ден. Задавайте въпроси, например:
а. От кои човешки права се ползвате всеки ден? От кое човешко право или права се полз-

вате в момента?
б. Всяко дете ли има тези права? Всяко дете ли има възможност да се ползва от тях?
в. Какво можем да направим, за да се уверим, че правата на всяко дете са защитени? Чия 

работа е това?
г. В началото на всеки месец обръщайте внимание на новата страница от календара.

3. Махнете капачетата, за да разкриете предстоящите събития.
а. Обяснете смисъла на празника като направите връзка с човешките права.
б. Планирайте заедно как ще отпразнувате всеки от празниците.

Предложения за последващи дейности

През седмицата на специален ден на човешките права, изберете дейност в COMPASITO, която 
се занимава с проблеми, свързани с конкретния празник. Използвайте тематичната таблица 
на стр. 58, за да си помогнете за избора.

Идеи за действия

● Помолете децата да планирате как ще отпразнувате специалните дни, включително рож-
дените дни.

● Децата може да искат да отпразнуват някои празници, като Деня на човешките права или 
Деня на правата на децата, в цялата общност.

Съвети за фасилитатора

● Не възпроизвеждайте задачия списък със специални дни, а изберете дните, които са при-
ложими към вашата група, дори и ако децата все още не са запознати със съответния 
празник. Отбелязаните със звездичка дни са от особено значение за децата и/или човеш-
ките права.

● Движете се сред групите докато те работят по календара, за да се уверите, че децата раз-
бират значението на всеки празник, по който работят.
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● Ако включите национални или културни и религиозни празници, уверете се, че сте вклю-
чили всички празници, чествани от семействата и общностите на децата в групата. Ако 
изпитвате съмнения, помолете децата да донесат списък от вкъщи.

● За да сте сигурни, че рождените дни на всички деца ще бъдат чествани по еднакъв начин, 
разработете ритуал на групата с едни и същи привилегии, признания или почерпки за рож-
дения ден на всяко дете. В зависимост от местната култура, може да използвате имения 
ден на децата, вместо техния рожден ден.

● Търсете начини да направите календара жизнерадостен и декоративен. Насърчавайте 
използването на подходящи символи за всеки празник и имена на други езици, когато е 
удачно.

● Адаптации:
▪ За по-малки деца:

• Нека копират дните в месеца от календар. Обърнете внимание на факта, че различ-
ните месеци имат 28/29, 30 или 31 дни и поради тази причина месеците не винаги 
започват в един и същ ден от седмицата.

• Дайте им календар с вписани дни и поискайте от тях да добавят само специалните дни.
▪ При по-големи деца: дайте им копия от адаптираната за деца версия на КПД и/или УДЧП 

и ги накарайте да свържат празниците на своите страници с конкретни членове от доку-
мента.

 МАТЕРИАЛИ ЗА РАЗДАВАНЕ:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „ДНИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПОМНИМ„

1-и януари Световен ден на мира
21 март Световен ден на гората
22 март Световен ден на водата
7 април Световен ден на здравето

22 април Ден на земята
1 май Международен ден на труда
8 май Световен ден на червения кръст и червения полумесец 
9 май Ден на Европа

15 май Международен ден на семейството 
1 юни Световен ден на детето *
 5 юни Световен ден на околната среда 

21 юни Световен ден на мира и молитвата 
7 август Ден на образованието

8 септември Световен ден на грамотността 
1 октомври Световен ден на музиката
5 октомври Световен ден на учителите

16 октомври Световен ден на храната 
25 октомври Ден на ООН

9 ноември Ден против расизма 
16 ноември Международен ден за толерантност 
20 ноември Всеобщ ден на децата 
3 декември Международен ден на хората с увреждания 

10 декември Ден на човешките права *

•Децата се честват както на 1 юни, Международен ден на детето, и 20 ноември - Всеобщ 
ден на децата, денят, който се спазва от ООН и ЮНЕСКО. Освен това, много държави 

имат свой собствен ден на детето.
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МАТЕРИАЛИ ЗА РАЗДАВАНЕ: КАЛЕНДАРЕН ЛИСТ
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4.  Популяризиране на Човешките права
Да разкажем на света за човешките права!

Теми Общи човешки права, които могат да бъдат адаптирани към всяка 
тема. Медии и Интернет

Ниво на сложност Ниво 3

Възраст 10-13 години

Размер на групата 4-24 деца

Продължителност 120-180 мин

Тип дейност Разказване на история/приказка, рисуване, писане

Обща информация Децата разработват телевизионна реклама за човешките права на 
децата

Задачи • Развиване на умения за критично мислене относно рекламите и 
медиите 
• Упражняване на креативност и комуникационни умения
• Разработване на идеи за това как да се промотират човешките 
права на децата
• Задълбочаване на разбирането за човешките права

Подготовка • Ако е възможно, осигурете видео оборудване за записване на ре-
кламите 

Материали • Хартия и пособия за рисуване

Инструкции

1. Разделете децата на групи по три или четири. Обяснете, че тяхната група е била помоле-
на да рекламира човешките права на децата. Те ще трябва да изготвят реклама за теле-
визията, с продължителност от една то три минути, чрез която да запознаят хората с тези 
права и/или да ги накарат да разберат.

2. Накарайте децата да опишат реклами по телевизията, които са привлекли тяхното вни-
мание. Проведете брейносторминг за елементите на добрите реклами (напр. хитроумни 
фрази, звукови ефекти, музика, хумор, сериозно послание).

3. Обсъдете каква аудитория ще е подходяща за тяхната реклама. Тя е насочена към деца, 
родители, учители, широката общественост или всички тях? Обсъдете начини, по които 
рекламата може да стане привлекателна за избраната аудитория.

4. Обяснете, че всяка група трябва да избере право, което желае да рекламира, и аудитори-
ята, до която трябва да достигне рекламата. Насърчавайте ги да изберат право, което счи-
тат, че хората наистина трябва да познават и да определят хората, които наистина трябва 
да бъдат запознати с това право. Помолете по един човек от всяка група да ви съобщи 
съответното право и аудиторията, която са избрали.

5. След като групата избере право, участниците в нея трябва да разработят идея за това как 
да го рекламират. Насърчавайте ги да разгледат множество различни начини за предста-
вяне на правото (напр. история, която ще изиграят, песен, която пеят, анимационен филм, 
за който да нарисуват сториборд). Напомнете им, че клипът ще бъде предназначен за 
телевизията, така че трябва да е визуално интересен и в него да има действие, а не само 
„говорещи глави“. Не трябва да бъде твърде сложен, така че да може да бъде представен 
в по-малко от три минути.

6. Обикаляйте из групите, за да следите техния напредък. След като дадена група завърши 
рекламата си, поискайте от тях да я озаглавят и да започнат да я упражняват.

7. Когато групите са готови с планирането на рекламите си, съберете цялата група заедно 
за да споделят своите идеи и да получат обратна връзка от другите. Помолете всяка група 
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да обясни своето право, своята аудитория, и своите идеи. Ако са готови, могат дори да се 
опитат да изпълнят рекламата си. След всяко описание или изпълнение, насърчавайте 
конструктивни предложения и обратна връзка, като задавате въпроси, например:
а. Идеята ще допадне ли на избраната аудитория?
б. Ще предаде ли ясно идеята за правото?
в. Какво харесвате в тези идеи?
г. Можете ли да дадете предложения за подобрение?

8. Дайте на групите време да подобрят и репетират рекламите си.
9. Поискайте от членовете на всяка група да представят своята реклама и планове един 

пред друг.

Обсъждане на резултатите и оценка

1. Обсъдете резултатите от дейността, като задавате въпроси, например:
а. Бяха ли някои части от тази дейност особено трудни? Или особено забавни?
б. Научихте ли нещо за това как се правят реклами?
в. Трудно ли беше да мислите в образи, а не само в думи?
г. Трудно ли беше да мислите за това как да достигнете до определена аудитория?
д. Рекламите винаги ли са позитивни? Защо да или защо не?
е. Какво научихте от другите сторибордове?
ж. Тази дейност ще промени ли начина, по  който гледате на телевизията?

2. Отнесете дейността към човешките права, като задавате въпроси, например:
 
Предложения и последващи действия

1. Обяснете, че много рекламни кампании комбинират телевизионните реклами с графични 
реклами в печатни медии, като списания или вестници, или постери за будки, автобуси и 
други обществени места. Започнете, като поискате от децата да прегледат печатни медии 
или да се огледат в своя квартал, за да открият реклами, които харесват и да обсъдят 
какво ги прави привлекателни. След това помолете децата да разработят двуизмерна, 
графична реклама, за съответното право. Ако разполагате с нужната технология, тези гра-
фични реклами могат да бъдат създадени на компютър. Направете изложба с тези рекла-
ми за детския център или училището на децата.

2. Обърнете внимание на факта, че много рекламни кампании разчитат на известни гово-
рители. Попитайте децата за примери от техния опит. Кого биха желали да представят и/
или да включат в рекламата си? Защо смятат, че съответният човек би бил подходящ за 
правото или аудиторията, които са избрали?

3. Обсъдете с децата какво би било да се направи по-дълъг клип за човешките права, в който 
се разказва история.
а. По какво ще се различава от рекламата?
б. Кои аспекти от историята биха били важни (напр. добра история; практически съображе-

ния, като разходите; послание за човешките права)?
в. Кои аспекти на предложения клип биха били важни (напр. нужда от актьори, освен деца, 

в групата, множество декори и костюми, опасни сцени)?

Идеи за действия

● Ако е възможно, направете действителни клипове на рекламите! Може да получите техни-
ческа помощ за осветлението и озвучаването, както и да наемете оборудване от местни 
телевизии или филмови училища. Дори и един лош клип може да бъде поучително прежи-
вяване.
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● Ако не е възможно да заснемете клип, можете да изпълните историите, все едно ги сни-
мате. Някои от тези реклами могат да се окажат ярък урок по човешки права за други деца 
или родители.

● Насърчавайте децата да критикуват рекламите, които гледат по телевизията.
▪ Защо са пуснати по телевизията?
▪ Коя е целевата аудитория?
▪ Какви са посланията?
▪ Каква е желаната реакция на зрителите?

Съвети към фасилитатора

● Това е сложна дейност, която може да накара децата да използват нови умения (напр. 
писане на диалог или песни, разработване на сториборд). Фасилитаторът трябва да на-
блюдава внимателно напредъка на децата, като им помага при работата.

● Някои групи ще се окажат по-бързи от други. Ако дадена група изцяло приключи със зада-
чата, дайте им индивидуални инструкции за следващата стъпка. Дайте им много време за 
упражнения, репетиции и редактиране след получаване на обратната връзка.

● Използвайте дейността, за да насърчите критичното мислене към рекламата и нейните 
задачи.

● Използвайте дейността за упражняване на умението за правене и приемане на конструк-
тивна критика.

Адаптиране

Тази дейност изисква познаване на човешките права по принцип и, в частност на КПД. Може 
да започнете с брейнсторминг за човешките права, за да установите колко запознати са 
децата с човешките права. Ако имат нужда от повече информация за успешно прилагане на 
дейността, започнете с въвеждаща дейност, напр. „НАСТОЛНИ ИГРИ“, СТР. 70, или „ВСЕЛЕНАТА НА 
МОИТЕ ПРАВА“, СТР. 122. За да запознаете децата с КПД, можете също да възложите на всяко 
дете някой член от КПД и поискайте да го илюстрира; след това накарайте всяко дете да 
прочете своя член и да обяснят илюстрациите си.
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5. Сляпа баба
Не гледай, само слушай!

Теми Дискриминация, Здраве и благополучие. Участие

Ниво на сложност Ниво 1

Възраст 6-8 години

Продължителност 45+ минути

Размер на групата 4-20 деца

Тип дейност Симулация, обсъждане

Обща информация Деца със завързани очи се опитват да облекат хартиена кукла

Задачи • Да разбират специалните права и нужди на децата с увреждания
• Развиване на сътрудничеството и различните форми на комуникация в 
групата

Подготовка • Изработете фигури /хартиени кукли на дете върху хартия или картон за 
всеки 4 деца
• Поставете ги на стената
• Пригответе комплекти обичайни хартиени дрехи за всяка фигура
• Организирайте комплект материали (фигура, дрехи, шал) за всяка група

Материали • 1 шал за всеки екип от 4 деца
• Хартия или картон за фигури и дрехи
• Тиксо, кабъри за табло или друго средство за закрепване на дрехите 
върху фигурите

Инструкции

1. Попитайте децата дали познават някого с инвалидност. Какви са някои от видовете увреж-
дане, които хората може да имат?

2. Попитайте децата дали са се чудили някога какво е да си сляп? Обяснете, че тази дейност 
ще им даде идея за преживяванията на някой, който действително има увреждане.

3. Разделете децата на групи по четири. Покажете им хартиените кукли и комплектите дрехи 
за всяка от тях. Обяснете, че всеки член на групата по ред ще трябва да облече хартиена-
та кукла докато е със завързани очи. Останалите от групата могат да помагат като дават 
инструкции.

4. Инструктирайте групите да завържат очите на едно от децата с шала.  След това ги помо-
лете да дават на детето със завързани очи отделни части от облеклото, една по една, за 
да се опитва да ги постави на правилното място на хартиената кукла. Кажете им да казват 
колкото се може по-малко, но да дават инструкции, когато детето със завързани очи се 
нуждае от помощ.

5. За поддържане динамиката на дейността, сменете ролите след около четири минути, не-
зависимо от това дали децата със завързани очи са успели да облекат хартиената кукла. 
Продължете играта докато всяко от децата на премине своя ред да бъде за малко „сляпо‘.

Обсъждане на резултатите и оценка

1. Задавайте въпроси относно дейността, например:
а. Какво е да си сляп?
б. Задачата трудна ли беше? Защо?
в. Получихте ли полезни инструкции от вашата група? Как можеше да помогнат повече?
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г. Как ви се стори да давате инструкции? Някои от инструкциите трудни ли бяха за обясне-
ние?

д. Ако наистина имахте увредено зрение, какви други задачи щяха да са ви трудни? Кажете 
някои задачи, които биха били по-лесни или по-трудни?

е. Посочете някои неща, които обичате да правите и, които бихте могли отново да из-
вършвате с удоволствие, дори и да имахте инвалидност? Ами неща, които биха ви били 
трудни? Щяха ли да са ви приятни въпреки това?

2. Очертайте определени стереотипи, основаващи се на инвалидност, като задавате въпро-
си, като например:
а. Според вас, какво обичат да правят децата с увреждания? Те различни ли са от нещата, 

които вие обичате да правите? Защо да или защо не?
б. Мислите ли, че децата с увреждания имат приятели? Дали всичките им приятели също 

са деца с увреждания? Какво може да затрудни приятелството с дете с увреждания? 
Какво може да направи такова приятелство интересно?

в. Според вас, какви искат да станат като пораснат децата с увреждания? Те различни ли 
са от вас? Защо да или защо не?

г. Тази дейност ви помага да разберете как децата със зрителни увреждания понякога се 
нуждаят от помощ, за да правят неща, които са лесни за хората с добро зрение. Можете 
ли да се сетите за друг тип инвалидност, при който децата се нуждаят от помощ?

д. Всеки има право на нещата, от които се нуждае, за да води пълноценен живот. Посочете 
някои неща, от които се нуждаете? Дали децата с увреждания също се нуждаят от тези 
неща?

Предложения за последващи дейности

● Помолете децата да се сетят за дейност, която могат да извършват, като всички те са със 
завързани очи. От съображения за безопасност, изберете дейност, която се извършва в 
седнало положение (напр. игра за познаване, пъзел, ролева игра). Обсъдете внимателно 
резултатите, за да подчертаете както уменията, които липсват, и тези, които се запазват. 
Как може дейността да бъде адаптирана така, че в нея да участват и деца със зрителни 
увреждания?

● За да подчертаете как нуждата от помощ е предизвикателство и за бъдещите помощни-
ци, може да опитате някоя кратка дейност, като „разходка на доверието“, като детето със 
завързани очи бива водено из безопасно място от друго дете. След това сменете ролите. 
Обсъдете резултатите.

● Дайте на децата възможност да експериментират с други видове увреждания, като огра-
ничена подвижност (напр. „състезание по скачане в чувал“, експериментиране с патерици, 
една ръка, поставена в превръзка) или неспособност да говорят, четат или броят.

● Няколко други дейности се занимават с децата с увреждания. „БЕЗМЪЛВНИЯТ ГОВОРИТЕЛ“, СТР. 
160 – с преживяванията на глухите деца. „Тяло на знанието“, СТР. 53 разглежда ефекта от 
изключването върху развитието на децата с увреждания.

Идеи за действия

● Децата могат да оценят своето място за срещи или жилище, училището или общността: 
би ли могъл човек с увреждания да живее, работи или играе там комфортно и безопасно? 
Може ли да бъде направено нещо, за да се направят тези места по-достъпни?

● Къде живеят децата с увреждания и къде ходят на училище в тази общност? Децата биха 
могли да проучат къде живеят и учат децата със специални нужди и защо са, или не са, 
сред други деца.

● Организирайте ден на обмен с група деца с увреждания или смесени способности от друго 
училище, организация или детска група.
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Съвети за фасилитатора

● За тази дейност се приема, че никое от децата – участници няма увреждания. В много гру-
пи деца ще има няколко с увреждания, въпреки че е възможно те да не бъдат видими от 
пръв поглед (напр. децата, които носят очила могат да се приемат за имащи зрителни ув-
реждания). Проявете чувствителност към децата и тяхното разбиране за самите тях, както 
и към способностите и/или уврежданията им. Използвайте децата с увреждания в групата 
като източник на информация, за да обяснят отговорите на някои от обсъжданите въпроси, 
но само след като ги попитате насаме дали ще се чувстват комфортно в подобна роля. 

● Балансирайте обсъждането на нуждата от помощ  на хората с увреждания с утвърждава-
нето на техните способности да извършват много неща сами. Подчертайте, че хората с 
увреждания имат същите основни права и нужди, като всички останали.

Изрязаните фигури могат да бъдат закачени с велкро, тиксо или кабърчета (или използвайте 
картон или хартия, прикрепени към корково табло.)

Вариации

● Можете да използвате само една или две хартиени кукли, като карате различни деца да 
поставят части от облеклото. Използването на поне две кукли дава възможност за облича-
не на момче и момиче, но може да използвате и само една кукла два пъти – веднъж, като 
момче и веднъж, като момиче. Може да обсъдите и проблемите и стереотипите, свързани 
с пола, които се отнасят до инвалидността.

● Ако разполагате с големи късове хартия, може да очертаете фигурите на членове на гру-
пата, които да ползвате за хартиени кукли.
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6. Настолни игри
Колко добре познавате своите права?

Теми Общи човешки права
Сложност Ниво 2

Възраст 8-Ί3 години
Размер на групата 2-6 деца на всяка игра
Продължителност 45 минути

Вид дейности Настолни игри

Тази дейност съдържа две различни настолни игри с различни правила, касаещи човешките 
права, които може да играете на едно и също игрално поле, предвидено в материалите за 
раздаване. Децата могат да играят играта сами, но фасилитаторът трябва да им помага и да 
проведе обсъждането на резултатите.

6a, Знаеш ли правата си?
Обща информация: Както при „Змии и стълби„, в тази дейност децата се движат напред или назад, в 

зависимост от картите, които теглят. В тази игра, обаче, могат да ‘неутрализират’ 
неблагоприятна карта, ако успеят да посочат правото на детето, което е нарушено.

Задачи Представете КПД
Помагане на децата да свържат човешките права с ежедневния живот 
Повишаване на информираността за проблемите, свързани с човешките права 

Подготовка Проверете предварително отговорите, за да се уверите, че познавате проблемите.
Копирайте включеното в настоящото издание игрално поле, за да ползвате копията 
като материали за раздаване.
Копирайте инструкциите и списъка с „Неутрализиращи права„ на един лист.
Копирайте по един комплект от картите с права и наказателните карти за всяка иг-
раеща група
Копирайте адаптираната за деца КПД.

Материали Игрално поле, пионки и зар
Игрални карти
Лист с инструкции и списък с ‚Неутрализиращи права‘

Инструкции

1. Разделете децата на групи от две до шест и раздайте на всяка група игрално поле, зар, 
комплект карти с права и наказателни карти, лист с инструкции и списък с „Неутрализи-
ращи права“. Освен това, раздайте по едно копие от адаптираната за деца КПД на всеки 
играч. В тази игра децата трябва да игнорират змиите и стълбите на игралното поле, като 
използват само оцветените квадратчета. Игралните карти ще дават информация на деца-
та за това какво да правят.

2. Обяснете играта:
а. Хвърлете зара. Детето, което хвърли най-голям зар, започва играта.
б. Първият играч хвърля зара и се придвижва напред, според хвърления зар.
в. Ако някой играч попадне в оцветено поле, той тегли карта, прочита я на глас и следва 

инструкциите. Инструкциите могат да бъдат придвижване напред, връщане назад или 
пропускане на ход.

г. При изтегляне на карта, която дава инструкции за връщане назад, обаче, тя може да 
бъде ‚неутрализирана‘ ако играчът може да назове члена от КПД, който е нарушен. В 
този случай играчът получава една стъпка напред като награда.

д. Играта продължава с детето, седящо вляво от първия играч.
е. Първият играч, който достигне края на игралното поле, печели, но играта трябва да про-
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дължи докато всички активни страни достигнат края. 

Обсъждане на резултатите и оценка

1. Обсъдете дейността, като задавате въпроси, като следните:
а. Какво мислите за играта?
б. Научихте ли нещо ново за човешките права? А за света около вас?
в. Някои от ситуациите изглеждаха ли странни или непознати?
г. Можете ли да се сетите за ситуации като тях, при които човешките права са спазвани и, 

такива, при които са нарушавани?

Съвети за фасилитатора

● Децата, които играят, могат да използват списък с неутрализиращи права и КПД, ако се 
нуждаят от тях, или фасилитаторът може да използва списъка.

● Адаптиране за по-малки деца: Пропуснете идентифицирането на членове от КПД за „неут-
рализиране“ на връщането назад.

● Тъй като децата ще имат много въпроси по зададените казуси, се препоръчва включване 
на втори фасилитатор, ако няколко групи играят тази игра едновременно.

● Децата могат да играят играта по отбори, за да си помагат при идентифицирането на „не-
утрализиращи права“.

КАРТА ЗА ПРАВА 1
Родителите на приятеля ти са се разделили през лятото, но приятелят ти все още живее и 
с двамата, като родителите се редуват през седмица, тъй като той/тя така е избрал/а. Пре-
мини 2 квадрата напред.
КПД Член 12, Зачитане на мнението на детето:
Децата имат право да изразяват мнението си като казват какво считат, че трябва да се 
случи, когато възрастните вземат решения, които ги засягат и мнението им трябва да бъде 
взето предвид.

КАРТА ЗА ПРАВА 2
Знаеш, че ако имаш сериозни неприятности, винаги можеш да потърсиш помощ. Ако набе-
реш номера за спешна помощ и обясниш ситуацията, властите могат да те свържат с орга-
низации, които се опитват да помагат на децата, които са изоставени, подложени на тормоз 
или имат други проблеми. Премини 2 квадрата напред.
КПД Член 19, Защита от всички форми на насилие, посегателство и злоупотреба:
Правителствата трябва да гарантират, че за теб се полагат подходящи грижи и си защитен 
от насилие, посегателство и злоупотреба от родителите ти или някой друг, който се грижи 
за теб.
КПД Член 36, Защита от различни форми на експлоатация:
Трябва да ти се осигури защита от всякакви дейности, които биха могли да увредят разви-
тието и благосъстоянието ти.

 МАТЕРИАЛИ ЗА РАЗДАВАНЕ: КАРТИ ЗА ПРАВА
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КАРТА ЗА ПРАВА 3
В класа на приятеля ти, децата, които срещат повече затруднения с ученето, получават 
допълнителна помощ от учители. Премини 2 квадрата напред. 
КПД Член 23, Деца с увреждания:
Ако имаш някакво увреждане, за теб трябва да се положат специални грижи, да ти се оси-
гурят подкрепа и образование, така че да можеш да водиш пълноценен и самостоятелен 
живот в обществото  съобразно възможностите си.

КАРТА ЗА ПРАВА 4
Директорът в твоето училище е разбрал, че някои деца в твоята общност не ходят на учи-
лище, тъй като родителите им нямат законно право да живеят тук. Директорът е успял да 
се свърже с тях и ги е убедил да изпращат децата на училище. Премини 2 квадрата напред.
КПД Член 28, Право на  образование:

КАРТА ЗА ПРАВА 5
Имаш право да знаеш своите човешки права! Премини 4 квадрата напред.
КПД Член 29, Задачите на образованието:
Образованието трябва да развие личността ти, талантите, умствените ти и физически уме-
ния до най-пълна степен. То трябва да те подготви за живота и да те насърчи да зачиташ 
родителите си, собствения си народ и другите нации и култури. Имаш право да научиш 
правата си.

КАРТА ЗА ПРАВА 6
Учителите в нашето училище нямат право да използват физическо наказание или да обиж-
дат деца, дори те да са се държали лошо. Премини 2 квадрата напред.
КПД Член 28, Право на образование:
Дисциплината в училищата трябва да зачита човешкото ти достойнство; не трябва да бъде 
използвано насилие (физическо и морално) за осигуряване на дисциплината.

КАРТА ЗА ПРАВА 7
В твоето училище има много стълбища, но също и рампи и асансьори, така че хората, които 
не могат да ходят добре и използват инвалидни колички, могат да се движат из училището. 
Премини 3 квадрата напред.
КПД Член 23, Деца с увреждания:
Ако имаш някакво увреждане, за теб трябва да се положат специални грижи, да ти се оси-
гурят подкрепа и образование, така че да можеш да водиш пълноценен и самостоятелен 
живот в обществото  съобразно възможностите си.

КАРТА ЗА ПРАВА 8
Приятелят на баща ти е претърпял злополука и не може да работи дълго време. Докато той 
се възстановява, правителството е помогнало на семейството да има достатъчно пари, за 
да си купува храна и да си плаща наема. Премини 2 квадрата напред.
КПД Член 26, Ползване от социално осигуряване:
Обществото, в което живееш, трябва да ти предостави ползите от социални  осигуровки, 
които да ти помогнат да се развиваш и да живееш в добри условия (например, образование, 
култура, прехрана, здраве, социални помощи). Правителството трябва да предоставя до-
пълнителни парични средства за децата на нуждаещи се семейства.

 МАТЕРИАЛИ ЗА РАЗДАВАНЕ: КАРТИ ЗА ПРАВА
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КАРТА ЗА ПРАВА 9
Научаваш, че правата ти трябва да бъдат защитавани дори и по време на война и, че съ-
ществуват специални договори, за да се гарантира това. Премини 2 квадрата напред.
КПД Член 38, Защита на деца, засегнати от въоръжен конфликт:
Ако си под петнадесетгодишна възраст (под осемнадесет в повечето европейски страни), 
правителствата не трябва да допускат да те вземат в армията или да участваш директно 
във военни действия. Деца във военни  зони  трябва да получават  специална  защита.

КАРТА ЗА ПРАВА 10
В твоята общност има библиотеки за деца, списания, филми, игри и телевизионни предава-
ния, направени специално за деца, така че да можеш да знаеш и разбираш какво се случва 
по света. Премини 2 квадрата напред.
КПД Член 13, Свобода на изразяване и информация:
Имаш право да търсиш, получаваш и споделяш информация във всички форми (например, 
чрез писане, посредством изкуствата, телевизията, радиото и Интернет), доколкото инфор-
мацията не е в твоя вреда или тази на други лица.

КАРТА ЗА ПРАВА 11
Лош късмет! Трябва да претърпиш операция. Но имаш късмет: имаш право на специална 
защита и грижи, а дори и твоите родители, или някой, когото обичаш, да остане с теб! Пре-
мини 2 квадрата напред.
КПД Член 24, Здравеопазване и здравни услуги:
Имаш право на качествено здравеопазване (например лекарства, болници, здравни про-
фесионалисти) и здравно образование, за да останеш здрав. Богатите страни трябва да 
помагат на по-бедните страни да постигнат това. Имаш също така право на чиста вода, 
питателна храна, чиста околна среда.

 МАТЕРИАЛИ ЗА РАЗДАВАНЕ: КАРТИ ЗА ПРАВА

 МАТЕРИАЛИ ЗА РАЗДАВАНЕ: НАКАЗАТЕЛНИ КАРТИ

НАКАЗАТЕЛНА КАРТА 1
Един от твоите приятели губи едната си обувка, но няма достатъчно пари да си купи нов 
чифт. Училището казва, че там не се допускат боси деца. Върни се 2 квадрата назад.
ЗНАЕШ ЛИ ПРАВО, КОЕТО НЕУТРАЛИЗИРА ТОВА НАКАЗАНИЕ?

НАКАЗАТЕЛНА КАРТА 2
Родителите на твой съученик са роми. Семейството им не може да си намери място за жи-
веене, защото хората казват, „Те са различни„. Върни се 4 квадрата назад.
ЗНАЕШ ЛИ ПРАВО, КОЕТО НЕУТРАЛИЗИРА ТОВА НАКАЗАНИЕ?

НАКАЗАТЕЛНА КАРТА 3
Научаваш, че в някои държави децата са принудени да участват във война. Те са гладни, 
жадни и много уплашени. Върни се на Квадрат 1.
ЗНАЕШ ЛИ ПРАВО, КОЕТО НЕУТРАЛИЗИРА ТОВА НАКАЗАНИЕ?
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 МАТЕРИАЛИ ЗА РАЗДАВАНЕ: НАКАЗАТЕЛНИ КАРТИ

НАКАЗАТЕЛНА КАРТА 4
Момиче в твоето училище е модел. Тя печели много пари и снимките ú се появяват в списа-
ния. Но тя често пропуска часовете в училище и няма достатъчно време да си пише домаш-
ното или да играе с приятели. Тя изглежда много тъжна. Върни се 2 квадрата назад.
ЗНАЕШ ЛИ ПРАВО, КОЕТО НЕУТРАЛИЗИРА ТОВА НАКАЗАНИЕ?

НАКАЗАТЕЛНА КАРТА 5
В твоето училище имате право да говорите единствено на официалния национален език. 
Децата, които говорят друг език биват наказвани, ако говорят на собствения си език, дори и 
на игрището. Пропускаш ход.
ЗНАЕШ ЛИ ПРАВО, КОЕТО НЕУТРАЛИЗИРА ТОВА НАКАЗАНИЕ?

НАКАЗАТЕЛНА КАРТА 6
В твоята общност има училище, в което децата с определени религии са добре дошли, но на 
деца с друга религия се гледа лошо. Пропускаш ход.
ЗНАЕШ ЛИ ПРАВО, КОЕТО НЕУТРАЛИЗИРА ТОВА НАКАЗАНИЕ?

НАКАЗАТЕЛНА КАРТА 7
Родителите на твой приятел са се развели миналата година. Сега майка му не му разрешава 
да вижда баща си или дори баба си и дядо си. На него много му липсва баща му. Върни се 
3 квадрата назад.
ЗНАЕШ ЛИ ПРАВО, КОЕТО НЕУТРАЛИЗИРА ТОВА НАКАЗАНИЕ?

НАКАЗАТЕЛНА КАРТА 8
В класа ти има момиче, което не може да остава да си играе след училище и няма време 
да учи, защото трябва да се грижи за своите по-малки братя и сестри. Върни се 3 квадрата 
назад.
ЗНАЕШ ЛИ ПРАВО, КОЕТО НЕУТРАЛИЗИРА ТОВА НАКАЗАНИЕ?

НАКАЗАТЕЛНА КАРТА 9
Момче в твоя клас отказва да помага за почистването след обед, като казва „Чистенето е 
работа за момичета!„ Върни се 2 квадрата назад. 
ЗНАЕШ ЛИ ПРАВО, КОЕТО НЕУТРАЛИЗИРА ТОВА НАКАЗАНИЕ?

НАКАЗАТЕЛНА КАРТА 10
Момчетата в твоето училище имат футболен отбор и много други спортни клубове след учи-
лище, но момичетата нямат никакви. Върни се 2 квадрата назад.
ЗНАЕШ ЛИ ПРАВО, КОЕТО НЕУТРАЛИЗИРА ТОВА НАКАЗАНИЕ?
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НАКАЗАТЕЛНА КАРТА 1
Един от твоите приятели губи едната си обувка, но няма достатъчно пари да си купи нов 
чифт. Училището казва, че там не се допускат боси деца. Върни се 2 квадрата назад.
НЕУТРАЛИЗИРАЩО ПРАВО: КПД Член 27,  Добър жизнен стандарт:
Трябва да живееш в добри условия, които да ти помагат да се развиваш физически, умстве-
но, духовно, морално и социално. Правителството трябва да помага на семействата, които 
не могат да осигурят това.

НАКАЗАТЕЛНА КАРТА 2
Родителите на твой съученик са роми. Семейството им не може да си намери място за жи-
веене, защото хората казват, „Те са различни„. Върни се 4 квадрата назад.
НЕУТРАЛИЗИРАЩО ПРАВО: КПД Член 2. Забрана на дискриминацията: 
Срещу теб не трябва да се прилага дискриминация по никаква причина, в това число расата, 
цвета на кожата, пола, езика, религията, социалното или икономическо положение, инвалид-
ност, рождение или друг статут на родителите или законните ти настойници. 

НАКАЗАТЕЛНА КАРТА 3
Научаваш, че в някои държави децата са принудени да участват във война. Те са гладни, 
жадни и много уплашени. Върни се на Квадрат 1.
НЕУТРАЛИЗИРАЩО ПРАВО: КПД Член 38. Защита на деца, засегнати от въоръжен кон-
фликт: 
Ако си под петнадесетгодишна възраст (под осемнадесет в повечето европейски страни), 
правителствата не трябва да допускат да те вземат в армията или да участваш директно във 
военни действия. Деца във военни  зони  трябва да получават специална защита.

НАКАЗАТЕЛНА КАРТА 4
Момиче в твоето училище е модел. Тя печели много пари и снимките ú се появяват в списа-
ния. Но тя често пропуска часовете в училище и няма достатъчно време да си пише домаш-
ното или да играе с приятели. Тя изглежда много тъжна. Върни се 2 квадрата назад.
НЕУТРАЛИЗИРАЩО ПРАВО: КПД Член 32. Детски труд: 
Правителството трябва да те защити от работа, която е опасна за здравето или развитието ти, 
която пречи на образованието ти, или която може да накара хората да се възползват от теб.

НАКАЗАТЕЛНА КАРТА 5
В твоето училище имате право да говорите единствено на официалния национален език. 
Децата, които говорят друг език биват наказвани, ако говорят на собствения си език, дори и 
на игрището. Пропускаш ход.
НЕУТРАЛИЗИРАЩИ ПРАВА: КПД Член 29. Задачите на образованието:
Образованието трябва да развие личността ти, талантите, умствените ти и физически уме-
ния до най-пълна степен. То трябва да те подготви за живота и да те насърчи да зачиташ 
родителите си, собствения си народ и другите нации и култури. Имаш право да научиш 
правата си.

ИЛИ
КПД Член 30.  Деца от малцинствата и местното население:
Имаш право да научиш и да използваш традициите, религията и езика на семейството, не-
зависимо от това дали те се споделят от повечето хора в страната ти.

  МАТЕРИАЛИ ЗА РАЗДАВАНЕ: НАКАЗАТЕЛНИ КАРТИ
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МАТЕРИАЛИ ЗА РАЗДАВАНЕ:
СПИСЪК С НЕУТРАЛИЗИРАЩИ ПРАВА

НАКАЗАТЕЛНА КАРТА 6
В твоята общност има училище, в което децата с определени религии са добре дошли, но на 
деца с друга религия се гледа лошо. Пропускаш ход.
НЕУТРАЛИЗИРАЩИ ПРАВА: КПД Член 14. Свобода на мисълта, съвестта и религията:
Имаш право да мислиш и да вярваш в каквото искаш и да изповядваш религията си, докол-
кото не възпрепятстваш други хора да се възползват от правата си. Родителите ти трябва 
да те ръководят по тези въпроси.
ИЛИ
КПД Член 2. Забрана на дискриминацията:
Срещу теб не трябва да се прилага дискриминация по никаква причина, в това число расата, 
цвета на кожата, пола, езика, религията, социалното или икономическо положение, инва-
лидност, рождение или друг статут на родителите или законните ти настойници. 

НАКАЗАТЕЛНА КАРТА 7
Родителите на твой приятел са се развели миналата година. Сега майка му не му разрешава 
да вижда баща си или дори баба си и дядо си. На него много му липсва баща му. Върни се 
3 квадрата назад.
НЕУТРАЛИЗИРАЩО ПРАВО: КПД Член 9. Разделяне от родителите:
Не трябва да те разделят от родителите ти, освен ако това не се прави за твое собствено 
добро (например, ако родител те малтретира или те пренебрегва). Ако родителите ти са 
разделени, имаш право да поддържаш контакти и с двамата, освен ако това не те наранява 
по някакъв начин.  

НАКАЗАТЕЛНА КАРТА 8
В класа ти има момиче, което не може да остава да си играе след училище и няма време да 
учи, защото трябва да се грижи за своите по-малки братя и сестри. Върни се 3 квадрата назад.
НЕУТРАЛИЗИРАЩИ ПРАВА: КПД Член 31. Отдих, игра и култура:
Имаш право да си почиваш и да играеш, да участваш в широк обхват от развлекателни и 
културни дейности.
ИЛИ
КПД Член 32. Детски труд:
Правителството трябва да те защити от работа, която е опасна за здравето или развитието ти, 
която пречи на образованието ти, или която може да накара хората да се възползват от теб.

НАКАЗАТЕЛНА КАРТА 9
Момче в твоя клас отказва да помага за почистването след обед, като казва „Чистенето е 
работа за момичета!„ Върни се 2 квадрата назад.
 НЕУТРАЛИЗИРАЩО ПРАВО: КПД Член 2. Забрана на дискриминацията:
Срещу теб не трябва да се прилага дискриминация по никаква причина, в това число расата, 
цвета на кожата, пола, езика, религията, социалното или икономическо положение, инва-
лидност, рождение или друг статут на родителите или законните ти настойници. 

НАКАЗАТЕЛНА КАРТА 10
Момчетата в твоето училище имат футболен отбор и много други спортни клубове след 
училище, но момичетата нямат никакви. Върни се 2 квадрата назад.
НЕУТРАЛИЗИРАЩО ПРАВО: КПД Член 2. Забрана на дискриминацията:
Срещу теб не трябва да се прилага дискриминация по никаква причина, в това число расата, 
цвета на кожата, пола, езика, религията, социалното или икономическо положение, инва-
лидност, рождение или друг статут на родителите или законните ти настойници. 
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6b, Мокша-патаму

Обща информация: Първоначално това е хиндуиска игра, предназначена да учи за религията, като 
позволява на играча да се издига на по-високо равнище в живота или да пропада 
на по-ниско ниво. В тази дейност играта е адаптирана за спазването на човешките 
права с подобен добър ефект.

Задачи Подчертаване на положителния ефект от човешките права
Подготовка Копирайте и изрежете игралните карти и уголемете игралното поле.
Материали • Игрално поле

• Игрални карти
• Зар и пионки

Инструкции

1. Разделете деца на групи по 6 и дайте на всяка група игрално поле, пионки и зар.
2. Обяснете дейността:

а. Хвърлете зара. Детето, което хвърли най-голям зар, започва играта.
б. Първият играч хвърля зара и се придвижва напред, според хвърления зар.
в. Какво ще се случи след това, зависи от квадрата, където ще попадне играчът:

◘ Ако играч попадне на квадрат, който съдържа долния край на стълба, той се изкачва 
до квадрата, където се намира горния край на стълбата.

◘ Ако играч попадне на квадрат, който съдържа опашката на змия, играчът трябва да 
се придвижи надолу по змията, до квадрата, където се намира нейната глава.

◘ Ако играчът попадне на оцветен квадрат, участникът, който се намира вляво от него, 
тегли карта и я прочита на глас. Играчът, който е попаднал на оцветения квадрат, 
трябва да каже дали смята, че твърдението върху картата в вярно или грешно, спо-
ред човешките права.

◘ Ако играчът отговори грешно, той или тя остава на същия квадрат. Играчът, който 
даде верния отговор, получава възможността да се придвижи два квадрата напред. 
Ако същият играч може да посочи члена от КПД, който определя или защитава това 
право, той може да се придвижи още един квадрат напред. Не е необходимо да се 
посочва точния номер на члена от КПД.

◘ След това останалите активни страни играят по ред.
г. Играта приключва щом някой играч достигне до последното място или хвърли зар, с кой-

то пионката му излиза извън игралното поле.

Обсъждане на резултатите и оценка

1. Обсъдете дейността и я отнесете до човешките права, като задавате въпроси, като на-
пример:
а. Как ви се стори тази дейност?
б. Как познаването на човешките права ви помогна да се изкачите по стълбата?
в. В истинския живот, как познаването на човешките права може да ви помогне? Как това 

помага на другите?
г. Какво ще се случи с цялата общност, ако хората не знаят своите човешки права? Какво 

ще се случи, ако повечето хора знаят своите човешки права?

Предложение за последващи дейности 

● Дайте на децата копия от адаптираната за деца версия на КПД и ги помолете да помислят 
за собствени идеи и да направят карти, които съответстват на техния собствен опит. След 
това изиграйте играта, като използвате направените от тях карти.
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Твърдение: Ако извършиш пре-
стъпление могат да те вкарат в 
затвора с възрастни престъпни-
ци.

Отговор: Грешно/ Това е наруше-
ние

КПД Член 37. Защита от изте-
зания или друго жестоко, нечо-
вешко или унизително отноше-
ние и лишаване от свобода:
Ако нарушиш закона, не трябва 
да те третират по жесток начин. 
Не трябва да те поставят на мяс-
то за лишаване от свобода с въз-
растни хора и трябва да можеш 
да поддържаш контакт със се-
мейството си. 

Твърдение: Библиотекарят в на-
шето училище ми разрешава да 
взимам всяка книга, която поже-
лая.

Отговор: Вярно/ Това е Право 

КПД Член 17. Достъп до инфор-
мация и медиите:
Имаш право на надеждна инфор-
мация от разнообразни източни-
ци, в това число книги, вестници 
и списания, телевизия, радио и 
Интернет. Информацията трябва 
да е полезна и разбираема за теб.

Твърдение: Завод, който се на-
мира наблизо, изпуска във въз-
духа химикали с лоша миризма, 
които карат хората да кашлят.

Отговор: Грешно/ Това е нару-
шение КПД Член 24. Здравео-
пазване и здравни услуги:
Имаш право на качествено 
здравеопазване (например ле-
карства, болници, здравни про-
фесионалисти) и здравно обра-
зование, за да останеш здрав. 
Имаш също така право на чиста 
вода, питателна храна, чиста 
околна среда. Богатите страни 
трябва да помагат на по-бедни-
те страни да постигнат това.

.

Твърдение: Всеки, който се оже-
ни/омъжи, вече не е дете.

Отговор: Грешно/ Това е нару-
шение 

КПД Член 1. Определение на 
дете:
До навършване на осемнадесет-
годишна възраст, те считат за 
дете и разполагаш с всички права 
в тази конвенция.

Твърдение: Всички деца имат 
едни и същи човешки права, не-
зависимо дали те или техните 
родители са граждани на дадена 
държава.

Отговор: Вярно/ Това е Право 

КПД Член 2. Забрана на дис-
криминацията:
Срещу теб не трябва да се прилага 
дискриминация по никаква причи-
на, в това число расата, цвета на 
кожата, пола, езика, религията, 
социалното или икономическо по-
ложение, инвалидност, рождение 
или друг статут на родителите или 
законните ти настойници.

Твърдение: Момичетата могат 
да играят на футболното игри-
ще, единствено ако момчетата 
не го ползват.

Отговор: Грешно/ Това е нару-
шение КПД Член 2., Забрана на 
дискриминацията:

Срещу теб не трябва да се при-
лага дискриминация по никаква 
причина, в това число расата, 
цвета на кожата, пола, езика, 
религията, социалното или ико-
номическо положение, инвалид-
ност, рождение или друг статут 
на родителите или законните ти 
настойници.

Идеи за действия

Отнесете картите към опита на децата. Обсъдете какво могат да направят при възникване 
на подобни нарушения? Кои са техните съюзници при претендиране за спазване на техните 
права?

Съвети за фасилитатора

● При обсъждането на резултатите насърчавайте децата да помислят за истински техни 
преживявания, като се съсредоточат върху насилие, тормоз от съученици и ситуации на 
несправедливост или нечестност, които са преживели или наблюдавали.

● Направете копия от игралното поле и ги раздайте на децата, така че да могат да играят със 
семейството и приятелите си.

МАТЕРИАЛИ ЗА РАЗДАВАНЕ: КАРТИ
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Твърдение: Само баща ти може 
да решава какво е добро за теб.

Отговор: Грешно/ Това е нару-
шение
КПД Член 18. Обща отговор-
ност на родителите: И двама-
та ти родители споделят отго-
ворността за възпитанието ти 
и трябва винаги да вземат под 
внимание това, което е най-до-
бро за теб. Правителствата 
трябва да предоставят услуги, 
за да подпомагат родителите, 
особено, ако и двамата родите-
ли работят.

Твърдение: Въпреки че трябва 
да ползвам инвалидна колич-
ка, аз мога да ходя на училище 
с другите деца в квартала ми. 
Училището трябва да осигури 
рампа за мен.

Отговор: Вярно/ Това е Право 
КПД Член 23. Деца с уврежда-
ния: Ако имаш някакво увреж-
дане, за теб трябва да се поло-
жат специални грижи, да ти се 
осигурят подкрепа и образова-
ние, така че да можеш да водиш 
пълноценен и самостоятелен 
живот в обществото съобразно 
възможностите си.

Твърдение: Нашите училищни ком-
пютри блокират някои Интернет сай-
тове.

Отговор: Вярно/ Това е Право 
КПД Член 17. Достъп до информация 
и медиите: Имаш право на надеждна 
информация от разнообразни източ-
ници, в това число книги, вестници и 
списания, телевизия, радио и Интер-
нет. Информацията трябва да е по-
лезна и разбираема за теб.

Твърдение: На някои места, 
деца, особено момчета, трябва 
да служат в армията.

Отговор: Грешно/ Това е нару-
шение 
КПД Член 38. Защита на деца, 
засегнати от въоръжен кон-
фликт: Ако си под петнадесет-
годишна възраст (под осемнаде-
сет в повечето европейски стра-
ни), правителствата не трябва 
да допускат да те вземат в арми-
ята или да участваш директно 
във военни действия. Деца във 
военни зони трябва да получа-
ват специална защита.

Твърдение: Когато се роди 
бебе, родителите трябва да 
му дадат име и да регистрират 
официално неговото раждане.

Отговор: Вярно/ Това е Право 
КПД Член 7. Регистрация на 
раждането, името, граждан-
ството и родителските грижи: 
Имаш правото законно да се ре-
гистрира раждането ти, да имаш 
свое име и гражданство, да по-
знаваш родителите си и те да 
полагат грижи за теб.

Твърдение: Родителите ми позво-
ляват на седемнадесетгодишния ми 
брат да гледа каквото пожелае по 
телевизията, но на мен не ми разре-
шават да гледам всичко, защото съм 
само на десет години.

Отговор: Вярно/ Това е Право 
КПД Член 5. Родителско ръковод-
ство и възможности за развитие на 
детето: Семейството ти носи главна-
та отговорност за теб, така, че докато 
растеш, да се научиш да използваш 
правилно правата си. Правителства-
та трябва да зачитат това право

Твърдение: Въпреки че съм на 
тринадесет години, моите роди-
телите четат цялата ми корес-
понденция преди да ми разре-
шат да я видя.

Отговор: Грешно/ Това е нару-
шение 
КПД Член 16. Личен живот, 
чест и репутация: Имаш право 
на личен живот. Никой не трябва 
да накърнява доброто ти име, 
да влиза в къщата ти, да отваря 
писмата и имейлите ти или да 
безпокои теб или семейството 
ти без основателна причина. 

Твърдение: Клас 8 изготвя сед-
мично списание и го разпрос-
транява в квартала.

Отговор: Вярно/ Това е Право 
КПД 
Член 13. Свобода на изразява-
не и информация: Имаш право 
да търсиш, получаваш и спо-
деляш информация във всички 
форми (например, чрез писане, 
посредством изкуствата, теле-
визията, радиото и Интернет), 
доколкото информацията не е 
в твоя вреда или тази на други 
лица. 

Твърдение: В момента майка ми ра-
боти в друга държава, но веки месец 
се връща у дома или ние с баща ми я 
посещаваме.

Отговор: Вярно/ Това е Право 
КПД Член 10. Събиране на семей-
ството: Ако родителите ти живеят 
в различни страни, трябва да имаш 
право да се придвижваш между тези 
страни, така че да можеш да поддър-
жаш контакти с родителите си или да 
се съберете като семейство. 

МАТЕРИАЛИ ЗА РАЗДАВАНЕ: КАРТИ
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Твърдение: На мен и приятели-
те ми е забранено да говорим на 
родния си език в училище.

Отговор: Грешно/ Това е наруше-
ние
КПД Член 30. Деца от малцин-
ствата и местното население: 
Имаш право да научиш и да из-
ползваш традициите, религията и 
езика на семейството, независи-
мо от това дали те се споделят от 
повечето хора в страната ти.

Твърдение: Имам право на име, 
държава и семейство.

Отговор: Вярно/ Това е Право 
КПД Член 8. Запазване на иден-
тичността: Правителствата тряб-
ва да зачитат правото ти на име, 
гражданство и семейни връзки.

Твърдение: Децата, които се 
държат лошо в училище не тряб-
ва да бъдат обект на каквото и да 
било физическо наказание.

Отговор: Вярно/ Това е Право 
КПД Член 28. Право на образо-
вание: Имаш право на образова-
ние. Дисциплината в училищата 
трябва да зачита човешкото ти 
достойнство. Началното образо-
вание трябва да е безплатно и за-
дължително. 

Твърдение: Семейството ми дой-
де тук, за да избяга от войната в 
нашата държава. Но децата бежа-
нци като мен нямат право да хо-
дят на училище тук.

Отговор: Грешно/ Това е наруше-
ние 
КПД Член 22. Деца бежанци: Ако 
си дошъл в нова страна, защото 
в родната ти страна не е безопас-
но за теб, имаш право на защита 
и подкрепа. Имаш същите права 
като децата, родени в тази страна. 

Твърдение: Имам право да виж-
дам и двамата си родители, дори 
и те да са разделени.

Отговор: Вярно/ Това е Право 
КПД Член 9. Разделяне от роди-
телите: Не трябва да те разделят 
от родителите ти, освен ако това 
не се прави за твое собствено 
добро (например, ако родител те 
малтретира или те пренебрегва). 
Ако родителите ти са разделени, 
имаш право да поддържаш кон-
такти и с двамата, освен ако това 
не те наранява по някакъв начин.  

Твърдение: Изпускам голяма 
част от училището, тъй като, кога-
то бебето е болно, аз се грижа за 
него, докато майка ми е на работа.

Отговор: Грешно/ Това е наруше-
ние 
КПД Член 32. Детски труд: Пра-
вителството трябва да те защити 
от работа, която е опасна за здра-
вето или развитието ти, която пре-
чи на образованието ти, или която 
може да накара хората да се въз-
ползват от теб.

МАТЕРИАЛИ ЗА РАЗДАВАНЕ: КАРТИ



compasito

81

compasitocccccooooooooooooooooooooompasito



8282

compasitocccooooooooooooooooooooompasito

7. Момчетата не плачат!
А момичетата са по-умни...

Теми Дискриминация, Равенство между половете. Общи човешки 
права

Ниво на сложност Ниво 2
Възраст 8-13 години

Продължителност 90 минути
Размер на групата 8-20 деца

Тип дейност Обсъждане и упражняване на твърдения, театрални 
презентации

Обща информация Децата обсъждат и представят свой скеч по провокативни 
твърдения

Задачи • Обсъждане на стереотипите, свързани с половете и 
равенството между половете
• Насърчаване на толерантност
• Илюстриране на начина, по който стереотипите създават 
дискриминация

Подготовка • Изберете 3 твърдения от списъка или създайте нови.
• Пригответе 4 знака: Съгласен съм /Не знам /Все още 
мисля /Не съм съгласен.
• Поставете по един знак в ъглите на стаята.
• Изберете допълнителни твърдения, които ще ползвате за 
скеча и ги запишете на отделни листчета хартия.

Материали • Листове хартия за знаци, листчета хартия за твърдения

Инструкции

Част 1: Заемане на позиция
1. Обяснете първата част от дейността на децата:

а. Помещението е разделено на четири ъгъла. Всеки ъгъл е маркиран с графика: Съгласен 
съм /Не знам  /Все още мисля /Не съм съгласен.

б. Ще прочетете три различни твърдения, едно по едно. Децата заемат позиция в ъгъл, 
според това дали са съгласни, несъгласни, нямат мнение или имат нужда от още време 
да помислят.

2. Прочетете първото твърдение и изчакайте децата да изберат своята позиция. След това 
попитайте децата в различните ъгли, защо са избрали точно тази позиция. Поканете де-
цата да сменят позициите си, ако променят мнението си, след като чуят обясненията на 
другите. Повторете този процес за всичките три твърдения.

3. Върнете децата отново в една група и обсъдете тази част от дейността:
а. Изненада ли ви нещо, свързано с тази дейност?
б. Защо мислите, че хората имат различно мнение за тези твърдения?
в. Причините за избора на другите накараха ли ви да промените позицията си? Защо?
г. Как можем да разберем коя позиция е „правилна“?

Част 2: Изиграване на позиция
1. Разделете децата на малки групи от не повече от пет и задайте на всяка група различно 

твърдение. Обяснете, че всяка група разполага с около петнадесет минути да прочете 
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своето твърдение, да го обсъди, да създаден кратък скеч (мини представление), който 
изпраща послание за това твърдение.

2. Помолете всяка група да представи своя скеч. След всяко представяне, попитайте наблю-
даващите какво, според тях е посланието, което презентацията е имала за цел да преда-
де. След това попитайте представящата група какво послание са искали да отправят.

Обсъждане на резултатите и оценка
1. Обсъдете ефектите от стереотипите, свързани с половете, като задавате въпроси, напри-

мер:
а. По какво тези твърдения си приличаха? Сещате ли се за други подобни твърдения?
б. Има ли различни правила и очаквания по отношение на момчетата или момичетата в 

тази група? В класната стая или в училище? В семейството? Подобни различия имат ли 
смисъл?

в .Можете ли да се сетите за други идеи за това какви се очаква да бъдат момчетата или 
момичетата, или какво се очаква от тях да правят? Съществуват ли подобни идеи и в 
други части на страната? На Европа? На света?

г. Какво става, ако момче или момиче не приема тези идеи и иска да бъде или да се държи 
различно? Попадали ли сте в подобна ситуация? Как се почувствахте? Какво направи-
хте?

д. Идеите за това какви се очаква да бъдат мъжете и жените, влияят ли  и на възрастните 
така, както на децата?

2. Отнесете стереотипите, свързани с половете към дискриминацията, като задавате въпро-
си, подобни на тези:
а. Как идеите за мъжете и жените ограничават нашите избори? Можете ли да дадете при-

мери?
б. Как тези ограничения влияят на нашите човешки права?
в. Какво можем да направим в бъдеще, така че момчетата и момичетата да могат да се 

държат по-свободно, по начина, по който желаят?

Предложения за последващи дейности
● Дейността „КАКЪВ ПРЕКРАСЕН СВЯТ“, СТР. 182, акцентира върху външния вид и реалността.
● Дейността „ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ...“, стр. 125 също се занимава със стереотипите, свързани с 

половете.

Идеи за действия
Разработете заедно с децата нещо като личен „етичен кодекс“ за това как хората в групата 
трябва да се държат един спрямо друг и как да се гарантира еднаквото отношение към мо-
мичетата и момчетата. Закачете го на стената и се обръщайте към него при възникване на 
конфликт в групата.

Съвети за фасилитатора
● Внимавайте да не засилите стереотипа, с който тази дейност се стреми да се пребори. 

Бъдете наясно със собствените си предразсъдъци и стереотипи, свързани с половете, и с 
това, как можете да ги предадете на децата като фасилитатор на групата.

● Изберете твърдения, които показват, че независимо от физическите разлики помежду им, 
момчетата и момичетата имат равни права. Изберете твърдения, които са достатъчно про-
тиворечиви, за да предизвикат различия в мненията.

● Избягвайте поляризирането на мненията за момичетата и момчетата. В зависимост от 
групата, може да създадете еднополови групи или балансирани по пол групи за скечовете.
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●  Отношението на родителите влияе силно на това на децата. Може да чуете както положи-
телни, така и отрицателни реакции от страна на родителите за тази дейност.

Адаптации:
▪ За скъсяване на дейността, приложете само тази част, която е с по-голямо значение 

за вашата група.

ПРИМЕРНИ ТВЪРДЕНИЯ

▪ Вместо да създават скеч, може да поскате от децата да направят визуална презентация (напр. рисунка, 
комикс, колаж със снимки от списания и т.н.)
▪ Куклите са само за момичета.
▪ Момчетата не плачат.
▪ Момчетата не носят поли.
▪ Едно момиче не може да е шеф.
▪ Само момчетата играят футбол.
▪ Момичетата са слаби, а момчетата са силни.
▪ Момичетата помагат на техните майки. Момчетата помагат на техните бащи.
▪ По-добре е да си момиче, отколкото момче.
▪ Когато нещо се обърка, момчетата винаги биват обвинени първи. 
▪ Момчетата могат да казват „мръсни думи“, а момичетата не могат.
▪ Момичетата са по-умни от момчетата.
▪ Момичетата винаги печелят сбиванията, защото се бият „мръсно“.
▪ Няма проблем момчетата да се удрят един друг, но момичетата не трябва да го правят.
▪ Момчетата са по-мързеливи от момичетата.
▪ Момичетата са по-добри лъжци от момчетата.
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8. Хулигански сцени
Всеки побойник е прикрит страхливец!

Теми Дискриминация, Насилие
Ниво на сложност Ниво 2

Възраст 7 -13 години
Продължителност 60 минути
Размер на групата 5-20 деца

Тип дейност Обсъждане с движение.
Обща информация Децата обсъждат тормоза от съучениците и след това се 

позиционират според това как биха реагирали на различни 
сценарии за тормоз.

Задачи • Задълбочаване на познаването на различните видове тормоз в 
училище
• Идентифициране на стратегии, хора и организации, които могат 
да помогнат на децата, жертви на тормоз в училище 
• Анализиране на различните реакции при тормоз в училище

Подготовка Маркирайте четирите ъгъла в стаята с номера от 1 до 4. Децата 
трябва да могат да се придвижват свободно от единия ъгъл до 
другия.

Материали • Пространство, което дава възможност на децата да седят в кръг.
• Цветна хартия
• Маркери
• Ножици

Инструкции

1. Представете темата за тормоза в училище като задавате въпроси като следните:
▪ Какво има в Compasito? тормоза в училище?
▪ Какви са различните начини, по които хората упражняват тормоз?
▪ Защо според вас хората тормозят другите?
▪ Как тормозът в училище влияе на хората, които са жертви на тормоза? А на хората, които 

го извършват? На цялата общност?
2. Помолете всяко от децата да очертае дланта си върху цветен лист хартия и да изреже фи-

гурата. Трябва да намислят по един човек за всеки пръст към когото могат да се обърнат 
за помощ, ако станат жертви на тормоз (напр. приятел, родител, учител, училищен адми-
нистратор, полиция, психологически съветник, брат/сестра). Накарайте децата да обяснят 
защо са избрали точно тези хора.

3. Обяснете, че сега ще разгледате различни начини, по които хората могат да реагират в 
ситуация, касаеща тормоз в училище. Покажете как ще протече заниманието:
а. Фасилитаторът прочита описание на тормоз в училище. За всяка ситуация са дадени 

три възможни отговора. Винаги ще може да се добавя и четвърти отговор, ако някой се 
сети за такъв.

б. Всеки ъгъл от стаята има свой номер. След като чуете ситуацията и отговорите, отидете 
в ъгъла, който съответства на вашия избор за това, какво бихте направили в тази ситу-
ация.

Прочетете ситуацията на тормоз в училище и дайте на децата необходимото време да из-
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берат своя отговор и да отидат в съответния ъгъл на стаята. След като децата са избрали 
своята позиция, помолете няколко от децата във всяка от позициите да обяснят защо са 
избрали точно този отговор и какви са някои от неговите предимства и недостатъците. 
Дайте възможност на децата, които са избрали ъгъла за свободен отговор, да обяснят как 
те биха реагирали.

Обсъждане на резултатите и оценка

1. След избиране на реакция за пет или шест сцени на тормоз в училище, обсъдете резулта-
тите от дейността, като задавате въпроси, като например:
▪ Как ви се стори тази дейност?
▪ Някои от сцените бяха ли трудни за реагиране? Кои от тях и защо?
▪ Чувствате ли някоя от сцените на тормоз в училище близка?
▪ Хората, които са били жертва на тормоз, нуждаят ли се от помощ и подкрепа? Защо?
▪ Къде могат да намерят помощ и подкрепа хората, които са станали жертва на тормоз?
▪ Избройте някои от причините, поради които хората тормозят другите? Това справедливо 

ли е?
▪ Какво трябва да направите, ако ви тормозят и, ако човекът, към когото се обърнете за 

помощ и подкрепа, не направи нищо?
▪ Някои видове тормоз в училище по-често приеман ли е от деца и възрастни? Защо да 

или защо не?
▪ Кой носи отговорност за това да помогне и подкрепи децата, когато са жертви на тормоз?
▪ Могат ли възрастните също да бъдат обект на тормоз? Дайте примери.
▪ Кой трябва да помогне на възрастните, ако са жертви на тормоз?
▪ Какво може да се направи, за да се помогне на хората, които упражняват тормоз, да про-

менят поведението си?
▪ Какво ще стане, ако никой не спре хората, които тормозят другите? С побойника? С общ-

ността?
2. Отнесете дейността към човешките права, като задавате въпроси, например:

▪ Някой има ли право да тормози някого другиго? Защо да или защо не?
▪ Кои човешките права могат да бъдат нарушени, ако някой бива тормозен?
▪ Как спирането на тормоза може да подобри средата на живот, свързана с човешките 

права на всеки един от нас?
3. В края на обсъждането на резултатите, помолете децата да погледнат отново своите 

„ръце на подкрепа“ и да добавят други хора или организации, за които могат да се сетят, 
към които могат да се обърнат за подкрепа, ако станат жертва на тормоз. Поставете „ръ-
цете на подкрепа“ някъде в стаята, така че децата да могат да ги разглеждат и в бъдеще.

Предложения за последващи дейности

Може би е добре да акцентирате допълнително върху насилието, като проведете дейността 
„С РИСУНКИ СРЕЩУ НАСИЛИЕТО“, СТР. 133. Дейността „ДУМИТЕ, КОИТО НАРАНЯВАТ“ СТР. 202 също се 
занимава с вербалния тормоз в училище и може да бъде проведена преди или след тази 
дейност.

Идеи за действия

Обсъдете начините, по които групата може да създаде кампания „Не на тормоза“ и да поиска 
от членове на общността да се включат в инициативата. Например, може би ще е добра 
идея да организирате изложба, да поканите професионалист от организация за подкрепа, 
който да поговори с децата и/или да идентифицирате възрастен човек в училището, който 
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да бъде основното лице, към което хората могат да се обърнат за помощ.
Създайте театрално представление, което показва как децата могат да реагират, ако станат 
жертва на тормоз и го представете пред други групи деца.
Открийте дали има местна гореща телефонна линия за деца, на която децата, жертви на 
тормоз, могат да се обадят. Установете към кои служби децата могат да се обърнат за под-
крепа в местната общност. Предоставете тази информация на децата по време на дейност-
та, и, ако е възможно, поканете някой от съответната служба да говори пред групата.

Съвети за фасилитатора

Въведете вълшебна пръчка/говореща пръчка или „микрофон“, така че тези, които искат да 
вземат думата, да изчакват своя ред. 
Вероятно сред децата в групата съществува някаква форма на тормоз. Тормозът засяга 
всички деца в различна степен и може да има различни форми. Проявете чувствителност по 
отношение на ситуациите, които е възможно вече да съществуват в групата и се опитайте да 
не се концентрирате върху лична ситуация.

Адаптации

Запишете свои сцени на тормоз в училище, с които децата във вашата група могат да се 
отъждествят, вместо да използвате предложените.
Разделете децата на малки групи, дайте на всяка група ситуация на тормоз в училище и 
поискайте от тях да проведат ролева игра по зададената ситуация и да опишат каква би 
била тяхната реакция. Обсъдете и разгледайте проведената ролева игра, като поискате от 
групите алтернативни реакции.



8888

compasitocccooooooooooooooooooooompasito

Приятелите ти започват да те наричат с обидни имена, като ти изпращат неприятни есемеси и те карат да 
им даваш разни неща. Не се чувстваш добре, когато това се случва. Какво трябва да направиш?
1. Нищо. Сигурно си направил нещо неправилно, за да провокираш приятелите ти да се държат така.
2. Започваш и ти да ги наричаш с обидни имена и да ги заплашваш.
3. Говориш с родителите или учителите си им казваш какво се случва.
4. Нещо друго (Ъгъл за отворен отговор).

Група деца във твоя клас разпространяват вредни слухове за теб, като разпращат есемеси. Много деца 
отказват да си играят или дори да говорят с теб. Дори приятелите ти започват да мислят, че това е вярно. 
Какво трябва да направиш?
1. Нищо. Никой няма да ти повярва, ако всички мислят, че слуховете са верни.
2. Започваш да разпространяваш лоши слухове за другите деца.
3. Кажи на всички, че слуховете не са верни.
4. Нещо друго (Ъгъл за отворен отговор).

По-голямата ти сестра или брат постоянно те удря и рита, когато никой не гледа и ти казва, че ако кажеш 
на някого, ще те тормози още повече. Какво трябва да направиш?
1. Казваш на родителите или учителите си какво става.
2. Молиш приятелите си в училище да ти помогнат да се справиш с нея/него.
3. Казваш му/й, че те боли и трябва да престане.
4. Нещо друго (Ъгъл за отворен отговор).

Учителят ти те нарича ‚глупак‘ всеки път, когато отговориш грешно в час, и казва, че няма смисъл даже да 
се опитва да те учи, тъй като ти нищо не можеш да научиш. Другите деца също са започнали да те обиждат. 
Какво трябва да направиш?
1. Отиваш направо при директора и казваш какво се случва.
2. Започваш да бягаш от час, тъй като не ти се ходи на училище.
3. Питаш родителите си дали не можеш да смениш класа или училището си.
4. Нещо друго (Ъгъл за отворен отговор).

Забелязваш, че един от приятелите ти дразни и се подиграва на по-малките деца в летния лагер. Прияте-
лят ти е започнал и да им взима разни неща. Какво трябва да направиш?
1. Казваш на ръководителите на лагера какво става, без приятелят ти да разбира за това.
2. Помагаш на приятеля си да взима неща от по-малките деца, за да не започне да взима неща от теб.
3. Казваш на приятеля си, че това което прави е грешно и трябва да остави по-малките деца намира.
4. Нещо друго (Ъгъл за отворен отговор).

Групи по-големи деца от друго училище обичат да се заяждат с малките от твоето основно училище. Те 
причакват децата когато се прибират към къщи или чакат автобуса сами, обграждат ги и им вземат пари, 
храна или играчки. Освен това ги замерят с камъни и ги заплашват с още по-лоши неща. Какво трябва да 
направиш?
1. Стараеш се много винаги да ходиш и да се прибираш от училище заедно с други деца.  
2. Казваш на възрастните в своето училище какво се случва и ги молиш за помощ.
3. Носиш камъни или нож, за да се защитаваш.
4. Не що друго (Ъгъл за отворен отговор).

МА ТЕРИАЛИ ЗА РАЗДАВАНЕ: СЦЕНИ НА ТОРМОЗ В УЧИЛИЩЕ
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Ново момче в класа ти е бежанец. Приятелите ти винаги му говорят расистки неща, подиграват се на ан-
глийския му език и му казват да се прибира у тях. Какво трябва да направиш?
1. Включваш се, той не е твой приятел, така че няма защо да те е грижа за него.
2. Казваш на учителя си, че приятелите ти му казват расистки неща.
3. Предлагаш да му даваш уроци по английски, когато не играеш с приятелите си, за да му помогнеш да се 
впише.
4. Нещо друго (Ъгъл за отворен отговор)

Дразниш един от приятелите си, тъй като се справя много зле с писането и четенето и си забелязал, че от 
известно време винаги сяда сам. Веднъж забелязваш сълзи в очите му. Какво трябва да направиш?
1. Нищо, най-вероятно просто има лош ден и това няма нищо общо с теб.
2. Спираш да дразниш приятеля си и го питаш защо плаче.
3. Казваш на приятеля си, че вече няма да го дразниш пред никого, но че той е глупав и трябва да взима 
допълнителни уроци.
4. Нещо друго (Ъгъл за отворен отговор).

Имаш по-голям доведен брат, който много те обича. Често иска да те целува и да те прегръща, но въпреки, 
че ти го харесваш, това те кара да се чувстваш неудобно. Какво трябва да направиш?
1. Казваш на някой от родителите си или на друг брат/сестра.
2. Бориш се срещу поведението му и го удряш всеки път, когато се опита пак да го направи.
3. Избягваш го и опитваш да спазваш дистанция.
4. Нещо друго (Ъгъл за отворен отговор).

МА ТЕРИАЛИ ЗА РАЗДАВАНЕ: СЦЕНИ НА ТОРМОЗ В УЧИЛИЩЕ
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9. Завладей замъка
Ако не мислиш - губиш!

Теми Мир и сигурност за хората
Ниво на сложност Ниво 2

Възраст 8-13 години
Продължителност 120 минути
Размер на групата 16 - 30 деца, 2-3 фасилитатори или възрастни

Тип дейност Активна приключенска игра, учене чрез преживяване
Обща информация Децата представляват различни групи в битка и трябва да се 

организират, за да спечелят. След това обсъждат различни чувства, от 
различни страни на даден конфликт, причините и механизмите, които 
стоят в тяхната основа.

Задачи • Развиване на емпатия с различни страни от даден конфликт 
• Сътрудничество един с друг 
• Представете емоциите при конфликт 
• Насърчаване на стратегическото мислене и планиране

Подготовка • Ако играта се играе на открито, проучете района и очертайте 
ясни граници за провеждане на дейността. Установете местата на 
потенциално опасни зони и ги покажете на децата и водачите на 
групата.
• Изгответе въображаеми "планове за действие", всеки един от тях на 
хартия с различен цвят. Нарежете всеки от тях на парчета и поставете 
всеки план в отделен плик.

Материали • Много голямо пространство, което ще даде възможност на децата да 
тичат и да се крият 
• 6 въображаеми "плана за действие", всеки от тях на хартия с 
различен цвят и всеки разрязан на 10 парчета 
• 3 различни отличителни знака за 3-те различни групи (напр. цветове 
или бои за лице или видими ленти)
• Напитки за консумиране след играта 

Инструкции

1. Разкажете за съществуването на прекрасен град със замък в центъра му. Градът се кон-
тролира от Лилавата партия, но има две опозиционни групи, които желаят да нахлуят в 
замъка и да го завладеят, Синята партия - на юг и Оранжевата партия - на север.

2. Разделете децата на 3 групи: 50% Лилави, 25% Сини и 25% Оранжеви. Обяснете кои са 
границите на зоната на играта. Дайте на Синята партия и Оранжевата партия по три ‚плана 
за действие‘.

3. Обяснете внимателно дейността, така че всички деца да я разберат:
а. Всички трябва да останат в границите на зоната за действие.
б. Всяка група трябва да си направи лагер в границите на играта; никоя група няма право 

да навлиза в лагерите на другите групи. Градът, защитаван от Лилавата партия, трябва 
да се намира точно по средата, лагерът на Синята партия – от едната страна, а лагерът 
на Оранжевата партия – от другата.

в. За да успеят да завладеят замъка, двете нападащи партии трябва да опитат да разме-
нят „плановете си за действие“. Всяка от групите разполага с три плана, написани върху 
хартия с различен цвят, всеки от тях разрязан на 10 парчета. Всяко парче трябва да бъде 
отнесено поотделно от един от нападателите до другия лагер. Може да бъде носено 
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само по едно парче. Син няма право да пренася парче на Оранжев, или обратното.Пар-
четата могат да бъдат предавани единствено, когато Син или Оранжев куриер достигне 
до другия лагер.

г. За да защитят Замъка, Лилавите трябва да се опитат да попречат на Сините и Оранжеви-
те да разменят плановете си. Те се опитват да заловят нашествениците и да им отнемат 
парчетата от плановете. „Залавяне“ означава леко докосване по рамото или ръката.

д. Когато бъде заловен, Синият или Оранжевият играч има право на избор между две въз-
можности: 1) да предаде частта от плана, който пренася на Лилавите и да бъде свободен 
да се върне в играта; 2) да откаже да даде частта от плана и да остане „затворник“ в 
града докато играта не приключи, или частта от плана не бъде предадена на Лилавите. 
Сините и Оранжевите могат да си помагат.

е. Всички части от плановете трябва да бъдат носени, така че да се виждат.
ж. Двамата или тримата фасилитатори не вземат участие в играта, а наблюдават  за спаз-

ването на правилата.
з След като Синята партия или Оранжевата партия събере всички десет части, за да със-

тави цял план за действие, тя може да вземе всички части на Лилавата партия и така пе-
чели играта! Ако Лилавата партия успее да събере всички десет част от плана на Синята 
или Оранжевата партия, съответната група е вън от играта. Ако другата Страна, обаче, 
успее да пренесе задачия план до другия лагер, тя, заедно с елиминираната партия, 
печелят играта.

и. Играта приключва, когато една от Партиите спечели или, когато времето, определено от 
фасилитатора  приключи.

Обсъждане на резултатите и оценка

1. Обсъдете резултатите от дейността, като задавате въпроси, подобни на следните:
а. Как се чувствате?
б. Какво стана с плановете ви за действие?
в. Успяхте ли да получите цял план? Каква беше стратегията ви? Как вземахте решения?
г. Всички ли взеха участие в играта? Имаше ли различни роли?
д. Какво чувствате към другите две партии?
е. Сещате ли се за други конфликти в живота си? Какво правите, за да ги разрешите, ако 

правите нещо? Какво може да се направи за да се променят тези ситуации?
ж. Как възникват конфликтите? Какво можем да направим, за да ги избягваме, да ги разре-

шим, да ги управляваме и/или да пазим мира (в зависимост от обсъжданите примери)?
з. Отнесете дейността към човешките права като задавате въпроси, като следните:
и. Посочете някои човешки права, които могат да бъдат нарушени, ако хората са в кон-

фликт? А при въоръжен конфликт?
к. Как се влияят различните страни в даден конфликт, от нарушаването на техните права? 

Как това ще повлияе на тяхното бъдеще?
л. Как се влияят децата от конфликтите? Как това ще повлияе на тяхното бъдеще?
м. Какво може да бъде направено за предотвратяване на конфликтите и нарушенията на 

човешките права като тези?
н. Могат ли да бъдат разрешени всички конфликти? Ако не, как е възможно човешките 

права да помогнат на хората да управляват своите конфликти? 

2. Предложения за последващи дейности

● Разгледайте по-задълбочено някои действителни конфликти в групата, в общността, както 
и в държавата, региона или по света. Опитайте се да разберете основанията за конфликта 
и обсъдете ситуацията.
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Идеи за действия

● Ако обсъжданията на резултатите са концентрирани върху въоръжен конфликт и мира, 
опитайте се да организирате/да се присъедините към демонстрация за мир или посетете 
организация, бореща се за мир. Помогнете на децата да разберат как организациите за 
мир разбират мира и подхождат към разрешаването на конфликти.

● Обсъдете с децата начините, по които се справят с конфликтите помежду си. Помогнете 
им да разработят основни правила за справяне с конфликти в рамките на тяхната група, 
които отразяват стандартите за човешките права (напр. забрана за физическо насилие, 
забрана за използване на обиден език, всеки има право да изразява мнението си и равни 
възможности за участие).

Съвети за фасилитатора

● Никой не трябва да се бори за нищо в тази дейност. Физически по-слабите деца могат да 
постигнат много повече чрез стратегия, бързина и сътрудничество, отколкото тези, които 
разчитат на агресия и сила.

● Подгответе възрастните фасилитатори или помощници. Уверете се, че разбират добре 
правилата и границите, и са наясно с потенциалните опасности в района на играта.

● Обяснете на Синята и Оранжевата партия колко важно е да имат стратегия, за да избегнат 
загубата на части от плана и, следователно, никога да не успеят да завършат цял план.

● Подчертайте че „залавянето“ означава просто докосване на съответния човек. Вижте някои 
вариации, описани по-долу, за да адаптирате играта към групите с различни възможности.

● Продължителността на играта зависи до голяма степен от групата. Подгответе се дейност-
та да се окаже по-кратка или по-продължителна от очакваното.

● При последващото обсъждане, направете ясно разграничение между въоръжените кон-
фликти и мира, или конфликти по принцип, като тези, с които децата се сблъскват в еже-
дневния си живот. И двата вида конфликти са важни, но изискват различни подходи.

Адаптиране:

● Ако едната група или отделно дете е по-слабо от другите, дайте им някои съвети за въз-
можните стратегии (напр. Проверка на колко части от кой план вече са достигнали до 
другия лагер; рискуване на загубването на някои части, за да се спасят други; да не се 
изпращат части от всички планове от самото начало, а да се запазят някои от тях до уста-
новяване ритъма на играта).

● Вместо просто „залавяне“ на някой, включете някакъв тест, след като член на Лилавата 
партия хване член на Синята или Оранжевата партия (напр. след хващането, трябва да 
изиграят „камък, ножицa, хартия“и, ако Лилавият победи, Синият или Оранжевият предава 
частта от плана, но ако Синият или Оранжевият победи, той или тя остава свободен). Този 
вариант е ефективен, ако децата са с много различна възраст и физическо състояние, 
защото осигурява равен шанс на по-малките и по-слабите деца.
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10. Репортер на Compasito
Със своите камери Compasitos (Компасчетата) 

защитават човешките права!

Теми Околна среда, Здраве и благосъстояние, Участие

Ниво на сложност Ниво 2

Възраст 10-13 години

Продължителност 90-120 минути

Размер на групата 8-24 деца

Тип дейност Фото репортаж или други форми на репортаж

Обща информация Деца изготвят репортаж за условията, свързани с човешките права в 
тяхната общност

Задачи • Развиване на познаването на човешките права в ежедневния живот
• Разбиране на това, как права могат да бъдат нарушавани, но и 
защитавани 
• Развиване на умения за сътрудничество за активно участие при 
защитаване на правата и слагане край на нарушаването им 

Подготовка • Изберете някои характерни ситуации в общността, свързани със 
здравето, безопасността и околната среда (напр. бани, ресторанти, 
възможности за рециклиране).
• Подчертайте съответните членове в адаптираната за деца версия 
на ВДЧП и КПД и направете копия за всяко дете.
• Направете копия от географски карти на общността.
• Тъй като тази дейност предвижда критичен поглед към някои 
местни институции, уведомете предварително съответните 
държавни служители.
• Опитайте се да уредите среща с компетентните местни служители, 
пред които децата могат да представят своите резултати и 
предложения, и обсъдете евентуалните промени.

Материали • Копия от адаптираните за деца версии на ВДЧП и КПД за всеки 
отбор, и/или големи копия на табло
• По един цифров фотоапарат или апарат тип Полароид за всяка 
група
• Бележници и химикалки за водене на записки и идентифициране 
на снимки 
• Копия от географски карти на общността
• Допълнителни материали: Принтер за отпечатване на цифровите 
снимки 

Инструкции

1. Обсъдете с децата какво правят репортерите както в печатните медии, така и в телевизи-
ята. Обяснете, че самите те ще станат фоторепортери и ще правят снимки за това, какво 
е състоянието на правата, свързани със здравето, безопасността и добрата околна среда, 
в тяхната общност. Могат да намерят примери, при които тези права се спазват и ползват, 
или обратното – където биват нарушавани.

2. Разгледайте тези права с децата. Дайте им адаптираните за деца версии на копия от 
ВДЧП и КПД, в които сте подчертали приложимите членове. Освен това може да запишете 
на табло адаптираните за деца версии на ВДЧП Член 25 и КПД Член 33, Член 24 и Член 27 
хартия и да обсъдите тяхното значение с децата. Обяснете, че това са правата, във връзка 
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с които ще правят своите репортажи и дайте някои примери за това, къде може тези права 
да бъдат наблюдавани в общността (напр. пожаробезопасността в училище, здравословни 
условия на местата, където се отглеждат, продават или приготвят храни, чист въздух, вода 
и околна среда). Помолете децата да обсъдите как тези права могат да бъдат наблюдава-
ни в общността и ги помолете да предложат други примери.

3. Разделете децата на групи по три или четири. Дайте на всяка група фотоапарат и конкрет-
на задача. Например:
а. Група A може да провери безопасните условия в училище и на други обществени места 

(напр., къде се намират пожарогасителите? Изправни ли са? Лесно достъпни ли са ава-
рийните изходи? Децата знаят ли какво да правят при извънредна ситуация?)

б. Група B може да провери безопасността, свързана с уличното движение (напр., има ли 
безопасна настилка? Безопасни места за пресичане на улиците? Улиците и настилките в 
добро състояние ли са? Има ли средства за контрол на скоростта на автомобилите? Има 
ли улично осветление през нощта?)

в. Група C може да провери условията за хранене. (напр., хигиенните условия на пазарите 
и ресторантите, информация за менютата, хранителните стойности на храните и напит-
ките, проверки за безопасност на питейната вода?)

д. Група D може да се концентрира върху проблемите, свързани с околната среда. (Има ли 
начини за установяване качеството на въздуха? Има ли зелени площи наблизо? Улиците 
и обществените места чисти ли са? Отпадъците събират ли се редовно? Има ли осигуре-
ни контейнери за рециклиране на пластмаси, хартия, стъкло и т.н.?

4. Дайте на групите време за обсъждане на техните теми и планиране на подхода за търсене 
на материали. Уверете се, че знаят с кого да се свържат, за да могат да влязат на опреде-
лени места (напр., пазач на парк или училище). Всички трябва да знаят как да използват 
фотоапарата. Във всяка група трябва да има поне по едно дете, което ще води бележки и 
ще осигурява надписи за идентифициране на снимките, едно дете да отнася снимката към 
определени човешките права, и друго дете, което да записва предложенията за реакция.

5. Помолете всяка отделна група да съобщи плановете си пред цялата група. Поставете 
конкретен краен срок за приключване на възложените репортерски задачи.

6. След като групите са направили своите снимки, дайте им време да подготвят мини излож-
ба. Всяка изложба трябва да съдържа следните елементи:
а. Заглавие
б. Имената на децата в групата
в. Заглавия на всяка снимка, в които се посочва кога и къде е направена, както и какво 

показва 
г. Коментари за това кое/кои човешко(и) право(а) е/са спазвано(и) или нарушено(и) 
д. Препоръки за справяне с констатираните нарушения и похвали за добрите примери.

7. Поканете родители и членове на общността да разгледат изложбата.
8. Опитайте се да поканите представители на местната общност (напр. кмета, директора на 

училището, членове на общинския съвет, местни сдружения) да разгледат изложбата, да 
се срещнат с децата, за да чуят какво ги притеснява, да изслушат техните предложения и 
да обсъдят евентуалните промени.

Обсъждане на резултатите и оценка

1. Обсъдете резултатите от дейността като задавате въпроси, подобни на описаните по-
долу:
а. Хареса ли ви да бъдете репортери?
б. Трудно ли беше да откриете примерите, от които се нуждаехте?
в. Трудно ли беше да „уловите“ ситуацията на снимката?
г. Трудно ли беше да запишете текста към снимката?
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д. Трудно ли беше да напишете похвалите? Препоръките?
е. Научихте ли нещо за вашата общност? А за себе си? Видяхте ли нещо по нов начин?
ж. Може ли фотоапаратът да бъде полезен инструмент за разкриване на ситуации? Писа-

нето може ли да бъде полезно?
з. Можете ли да се сетите за други инструменти, които биха могли да разкрият тези ситу-

ации?
и. Снимките добавят ли нещо ново към написания текст? Какво?

2. Отнесете дейността към човешките права като задавате въпроси, подобни на следните:
а. Какво научихте за човешките права във вашата общност?
б. Посочете някои положителни примери за защитаване и ползване на човешките права?
в. Посочете някои отрицателни примери за нарушаване на човешките права?
г. Можем ли да правим конкретни предложения за подобряване на човешките права? До 

кого трябва да ги отправим (напр. училищна администрация, родители, кмет, общински 
съвет, медии, учител)?

д. КПД гарантира на децата правото да изразяват свободно своето мнение по въпросите, 
които ги засягат. Вие използвате ли това право? Ако да, как? Как можете да го използва-
те най-ефективно? От какви умения се нуждаете за да направите това?

Предложения за последващи дейности

● Дейността „Картата на правата“, стр. 138, също проучва как се реализират правата в общ-
ността.

Идеи за действия

● Помолете децата да изберат поне една ситуация, която желаят да опитат да подобрят. 
Обсъдете причините за този избор и възможните начини за разрешаване на проблема.

● Представянето на тази работа пред цялото училище и квартал, само по себе си може да се 
окаже интересна и важна дейност. Опитайте се да организирате изложбата на обществено 
място (напр. поща, кметство, училище, младежки център) и поканете обществеността да 
участва.

● Напишете писма, в които поздравявате институциите, които вършат особено добра работа 
за защита на здравето и безопасността и/или изразявате разочарованието си от неспаз-
ване на тези стандарти.

● Ако не сте го направили вече, поканете представители на местната общност на среща и 
обсъждане на проблемите с децата. Стремете се към сътрудничество на децата с други 
хора, за осигуряване на промяна.

Съвети за фасилитатора
● Тази дейност може лесно да бъде адаптирана за създаване на репортаж за други теми, 

свързан с човешките права (напр. насилие, равенство между половете, деца с увреждания 
или от малцинствени групи, информация, игра и отдих).

● Ако децата създават репортаж за училища или други институции, опитайте се да осигурите 
одобрението и/или сътрудничеството на отговорните лица. Тяхното участие заедно с де-
цата е важно за осигуряване на промяна.

● Подчертайте, че тази репортерска дейност не е насочена единствено към установяване на 
нарушения, а е предназначена и за оценяване на това, което се случва както трябва. Под-
чертайте значението на оценяването и поздравяването на хората и организациите, които 
осигуряват добри стандарти за здраве, безопасност и околна среда.

● Може да се наложи да дадете на децата основни инструкции за работа с фотоапарат, както 
и някои съвети за правенето на добри снимки. Уверете се, че всички деца могат да ползват 
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фотоапарат и ще имат възможност да го направят.

Вариации:

● Накарайте децата да правят снимки, които свързват с определени чувства (напр. къде 
изпитват страх, къде е мистериозно, къде се чувстват спокойни, щастливи, неспокойни и 
т. н.).

● Ако не разполагате с фотоапарати, децата могат да опишат това, което са видели, с думи 
или рисунки, или на записи с касетофон.
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11 . Бисквитено чудовище
Дай ми, дай ми, дай ми!

Теми Мир и сигурност за хората. Бедност и социално изключване
Ниво на сложност Ниво 2
Продължителност 40-60 минути
Размер на групата 6-12 деца

Възраст 8-13 години
Тип дейност Игра на групови преговори, обсъждане

Обща информация Групите преговарят за поделяне на закуски помежду им 
Задачи • Откриване на процеса на водене на преговори и мира

• Обсъждане на проблемите, свързани с равните  ‘права‘
• Проучване на системите за бедност

Подготовка • Разпечатайте материалите за раздаване, включени по-долу 
или ги запишете на дъска или табло.
• Пригответе закуски

Материали • Наличие на поне 40 здравословни закуски (напр. бисквити, 
фъстъци, грозде)
• Копия от материалите за раздаване

Инструкции

1. Разделете децата на два отбора и дайте на всяка група копие от правилата и двадесет 
закуски.

2. Обяснете правилата и се уверете, че децата ги разбират, особено правилото, че всички 
закуски трябва да ви бъдат върнати, ако между групите не бъде постигнато съгласие.
а. Тази игра включва вземане на решение как да се поделят закуските между двата отбора. 

Всеки отбор разполага с двадесет закуски за цялата игра. Провеждат се три рунда, като 
всеки отбор има своя ред във всеки рунд.

б. Във всеки рунд всеки отбор получава информация колко закуски трябва да раздели 
между себе си и другия отбор. Първият отбор предлага начин за разделяне на закуски-
те, който другият отбор може да приеме или откаже. Ако приеме, закуските се поделят 
според предложението. Ако откаже – първият отбор получава втори шанс да предложи 
начин на подялба на закуските. Ако второто предложение също бъде отхвърлено, обаче, 
всички закуски, предвидени за разделяне, се връщат на фасилитатора и никой не полу-
чава нищо.

◘ Например, Отбор A получава информация, че трябва да подели десет закуски и ре-
шава, че иска да си запази осем и да предложи на Отбор B само две. Отбор B отхвър-
ля това предложение. След това, Отбор A има още една възможност. Те решават да 
разделят десетте закуски поравно. Отбор B приема това предложение и всеки отбор 
получава по пет закуски.

◘ От друга страна, ако вторият път Отбор A предложи да си запази седем закуски, а 
Отбор B да получи само три, отбор B може да отхвърли това предложение. В този 
случай фасилитаторът получава и десетте закуски.

в. След като първият отбор направи своите предложения, вторият отбор предлага да раз-
дели своите закуски, според инструкциите.

г. Вторият рунд се провежда, като първия с нови инструкции за всеки отбор, за това колко 
от останалите закуски да раздели.

3. Обяснете, че ще отбелязвате резултатите от всяка подялба на закуски на дъската или 
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таблото, като посочвате броя на закуските, получени от всеки отбор. След всички рундове, 
изчислете общия резултат за всяка група. Таблицата би трябвало да изглежда приблизи-
телно по следния начин:

ГРУПА A ГРУПА B ФАСИЛИТАТОР
РУНД 1 5 5
РУНД 2 0 0 13
РУНД 3 8 8
ОБЩО 13 13 13

4. Обяснете следните особеност за закуските:
а. Децата могат да изядат закуските, които получат в рамките на дейността, след обсъж-

дането на резултатите.
б. Закуски не могат да бъдат разделяни/разчупвани на части.
в. Закуските, изядени от членове на даден отбор по време на дейността, не се заменят с 

нови.
г. Отново подчертайте, че когато даден отбор не може да постигне съгласие за подялбата 

на закуските, всички закуски се връщат окончателно на фасилитатора.

Обсъждане на резултатите и оценка

1. За да избегнете разсейване, съберете всички закуски и обяснете, че ще бъдат върнати за 
изяждане след приключване на дейността.

2. Обсъдете дейността, като използвате въпроси, подобни на следните:
а. Какво се случи по време на дейността?
б. Как се чувствахте по време на дейността? Кое беше най-вълнуващо? А най-неприятно?
в. Имахте ли стратегия? Как разработихте своята стратегия?
г. Някой преговаря ли? Постигна ли успех?
д. Ако играете отново тази дейност, ще действате ли по различен начин?
е. Смятате ли, че окончателният резултат е справедлив?

3. Обсъдете изводите от тази дейност, като зададете въпроси, подобни на следните:
а. Вярвахте ли, че другият отбор ще раздели закуските справедливо? Защо да или защо 

не?
б. Какво разбирате под „справедливо“ или под „споделяне“?
в. Какво общо има доверието (вярването) със споделянето?
г. Можете ли да се сетите за ситуации от живота, при които децата трябва да поделят? 

Важно ли е подялбата да бъде справедлива? Какво ще се случи, ако подялбата е не-
справедлива?

д. Можете ли да се сетите за ситуации от реалния живот, при която възрастните трябва да 
извършват подялба? Какво става, ако възрастните не извършват подялбата справедли-
во?

е. Можете ли да се сетите за примери от живота, за хора, които не получават „справедлив 
дял“ от нещата, от които се нуждаят?

ж. Какво можем да направим в ежедневието си така, че да се уверим, че всеки получава 
справедлив дял?

4. Отнесете дейността и обсъждането към човешките права, като задавате въпроси, подоб-
ни на следните:
а. Човешките права се основават на това, от какво се нуждаят всички не само, за да оцеле-

ят, но и да живеят достоен живот с добър жизнен стандарт. Избройте някои от нещата, от 
които се нуждае всяко човешко същество? Записвайте изброените нужди.

б. Какво се случва, когато хората не разполагат с тези неща (напр. достатъчно храна, под-
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слон, образование, семейство)?
в. Можете ли да видите връзка между получаването на „справедлив дял„ от необходимите 

неща и човешките права?

Предложения за последващи дейности:

● Упражненията „Невидимите идват“, стр. 171, и „Завладей замъка“, стр. 89 също включват 
сътрудничество срещу общ „враг“.

● Упражненията „Плаване до нови земи“, стр. 152, и „Вселената на моите права“, стр. 122, 
правят разграничение между желанията и нуждите.

Идеи за действия

● Попитайте за примери за начините, по които децата могат да подобрят справедливата 
подялба в тяхната група, у дома и в общността (напр. възможност за вземане на думата, 
използване на играчки и оборудване, получаване на внимание от възрастните, изпълнява-
не функцията на лидер).

● Свържете се с местни или национални НПО, които се занимават със справедливата тър-
говия. Поканете ги да обяснят пред вашата група с какво се занимават. Организирайте 
дейности в подкрепа на тези НПО.

Съвети за фасилитатора

● Отношението между човешките нужди и човешките права е фундаментално за образова-
нието за човешките права. Ако тази концепция не е добре утвърдена, преди тази дейност 
може да реализирате друга, като напр. „Плаване до нови земи“, стр. 152, която се занима-
ва точно с тази концепция.

● При по-големи деца, може да отнесете справедливото поделяне към развитието. Ресурси 
относно обучението за развитие може да намерите на стр. 235.

● Тази дейност може да бъде провеждана ефективно и втори път. В този случай, използ-
вайте различни и по-привлекателни за децата закуски, за да поддържате техния интерес.

● Може няколко групи да играят тази дейност едновременно. Имайте предвид, обаче, че по-
ведението на една група може да повлияе на поведението на друга.За да насърчите това 
взаимодействие, направете общо табло за резултатите така, че да се вижда ясно какви 
подялби са правени. Обсъдете това влияние при обсъждането на резултатите.

ОТБОР 1,
ГРУПА А

ОТБОР 1
ГРУПА В

ОТБОР 1
ФАСИЛИТАТОР

ОТБОР 2,
ГРУПА А

ОТБОР 2,
ГРУПА А

ОТБОР 2
ФАСИЛИТАТОР

РУНД 1 6 5 6 5

РУНД 2 0 0 13 6 7

РУНД 3 8 8 8 8

ОБЩО 14 13 13 20 20

● Ако желаят, оставете децата да преразпределят закуските след дейността.

Адаптации

▪ За да намалите нивото на сложност: Броят закуски, които трябва да бъдат разпределени, 
умишлено е нечетен, за да се постави под съмнение доверието и да се насърчи водене-
то на преговори. Ако това е твърде сложно за вашата група, обаче, направете цифрите 
четни и за двата отбора във всеки рунд.

▪ За да увеличите нивото на сложност: включете допълнително правило, което поставя 
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Отбор A в различна позиция. Ако отбор B откаже предложението, те не получават нищо, 
а Отбор A запазва три закуски  при всички положения. Ако отбор B откаже предложение, 
обаче, не печели нищо.

▪ За да подчертаете отношението на дейността към човешките права: ако разполагате с 
повече от един фасилитатор, може да се окаже удачно да разделите децата на две или 
повече по-малки групи за обсъждането на въпрос 4, обсъждането на отношението между 
човешките нужди човешките права. Колкото по-малка е групата, толкова по по-задълбо-
чено  ще бъде обсъждането на тази важна тема. Завършете, като съберете малките гру-
пи заедно за общо обсъждане. Добавете 30 минути към дейността за това адаптиране.

Група A

● Вашият отбор разполага с 20 закуски, които можете да поделите между вас и отбор B.
● Ще изиграете 3 рунда.
● Във всеки рунд ще разполагате със следния брой закуски.

Рунд 1 Рунд 2 Рунд 3

6 закуски за поделяне 3 закуски за поделяне 11 закуски за поделяне

За да задържите тези закуски, трябва да предложите как да ги поделите между вашия отбор и отбор B. Във всеки рунд 
можете да предлагате по два варианта. Ако Отбор B приеме едно от вашите предложения, и двата отбора задържате 
съответния договорен брой закуски.
Ако отбор B откаже и двете ви предложения, обаче, и двата отбора не печелят нищо.

Пример:
▪ Рунд 1: 6 закуски трябва да бъдат поделени от A „ Предлагате да дадете 2 закуски на отбор B и да запазите 4 за себе 

си.
▪ Ако отбор B каже: „ДА, ПРИЕМАМЕ“, те получават 2 закуски, а вие - 4.
▪ Ако Отбор B каже: „НЕ, НЕ ПРИЕМАМЕ“, трябва да направите второ предложение. Предложението може да бъде също 

като първия път,  или да бъде различно.
▪ Ако Отбор B приеме това второ предложение, и двете групи получават договорения брой закуски.
▪ Ако Отбор B все още не приема, и двата отбора не получават нищо, а закуските се връщат на фасилитатора.

Група B

● Вашият отбор разполага с 20 закуски, които можете да поделите между вас и отбор B.
● Ще изиграете 3 рунда.
● Във всеки рунд ще разполагате със следния брой закуски.

Рунд 1 Рунд 2 Рунд 3

5 закуски за поделяне 10 закуски за поделяне 5 закуски за поделяне

За да задържите тези закуски, трябва да предложите как да ги поделите между вашия отбор и отбор А. Във всеки рунд 
можете да правите по две предложения, за да намерите решение. 
Ако Отбор А приеме едно от вашите предложения, и двата отбора задържате съответния договорен брой закуски.
Ако Отбор А не приеме и след второто предложение, и двата отбора не печелят нищо.

Пример:
▪ Рунд 1: 5 закуски трябва да бъдат поделени от В 
▪ Предлагате да дадете 2 закуски на отбор А и да запазите 3 за себе си.
▪ Ако отбор А каже: „ДА, ПРИЕМАМЕ“, те получават 3 закуски, а вие - 2.
▪  Ако Отбор А каже: „НЕ, НЕ ПРИЕМАМЕ“, трябва да направите второ предложение.
▪  Предложението може да бъде също като първия път, или да бъде различно.
▪ Ако Отбор А приеме това второ предложение, и двете групи получават договорения брой закуски.
▪ Ако Отбор B все още не приема, и двата отбора не получават нищо, а закуските се връщат на фасилитатора.

МАТЕРИАЛИ ЗА РАЗДАВАНЕ: КАРТИ С ИНСТРУКЦИИ
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12. Скъпо дневниче
Измини един километър с моите обувки ...

Теми Дискриминация, Здраве и благосъстояние, Бедност и социално 
изключване

Ниво на сложност Ниво 2
Възраст 8-13 години

Продължителност 60 минути
Размер на групата 6-20 деца

Тип дейност Разказване на история/приказка, обсъждане.
Обща информация Децата изчитат три различни разказа за едно и също преживяване и 

обсъждат погрешните преценки за хората 
Задачи • Упражняване уменията за комуникация и наблюдение 

•  Подобряване на емпатията
•  Представете осъдително отношение
•  Разбиране субективността на индивидуалните преживявания 
•  Обсъждане правото на образование, игра и здравеопазване

подготовка Адаптирайте разказите към реалния живот на вашите деца и/или към 
наобразователните задачи.

Материали Копия от трите разказа

Инструкции

1. Обяснете, че три деца са ни разрешили да прочетем дневниците им от лагера през ми-
налото лято. Разделете децата на три групи и дайте на всяка група да прочете един от 
разказите.

2. След като прочетат разказите, съберете заедно децата и обсъдете това, което се случва 
в рамките на един ден в лагера (напр. решаване на загадки, обяд, игра на футбол, постро-
яване на сал, прекосяване на реката). Спирайте при всяко от събитията и питайте децата 
какво е правил, мислил или чувствал героят от техния разказ във всеки един момент. На 
този етап избягвайте да карате децата да обясняват причините за различните реакции и 
чувства на лагерниците.

3. Помолете членовете на групата да опишат детето, чийто разказ са прочели. Обсъдете как 
трите деца са могли да имат толкова различни преживявания при едни и същи събития 
като задавате въпроси, като например:
а. Защо децата не са се разбрали помежду си?
б. Мислите ли, че децата биха се държали по различен начин, ако знаеха повече за живота 

на другите? Как?
в. Какви недоразумения възникват между тях?
г. Как стигат до тези погрешни заключения?
д. Случвало ли ви се е да бъркате в мнението си за някого другиго?
е. Какво се случва, ако преценяваме погрешно другите?
ж. Какво можем да направим, за да избегнем грешките спрямо другите?

Обсъждане на резултатите и оценка

1. Обсъдете резултатите от дейността като задавате въпроси, подобни на следните:
а. Какво мислите за трите разказа?
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б. Би ли ви харесал подобен ден? Защо да или защо не?
в. Разказите реалистични ли са?
г. Можете ли да се идентифицирате с някое от децата? С кое? Защо?
д. Можете ли да имате приятели, дори и да сте бедни и да не можете да четете? Защо?
е. Какво означава приятелство?
ж. Има ли хора, които са поставени в по-неравностойно положение от другите във вашата 

общност? Кои са те?
з. Какво можем да направим, за да променим тази ситуация?

2. Отнесете дейността към човешките права като задавате въпроси, подобни на тези:
а. От какви човешки права се ползват децата в лагера?
б. От какви човешки права се ползват у дома?
в. Правата на някое от тези деца нарушени ли са?
г. Какъв ефект има върху децата нарушаването на техните права? Как ще повлияе това на 

тяхното бъдеще?
д. Какво може да бъде направено, за да се предотврати нарушаване на права, като опи-

саните?

Предложения за последващи дейности

● Направете рисунки върху ситуациите в разказите (напр. събитията от ‚Деня на големите 
приключения‘, всяко от децата в неговата домашна среда и т.н.)

● Дейността „НАЙ-ВАЖНО ЗА КОГО?“ СТР. 118, и „ПЛАВАНЕ ДО НОВИ ЗЕМИ“, СТР. 152, акцентират върху 
контрастиращи реакции и приоритети в една и съща ситуация.

Идеи за действия

● За да избегнете сходни недоразумения в собствената си група, разработете с децата Ети-
чен кодекс за поведение, когато сте заедно.

Съвети за фасилитатора

● Разказите може да изглеждат много нереалистични за някои деца. Адаптирайте ги така, 
че да отразяват проблемите от реалния живот на вашите деца, без изолиране на отделни 
деца и без да ги поставяте в неудобна ситуация, чрез разкази, които са твърде близки до 
техния живот.

● Особено при работа с деца в неравностойно положение, проявете чувствителност към от-
ношението на децата към самите тях и към другите в тяхната общност. Дайте възможност 
на децата да обсъдят проблемите на децата в неравностойно положение, но балансирай-
те това с изграждането на увереност у децата, че всички деца трябва да имат възможности 
да живеят живота, който искат и правата им да бъдат спазвани.

● Тъй като някои деца може да се идентифицират с герои от разказите, дейността изисква 
особено внимателно обсъждане на резултатите. Внимавате за стереотипи и осъдително 
поведение, които може да възникнат у някои деца в следствие на тези разкази, както с 
оглед на допускане на наличието на привилегировани деца (напр. „Те нямат никакви про-
блеми“; „Те са сноби“) и на деца в неравностойно положение (напр.„Семействата им не им 
оказват подкрепа“; „Те са мързеливи“). Важното в тези разкази е да насърчавате децата да 
се запитат защо другите действат по определен начин, а не да правят прибързани заклю-
чения въз основа на погрешни допускания.

● Направете ясно разграничение при обсъждането между това какво прави героят и какво 
чувства и мисли.
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Вариации:

● Прочетете разказите на глас на децата или ги накарайте те да ги прочетат. След това 
обсъдете, както е посочено в Стъпка 3. Може да зададете въпросите за обсъждането на 
резултатите след всеки разказ.

● Накарайте децата да изиграят как тримата къмпингуващи са се държали във всяка част 
на деня. След това ги накарайте да обяснят как всеки от тях се е чувствал в съответния 
момент. Вместо това, може да поискате от децата да изиграят ролята на всяко дете, като 
един от участниците изиграва външните думи и действия на героя, а другия – вътрешните 
мисли и чувства на детето.

Адаптиране:

● По-малките деца се нуждаят от визуални материали, за да запомнят какво се случва през 
деня в лагера. Твърде много информация може да доведе до загуба на вниманието и ще 
направи обсъждането на резултатите много трудно. Уверете се, че децата са разбрали 
всеки от разказите, преди да преминете към следващия.

МАТЕРИАЛИ ЗА РАЗДАВАНЕ: РАЗКАЗИТЕ

През летните месеци много деца посещават летни лагери. Това са разкази на три деца, които се запозна-
ват по време на летния лагер. Те са на една възраст и се занимават с едни и същи неща. Един ден ръко-
водителите организират „Ден на големите приключения“. Вечерта трите деца записват в дневниците си 
какво се е случило през деня. 

Маргарет пише под завивките си, на светлината на фенерче.

Скъпо дневниче,
Денят беше страхотен. Правихме най-различни щури неща и това може да се окаже един от най-хубавите дни в жи-
вота ми. Занимавахме се с много вълнуващи неща, които на моменти бяха даже опасни. Но мен не ме беше страх. За 
разлика от приятелите ми, на които не всичко им хареса, както ми се искаше. Жалко, че Елза и Рикардо се държаха 
толкова странно днес.
Но да започна отначало –Когато се събудихме, ръководителите ни разделиха в различни групи. Аз се паднах заедно 
с Рикардо и Елза. Харесвам ги и двамата, защото вчера бяхме разпределени в същите групи и се смяхме толкова 
много на всички шеги, които си разказвахме. Ръководителят ни даде 3 послания, написани с таен код и ние трябваше 
да ги разчетем. Аз първа се справих. След малко Рикардо също разчете посланието си, но Елза беше много бавна. 
Когато я попитах дали има нужда от помощ, тя каза, че това занимание не ѝ допада и, че разбиването на тайни кодове 
е много скучно нещо. Когато видях, че държи листа обърнат наопаки, аз и се присмях и ѝ казах, че така никога няма 
да се справи. Тя ме изгледа ядосано и изхвърли листа. Тя каза „Искам да играем, а не да четем разни неща„. Мисля, 
че не е много умна. Чудя се дали изобщо може да чете – странно, защото всички деца на моята възраст могат да 
четат и пишат!
Както и да е, накрая успяхме да разгадаем смисъла на трите послания. След това слязохме при реката, където играх-
ме футбол срещу друга група деца. Беше забавно. Почти ги победихме, но загубихме заради Елза. Всеки път, когато 
топката беше близо до нея, тя я докосваше с ръце, риташе другите деца и правеше всякакви грешки. Все едно никога 
преди не бе играла футбол. Това изглежда странно. Ние всички играем футбол след училище. Следващият път искам 
да съм в друга група, без Елза. След обяда – храната тук е отвратителна –трябваше да построим сал, за да прекосим 
реката. Беше много готино, защото трябваше да търсим дърва и след това да правим най-различни възли с въжетата. 
Елза и аз търсихме подходящи здрави дървета, но Рикардо все мъкнеше някакви тънки клонки. Казах му, че тъй като 
е момче, трябва да работи поне толкова здраво, колкото и ние. Той каза, че му се вие свят и го боли гърбът. Мисля че 
това беше само оправдание, за да не работи. Щом свършихме, салът ни беше най-добрият – дори и ръководителят 
каза така! След това ръководителят преброи „1,2 и 3“и трябваше да скочим върху сала и да прекосим реката заедно. 
Скочих първа, но паднах във водата. Бъррр...водата беше много, много студена и първо се разпищях. За щастие, 
ръководителят ми помогна да изляза, и после всички се смяхме. Когато казах на приятелите си колко студена е во-
дата, Рикардо каза, че вече не иска да участва. Мисля, че се страхуваше от студената вода. Преди това не знаех, че 
Рикардо е такъв загубеняк! Първо дървата, а след това и водата! Когато му казах, че трябва да е по-смел, той избяга, 
плачейки. Не мисля, че искам пак да съм с него в една група! Наистина, ще помоля ръководителя следващият път да 
ме сложи в друга, защото Елза е глупава, а Рикардо е пъзльо.
След това не съм говорила повече с Елза и Рикардо и .. .опа, мисля, че  ръководителите идват към нашата стая. 
Приятни сънища, скъпо дневниче. Утре ще имам още новини за теб.

С обич, Маргарет
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Следващият текст е написан в дневника на Елза, с помощта на ръководител.

Здравей Дневниче,
Ти си първият ми дневник, а аз съм Елза. Надявам се да останеш с мен много дълго време. Помолих ръководителя да 
напише тази страница вместо мен. Той каза, че като порасна, ще мога да прочета какво съм правила в лагера. Идеята 
ми хареса. Седим настрана от останалите деца, тъй като не искам никой да разбере, че ръководителят ми помага.
Днес денят беше изпълнен с различни занимания. Сутринта трябваше да бъда в една група с Маргарет и Рикардо. 
Харесвам Рикардо повече от Маргарет. Тя винаги си мисли, че знае всичко по-добре от другите!
Всичко започна с послания, написани с таен код, който трябваше да бъде разбит. Не харесвам тези неща, защото 
все още не мога да чета много добре, а Маргарет постоянно викаше да побързаме. Ще ми се да можех да чета по-
добре. Като се науча, ще прочета всички книги в задачия свят. Но откакто татко си тръгна, трябва да стоя у дома с 
малките деца, докато мама е на работа. Много ми се ходи на училище, но мама постоянно казва, че е по-важно да 
имаме храна, отколкото да мога да чета книги. Не исках Рикардо и Маргарет да разбират, че не мога да чета, затова 
се опитах да се престоря, че решавам задачата за тайния код. Но след това Маргарет ми се присмя и аз се натъжих 
и ядосах едновременно.
После нещата се повториха и с футбола. Много ми се искаше отборът ни да победи, но всичко което правех изгле-
ждаше неправилно. Всички знаят как да играят, освен мен. Виждам как другите деца винаги играят футбол, като се 
върнат от училище. Но мама казва, „Ако имаш време да играеш, значи имаш време и да работиш“. Затова така и не 
успях да се науча да играя.
След обяда трябваше да построим лодка, за да прекосим реката. С това май се справих по-добре от Маргарет и 
Рикардо. Знам как да връзвам възли, какви дървета са необходими, за да се направи здрава лодка. Но Рикардо се 
държа толкова странно. Той почти се подмокри, когато Маргарет му каза колко студена е водата..
Надявам се утре пак да сме в същата група. Искам да им докажа, че мога много неща. Освен това много харесвам 
ръководителите на лагера!
Довиждане, Дневниче. До утре.

Елза

Рикардо има голям дневник, в който пише от няколко години. Ето какво е написал той за ‚Деня на големите при-
ключения“.

Скъпо мое Дневниче,
Отново пиша, за да ти кажа колко тъжен и разочарован се чувствам. Сутринта се занимавахме с неща, които харес-
вам. Тайният код беше много лесен за мен, тъй като постоянно решавам такива задачи вкъщи. А на футбол, както 
винаги бях вратар.
Обядът беше страхотен.Сигурно най-вкусният, който някога съм ял. Тук се храня доста добре, за разлика от вкъщи, 
където винаги трябва да чакам, докато по-малките ми братя и сестри се нахранят. Но не и тук! Тук даже мога да си 
искам допълнително. Това много ми харесва! Мисля, че даже започвам да наддавам на тегло. Когато се прибера у 
дома, няма да бъде вече същия кльощав хлапак!
Следобедът, обаче, беше ужасен. Трябваше да носим много тежки дърва и след това да влезем в ледената вода. 
Това не ми харесва, защото със сигурност ще се разболея, а не искам повече никога да боледувам. Баща ми каза, че 
веднага щом си намери нова работа, ще ме заведе в болницата и пак ще бъда съвсем здрав. Той казва, че след това 
ще мога да правя каквото си поискам и няма да се налага да прекарвам цялото време на легло. Иска ми се татко да си 
намери нова работа още утре. Тогава бързо ще оздравея отново! Не искам да разказвам за това на останалите деца 
в лагера, защото ще разберат, че нямаме никакви пари и ще ми се подиграват.
Скъпо Дневниче, кога пак ще съм здрав? Искам да бъда като другите деца. Искам да играя, да тичам и да скачам. 
Надявам се това да се случи скоро, но се боя, че никога няма да стане..
Приятни сънища, скъпо Дневниче. Утре ще ти разказвам още. Само ти знаеш всичките ми тайни.

Рикардо

МАТЕРИАЛИ ЗА РАЗДАВАНЕ: РАЗКАЗИТЕ
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13. Всеки глас е от значение
Но дали всички те имат еднаква сила?

Теми Гражданство, Демокрация
Ниво на сложност Ниво 3

Възраст 10-13 години
Продължителност 2 x 60-минутни сесии
Размер на групата 10-30 деца

Тип дейност Обсъждане, планиране, симулация
Обща информация Децата разработват процес за демократично вземане на решения и 

провеждат „гласуване" според един от техните планове.
Задачи • Разбиране на смисъла на честни и демократични избори

• Упражняване провеждането на честни избори
• Научаване на механизма на демократичното гласуване 
• Оценяване значението на гражданското участие

Подготовка • Копирайте Ситуационния лист за всяка група.
• Копирайте и изрежете ролеви карти.

Материали • Ситуационен лист за всяка група
• Хартия и моливи за бюлетините

Инструкции

Сесия 1:

1. Обяснете, че ВДЧП гарантира на всекиго правото „да участва в управлението чрез зае-
мане на длъжност или чрез избиране на друго лице за представител“ , както и, че „прави-
телствата трябва да бъдат избирани редовно, чрез честно и тайно гласуване“ (Член 21). 
Попитайте децата какво означава това според тях:
а. Какво е „честни избори“?
б. Защо гласуването трябва да е тайно?
в. Кой може да гласува?
г. Какво означава някой да „те представлява“?
д. Какви са задълженията на това лице?
е. Познавате ли представители на вашата общност на национално ниво? А на местно 

ниво?
2. Обърнете внимание на факта, че независимо от това, че децата не могат да гласуват 

докато не станат пълнолетни, те все пак могат да участват в различни форми на избор, 
за да вземат решения по въпроси, касаещи техния собствен живот. Помолете децата да 
обсъдите техните възможности за избор:
а. Кои са ситуациите, в които имате право на глас?
б. Това „честно“ решение ли е, или са избори?
в. Гласуването тайно ли е?
г. Кой има право да взема решение или да гласува?
д. Кой решава за какво или за кого да бъде вземано решението или дали да се гласува?

3. Обяснете, че в тази дейност те ще разработят демократични методи за вземане на ре-
шения. Разделете децата на четен брой групи, с по пет или шест деца във всяка група. 
Дайте на всяка група Ситуационен лист и възложете на поне две групи да работят по една 
и съща ситуация. Уверете се, че за Ситуация E със сигурност има две групи, тъй като тази 
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ситуация по-късно ще се използва за симулация. Обърнете внимание на въпросите в до-
лния край на страницата, които трябва да бъдат разгледани внимателно и обяснете всички 
термини във въпросите, които е възможно да са неясни.
а. Алтернативен вариант: Дайте на всички групи Ситуация E, за да подчертаете разноо-

бразието от решения за една и съща ситуация и процесът на водене на преговори, който 
следва в Стъпка 5.

4. След като децата са имали достатъчно време (около 15-20 минути) да планират в малки 
групи, помолете всяка група да обясни своята  ситуация и процеса по вземане на решения, 
който са разработили за справяне с нея. Към групите със Ситуация E, се обърнете най-на-
края. След всяко представяне помолете останалите деца да обсъдят плана:
а. Демократичен ли е?
б. Всички заинтересовани лица ли ще имат възможност да направят своя избор?
в. Честен ли е?
г. Таен ли е?
д. Всички, които гласуват, наясно ли са за кого или за какво гласуват?

5. След представяне на всички ситуации, помолете децата да насочат вниманието си към 
Ситуация E. Обяснете, че ще се проведе гласуване за вземане на решение по тази ситуа-
ция. Но, за да стане това, те трябва да се договорят за един план, за това как да бъде взе-
то решението. Помолете ги да сравнят различните планове, разработени за Ситуация E:
а. По какво си приличат плановете? Ще използваме ли тези прилики за нашето гласуване?
б. По какво се различават? Коя идея ще сработи по-добре? Кой вариант да използваме?

7. Щом децата постигнат съгласие относно плана, запишете тяхното решение на таблото и 
го обсъдете, като задавате въпроси като следните:
а. Липсва ли нещо от нашия нов план за Ситуация E?
б. Мислите ли, че ще е демократичен?

Сесия 2:

1. Напомнете на децата за Сесия 1 и фактите по Ситуация E. Представете отново плана, 
разработен по време на Сесия 1 и обяснете, че ще изпробвате техния план чрез гласуване 
по Ситуация E.

2. Раздайте ролевите карти на децата и обяснете симулацията:
а. Ръководителят на изборите ще изиска от тримата говорители да дадат своето мнение.
б. След това Ръководителят на изборите ще подкани аудиторията да задава въпроси и да 

изрази своето мнение.
в. След това Ръководителят на изборите ще попита дали всички са готови за гласуване, и 

ще обясни какво е необходимо за спечелване на гласуването според плана на групата 
(напр. обикновено мнозинство, процент от гласувалите).

г. След това Длъжностното лице по гласуването ще помоли всички да гласуват според 
метода, посочен в плана на групата. Заедно, Длъжностното лице по гласуването и Ръко-
водителят на изборите, ще съберат и преброят гласовете.

д. Длъжностното лице по гласуването съобщава резултата от гласуването. Ако са изпъл-
нени условията за победа, ръководителят на изборите обявява решението на групата. 
Ако не са изпълнени условията за победа, Ръководителят на изборите съобщава, че ще 
се проведе балотаж.

е. При балотаж, Длъжностното лице по гласуването изготвя нови бюлетини и процедира, 
според Стъпка Е) по-горе.

Обсъждане на резултатите и оценка:

1. Обсъдете резултатите от дейността като задавате въпроси, подобни на следните:
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а. Мислите ли, че гласуването в симулацията бе честно и демократично?
б. Успяхте ли да разпознаете ситуации от реалния живот в тази дейност?
в. Как се вземат обикновено подобни решения? Децата имат ли мнение или право на из-

бор?
г. Има ли решения, които само възрастните могат да вземат?
д. Решенията във вашата група обикновено вземат ли се демократично? Защо да или 

защо не?
е. Какво можете да направите, за да гарантирате, че вашата група взема решенията де-

мократично?
2. Отнесете дейността към човешките права като задавате въпроси като следните:

а. Какво имаме предвид, като говорим за „правителство“?
б. Избройте някои длъжности във вашата общност, които се заемат чрез избори? Във ва-

шата държава?
в. Освен заемането на изборна длъжност, кои са някои от начините, по които хората могат 

да участват в управлението?
г. Каква възраст трябва да навършите в страната си, за да имате право да гласувате?
д. Има ли начини да участвате в управлението, за да можете да гласувате?
е. Защо, според вас, правото на участие в управлението е достатъчно важно, за да бъде 

обявено за човешко право?
ж. Какво ще се случи, ако някои деца във вашата симулация, решат да не гласуват? Какво 

се случва, когато хората не упражняват правото си да участват в управлението?
з. Защо е важно да се ползвате от човешките си права?

Предложения за последващи дейности

Дейността „КОНСТИТУЦИЯ ЗА НАШАТА ГРУПА“, СТР. 56  дава реална възможност за провеждане на 
демократичен дебат за това как да се държи групата, за да може да упражнява уменията за 
гласуване.

Идеи за действия

Възползвайте се от всяка възможност, която възникне във вашата група за моделиране 
на демократично вземане на решения, независимо дали става въпрос за дребни решения 
(напр., какви закуски да има, дали да играем навън или вътре) или по-важни решения. Де-
цата научават демократичните процедури най-добре чрез тяхното упражняване. За тях има 
полза и да бъдат карани да преценяват дали всички ангажирани с решението имат възмож-
ност да изкажат своето мнение.

Съвети за фасилитатора

● Май-лесният начин за провеждане на тази относително сложна дейност е всички деца да 
работят заедно по план за Ситуация C. Това гарантира, че всички разбират ситуацията и 
подчертава нуждата от създаване на компромисен план, който сам по себе си представля-
ва демократичен процес.

● Ако решите да използвате няколко различни ситуации, използвайте поне една ситуация, 
която включва избор на лице (Ситуации A и D) и една, при която се взема политическо 
решение (Ситуации D и E). Ситуациите за вземане на политическо решение осигуряват 
възможност за по-добри избори, тъй като говорителите представят гледни точки, а не са-
мите себе си.

● Тази дейност съдържа термини, които може да се окажат непознати за децата (напр. номи-
нации, кандидати, речи на кампании, дебати, балотаж, процент от гласовете, бюлетина). 
След като децата започнат да работят в малки групи, обикаляйте наоколо, за да се увери-
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те, че те са наясно с термините. На по-малките деца пропорционалното представителство 
може да бъде обяснено просто като „повече от половината“ или „обикновено мнозинство“.

● Инструкциите предполагат използване само на Ситуация E за симулацията, но може да 
адаптирате ролите за използване на някоя от другите ситуации.

● Разработете други ситуации въз основа на решенията пред които са изправени децата във 
вашата група.

● При голяма група: Включете говорители с други мнения в дебата.

Адаптации

За концентриране върху въпроса кой има право да гласува, можете да възложите алтерна-
тивни роли, като описаните по-долу. Прочетете ги в началото на симулацията и поискайте 
от децата да обсъдят дали тези деца трябва да имат право на глас. Това решение, само по 
себе си, може да бъде основа за решение чрез гласуване.

Допълнителни роли

● На шест години си и си в първи клас. Все още не можеш да четеш и не знаеш много за 
групата. Трябва ли да имаш право на глас?

● На тринадесет години си, но си още в пети клас, защото имаш затруднения в ученето. 
Трябва ли да имаш право на глас?

● Точно си се преместил в тази общност и все още не познаваш никого. Трябва ли да имаш 
право на глас?

● Ти си побойник. Тормозиш по-малките деца навън и насърчаваш приятелите си да започ-
нат заедно с теб да обиждат другите. Трябва ли да имаш право на глас?

Ситуация A:
Училището ти е поканено да изпрати някого да го представлява в отбелязване на Международния ден 
на детето, организирано от градската управа в кметството. Децата трябва да изберат представителя си. 
Учениците са общо 500. Как ще изберете представител по демократичен начин?

Ситуация B:
Спортният ви клуб се нуждае от президент. Членовете са общо шест. Как ще решите, по демократичен 
начин, кой да бъде президент? Учениците във вашето училище ще изберат кои рисунки в конкурс по 
изобразително изкуство ще получат първа, втора и трета награда. Общо 50 рисунки са включени в кон-
курса. В училището има 300 деца. Как ще изберете победителите по демократичен начин?

Ситуация C:
Учениците във вашето училище ще изберат кои рисунки в конкурс по изобразително изкуство ще полу-
чат първа, втора и трета награда. Общо 50 рисунки са включени в конкурса. В училището има 300 деца. 
Как ще изберете победителите по демократичен начин?

Ситуация D:
Учениците във вашето училище обсъждат дали децата трябва да имат право да носят мобилни телефо-
ни в училище. Някои смятат, че това разсейва и е несправедливо спрямо децата, които нямат мобилни 
телефони. Директорът на училището е обявил, че децата трябва да получат възможност да решат сами. 
В училището има 350 деца. Как може това решение да бъде взето по демократичен начин?

 МАТЕРИАЛИ ЗА РАЗДАВАНЕ: СИТУАЦИОНЕН ЛИСТ В СЕСИЯ 1
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Ситуация E:
Групата ви е получила дарение на стойност около 500 евро. Ръководителят на групата е обявил, че гру-
пата сама трябва да реши как да похарчи тази сума. Някои деца искат да се организира парти с хубава 
храна. Някои предпочитат екскурзия. Други искат с парите да бъдат закупени игри и материали. Един 
от членовете иска сумата да бъде заделена за спешни случаи. Друг иска да бъде купено електрическо 
пиано. В групата има 30 деца. Как ще вземете решение по демократичен начин за изразходването на 
парите?

Някои неща, които трябва да имате предвид:

● Как ще решите за какво да гласувате? Ще организирате ли номинации? Ако да, как?
● Колко ще бъдат кандидатите? Трябва ли броят им да бъде ограничен?
● Как ще разберат всички за кого или за какво гласуват? Ще накарате ли някого да държи речи в рамките на 
кампания или ще организирате дебати?

  

 МАТЕРИАЛИ ЗА РАЗДАВАНЕ: СИТУАЦИОНЕН ЛИСТ В СЕСИЯ 2

● Как ще гласуват хората? Гласуването ще бъде ли тайно?
● Как ще решите кой печели?
● Ами ако разликата между двамата кандидата е само няколко гласа? Ще организирате ли балотаж? Побе-
дителят ще се нуждае ли от постигане на определен процент от гласовете (напр. над 50%)?

Роли при гласуването по Ситуация E

Ти си ръководителят на изборите. Ти организираш дебатите, обясняваш какво е необходимо, за да 
спечели определено решение и помагаш за изброяването на гласовете. При балотаж – ти организираш 
и него.

Ти си Длъжностното лице по гласуването. Ти изготвяш бюлетините, организираш гласуването, пребро-
яваш гласовете и обявяваш резултатите. При балотаж, организираш бюлетините и гласуването.

Ти си говорител за една от гледните точки. Смяташ, че парите трябва да бъдат похарчени за голямо 
парти. Обоснови се.

Ти си говорител за една от гледните точки. Смяташ, че парите трябва да бъдат похарчени за нови игри 
и оборудване. Обоснови се.

Ти си говорител за една от гледните точки. Смяташ, че парите трябва да бъдат похарчени за хубава 
екскурзия за всички деца. Обоснови се.
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14. От наблюдател до помощник
Но какво бих могъл да направя аз?

Теми Мир и сигурност за хората. Насилие
Ниво на сложност Ниво 2

Възраст 7 -13 години
Продължителност 60 минути
Размер на групата 4-24 деца

Обща информация Децата разказват истории за случаи, в които са били жертви, 
побойници, странични наблюдатели или помощници в 
ситуации, свързани с човешките права.

Тип дейност Разказване на история/приказка, обсъждане
Задачи • Изясняване на факта, че всеки се сблъсква с много видове 

насилие в живота си
• Подчертаване на отговорността да се уважаваме и 
защитаваме взаимно 
• Обмисляне на това, какво означава да бъдеш ‚помощник‘.

Подготовка Допълнителни материали: изгответе копия от ръководството за 
обсъждане за всяка група.

Материали • Таблична хартия и маркери или черна дъска и тебешир 
• Допълнителни материали: Ръководство за обсъждане

Инструкции

1. Напомнете на децата, че насилието и тормозът, не само физически, но и вербален, и 
емоционален, представляват нарушение на човешките права. Попитайте ги за примери за 
различни видове насилие и тормоз.

2. Разделете децата на малки групи по трима или четирима. Обяснете дейността, като се 
уверите, че децата разбират добре всяка категория.
а. Всеки партньор ще говори за различни случаи, в които е наблюдавал насилие и тормоз:

◘ когато сте видели някой да бъде нараняван или с него да се отнасят несправедливо;
◘ когато сте участвали в нараняването на някого другиго или сте се отнасяли с него 

несправедливо;
◘ когато сте видели някой да бъде нараняван или с него да се отнасят несправедливо и 

никой не му е помогнал;
◘ когато сте видели някой да помага на човек, когото нараняват, или с когото се отнасят 

несправедливо.
Накарайте ги да дадат примери за всяка категория, един по един. Уверете се, че никой 
няма да бъде наказан, затова че е проговорил.

б. Разполагате с 15 минути за тази част от дейността. Започнете, като запазите мълчание 
за малко и помислите какво точно искате да кажете. 
Забележка: Ако децата могат да четат, дайте на всяка двойка по един лист хартия, 
разделен на четири квадрата с четири ситуации, за да помогнете на обсъжданията.

3. Съберете отново децата в една група, за да обсъдите наблюденията. Първо попитайте за 
примери за хора, които са били наранявани или тормозени, без да правите разлика между 
наблюдаваните случаи и случаите, в които децата са взели активно участие. Впишете ги 
като нарушения в таблица, като посочената под-долу.



compasito

111

compasitocccccooooooooooooooooooooompasito

4. След това попитайте за например в категорията „Помощник“.
5. Накрая попитайте за примери в категорията „Страничен наблюдател“ Попитайте „Какво би 

могло да се направи в някои от тези ситуации, за да може човек да се приеме за помощник, 
а не само за страничен наблюдател?“. Запишете отговорите им в таблицата.
а. Вариант: Използвайте списъка с насилие и тормоз, съставен в Стъпка 3 и попитайте как 

някой би могъл да помогне. Запишете отговорите им.

Обсъждане на резултатите и оценка

1. Прочетете на глас списъка с предложените действия за оказване на помощ, записани в 
Стъпка 5 от дейността. Обсъдете това, как хората могат да станат помощници, за да защи-
тят човешките права, като задавате въпроси, подобни на следните:
а. Кои от предложените действия биха били трудни за извършване? Кои от тях биха били 

по-лесни?
б. Има ли действия в списъка, които смятате, че бихте могли да предприемете?
в. Какво спира хората от това да станат помощници?
г. Ако повече хора се превърнат в помощници, вместо да са просто странични наблюдате-

ли, ще може ли ситуацията с човешките права действително да се подобри?
2. Обсъдете как можем да си помагаме взаимно, като задавате въпроси като следните:

а. Какви качества и разбирания трябва да има човек, за да бъде „помощник“, т.е. да пред-
приеме действия в защита на човешките права?

б. Какво можем да направим, за да подпомогнем хората да предприемат действия в защи-
та на човешките права?

в. Как можем да насърчим хората в нашата група да станат „помощници“?
3. Завършете, като изтъкнете, че всеки случай на тормоз или насилие спрямо деца, включи-

телно насилия от деца спрямо други деца, представлява нарушение на човешките права. 
Това се наблюдава във всяка култура и във всяка част на света. Подчертайте, че обуче-
нието по човешки права включва и учене на действията, които трябва да предприемем, за 
да защитим правата си. Не можем да сложим край на цялото насилие и тормоз, но можем 
да си помагаме в собствените ни общности.

Предложения за последващи дейности

Дейности, като „ДУМИТЕ, КОИТО НАРАНЯВАТ“, СТР. 202, които разглеждат действителното поведе-
ние на децата, помагат за отнасяне на тези обсъждания към действителния живот.

Идеи за действия

Ако вашата група е разработила набор правила за взаимодействие, обсъдете как „поведе-
нието на помощник“ може да стане част от тези правила.

Съвети за фасилитатора

● Разхождайте се между групите, за да се уверите, че всички разбират задачата, че поемат 
всяка категория подред и, че всеки получава равен шанс да се изкаже.

● Защитете личното пространство на децата, като запазите гледната точка на наблюдавано 
преживяване, а не на лично преживяване, освен при примерите за участие в насилие или 
тормоз.

● Тази дейност трябва да се осъществява единствено с деца, с които сте работили по-рано. 
Важно е да се създаде усещане за „безопасно пространство“ в групата преди да започнете 
дейността.
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Допълнително ръководство за обсъждане

Когато си видял да нараняват някого Когато си участвал в нараняването на друг 
Когато си видял да нараняват някого

и никой не е помогнал
Когато си видял някой да помага на някого, 

когото нараняват 

Таблица 

Нарушение Какво е можело да се направи?
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15. Човешките права в новините
Липсата на новини е добра новина - дали?

Теми Общи човешки права. Медии и Интернет
Сложност Ниво 2

Възраст 10-13 години
Размер на групата 10-30 деца
Продължителност 45 минути

Тип дейност Преглеждане на медиите, направа на плакат, обсъждане
Обща информация Децата преглеждат вестници за ползване, нарушаване или 

защитаване на човешки права
Задачи • Повишаване на познаването на човешките права в медиите и ежед-

невния живот
•  Проучване на това, как медиите отразяват проблемите, свързани с 
човешките права 

Подготовка •  Съберете различни видове вестници 
•  Пригответе листове за постери за всяка группа

Материали •  Страници от вестници
•  Хартия за табло за писане
•  Тиксо или лепило и ножици
•  Маркери
•  Копия от адаптираната за деца версия на ВДЧП

Инструкции

1. Обяснете, че тази дейност се отнася за човешките права в новините. Напомнете на деца-
та за предишни дейности и обсъждане на човешките права и представете отново ВДЧП.

2. Разделете децата на малки групи. Дайте на всяка група вестник или страници от вестници, 
ножици, тиксо или лепило, маркер и лист хартия за табло за писане, приготвен, както е 
показано в модела по-долу.

3. Обяснете дейността. Дайте примери за това как статии, различни от новинарските репор-
тажи, също могат да се отнасят до човешките права.
а. Всяка група изработва постер, като използва истории от вестниците. Помолете ги да 

търсят истории от три категории:
◘ права, които биват упражнявани и ползвани
◘ права, от които хората биват лишавани, или които биват нарушавани 
◘ права, които биват защитени.

б. Кажете им да търсят не само в новинарските репортажи, но и в статии – спортни съоб-
щения и реклами.

в. Когато намерят статия, която се отнася до човешките права, трябва да я изрежат и за-
лепят на своя постер в съответната категория.

г. Когато намерят вестникарска история за всяка категория, помолете ги да изберат една от 
историите, която да анализират, като отговарят на следните въпроси:

4. Кои конкретни права са обект на историята? Избройте ги до статията.
а. Намерете члена(овете) от ВДЧП, които се отнасят за всяко право и запишете номера(та) 

на члена(овете) в списъка, 
Кажете им да записват отговорите си в долния край на постера и да начертаят стрелка до 
историята, която анализират.
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5. Накарайте по едно дете от всяка група да представи постера на групата.

Обсъждане на резултатите и оценка

1. Изберете една или две истории от постера на всяка група и накарайте групата да обясни 
анализа на историята от гледна точка на ВДЧП:
а. Трудно ли беше да свържете историите или статиите с човешките права?
б. Имаше ли човешки права в основата на много истории?
в. Кои членове на ВДЧП бяха засегнати?
г. Като млад човек, кои права те засягат най-много?

2. Обсъдете дейността като задавате въпроси като следните:
а. Какви категории истории, свързани с права, бяха най-лесни за намиране? А най-трудни? 

Защо?
б. Някои от членовете на ВДЧП срещаха ли се по-често от други? Имаше ли такива, на 

които изобщо не сте натъкнахте? Как можете да обясните това?
в. В колко статии открито се споменаваха човешките права? Колко статии касаеха про-

блеми, свързани с човешките права, но в тях не се използваха точно тези думи? Защо, 
според вас, човешките права не бяха споменати?

г. Правата на децата бяха ли конкретно споменати?
д. Въз основа на тези новинарски истории, какво изглежда състоянието на човешките пра-

ва в света днес? В Европа? Във вашата общност?
е. Какво се прави, за да се защитят човешките права в тези истории? Кой предприема тези 

действия?

Предложения за последващи дейности

● Упражненията „КАРТАТА НА ПРАВАТА“, СТР. 138, И „РЕПОРТЕР НА COMPASITO“, СТР. 92, изискват от 
децата да разгледат собствените си общности от гледна точка на човешките права. По-
следната ангажира децата и в съобщаването на техните констатации.

Идеи за действия

● Оставете постерите окачени и Насърчавайте децата да носят други изрезки от вестници. 
Оценете повторно постерите след добавяне на няколко нови изрезки.

● Изберете една тема, свързана с правата, която е особено актуална за групата и прове-
дете кампания за повишаване на информираността (напр. правото на собственост, може 
би свързано с бедност; правото на образование, особено на качествено образование) на 
ниво, което групата избере (местно ниво, национално, международно равнище).

Съвети към фасилитаторите

● Избирайте измежду разнообразни вестници и новинарски списания, като включите местни 
и рекламни вестници. Не е необходимо да са актуални.

● Насърчавайте децата да разглеждат части от вестниците, различни от новинарските ис-
тории: напр. реклами: право на имущество; съобщения за брак или некролози: право на 
култура, на брак, на свобода на мисълта, съвестта и религия; спорт: право на отдих; лични 
реклами и съобщения за срещи: право на сдружаване.

● В началото стойте близо до групите, за да се уверите, че разбират задачата.
● Вариант: Всички групи допринасят за изготвянето на три отделни постера от всяка катего-

рия, като комбинират статии, които са намерили, за да изготвят постери на класа.
● Адаптации за по-малки деца:
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▪ Изисквайте само две категории: ползвани права и отказани права.
▪ Пропуснете анализа в Стъпка 3.
▪ При обсъждането на резултатите, задайте въпроси, които акцентират върху опита на 

детето, свързан с човешките права в ежедневния живот.
● Адаптации при по-големи деца:

 ▪ накарайте децата да сравнят обмисляне на едни и същи истории, свързани с човешките 
права, в различни вестници и/или различни медии. Какви разлики констатират в значе-
нието, което се придава на отделни елементи в историята? В акцентите върху отделни 
аспекти на историята? Има ли различни версии за едно и също събитие? В някоя от 
историите, споменават ли се открито човешките права?

▪ Помолете участниците да гледат новинарска емисия по телевизията и да запишат застъ-
пените теми и времето, което е отделено за всяка тема, свързана с човешките права.

 МАТЕРИАЛИ ЗА РАЗДАВАНЕ: МОДЕЛ НА ПОСТЕР

 
ПОЛЗВАНИ ПРАВА ОТКАЗАНИ ПРАВА ЗАЩИТЕНИ ПРАВА 

Анализ Анализ Анализ

Право Член от ВДЧП Право Член от ВДЧП Право Член от ВДЧП
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16. Съвременна приказка
Не можем да оставим следи в пясъка, докато седим!

Теми Дискриминация, Образование и отдих. Насилие
Ниво на сложност Ниво 2

Възраст 8-13 години
Продължителност 60 минути
Размер на групата 5-15 деца

Тип дейност Разказване на история/приказка, обсъждане
Обща информация Децата под ред разказват приказка по поредица картини 

Задачи • Представяне на проблемите на детския труд и съвременното робст-
во
• Насърчаване на активното изслушване
• При по-големи деца: Представяне на Европейски съд по правата на 
човека (ЕСПЧ)

Подготовка • Пригответе гладка дървена пръчка.
• Пригответе копия от рисунките за всеки две деца.
• Направете копия от адаптираната за деца версия на КПД за всяко 
дете.

Материали • Дървена пръчка
• Копия от поредиците рисунки, предоставени като материали за 
раздаване
• Копия от адаптираните за деца версии на КПД

Инструкции

1. Помолете децата да се съберат в кръг, за да чуят една приказка, разказана по специален 
начин. Опитайте се да създадете мистериозна атмосфера. Покажете им дървената пръчка 
и обяснете, че това е „говореща пръчка“: само този, който я държи, може да говори. След 
като се изкажат, трябва да предадат пръчката на някой друг.

2. Поставете картините така, че децата да могат да ги виждат всичките и обяснете, че за-
едно ще създадете приказка за момиче, наречено Сива въз основа на картинките. След 
това разпределете картинките, по една за всяко дете или двойка деца. Обяснете, че тази 
картина представлява част от историята, която съответното дете или двойка деца трябва 
да разкаже. Дайте на децата време да помислят за това какво има в Compasito, техните 
картини и да ги обсъдят, ако работят по двойки.

3. Първи хванете пръчката и кажете няколко думи, за да покажете как ще бъде разказана 
приказката. След това предайте приказката на детето, което ще започне приказката. Обяс-
нете, че този, който иска да говори след него, трябва да вдигне картината си; ако има ня-
колко желаещи да вземат думата, говорителят решава кой ще получи говорещата пръчка 
след него.

4. След като приказката свърши, попитайте децата дали искат да чуят истинската приказка, 
илюстрирана от тези картини. Разкажете или прочетете приказката за Сива.

Обсъждане на резултатите и оценка

1. Обсъдете резултатите от дейността като задавате въпроси, подобни на следните:
а. На какво базирахте приказката си? Картините напомниха ли ви на нещо, което сте пре-

живели, или за което сте чули?
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б. Вашата приказка, разказана по картините, приличаше ли на истинската приказка?
в. Какво мислите за историята на Сива? Как ви накара тя да се почувствате?
г. Имате ли въпроси по приказката за Сива?

2. Обсъдете детския труд и формите на съвременно робство като задавате въпроси, подоб-
ни на следните:
а. Какво е роб?
б. По какви начини ситуацията на Сива напомня робство?
в. Смятате ли, че историята на Сива може да се случи във вашата страна? Знаете ли за 

подобни случаи?
г. Днес по света има ли все още роби?

3. Дайте на децата копия от адаптираните за деца версии на КПД, ВДЧП или ЕСПЧ. Отнесе-
те приказката за Сива към човешките права:
а. Какво се случва с децата, които са принудени да работят?
б. Как това влияе на човешките им права? Можете ли да посочите някое от правата на 

Сива, според КПД, което е било нарушено?
в. Как КПД защитава децата?
г. Други документи за човешките права предлагат ли защита за децата?

Предложения за последващи дейности

● Упражнение, което се занимава с това, което би могло да бъде плашеща тема, никога не 
трябва да бъде оставяно само. След приключване на тази дейност, проведете някоя ут-
върждаваща или позитивна дейност, дори и съвсем кратка: Например „КАРТАТА НА ПРАВАТА“, 
СТР. 138 или „ОТ НАБЛЮДАТЕЛ ДО ПОМОЩНИК“, СТР. 108.

● При по-големите деца може да използвате комикса, разработен от Съвета на Европа, кой-
то се занимава с подобна тема. Прегледайте го предварително, за да прецените дали е 
подходящ: www.hurights.eu/notforsale/fabia/en/01.html

Идеи за действия

● Децата могат да проверят какви закони в тяхната държава ги защитават от детски труд. 
Какво количество работа се допуска да бъде извършвана от деца според закона? Децата 
защитени ли са от някои видове труд?

● Децата могат да разработят и проведат проучване, за да установят колко и каква работа 
вършат децата у дома. Работата за и с вашето семейство представлява ли детски труд 
(напр. грижи за деца, домакинска работа, помощ на родителите в тяхната работа)? Моми-
четата и момчетата допринасят ли еднакво с помощта си за семейството?

● Планирайте кампания заедно с децата за борба с детския труд и трафика на хора, тема, с 
която децата може да не са запознати, но която би ги заинтересувала и ги касае.

Съвети за фасилитатора

● Децата може да се нуждаят от известна помощ при разказване на приказката по картини. 
Можете да водите приказката по-близо до истинската версия, като вземете участие като 
един от разказвачите. Възможно е децата да срещнат трудности и при подреждането на 
картините в правилната последователност.

● Възможно е да се наложи да дефинирате трафика на хора като концепция.
● Имайте готовност да отговаряте на въпросите на децата за историята на Сива, която може 

да се окаже изненадваща или да разстрои много от тях. Трябва да можете и да обясните 
кой и как може да помогне, ако те или други деца попаднат в подобна ситуация.

● Приказката за Сива се основава на действителен случай, по който Европейският съд по 
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правата на човека излиза с решение (Силиадин с/у Франция, Дело № 73316/01). Приказка-
та в COMPASITO умишлено не назовава родината на Сива (която в действителност е от Того), 
или държавата, където е изпратена (в реалния живот – Франция), за да се избегне внуше-
нието, че по-голяма част от децата, обект на трафик, идват от Африка или друга държава 
извън Европа или, че Франция е единствената държава, където се случват подобни неща. 
Може да направите промени в приказката, за да съответства по-добре на ситуацията във 
вашата държава. Внимавайте, обаче, да не представите внушение, че трафикът на хора 
произлиза от държави извън Европа. За съжаление, съществуват множество случаи на 
трафик на хора между различни европейски държави.

● Трябва да можете да обясните и други форми на защита на децата срещу детски труд, 
освен КПД. Виж Глава V. Разглеждане на детския труд, стр. 232 и трафик на деца, стр. 282.

● Помогнете на децата да направят разлика между работа, с която могат да помагат на 
семейството си и неправомерен детски труд. Отнесете това към правото на децата на 
почивка и отдих, образование и други права на децата.

● По задачият свят момичетата получават по-малко възможност за отдих и от тях се очаква 
да вършат повече неплатена работа отколкото момчетата. Може да разгледате разликите 
в очакванията към момчетата и момичетата и да ги отнесете към равенството между по-
ловете.

Адаптации

● При по-големи деца: Отнесете приказката за Сива към Европейски съд по правата на чо-
века, като задавате въпроси като следните:
▪ Сива и нейният адвокат са отнесли случая до Европейския съд по правата на човека. 

Чували ли сте за този съд? Кой или какво се опитва да промени делото на Сива?
▪ Какво решение взима ЕСПЧ по делото на Сива? Какво се случва в резултат на това?
▪ Вашата държава подписала ли е Европейската конвенция за правата на човека?
▪ Вие, като деца, можете ли да отнасяте свой случай до ЕСПЧ? Какво може да направи 

ЕСПЧ за вас?
● При по-големите деца: сравнете ВДЧП и КПД с Европейската конвенция за правата на чо-

века. Версия на Конвенцията, написана на опростен език може да намерите на адрес www.
youthinformation.com/Templates/lnter- nal.asp?NodelD=90847
▪ За по-малки деца: Номерирайте картините и ги подредете под ред така, че децата да 

могат да виждат последователността на събитията.

Допълнителна информация

● За Европейския съд по правата на човека: www.echr.coe.int
● Видеоклип за ЕСПЧ: www.coe.int/t/e/muItimedia/defauIten.asp
● За кампанията на Съвета на Европа за борба с Трафика на хора: www.coe.int/t/dg2/ 

traffi cking/campaign/default_en.asp
● Брошура на Съвета на Европа „Действия срещу трафика на хора“ Директорат за комуни-

кации – Служба „Връзки с обществеността“, в сътрудничество с Генералната дирекция по 
Човешките права - Направление „Равенство“, 2006 (може да бъде намерена и на адрес 
www.coe.int/t/dg2/traffi cking/campaign/Source/Eng- Iis h%20 b roc h u re. pdf)

● Конвенция на Съвета на Европа за Действията срещу трафика на хора (може да се намери 
и на адрес www.coe.int/t/dg2/traffi cki ng/campaig n)
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МАТЕРИАЛИ ЗА РАЗДАВАНЕ
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Историята на Сива
Имало едно време, не много отдавна, едно момиче на име Сива. Тя живеела в много бедна държава. 
Живеела с чичо си, тъй като нейните родители били починали докато тя била дете.

Щом пораснала, Сива осъзнала, че светът бил много по-голям от нейната страна и съществували 
други интересни места, които можела да посети. Но като повечето хора в своята държава, Сива била 
бедна и нямала пари да пътува.

Един ден, обаче, чичо ѝ измислил план. Предложил да изпрати Сива в богата държава, където да 
живее с Г-жа Х, която била негова позната. Сива много се въодушевила от идеята да пътува и била 
готова да замине. Чичото се разбрал с г-жа Х тя да купи на Сива самолетен билет до нейната държава, 
а Сива да живее в нейната къща и да помага на семейството с домакинската работа, докато заработи 
цената на самолетния билет. И така, Сива се качила на самолет и отлетяла в тази богата държава. 
Очаквала с нетърпение всички нови неща, които ще преживее. Там, г-жа Х била обещала да я изпрати 
на училище и да се погрижи за нейните документи, така че да може да пътува свободно и да изследва 
тази нова държава.

Щом Сива пристигнала в дома на г-жа Х, обаче, нещата тръгнали зле. Г-жа Х не се държала толкова 
приятелски, колкото момичето си представяло. Тя очаквала Сива да се грижи за децата и да върши 
цялата домакинска работа сама. Когато Сива попитала за училището, г-жа Х ѝ казала, че това може 
да почака.

След известно време г-жа Х казала на Сива, че ще замине за известно време с г-жа Y. Сива се надя-
вала, че най-накрая ще започне да ходи на училище и да се радва на престоя си в новата страна. За 
съжаление, обаче, г-жа Y била още по-лоша от г-жа X. Животът станал още по-труден за Сива. Сега се 
налагало да започва работа от ранни зори и не можела да си легне чак до късно през нощта. И дори 
тогава изобщо не можела да се наспи, тъй като трябвало да спи на земята в стаята на децата и да 
се грижи за бебето, което се будело с плач по няколко пъти през нощта. Освен че трябвало да чисти, 
готви и да се грижи за децата, на Сива било забранено дори да напуска къщата и да се разхожда из 
града. Животът бил ужасен. Сива съжалила, че е напуснала Африка.

Една сутрин Сива успяла да получи разрешение да отиде на църква. Но вместо това, тя събрала цяла-
та си смелост и почукала на вратата на съседа. Помолила за помощ младото семейство, което живе-
ело там и разказала историята си. Младите съпрузи били ужасени. Не можели даже да си представят, 
как е възможно някой да се отнася с друг човек, като с роб в съвременния свят. Историята на Сива 
звучала като старовремска приказка, но нямало добра фея, която да ѝ помогне, затова тя трябвало 
сама да намери начин да си помогне.

Младото семейство приело Сива в дома си и съобщило за случая в полицията. Щом полицаите запо-
чнали разследването, те обвинили г-жа X и г-жа Y. За Сива, обаче, не било достатъчно тези хора да 
бъдат наказани. Тя искала да се увери, че никое дете като нея, никога вече няма да може да попадне в 
същата ситуация. Поради тази причина, с помощта на своя адвокат, тя завела дело в Европейския съд 
по правата на човека, като настояла държавата, където живеела г-жа Х да промени законите си така, 
че да защити децата от подобен тип робство. Съдът се съгласил със Сива и държавата била принуде-
на да се погрижи да предотврати бъдещи подобни случаи на насилствен труд. Най-накрая Сива била 
щастлива. Тя не само успяла да избяга от затвора на къщата на г-жа Y, но и направила така, че никое 
дете да не преживее това, през което тя преминала.

Източник: Адаптирано от Европейски съд по правата на човека, Дело Силадин с/у Франция, № 73316/01.

ИСТОРИЯТА НА СИВА
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17. Най-важно за кого?
Твоите приоритети може да са различни от моите!

Теми Общи човешки права

Ниво на сложност Ниво 3

Възраст 10-13 години

Продължителност 60 минути

Размер на групата 12-24 деца

Тип дейност Определяне на приоритети, изграждане на консенсус, обсъждане

Обща информация Децата решават кои членове на КПД да елиминират и обсъждат 
последствията и взаимната свързаност на правата

Задачи • Представяне на КПД
• Разбиране на това, как правата са всеобщи, неотменими и 
взаимозависими 

Подготовка Изготвяне на Детски Карти за права.

Материали •  Хартия и химикалки
• Табло и маркери
• Достатъчно карти за детските права за половината деца 

Инструкции

1. Започнете дейността чрез брейнсторминг за правата на децата, за да установите доколко 
запозната е групата с КПД и/или да им напомните нещата, които по-рано са научили за 
правата на децата. Ако групата не е запозната с правата на децата, започнете с адаптира-
нето, препоръчано по-долу.

2. Разделете децата на малки групи от две до четири деца, дайте на всяка група Две Карти 
за детските права, хартия и химикалка. Обяснете, че всяка карта описва право от Конвен-
цията за правата на детето (КПД). Помолете ги да прочетат на глас двата члена, написани 
върху картите и да решат кой от тях е по-важен за децата. След това те трябва да запишат 
причините за своя избор.

3. Съберете картите с „по-маловажните“ права. Помолете всяка група от четири деца да 
вземе избраната Карта с детски права и да се присъедини към друга група. В тази по-го-
ляма група от осем деца, повторете Стъпка 1, като децата трябва да решат кое от правата 
върху техните две Карти за детските права е по-важно за децата и запишат причините за 
своя избор.

4. Отново съберете картите за „по-маловажните“ права. Запишете ги на таблото в графа 
„По-маловажни права“.

5. След като групите направят окончателния си избор, помолете някой от всяка група да 
прочете на глас Картата с детски права, която групата е избрала за най-важна и да обясни 
причините за този избор. След прочитане на всяка карта, записвайте съответното право 
на таблото в графа „Нашите права“. Остават само две до четири права, в зависимост от 
размера на групата.

6. Обсъдете изборите:
а. Имахте ли затруднения при своя избор? Защо?
б. Какви фактори ви накараха да изберете едно право пред друго?
в. Идеите ви за това, кои права са най-важни, промениха ли се по време на тази тази дей-
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ност?
г. Съгласни ли сте с причините, изтъкнати от другите групи за техните избори? Защо да 

или защо не?
7. Раздайте картите за „по-маловажните“ права произволно и накарайте децата да ги проче-

тат на глас. Обсъдете какво би станало, ако действително отхвърлим тези права.
а. Изберете няколко конкретни „по-маловажни“ права и помолете децата да си представят 

какво би станало без тях (напр. правото на осиновяване и алтернативни грижи, правото 
на семеен живот, правото на игра и културна дейност).

б. Как би повлияла на вашата личност загубата на някое от тези „по-маловажни“ права?
в. Какъв ефект би имала загубата на тези „по-маловажни“ права върху избраните права?

Обсъждане на резултатите и оценка

1. Напомнете на децата за фундаменталния принцип за общовалидност: всеки има всички 
права, и обсъдете следното:
a. Защо е важно всяко човешко същество да има едни и същи човешки права?

2. Човешките права могат ли да бъдат отнети от някои хора? Защо?
а. Обсъдете значението на наличието на пълния комплект права на децата. Въпреки, че 

може да не използвате термини като „неотменимост“ или „взаимозависимост“, помогнете 
на децата да разберат, че всеки се нуждае от всички човешки права.

б. Илюстрирайте взаимовръзката между правата с конкретни примери (напр. правото на 
образование и правото на информация; правото на семейство и правото на не-разделя-
не от родителите).

3. Попитайте децата за примери за това как се нуждаят от всички свои права.
а. Обсъдете как изборът на едно право пред друго зависи от индивидуалните приоритети 

(напр. „Никога не са ме арестували“, или „Живея с двама родители“), но КПД отчита нуж-
дите на всички деца по света.

б. Помолете децата да намислят ситуации, при които всяко от „по-маловажните“ права 
може да се окаже жизненоважно за оцеляването или благоденствието на дадено дете.

Предложения за последващи дейности
● Дейността „КОНСТИТУЦИЯ ЗА НАШАТА ГРУПА“, СТР. 56 ОТНАСЯ правата към задълженията.
● Други дейности, които засягат КПД са „НАСТОЛНИ ИГРИ“, СТР. 70, и „ПРАВАТА НА ЗАЕКА“, СТР. 141.
● Дейността „ПЛАВАНЕ ДО НОВИ ЗЕМИ“, СТР. 152, също кара децата да определят своите приори-

тети сред правата.

Идеи за действия

● Насърчавайте децата да посочват примери от ежедневния живот, при които децата се 
ползват от правата, които сте обсъдили.

● Потърсете и/или проучете истории за правата на децата, които биват нарушавани или за-
щитавани, особено ситуации, касаещи детски труд, които може да са непознати за децата.

Съвети за фасилитатора

● По-малките деца може да се нуждаят от допълнителни разяснения на някои права.
● Фасилитаторът трябва да приема всички решения на групата без коментар. Всички възра-

жения срещу решения на групата трябва да идват от останалите деца.
● Децата няма нужда да ползват правни термини като „взаимозависимост“ и „взаимосвърза-

ност“, за да разберат концепцията.
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● При обсъждането на резултатите, имайте готовност да давате конкретни примери за това, 
какво би могло да се случи, ако определено право бъде отнето.

● Уверете се, че децата разбират, че не всичко е право.

Адаптиране

● За тази дейност се допуска, че децата имат известни предварителни познания по отно-
шение на КПД. Ако децата не са запознати с КПД, започнете дейността, като представите 
правата на децата и след това накарате децата сами да направят картите с детските права. 
Разделете децата по двойки и им дайте текста на един или два члена на КПД в адаптирана-
та за деца версия, карти от дебела хартия и пособия за рисуване. Помолете ги да запишат 
всеки член на отделна карта и да илюстрират текста с картина. След като картите станат 
готови, накарайте всяка двойка да прочете техните права, да обясни какво означават и 
да покаже илюстрациите си пред цялата група. След това следвайте инструкциите, като 
започнете от № 2. Може да се наложи фасилитаторът да помогне на децата да разберат 
какво означават техните членове.

Конвенция за правата на детето
Член 7
Регистрация на раждането, името, гражданството и 
родителските грижи:
Имаш правото законно да се регистрира раждането ти, 
да имаш свое име и гражданство, да познаваш родите-
лите си и те да полагат грижи за теб.

Конвенция за правата на детето 
Член 3
Висш интерес на детето:
Всички действия и решения, които засягат децата, 
трябва да се основават на това, което в твоите ви-
сши интереси или тези на което и да било дете.

Конвенция за правата на детето 
Член 9
Разделяне от родителите:
Не трябва да те разделят от родителите ти, освен ако 
това не се прави за твое собствено добро (например, 
ако родител те малтретира или те пренебрегва). Ако 
родителите ти са разделени, имаш право да поддър-
жаш контакти и с двамата, освен ако това не те нара-
нява по някакъв начин.  

Конвенция за правата на детето 
Член 27
Добър жизнен стандарт:
Трябва да живееш в добри условия, които да ти 
помагат да се развиваш физически, умствено, ду-
ховно, морално и социално. Правителството тряб-
ва да помага на семействата, които не могат да 
осигурят това.

Конвенция за правата на детето 
Членове 24 &26
Здравеопазване и здравни услуги:
Имаш право на качествено здравеопазване (напри-
мер лекарства, болници, здравни професионалисти) 
и здравно образование, за да останеш здрав. Имаш 
също така право на чиста вода, питателна храна, чис-
та околна среда. Богатите страни трябва да помагат на 
по-бедните страни да постигнат това.

Конвенция за правата на детето 
Член 40
Права на непълнолетните 
Ако си обвинен в нарушаване на закона, трябва да 
те третират по начин, който да зачита достойнството 
ти. Трябва да получиш правна помощ и да те лишават 
от свобода единствено за най-сериозни извършени прес-
тъпления. 

Конвенция за правата на детето 
Член 18
Обща отговорност на родителите:
И двамата ти родители споделят отговорността за въз-
питанието ти и трябва винаги да вземат под внимание 
това, което е най-добро за теб. Правителствата тряб-
ва да предоставят услуги, за да подпомагат родите-
лите, особено, ако и двамата родители работят.

Конвенция за правата на детето 
Член 14
Свобода на мисълта, съвестта и религията:
Имаш право да мислиш и да вярваш в  каквото искаш 
и да изповядваш религията си, доколкото не възпре-
пятстваш други хора да се възползват от правата си. 
Родителите ти трябва да те ръководят по тези въпро-
си.

МАТЕРИАЛИ ЗА РАЗДАВАНЕ: КАРТИ ЗА ПРАВА
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Конвенция за правата на детето 
Член 12
Зачитане на мнението на детето:
Когато възрастните вземат решения, които те зася-
гат, имаш правото свободно да кажеш какво смяташ, 
че трябва да се случи, както и мненията ти да се взе-
мат под внимание. 

Конвенция за правата на детето 
Член 13
Свобода на изразяване и информация:
Имаш право да търсиш, получаваш и споделяш инфор-
мация във всички форми (например, чрез писане, по-
средством изкуствата, телевизията, радиото и Интер-
нет), доколкото информацията не е в твоя вреда 
или тази на други лица.

Конвенция за правата на детето 
Член 9
Разделяне от родителите:
Не трябва да те разделят от родителите ти, освен 
ако това не се прави за твое собствено добро (напри-
мер, ако родител те малтретира или те пренебрегва). 
Ако родителите ти са разделени, имаш право да под-
държаш контакти и с двамата, освен ако това не те 
наранява по някакъв начин.

Конвенция за правата на детето 
Член 6
Право на живот и развитие:
Имаш правото да живееш и да се развиваш добре. 
Правителствата трябва да осигурят оцеляването и 
здравословното ти развитие.

Конвенция за правата на детето 
Член 28
Право на образование:
Имаш право на образование. Дисциплината в учи-
лищата трябва да зачита човешкото ти дос-
тойнство. Началното образование трябва да е 
безплатно и задължително. 

Конвенция за правата на детето 
Член 16 
Личен живот, чест и репутация:
Имаш право на личен живот. Никой не трябва да на-
кърнява доброто ти име да влиза в къщата ти, да отваря 
писмата и имейлите ти или да безпокои теб или семейство-
то ти без основателна причина.  

Конвенция за правата на детето 
Член 30 и 31
Отдих, игра и култура:
Имаш право да си почиваш и да играеш, да участваш в 
широк обхват от развлекателни и културни дейности.

Конвенция за правата на детето
Член 15
Свобода на сдружаване и мирни събрания:
Имаш право да се срещаш и да се присъединяваш 
към групи и организации с други деца, доколкото 
това не възпрепятства други хора да се възползват 
от правата си.

МАТЕРИАЛИ ЗА РАЗДАВАНЕ: КАРТИ ЗА ПРАВА
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18. Вселената на моите права
Бъди астронавт на човешките права!

Теми Общи човешки права
Ниво на сложност Ниво 3

Възраст 8- 13 години
Продължителност 2 x 60-минутни сесии
Размер на групата До 24 деца

Обща информация Децата изработват "космически" форми, надписани с нещата, от които 
се нуждаят, за да бъдат здрави и щастливи и да се развиват правилно. 
След това тези обекти се комбинират в "галактики", които представляват 
различни права на децата, чрез което нуждите се свързват с правата.

Тип дейност Артистична дейност
Задачи • представете КПД

• отнасяне на човешките нужди към човешките права
• отразяване на индивидуалните нужди и сравняване с тези на другите 

Подготовка • Копиране и изрязване на "космически" форми, приблизително 6 
форми за дете
• Изрежете приблизително 30 големи кръга от светлосиня хартия, които 
ще се превърнат в "галактики" от права, и около 10 големи форми - 
комети, които ще се ползват за общи права,  които покриват цялата 
КПД.
• Копирайте адаптираната за деца КПД; изрежете всеки член, като 
лента.
• Залепете или окачете кръговете, "галактиките", на стените на стаята.
• Допълнителни материали: направете копия от работните листове за 
всяка двойка деца.

Материали • Листове от светлосиня хартия
• Многоцветна хартия за апликации 
• Материали за оцветяване
• Ножици, тиксо, лепило и други хоби материали
• Допълнителни материали: работен лист

Инструкции

Сесия 1:
1. Разделете децата по двойки и ги помолете да изготвят заедно списък с условията, от кои-

то се нуждаят a) да бъдат здрави b) да бъдат щастливи и c) да израстнат като способни 
възрастни. Насърчавайте ги да включат поне по четири елемента във всяка категория.
a. Допълнителни материали: Дайте на децата един работен лист, като показания по-долу.

2. Помолете всяка двойка да се комбинира с друга двойка и да сравнят списъците си, като 
задраскат дублиращите се елементи и добавят нови условия, ако се сетят за такива.

3. Раздайте различни форми и материали за оцветяване на всяко дете. Помолете децата да 
напишата имената си и по едно условие от своя списък върху всяка форма, а след това да 
оцветят или декорират формите. Всеки от партньорите трябва да запише различни усло-
вия от общите им списъци.

4. Съберете формите по теми, т.е. всички условия за здраве, за щастие, и за развитие. След 
това разделете децата на три групи и дайте на всяка от тях категория за раздеялне на 
групи от сходни или идентични условия (напр. форми, отнасящи се до отдиха и почивката, 
здравеопазването, образованието). Възможно е по-малките деца да се нуждаят от помощ 
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за идентифициране на категориите.
5. Обяснете, че тези групи представляват различни категории човешки права и през следва-

щата сесия децата ще ги трансформират в галактики във вселената от права.

Сесия 2:

1. Напомнете на децата за групите права, които са създали в Сесия 1. Разделете децата 
на малки групи, дайте на всяка група сини кръгове и групи права. Помолете децатата да 
залепят всяка група върху син кръг, като оставят празно пространство в центъра на всеки 
от тях. Поставете кръговете на стените или ги подредете на пода така, че всички деца да 
могат да ги виждат.

2. Представете КПД, като обясните, че тя формира вселената от права. Задачата им е да 
идентифицират различните галактики, които образуват тази вселена. Прочетете някое 
право и накарайте децата да намерят галактиката към която то принадлежи и да залепят 
лентата, която съдържа съответния член върху нея така, че правото да се превърне в цен-
тър на всяка галактика. Понякога дадена галактика може да се отнася до повече от едно 
човешко право.

3. Изтъкнете, че някои права (напр. Член 1, Дефиниция за дете; Член 3, Висшите интереси 
на детето; Член 4 Ползване на правата в Конвенцията) преминават през цялата вселена 
от права. Накарайте децата да запишат тези членове във формата на комета и да ги ока-
чат между галактиките.

4. Окачете галактики от права на стените или ги закачете да висят заедно от тавана.

Обсъждане и оценка на резултатите

1. Обсъдете резултатите от дейността като задавате въпроси, подобни на следните:
а. Какво ви хареса в тази дейност?
б. Какво мислите за крайния резултат?
в. Има ли нещо, което бихте искали да промените?
г. Кое беше най-трудно в тази дейност?
д. Условията, които смятахте за по-важни, различават ли се от тези на другите?

2. Отнесете дейността към човешките права като задавате въпроси, подобни на следните:
а. Коя е най-голямата галактика? Това означава ли, че това е най-важното условие за по-

вечето от нас?
б. Мислите ли, че тези вселени са едни и същи за всички деца по света? Защо да или защо 

не?
в. Какво общо имат вашите права с нуждите ви? Имате ли право на нещата, от които се 

нуждаете, за да бъдете здрави, щастливи и да се развивате добре?
г. Имате ли право на всичко, от което мислите, че се нуждаете, за да сте щастливи?
д. Какво можете да направите, за да се уверите, че правата на всяко дете ще бъдат спаз-

вани във вашата среда (напр. група приятели, клас, училище, организация, клуб)?

Предложения за последващи дейности

● Упражненията „ПРАВАТА НА ЗАЕКА“, СТР. 141 и „ПЛАВАНЕ ДО НОВИ ЗЕМИ“ СТР. 152, също правят 
връзка между човешките нужди и човешките права и биха се комбинирали добре с тази 
дейност.

Идеи за действия

● Облечете всички като астронавти и посетете различни институции във вашата общност, 
които символизират правата, идентифицирани от децата. Можете да направите това за 
всяка галактика, която децата са създали.
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● Поканете друг клас или група деца да разгледат изложбата; накарайте децата да обяснят 
какво означава тя.

Съвети за фасилитатора

● Децата обичат да създават нови „светове“. Стимулирайте въображението им, като им по-
кажете изображения на галактика. Използвайте тази начална точка, за да направите връз-
ка със съществуващите права.

● Използвайте „космически“ форми (напр. слънце, луна, планети, сателити, космически кора-
би, звезди, астероиди), за да създадете „галактиката“. Пригответе формите предварител-
но или направете шаблони, които децата да ползват за очертаване и изрязване. Децата 
могат и да изобретят тези форми.

● Някои от общите членове, които е вероятно да бъдат идентифицирани като „комети“, са 
следните: Членове 1-3, 6-8, 12.

● Децата вероятно няма да се сетят за определени права (напр. Член 22, Бежанци; Член 
35 за Трафика на хора; Член 39, Рехабилитация на деца-жертви). При по-малките деца 
можете да оставите тези права, както и Членове 41-54. При по-големите деца, може да ги 
попитате дали са общи за цялата конвенция и, следователно - „комети“, или са по-малко 
познати права, като в този случай трябва да имат своя собствена „галактика“.

● Децата може да включат някои условия, които не са пряко свързани с права. Ако някои по-
сочат неща, които смятат, че ги правят щастливи (напр. играчки, ваканционни пътувания, 
специални храни), обсъдете дали тези неща са необходими за тяхното здраве и щастие, 
като по този начин им помогнете да разграничават нещата, които искат, от нещата, от 
които се нуждаят.

Вариант

● Разширете дейността, като подканите децата да изработят космически кораби и планети 
като използват рециклирани материали. Окачете тези триизмерни обекти да висят от та-
вана като част от изложбата на галактиките.

Адаптации

● При голяма група: необходими са повече фасилитатори, за да ангажират всички деца и 
да групират формите на всички деца. Другият вариант е да използвате по-малко форми.

● За по-малки деца; за улесняване групирането на различните листове хартия, копирайте 
опростена версия на адаптираната за деца версия на КПД, изрежете отделните членове и 
ги закрепете на стената. След това децата могат да поставят своите форми на съответна-
та „галактика от права“.

● При по-големи деца: Поискайте от тях да извършат групиране на правата, които изглеждат 
сходни. След това им дайте копия от адаптираната за деца версия на КПД и поискайте от 
тях да напаснат подготвените от тях групи към конкретни членове. След като приключат с 
този процес, могат да залепят галактиките си и члена от КПД заедно върху сините гръгове.

 МАТЕРИАЛИ ЗА РАЗДАВАНЕ: ДОПЪЛНИТЕЛЕН РАБОТЕН ЛИСТ
НЕЩА, ОТ КОИТО СЕ НУЖДАЯ...

ЗА ДА БЪДА ЗДРАВ ЗА ДА БЪДА ЩАСТЛИВ ЗА ДА СТАНА СПОСОБЕН ВЪЗРАСТЕН 
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 19. Имало едно време...
Вижте какво се случва, когато смените пола на героите

на известна приказка 

Теми Демокрация, Дискриминация, Равенство между половете
Ниво на сложност Ниво 2

Възраст 7-Ί3
Продължителност 40 минути
Размер на групата 5-Ί5 деца

Тип дейност Разказване на история/приказка, обсъждане
Обща информация Разказване на позната приказка, с разменен пол на главните герои, 

което води до обсъждане на стереотипите, свързани с половете
Задачи Разпознаване на стереотипните полови роли и характеристики в 

приказките и ежедневния живот
Обсъждане на традиционните и нетрадиционни роли според пола
Насърчаване на равенство между половете

Подготовка Редактирайте/пренапишете добре известна история (напр. роман, 
приказка, филм) така, че да стане не по-дълга от 10 минути, като 
размените пола на повечето герои. Ако е необходимо, сменете 
имената им и други детайли. Изберете история с герои и от двата 
пола, които имат традиционно поведение. (Виж приложения пример с 
приказката за Пепеляшка с разменени полове.)

Материали • Табло за писане и химикалки

Инструкции

1. Помолете децата да седнат удобно в кръг. Обяснете, че ще им разкажете история; те 
трябва да слушат внимателно и да обърнат внимание на нещо необичайно в историята. 
Прочетете променената история на децата. От време на време спирайте, за да опитате: 
„Забелязвате ли нещо необичайно в историята“. След като всички деца са разбрали смя-
ната на ролите, може да се окаже необходимо да прочетете цялата история, или да преми-
нете направо към заключението.

2. Обсъдете историята, като задавате въпроси, подобни на следните:
а. Хареса ли ви историята?
б. Забелязахте ли нещо необичайно?
в. Кога разбрахте, че има нещо необичайно? Поискайте да ви дадат примери.

3. Изтъкнете, че нещо изглежда необичайно, което се различава от ежедневните ни прежи-
вявания и очаквания. Помолете децата да помислят за характеристики и дейности, които 
считат за типично мъжки или женски в техния ежедневен живот. Запишете предложенията 
им в таблица, като посочената по-долу.

Таблица 1, стереотипни роли на половете 
МЪЖЕ/МОМЧЕТА ЖЕНИ/МОМИЧЕТА

ОБИЧАЙНИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Любознателни, умни, смели, 
шумни, авантюристи, агресив-
ни, амбициозни, с къса коса

Учтиви, чувствителни, тихи, загрижени 
за другите, кротки, любопитни, покорни, 
носят рокли, имат дълга коса 

ОБИЧАЙНИ
ДЕЙНОСТИ

Обичат спорт, бият се, ходят 
на работа, предприемат дейст-
вия, карат камиони 

Стоят си вкъщи, вършат домакинската 
работа, лесно се разплакват, клюкарст-
ват, обичат красиви дрехи, страхуват се 
от буболечки 
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4. Обсъдете таблицата
а. Сравнете тази таблица с познатата версия на историята. Героите притежават ли/извърш-

ват ли обичайните характеристики и дейности (напр. Пепеляшка си стои вкъщи, плаче, 
тормозят я и получава красиви дрехи, докато Принцът предприема действия да си наме-
ри съпруга и привежда в действие умен план, за да намери Пепеляшка)?

б. Попитайте децата дали могат да се сетят за други истории, където героите имат типични 
характеристики и дейности? Запишете тези истории, щом ги споменат и помолете децата 
да обяснят предложенията си.

5. Тези характеристики и дейности обичайни ли са за истинските жени и мъже днес?
а. Изгответе таблица, като тази по-долу, и накарайте децата да запишат своите наблюде-

ния за необичайно поведение първо в историята, а след това и в истинския живот.

Таблица 2: не-стереотипни роли, според пола
МЪЖЕ/МОМЧЕТА ЖЕНИ/МОМИЧЕТА

НЕОБИЧАЙНИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

В историята: нуждае се от помощ
Във вашия опит:

В историята: Командва, умна 
Във вашия опит:

НЕОБИЧАЙНИ
ДЕЙНОСТИ

В историята: Плаче, върши дома-
кинската работа, иска хубави дре-
хи, стои си у дома 
Във вашия опит:

В  историята: Активно търси съпруг, 
организира претърсване 
Във вашия опит:

6. Сравнете и обсъдете двете таблици, като задавате въпроси като следните:
а. Можете ли да се сетите за други истории, в които героите имат такива необичайни харак-

теристики и дейности? Запишете тези истории, когато децата ги споменават и ги помоле-
те да обяснят своите предложения.

б. Сещате ли се за истински мъже и жени, които имат нетипични характеристики и дей-
ности? Помолете децата да опишат своите необичайни характеристики и дейности и да 
обяснят защо са необичайни.

7. Дефинирайте думата стереотип и дайте примери.
8. Помолете децата да разгледат таблицата си с типичните характеристики и дейности. На-

карайте ги да установят кои характеристики и дейности са биологични факти за мъжете и 
жените, и кои са вярвания, отношения или стереотипи.

9. Изтъкнете, че днес задълженията като изкарването на пари, отглеждането на деца и вър-
шенето на домакинска работа,  се отнасят както за мъжете, така и за жените.

Обсъждане и оценка на резултатите

1. Щом децата разберат концепцията за стереотипите, задайте им въпроси като тези:
а. Как другите се държат с хора, които не съответстват на стереотипите за това как трябва 

да се държат мъжете и жените?
б. Защо стереотипите са несправедливи за мъжете и момчета? А за жените и момичетата?
в. Как стереотипите, свързани с половете, водят до неравенство между мъже и жени, мом-

чета и момичета?
2. Какво можете да направите, за да се борите със стереотипи?
3. Попитайте децата дали могат да намерят връзка между стереотипите, свързани с полове-

те и човешките права? Помогнете им да разберат, че всеки има човешко право да не бъде 
обект на дискриминация, включително дискриминация по пол или стереотипи, свързани с 
половете.

4. Попитайте децата какво е отношението им към дейността.



130130

compasitocccooooooooooooooooooooompasito

Предложения за последващи дейности

● Помолете децата да потърсят други истории или филми, където момичетата и момчетата 
са по-равни и имат нетрадиционни роли и характеристики.

● Упражненията „МОМЧЕТАТА НЕ ПЛАЧАТ“, СТР. 78, И „КАКВО ХАРЕСВАМ И КАКВО ПРАВЯ“ стр. 185 също 
се занимават със стереотипите, свързани с половете и ефекта от тях.

Идеи за действия

● Задайте следния въпрос: „Хората в нашата общност дискриминирани ли са, тъй като не се 
държат по начина, по който хората смятат, че трябва да се държат мъжете/момчетата или 
жените/момичетата?“

● Поискайте да ви посочат примери, особено от ежедневния им живот.
● Поискайте от децата да изиграят какво биха казали или направили в подобна ситуация, за 

да се противопоставят на дискриминацията.

Съвети за фасилитатора

● Целта ви в тази дейност трябва да бъде да насърчите равенството между половете и да 
стимулирате децата да поставят под въпрос собствените си възприятия и тези на другите 
хора относно ролите на различните полове.

● Изтъкнете, че очакванията за това как трябва да се държат мъжете и жените, са различни 
в различните държави, общности и дори в различните семейства. Подчертайте, че равен-
ство не е задължително да означава ‘еднаквост’.

● Когато задавате въпросите за Обсъждане и оценка на резултатите, проявете чувствител-
ност към факта, че някои деца може вече да са били подигравани за нетрадиционно за 
техния пол поведение. Не позволявайте обсъжданията да ги накарат да се чувстват неу-
добно.

● Не се налага да използвате термини като „пол /джендър – gender/“ или „роли на отделните 
полове“ при работа с малки деца; изследвания на развитието, обаче, са показали, че дори 
и децата в предучилищна възраст разбират различните очаквания към отделните полове.

Адаптации

● При голяма група: Създайте малки групи по четирима. Раздайте на всяка група по едно ко-
пие от Таблица 1 и помолете участниците да запишат обичайните дейности и характерис-
тики на мъжете и жените. Представители на групите могат да представят констатациите 
си. Обсъдете традиционните и нетрадиционните роли с цялата група. След това помолете 
децата да се върнат в малките си групи и да попълнят таблицата с нетрадиционните ха-
рактеристики и дейности на мъжете и жените в двете истории и в техния ежедневен живот. 
Приключете дейността с обсъждане с цялата група.

● При по-големи деца: Вместо приказка, изберете роман или популярен филм. Започнете 
историята с разменени полове и оставете децата да продължат сами с разказа. Някои по-
големи деца вероятно ще могат да преобразуват и разкажат сами позната история. След 
това всяка малка група може да сподели своята история с цялата група. 
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Пепеляшка

Имало едно време едно нещастно момче. Баща му бил починал и майка му се омъжила повторно за вдовец 
с двама сина. Новият му пастрок изобщо не харесвал момчето. Всички хубави неща, мили думи и специал-
ни привилегии били запазени за неговите синове. Те получавали модерни дрехи, вкусна храна и специални 
изненади. А за бедното нещастно момче нямало нищо. Нямало хубави дрехи, а само омалелите дрехи на 
доведените му братя. Нямало специални ястия, а само остатъци. За него нямало привилегии или дори 
почивка, тъй като трябвало да работи усилено по цял ден, да пазарува, да готви, да пере дрехите и да 
поддържа цялата къща чиста. Чак като настъпела вечер, момчето можело да поседне за малко само край 
пепелта в кухненското огнище.
По време на тези дълги, самотни вечери, момчето плачело и разговаряло с котката. Котката отвръщала 
с „мяу“, което всъщност означавало: „Развесели се! Ти притежаваш нещо, което никой от доведените ти 
братя няма – красота.“
Това, което котката казвала, било вярно. Дори и облечено в парцали, с измърсено от пепелта лице, мом-
чето всъщност било един много привлекателен млад мъж, докато независимо от елегантните им дрехи, 
доведените му братя били непохватни и грозни, и винаги щели да останат такива.
Един ден, красиви нови дрехи, обувки и бижута започнали да пристигат в къщата. Кралицата организирала 
бал, на който доведените братя се готвели да присъстват. Те непрекъснато стояли пред огледалото. Мом-
чето трябвало да им помага да се облекат с най-хубавите си дрехи. То не смеело да попита, „Ами аз?“, тъй 
като знаело отлично, че отговорът ще бъде: „Ти? Момчето ми, ти оставаш вкъщи да миеш чиниите, да тър-
каш подовете и да оправяш леглата за доведените си братя. Те ще се приберат уморени и умиращи за сън.“
След като братята и баща им тръгнали за бала, горкото момче избърсало сълзите си и въздъхнало пред 
котката. „Толкова съм нещастен!“, а котката промърморила, „Мяу“.
Точно тогава кухнята била огряна от ярка светлина и се появил добрият кръстник. „Не се плаши, младежо“, 
казал кръстникът. „Вятърът донесе до мен твоите въздишки. Знам, че копнееш да отидеш на бала, така и 
ще стане!“
„Но как бих могъл, облечен във вехти парцали?“ отговорил младежът. „Слугите ще ме изхвърлят!“ Кръст-
никът се усмихнал. С махване на вълшебната си пръчка, преобразил момчето до неузнаваемост и то се 
озовало облечено с най-красивите дрехи, каквито не били виждани в това кралство.
„Сега, след като уредихме въпроса с облеклото“, казал добрият кръстник, „ще трябва да ти осигурим и ка-
ляска. Един истински джентълмен не може да отиде на бал пеша. Бързо! Донеси ми една тиква!“, наредил 
той.
„Разбира се“, казало бедното момче и се разбързало.
След това кръстникът се обърнал към котката. „Ти! Донеси ми седем мишки!“
Скоро момчето се върнало с една хубава тиква, а котката – със седем мишки, които била хванала в мазето. 
„Отлично!“ възкликнал кръстникът. Едно махване на вълшебната му пръчка – чудо на чудесата! – превър-
нало тиквата в бляскава каляска, а мишките станали шест бели коня, като седмата мишка се превърнала 
в кочияшка, облечена в прекрасна рокля и носеща бич. Горкото момче, не можело да повярва на очите си.
„Ще те представя в Кралския двор. Скоро ще видиш как Принцесата, в чиято чест се организира бала, ще 
бъде очарована от прекрасния ти външен вид. Но помни! Трябва да напуснеш бала в полунощ и да се вър-
неш у дома. Защото тогава магията ще спре да действа. Ще се върнеш в тиква, а конете ще бъдат отново 
мишки, както и кочияшката. А ти ще бъдеш облечен отново в парацали и ще носиш цървули вместо тези 
прекрасни танцувални обувки! Разбираш ли?“
Момчето се усмихнало и отговорило: „Да, разбирам!“
Когато момчето влязло в балната зала на двореца, се възцарила тишина. Всички спрели разговора си по 
средата на изречението, за да се дивят на елегантността, красотата и грациозността му.

МОДЕЛ НА ПРИКАЗКА С ОБЪРНАТИ РОЛИ



132132

compasitocccooooooooooooooooooooompasito

„Кой ли е това?“ се питали хората един-друг. Двамата доведени братя също се чудели кой ли е новодошли-
ят, тъй като за нищо на света не могли да предположат, че красивият момък, всъщност е техният доведен 
брат, който си говори с котката!
След това Принцесата забелязала красотата му. Приближила се до него, направила реверанс и го поканила 
на танц. И за голямо разочарование на всички млади господа, тя танцувала с момчето цяла вечер.
„Кой си ти, прекрасни момко?“ не спирала да пита Принцесата.
Но бедното момче отговорило само: „Какво значение има кой съм! Така или иначе никога повече няма да 
ме видиш.“
„О, напротив. Сигурна съм в това!“ отговорила тя.
Бедното момче си прекарало прекрасно на бала. Внезапно, обаче, чуло биенето на часовник: първият удар 
за отброяване на полунощ! Момчето си спомнило какво бил казал кръстникът, и без нито дума за сбогуване, 
се измъкнало от ръцете на принцесата и затичало надолу по стълбите. Докато тичал, една от танцувалните 
обувки на момъка се изхлузила, но той дори и не помисли да спре и да я вдигне! Ако ударел последният 
звън на часовника, биещ полунощ...о, какво бедствие би било. Момъкът избягал навън и изчезнал в нощта.
Принцесата, която се била влюбила лудо в него, взела танцувалната му обувка и обявила, че ще се омъжи 
за този, на чийто крак стане обувката. Тя казала на министрите си: „Отивайте да търсите навсякъде момъка, 
на чийто крак ще стане обувката. Никога няма да съм спокойна, докато не го намеря!“ И така, министрите 
изпробвали обувката на краката на всички момчета.
Щом стигнали до къщата, където живеело момчето заедно със своя пастрок и доведените си братя, минис-
търът попитал дали може да изпробва обувката на всички младежи, които живеели там. Двамата доведени 
братя не могли и малкия си пръст да пъхнат в обувката. Когато министърът попитал дали има и други мла-
дежи в къщата, пастрокът отговорил:„Не“. Точно тогава, обаче, котката затеглила крачола на министъра и 
го повела към кухнята. Там, в пепелта, седял бедният момък. Министърът изпробвал обувката и за негова 
изненада, тя паснала идеално. „Това ужасно, мръсно момче не може да е било на бала“, отсякъл пастро-
кът. „Кажете на Принцесата, че трябва да се омъжи за един от моите синове. Не виждате ли колко грозно е 
момчето! Не виждате ли?“
Внезапно той млъкнал – бил се появил кръстникът.
„Достатъчно!“ възкликнал той и повдигнал вълшебната си пръчка. За миг момчето се появило в прекрасните 
си дрехи, сияещ в своята младост и красота. Пастрокът и доведените му братя зяпнали от изумление, а ми-
нистрите казали, „Ела с нас, прекрасни момко! Принцесата те очаква да ти връчи годежен пръстен!“ И така 
момчето радостно тръгнало с тях. Принцесата се омъжила за него след няколко дни и заживели щастливо 
во веки веков.
А що се отнася до котката, тя само казала „Мяу!“

Източник на приказката: Истории за пепеляшка: www.ucalgary.ca/~dkbrown/cinderella.html

МОДЕЛ НА ПРИКАЗКА С ОБЪРНАТИ РОЛИ
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20. Картинни игри
Една картина казва хиляда думи – и повече!

Теми Дискриминация, Общи човешки права. Медии и Интернет
Ниво на сложност Ниво 2

Възраст 8-13 години
Продължителност 30 минути
Размер на групата 2-20 деца

Тип дейност Игра с картини
Обща информация Децата работят с изображения за проучване на стереотипите, раз-

лич ните перспективи и това как изображенията носят вярна или под-
веждаща информация.

Задачи • Подобряване на познаването на човешките права в ежедневния живот
• Развиване на ‚визуална грамотност‘, умения за слушане и комуникация
• Насърчаване на емпатия и уважение към човешкото достойнство

При тази дейност ще намерите три различни идеи за това как да работите с картини по теми-
те за различните човешки права. Опитайте този вариант, който най-добре пасва на децата 
от вашата група.

20a. Част от картината
Обща информация Децата си вадят заключения само от част от картина, а след това 

виждат цялата.
Подготовка Намерете картини, които разказват проста история, касаеща бедността 

или добър жизнен стандарт. Закрепете картините върху картон и ги 
срежете на две части така, че отделните части да подсказват различна 
ситуация от действително нарисуваното на цялата картина.
Поставете комплектите снимки в различни пликове, по един за всяко 
дете.

Материали • Картини
• Картон и лепило
• Пликове
• Книжка с комикси, свалена от уебсайта на СОЕ

Инструкции

1. Разделете децата по двойки. Дайте на всяка двойка по два плика, в които се намират 
комплекти на картини.

2. Обяснете дейността:
а. Едното дете отваря плика и дава на партньора си едната част от картината, която се 

намира вътре. 
б. Позволете на партньора си да каже какво мисли, че се случва на картината (напр. кой е 

изобразен на картината, какво се случва).
в. Попитайте партньора си дали картината се отнася до човешко право.
д. След това дайте на партньора си и втората част, като го помолите да обясни какво ми-

сли, че се случва на картината, след като вече разполага с цялата картина.
е. Цялата картина отнася ли се до човешко право?
ж. Сменете ролите си.
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Обсъждане и оценка на резултатите

1. Обсъдете резултатите от дейността като задавате въпроси, подобни на следните:
а. Нещо в тази дейност изненада ли ви?
б. Как се промени картината, когато получихте и втората част?
в. Информация за какви права носи цялата картина?

2. Отнесете дейността към възприятието, като задавате въпроси, подобни на следните?
а. Можете ли да се сетите за други ситуации, при които е лесно човек да придобие погреш-

на представа, защото вижда само част от ситуацията?
б. Колко често хората приемат това, което виждат и забравят, че може това да не е „цялата 

история“?

Съвети за фасилитатора

● Можете да използвате тази дейност за „разтопяване на леда“.
● Вариации:

▪ Разработете допълнително дейността, като накарате двойките да разменят картините си 
с други двойки и повторете задачия процес. Вторият път децата по-лесно ли се справят? 
Или е по-трудно? Защо?

▪ Дайте едни и същи картини на две двойки. След това ги помолете да се обединят в групи 
по четирима, за да сравнят отговорите си.

▪ Използвайте снимки от вестници, като оценявате картината, а след това прочетете ста-
тията, илюстрирана от снимката.

20b. Заглавия
Обща информация Децата слагат заглавия за група картини, след това сравняват различните 

си впечатления.
Подготовка • Изберете и номерирайте 8-10 интересни картини

• Изгответе работен лист, разделен на толкова ленти, колкото картини 
имате

Материали • Номерирани картини
• Работен лист, хартия и химикалка за всяка двойка
• Лепило или тиксо и ножици за всяка двойка

Инструкции

1. Разстелете картините на маса. Разделете децата по двойки и ги помолете да напишат 
заглавия за всяка от картините. Насърчавайте ги да пишат четливо, тъй като другите ще 
четат какво са писали.

2. Когато всички приключат, вдигайте картините една по една и помолете доброволци да 
прочетат своите заглавия.

3. Прикрепете всяка картина върху лист хартия или папка и помолете децата да залепят с 
лепило или тиксо своите заглавия под картината, за да направят „постер“.

Обсъждане и оценка на резултатите

1. Обсъдете резултатите от дейността като задавате въпроси, подобни на следните:
а. Трудно ли беше да напишете заглавията? Защо да или защо не?
б. Кога едно заглавие е добро?
в. Ако една картина струва хиляда думи, защо са им нужни заглавия?
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2. Отнесете дейността към многообразието, като задавате въпроси, подобни на следните:
а. Откъде идват големите разлики в начина, по който хората интерпретират картината? 

Защо?
б. Мислите ли, че някое от вашите заглавия е грешно?
в. Защо е добре да има различни тълкувания на едно и също нещо?

 Съвети за фасилитатора
● Търсете картини, които са едновременно интересни и разнообразни, може би и донякъде 

двусмислени по отношение на това, което изразяват.
● Използвайте цветна хартия и химикалки, за да направите постерите по-привлекателни.

20c. Балончета с реплики
Обща информация Децата анализират картини и поставят на героите комиксови балончета 

с реплики, след това сравняват впечатленията си.
Подготовка Копирайте картини: 2 или повече двойки трябва да получат една и съща 

картина. Можете да използвате илюстрациите на темите за човешките 
права в Глава V.
Пригответе работен лист със следните въпроси: Кой? Какво? Къде? 
Кога? Как?

Материали Работен лист, хартия и химикалка за всяка двойка
Лепило

Инструкции

1. Разделете децата по двойки. Дайте на всяка двойка картина, работен лист, хартия, хими-
калка и лепило.

2. Дайте на децата следните инструкции:
а. Погледнете картината и отговорете на въпросите към нея, посочени в работния лист: 

Кой? Какво? Къде? Кога? Как?
б. След това залепете картината на работния лист.
в. Направете балончета с реплики, с които героите на картината да казват нещо и напише-

те тяхната реплика.
3. Накарайте двойките да изложат картините си на стената, като поставят еднаквите картини 

една до друга, за сравнение. Помолете децата да разгледат всички картини и да прочетат 
балончетата с репликите.

Обсъждане и оценка на резултатите

1. Обсъдете резултатите от дейността като задавате въпроси, подобни на следните:
а. Колко трудно беше да отговорите на въпросите за картините? А да напишете балончета 

с реплики?
б. Приличаше ли си вашият анализ на картината с анализа на същата картина, направен 

от другата двойка?
в. Какви стереотипи откриват хората в картините? А в балончетата с реплики?

Съвети към фасилитаторите

Освен картини на хора, използвайте и някои с животни. Това може да се окаже ефективно 
за обсъждане на стереотипите. Започнете, като покажете колко често животните са пред-
ставени стереотипно в анимационните филми и накарайте групата да потърси примери за 
налагане на стереотипи в своите картини и балончета с реплики.
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21. Да измислим начини
за справяне с насилието

Сега виждам какво можех да направя!

Теми Насилие
Ниво на сложност Ниво Ί

Възраст 7 -13 години
Продължителност 60 минути
Размер на групата 4-20 деца

Тип дейност Създаване на снимки на хора, обсъждане
Обща информация Децата илюстрират конфликт или ситуация, свързани с насилие, с 

‘човешка снимка’, и след това илюстрират как ситуацията би могла да 
се разреши без насилие.

Задачи Повишаване информираността за ключовете към насилието
Разработване на ненасилствени начини за разрешаване на конфликти
Начало на обсъждането относно причините за и в основата на 
насилието

Подготовка Няма 
Материали Няма 

Инструкции

1. Обсъдете темата за „насилието“ с групата. Какво има в Compasito? то? За какви форми 
на насилие могат да се сетят? Насърчавайте децата да разширят разбирането си за наси-
лието отвъд физическото, като включат и вербалния и психологически тормоз, и заплахи 
с тормоз.

2. Разделете децата на групи по 4-6 деца. Обяснете, че всяка група трябва да прекара пет-
надесет минути в обсъждане на ситуации, свързани с насилие, на които са станали сви-
детели или са преживели (напр. в училище, в семейството, с приятели). Групата трябва 
да избере една ситуация, свързана с насилие, която е обсъдила и да създаде „човешка 
снимка“ за да покаже тази ситуация на другите. „Човешката снимка“ трябва да включва 
всички участници в групата и да бъде „неподвижна“ без всякакви звуци и движения. Позата 
и изражението на лицето на участниците трябва да изразяват ролята им в снимката (напр,. 
роля на жертва, извършител или свидетел).

3. Помолете всяка група да представи своята „човешка снимка“. Останалите групи трябва да 
коментират какво според тях се случва на снимката. Групата, която представя, обаче, не 
трябва да коментира.

4. След като всички групи са представили своите „снимки“, обяснете, че сега ще трябва да 
се върнат в своите малки групи и да обсъдят как ситуацията или конфликтът в тяхното 
представяне биха могли да бъдат разрешени без насилие. След това трябва да създадат 
нова човешка снимка, в която да покажат как е разрешена ситуацията.

5. Поискайте от всяка група да представи своята ‚снимка на разрешаване на конфликта‘ пред 
останалите от групата. Този път след всяко представяне трябва да има кратко обсъждане, 
по време на което останалите от групата могат първо да коментират какво са видели, а 
след това представящата група може да обясни каква е била ситуацията и как е разреше-
на. Подканете участниците да дават предложения за други възможни решения. Помолете 
децата да оценят тези решения, с оглед на опита им от реалния живот, като акцентират 
върху това, че обикновено съществува повече от един начин за разрешаване на случаите 
на насилие.
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Обсъждане и оценка на резултатите

1. Обсъдете резултатите от дейността като задавате въпроси, подобни на следните:
а. Можахте ли да идентифицирате себе си с „човешките снимки“ на насилие? Попадали ли 

сте в ситуации, свързани с насилие?
б. Трудно ли беше да намерите не-насилствено решение за ситуацията/конфликта? Защо?
в. Как намерихте решението?
г. Какво беше усещането да сте част от човешката снимка?
д. Почувствахте ли се по-добре, като представяхте снимката с разрешената ситуация? 

Защо да или защо не?
е. Какви могат да бъдат причините, в определени ситуации да се стигне до насилие, или 

определени хора да се обърнат към насилието?
ж. Избройте някои от начините, чрез които можете да намалите или избегнете насилието 

в трудни ситуации?
з. Какви индикатори съществуват за поведение, свързано с насилие?

2. Отнесете дейността към човешките права като задавате въпроси като тези:
а. Има ли човешко право за не-насилие? Кои човешки права са свързани с не -насилието?
б. Защо човешките права, които се отнасят до не-насилието, са толкова важни?
в. Как могат да бъдат защитени тези човешки права?

Предложения за последващи дейности

● Тази дейност осигурява възможности за обсъждане на насилието в групата. Дейността 
„КОНСТИТУЦИЯ ЗА НАШАТА ГРУПА“, СТР. 56, подканва децата да разработят стандарти за 
поведение в тяхната група и да си сътрудничат при тяхното прилагане.

● Обучение за предотвратяване на насилие или обучение против агресията.
● Проверете дали във вашия район не се провеждат кампании или дейности срещу насили-

ето.
● Организирайте обучение от ученици за ученици, свързано с анти-насилието в училищата.
Дейността „ОТ НАБЛЮДАТЕЛ ДО ПОМОЩНИК“, СТР. 108, също се занимава с многото роли, участ-

ващи в агресивното поведение. „ДУМИТЕ, КОИТО НАРАНЯВАТ“, СТР. 202 разглежда вербалното 
насилие.

Идеи за действия

● Изгответе постери, свързани с насилието и анти-насилието и ги поставете на обществени 
места. Посочете номер или адрес, където хората, станали жертва на насилие, могат да 
потърсят помощ.

● Организирайте уличен театър, като показвате как конфликтите могат да бъдат разреша-
вани без насилие.

Съвети за фасилитатора

● Проявете изключителна чувствителност към децата, които са станали жертва на насилие.
● Децата могат да изберат „типична“ ситуация; не е необходимо да говорят за себе си, ако 

не желаят.
● Когато представяте дейността, може да демонстрирате „човешка снимка“ с една малка 

група.
● Децата може да изпитат трудности при намирането на реалистични решения за ситуации, 

свързани с насилие, особено за тези, засягащи и възрастни. Имайте готовност да дадете 
предложения за източници на подкрепа и защита, вкл. местни агенции за защита на детето.

● Адаптации: Децата могат да използват истински фотоапарат и да направят снимки на сце-
ните. За тази цел ще трябва да използвате апарат тип Полароид или цифров фотоапарат 
с фото принтер на разположение. Така ще можете да закачите снимките из стаята, заедно 
с прикачени към тях слоугани (лозунги) или идеи за това, как да предотвратим насилието.
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22. Куклени истории
..но вие създавате щастливия край!

Теми Общи човешки права
Ниво на сложност Ниво 2

Възраст 8-13 години
Продължителност 120 мин.
Размер на групата 8-24 деца

Тип дейност Драматизация на приказка с кукли, обсъждане
Обща информация Децата създават куклено шоу въз основа на позната история, свързана 

с нарушаване на човешките права; групата създава нов край, който 
съответства на нарушението.

Задачи • Разпознаване на темите, свързани с човешките права в познати 
истории
• Упражняване намирането на решения за нарушенията на човешките 
права 
Забавление и съвместна работа 

Подготовка • Подгответе модел на кукла (марионетка) за демонстрация.
Материали • Кукли (кукли), кукли за игра или материали за изработване на кукли 

• Куклен театър или материал, чрез който да се изработи сцена 

Инструкции

1. Предизвикайте интерес у децата, като поискате от тях да се сетят за герои от истории, 
които знаят, които са били обект на несправедливост. Помогнете им да осъзнаят, че тези 
герои и истории често отразяват преувеличена версия на действителна ситуация от реал-
ния живот. Предложете някои източници за истории (напр. фолклор или приказка, сцена от 
детска книжка, епизод от медии, като телевизията или филмите).

2. След като децата дадат няколко предложения, разделете ги на малки групи по трима или 
четирима. Помолете всеки участник в групата да предложи история, която знае, като я 
преразкаже, в случай, че останалите не я знаят. Насърчавайте групата да посочва нару-
шеното право след приключване на всяка история.

3. След като са имали време да разкажат историите си, накарайте ги да изберат една ис-
тория, която да представят пред групата като куклено шоу. Обяснете, че ще разполагат 
с тридесет минути да създадат куклите си и да репетират представянето. Всяко дете в 
групата трябва да има поне една роля в представянето. Покажете как да направят куклите 
в зависимост от избрания от вас метод.

4. Поканете всяка група по ред да представи своето куклено шоу. След като стигнат до мо-
мента, в който човешките права биват нарушени, вие или водещият трябва да извикате: 
„Стоп!“ Действието спира и децата обсъждат:
а. Кое човешко право бива нарушено?
б. Как можем да променим действието така, че да реагираме на нарушението и да защи-

тим героите?
5. Поискайте от представящата група да импровизира края на пиесата, като използва един 

или повече от завършеците, предложени при обсъждането.

Обсъждане и оценка на резултатите

1. Обсъдете резултатите от дейността на всяка група, като задавате въпроси, подобни на 
следните:
а. Как ви се струва подготвената от вас пиеса?
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б. Как групата ви избра да изпълни точно тази история?
в. Как работите заедно с вашата група, като отбор?
г. Какъв метод използвахте, за да решите коя история да представите? Да разпределите 

ролите?
д. Как се чувствахте докато играехте ролите си?

2. Отнесете дейността към човешките права, като задавате въпроси, подобни на следните:
а. Преживявали ли сте и били ли сте свидетели на ситуации като тези, които представи-

хте?
б. Каква е връзката между тези ситуации и човешките права? Нарушени ли бяха права? 

Имаше ли защитени или упражнявани права?
в. Нарушенията на правата в представянето бяха ли разрешени? Как? Имаше ли и други 

възможни начини за разрешаване на проблемите?
г. Какво бихте могли да направите в реалния живот, за да се справите с подобен проблем?

Предложения за последващи дейности

● Историите, и в частност, опитите за намиране на решения, могат да доведат до повдигане 
на въпроси относно човешките права, ако деца се нуждаят от или искат да получат повече 
информация. Помогнете им да намерят отговори на своите въпроси, особено в КПД. По-
мислете дали да не поканите говорители от съответните организации, които да разкажат 
за своята работа и да предложат начини, чрез които децата биха могли да ги подпомогнат.

Идеи за действия

Изпълнете пиесите пред други деца, родители или други членове на общността. Помолете 
децата да обяснят на аудиторията човешките права, свързани с техните пиеси и нарушава-
нето на тези права, което те представят.

Съвети за фасилитатора

● Вместо да се занимавате с общи проблеми, темата на историите може да бъде концен-
трирана върху конкретен проблем или тема, които биват разглеждани от групата (напр. 
тормоз в училище, дискриминация по полов признак или вербален тормоз).

● Фасилитаторът трябва да е наясно с проблемите, свързани с човешките права в разкази-
те, за да може да помогне на децата да направят връзката между историята и човешките 
права.

● Фасилитаторът не трябва да се намесва в работата на групата, освен ако групата не е 
изправена пред затруднения при представяне на историята.

● По-малките деца може да се нуждаят от помощ за намиране на подходящи решения. Ако 
са предложени няколко решения, децата може да се нуждаят от съдействие при опреде-
ляне на това, кое точно да изберат. Помогнете им да преценят предимствата на всяко 
решение и да разгледат няколко различни завършека.

● Ако децата изберат дълго произведение, като роман или филм, помогнете им да изберат 
сцена, която да представят.

● Тази дейност може да отнеме два или три дни.
● Ако не разполагате с куклен театър, използвайте голямо одеяло, зад което децата могат 

да седнат, за да изпълнят своята куклена пиеса.
● Куклите могат да бъдат направени по няколко различни начина: може да използвате готови 

кукли  или фигурки на герои; може да декорирате чорапи; да направите кукли от фигури, 
изрязани от хартия и прикрепени към пръчка фигури; декорирайте ролки от кухненска хар-
тия или хартиени чашки. Не отделяйте твърде много време на куклите. Това, което има 
значение, е представянето.

● Предложения за класики за деца: Пепеляшка, Питър Пан, Хензел и Гретел, Трите мечета, 
Червената шапчица, Грозното патенце.
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● Предложение за истории в други дейности Compasito: „Скъпо дневниче“, стр. 99; „Съвре-
менна приказка“, стр. 113; „Имало едно време...“, стр. 125; „Забдерфилио“, стр. 209.

Вариации

● При по-големи деца: насърчавайте създаването на истории, които засягат проблеми, въз 
основа на лични преживявания на децата или проблеми, разглеждани от групата (напр.
тормоз в училище, дискриминация, насилие или управление на конфликти).

● Помолете децата да променят някои от елементите на позната за тях история (напр. да 
направят вълка от „Червената шапчица“ жертва на злонамерени клюки; да разменят поло-
вете на героите, както в дейността „Имало едно време...“ стр. 125).

Допълнителна информация

Тази дейност може да се осъществява и семейно, у дома.
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23. Картата на правата
Къде започват човешките права?... На малки места, близо до дома!

Теми Общи човешки права
Ниво на сложност Нива 2-3

Възраст 8-13 години
Продължителност 60 минути - няколко дни
Размер на групата 2-20 деца

Тип дейност Рисуване, анализ, обсъждане
Обща информация Деца работят съвместно за изработване на карта на тяхната общност и 

идентифициране на правата, свързани с основни институции.
Задачи • Да развива запознаването с човешките права

• Асоцииране на човешките права с места от ежедневния живот на 
децата
• Насърчаване оценяването на климата на човешките права в 
общността

Подготовка За по-малки деца: пригответе контурни карти.
Материали • Пособия за рисуване, таблица хартия

• Копия от адаптираните за деца версии на ВДЧП

Инструкции

1. Разделете децата на малки групи и им дайте хартия и пособия за рисуване. Помолете ги 
да нарисуват карта на квартала си (или на градчето, при по-малки общности). Те трябва 
да включат собствения си дом, големи обществени сгради (напр. паркове, поща, кметство, 
училища, религиозни храмове) и обслужващи обществени обекти (напр. болници, пожар-
на, полицейски участък) и други места, които имат значение за общността (напр. магазини 
за хранителни стоки, гробище, кино, аптека и т.н.).

2. При завършване на географските карти, помолете децата да анализират своите карти от 
гледна точка на човешките права. Какви човешките права свързват с различните места на 
географските си карти? Например, религиозен храм – със свободата на мисълта,съвестта 
и религията; училището – с правото на образование; пощата с правото на лично простран-
ство и себеизразяване, библиотеката или Интернет кафето – с правото на информация. 
При идентифициране на тези права, те трябва да ги съпоставят със съответните членове 
във ВДЧП и да записват номера на члена до съответното място на картата.

3. Помолете всяка група да представи своята карта пред цялата група и да резюмира анали-
за си на човешките права, упражнявани в общността.

Обсъждане и оценка на резултатите

1. Обсъдете резултатите от дейността като задавате въпроси, подобни на следните:
а. Трудно ли беше да съставите картата на квартала?
б. Научихте ли нещо ново за квартала?
в. Изненадахте ли се да откриете човешките права в нашия квартал?
г. По какво вашата карта се различава от другите?

2. Отнесете дейността към човешките права, като задавате въпроси, като следните:
а. В някоя част от картата има ли висока концентрация на права? Как можете да обясните 

това?



142142

compasitocccooooooooooooooooooooompasito

б. Има ли части от картата с по-малко или никакви връзки с права? Как ще обясните това?
в. Има ли членове на ВДЧП, които изглеждат упражнявани в особено висока степен в тази 

общност? Как може да бъде обяснено това?
г. Има ли членове от ВДЧП, които никоя група не е включила в картата си? Как може да 

бъде обяснено това?
д. Има ли места в тази общност, където правата на хората биват нарушавани?
е. Има ли хора в тази общност, чиито права са нарушавани?
ж. Какво се случва в общността, ако нечии човешки права са нарушени?
з. Има ли места в общността, където хората предприемат действия за защита на човешки-

те права или предотвратяване повтарянето на нарушения?

Предложения за последващи действия

● Използвайте географските карти, за да се разходите из квартала и да наблюдавате пра-
вата в действие.

● Дейността „Репортер на Compasito“ стр. 92 също изисква от децата да оценят своята общ-
ност през призмата на човешките права.

Идеи за действия

Поканете социален работник от квартала, човек, който отдавна живее там или местен акти-
вист да говори пред групата за това как вижда квартала, как той се променя и какво трябва 
да бъде направено, за да стане той едно по-добро място за живеене. Помогнете на децата 
да проучат как биха могли да допринесат за тази промяна.

Съвети за фасилитатора

● Тази дейност предполага, че децата са вече донякъде запознати с човешките права и им 
помага да приложат тези концептуални познания в добре познат контекст. Децата, обаче, 
може въпреки това да имат нужда от помощ във връзка с ежедневните места на упражня-
ване на правата: напр. магазин за хранителни стоки с правото на здраве или добър жизнен 
стандарт.

● Тази дейност има силно положително послание: всеки ден се ползваме от правата си в 
нашия собствен квартал. Може да обсъдете наличието на нарушения в някой друг ден, за 
да осигурите възможност това положително въздействие да бъде усвоено.

● Някои малки деца може да нямат голям опит в разчитането на карти и да им трябва из-
вестно време да асимилират тази концепция. Може да започнете с изготвяне на карта на 
помещението, игрището или сградата, където се срещате с децата.

Вариации:

▪ Провеждайте всяка от частите на дейността в различен ден, за да дадете време на деца-
та да свикнат с разчитането на картата и да обмислят структурата на квартала.

▪ Давайте на всяка група тема за конкретно право, по която да работи докато рисува кар-
тата.

▪ Използвайте КПД, а не ВДЧП за тази дейност.
▪ Концентрирайте се върху отделна тема за права като свободата от насилие или добър 

жизнен стандарт, и вижте как тази тема намира своята връзка с квартала.

Адаптации за по-малки деца:

▪ Работете с район, който е познат на децата, като непосредствените околности, училище-
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то или домът им. Колкото по-малки са децата, толкова по-малка трябва да бъде и зоната, 
която ще бъде картографирана.

▪ Създайте триизмерна карта като използвате картон, кутии и хоби материали.
▪ За спестяване на време и подчертаване на процеса на картографиране, осигурете на де-

цата готова карта или въздушна фотография на мястото, които те ще могат да попълнят 
и надпишат. Въздушни снимки в близък план на по-голяма част от Европа могат да бъдат 
намерени в Google Earth: http://earth.google.com/download-earth.html

▪ Пропуснете Стъпка 2, ако Членовете от ВДЧП са съгласувани с правото.

Адаптации при по-големи деца:

▪ Изгответе географски карти в мащаб.
▪ Разделете децата на групи и дайте на всяка група отделна част от една обща карта, 

която да анализират.
▪ При обсъждането на резултатите, попитайте дали правата, които са отбелязали, са граж-

дански или политически права, и кои са икономически, социални и културни. Има ли 
определен тип права, който да доминира на картата? Има ли определени видове права, 
които да доминират в определени райони (напр. повече граждански и политически пра-
ва, свързани със съда, кметството или полицията)?
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24. Правата на заека
Имаме право да бъдем щастливи, здрави и в безопасност!

Теми Общи човешки права
Ниво на сложност Ниво I

Възраст 8- 10 години
Продължителност 30 минути
Размер на групата 5-20 деца

Тип дейност Използване на въображението, брейнсторминг, обсъждане
Задачи • Представяне на КПД

• Показване на децата, че те инстинктивно са наясно с правата на 
децата
• Обвързване на човешките нужди с човешките права

Обща информация Децата си представят грижите, от които се нуждае зайче – домашен 
любимец, и прехвърлят тези нужди към нуждите на децата и правото 
им на оцеляване и развитие 

Подготовка Пригответе таблица или копия от КПД.
Материали • Хартия и маркери

• Таблица или копие от КПД

Инструкции

1. Помолете децата да си представят, че имат зайче – домашен любимец, за което трябва 
да се грижат и да му дадат име. Трябва да помислят за всичко, от което се нуждае зайчето, 
за да бъде щастливо, здраво и в безопасност. Попитайте „Кои са всички неща, от които се 
нуждае заекът?“ Може да предложат неща, като сандъче, слама, храна, вода, упражнения, 
внимание, любов, а може би и още един заек, с който да си правят компания. Напишете 
„ЗАЕК“ (или даденото му име) отгоре на лявата колона в таблица, като показаната по-долу, 
и запишете отговорите на децата.

2. След това попитайте, „Кой носи отговорност за гарантиране на това, че заекът ще получи 
всичко, от което се нуждае?“ Запишете отговорите на децата, които могат да бъдат, че те 
или собственикът на заека носят отговорността.

3. Потвърдете кои са нещата, от които заекът се нуждае, за да оцелее и да се развива, като 
например храна, вода и клетка/сандъче. След това задайте въпроси като следните:
а. Ако заекът наистина се нуждае от тези неща за да оцелее, то той трябва ли да има право 

на тях?
б. Кой носи отговорност за гарантиране спазването на праватата на заека за описаните 

неща?
4. След това запишете „ДЕЦА“ отгоре на дясната колона и помолете групата да проведете 

брейнсторминг по въпроса: „Кои са нещата, от които  децата се нуждаят, за да се развиват 
и да имат щастлив, безопасен и здравословен живот?“ Запишете отговорите на децата, 
като помогнете за извличане на важни неща, като дом, храна, вода, семейство, приятели, 
играчки, образование, любов и внимание.

5. Попитайте „Кой носи отговорност и дава гаранция, че децата ще получат нещата, от които 
се нуждаят, за да бъдат щастливи, здрави и в безопасност?“ Насърчавайте отговори като 
възрастните, родителите, семейството и ангажираните с грижите за децата.

6. Задавайте въпроси като описаните по-долу, за да разширите фокуса върху правата на 
децата като добавяте допълнителни нужди към таблицата:
а. От какво се нуждаят децата, за да бъдат защитени, да оцелеят, да се развиват и да са 
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включени в дейности?
б. Ако децата се нуждаят от тези неща, то те трябва ли да имат право на тях?
в. Кой носи отговорност за гарантиране, че децата имат тези права?

7. Попитайте групата дали някога са чували за конвенцията за правата на детето (КПД). Дай-
те им копия от адаптираната за деца версия или използвайте версия на постер. Обяснете, 
че този документ определя нещата, на които всяко дете по света има право.

Обсъждане и оценка на резултатите

1. Поканете децата да сравнят своя списък, записан в таблицата, с правата в КПД. Изтъкне-
те, че те са създали списък с правата на децата. Задайте въпроси, като например:
а. Какви нужди посочихте, които могат да бъдат намерени и в КПД? Обозначете ги със 

звездичка в таблицата.
б. Защо, според вас, успяхте да се сетите сами за толкова много от вашите права?

2. Отбележете, че групата от самото начало е знаела от какво имат нужда децата, за да се 
развиват и растат, без да се е налагало възрастните да им обясняват това. Те са експерти 
по отношение на собствения си живот! Обяснете, че КПД има за цел да подкрепя правата 
на децата, да ги защитава, да ги осигурява и да гарантира, че те могат да участват в света 
около тях.

Предложения за последващи дейности

● Това е отлично въведение в правата на децата. Освен това така се осъществява стабилна 
връзка между нуждите и правата. Това води директно до други дейности, които разглеждат 
по-задълбочено правата на децата, като „Вселената на моите права“, стр. 122 и „Мобилни 
права“, стр. 148.

Съвети за фасилитатора

● Тъй като тази дейност не изисква умения за четене, тя може да бъде прилагана и при много 
малки деца. За тях, обаче, е необходимо единствено идеята за ‚права‘ да бъде най-общо 
определена, със съвсем прости думи. КПД може да бъде представена на по-късен етап.

● Може да замените „заек“ с всякакъв друг домашен любимец.
● Вариации: Ако е подходящо за вашата група, може да приключите заниманието, като про-

четете на глас адаптираната за деца версия на КПД, като всяко дете прочита различен 
член.

● Адаптиране при по-големи деца: При сравняване на списъка на децата с КПД, организи-
райте обсъждане на това, което са пропуснали, като задавате подобни въпроси:
▪ Има ли други нужди и права в КПД, които не фигурират във вашия списък?
▪ Защо, според вас, те са включени в КПД?
▪ Защо се сетихте за тези нужди и права?

Опростена таблица
ЗАЕК ДЕЦА
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25. Червен предупредителен сигнал
По-добре ли е половин право, от никакво?

Теми Общи човешки права
Ниво на сложност Ниво 2

Възраст 8- 13 години
Продължителност 60 минути (по-малко при по-голяма група)
Размер на групата Поне 10+ деца и 3 фасилитатора

Тип дейност Активна групова игра на открито
Обща информация Децата се опитват да открият липсващата половина от право, преди 

да бъде открадната.
Задачи • Насърчаване на динамика в групата

• Създаване на възможности за обсъждане на човешките права
Подготовка • Прегледайте подробно инструкциите на играта и ролевите карти, така 

че да сте напълно наясно как функционира дейността. Това е сложна 
игра със сложни правила за всички активни страни. Имайте предвид, 
че тази дейност изисква няколко фасилитатора: за 10 участващи деца 
са необходими поне 3 фасилитатора (1 координатор, 1 централен 
пост, и 1 ловец) плюс 2 Картодържатели, като последната длъжност 
може да бъде изпълнявана и от деца.
• Копирайте ролевите карти за фасилитаторите и всички деца, които 
ще играят роли.
• Инструктирайте фасилитаторите и децата, които ще играят роли.
• Копирайте и запишете 10-те Карти за права върху различни парчета 
цветна хартия, за да разполагате общо с около 50 карти, това ви е 
необходимо за група от 10-15 деца. За всички допълнителни 5 деца, 
добавяйте допълнителен цвят (напр. за 25 деца ще имате нужда от 70 
карти в седем цвята).
• Срежете картите с правата във формата на отделните права.
• Срежете по средата картите за права. Разделете половинките карти 
в две тестета. Дайте едното тесте на Централния пост и разделете 
другото поравно между Картодържателите.
• Проверете мястото, където ще се проведе играта, и определете 
границите на игралното поле. Определете мястото за Централния 
пост и за различните Картодържатели.

Материали • 50-70 къса Карти за права, срязани по средата, с различни цветове 
• Ножици
• Тиксо за залепване на картите една към друга 
• Кабърчета или тиксо за закачване на стената на готовите Карти за 
права
• Средство за звуков сигнал за оповестяване на ‚ловен сезон‘ и край 
на играта (напр. свирка)
• Знаци, шапки или други отличителни елементи на облеклото за
• Ловците
• Препоръчителни материали: аптечка, вода в бутилки

Инструкции

1. Съберете децата при Централния пост и представете дейността: Даден е Червен преду-
предителен сигнал и от тях се иска да предприемат действия. Десет права на децата са 
изчезнали и изглеждат изгубени завинаги. Половините от липсващите десет права, обаче, 
са намерени. Тяхното предизвикателство е да открият липсващите половини и да възста-
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новят цялото право. Ако успеят да съберат всички карти с права в рамките на зададеното 
време, печелят срещу Ловците, които застрашават Правата на децата.

2. Определете времетраенето на играта (30 минути за малка група; 20 минути за групи от 20 
или повече души). Обяснете границите на играта и съгласувайте звуковите сигнали, които 
ще обозначават началото и края на играта. Обяснете, че няма да участвате в самата игра, 
а ще следите за безопасността и стриктното спазване на правилата.

3. Фасилитаторът, който играе Централния пост, дава на всяко дете половин карта и запазва 
останалите. Обяснете на децата, че целта на играта е да намерят другата половина на 
картата, за да сглобят цяла Карта за права. Другата половина от картите може да бъде 
получена от Картодържателите. Тя трябва да съответства на номера на правото и цвета 
на картата.

4. Когато съберат двете половини на картата, участниците трябва да ги донесат в Централ-
ния пост.

5. Представете и обяснете ролята на Централния пост пред децата:
а. Дейността започва и приключва при Централния пост.
б. След като съберете двете половини на Карта за права, трябва да донесете цялата кар-

та при Централния пост. Човекът там слепва двете половини една към друга и окачва 
завършената Карта за права.

в. Ще му бъде предложен избор на друга карта.
6. Представете и обяснете на децата ролята на Картодържателите:

а. Картодържателите съхраняват липсващите половини на картите.
б. Те ще бъдат разположени на различни места по игралното поле, където активни страни-

те ще могат да ги намерят. Повечето Картодържатели ще стоят на едно място, но поне 
един от тях ще обикаля наоколо.

в. Трябва да отидете до Картодържател и да му покажете своята половин карта. Ако Кар-
тодържателят разполага с другата половина на картата, той или тя ще ви я даде. Трябва 
да вземете събраните половини на картата и да ги отнесете до Централния пост, където 
ще вземете нова половин карта и ще започнете отначало.

г. Ако Картодържателят не разполага с другата половина, ще трябва да намерите друг 
Картодържател.

д. По време на Ловните сезони единственото безопасно място ще бъде на една ръка раз-
стояние от Картодържателите. Ако можете да докоснете с ръка Картодържател, Ловците 
не могат да ви уловят. Картодържателите се разпръскват и  заемат позициите си.

7. Представете и обяснете ролята на Ловците и системата на ‚ловните сезони‘:
а. По време на ловните сезони, Ловците се опитват да ви хванат и да ви отнемат вашите 

права.
б. Всеки път, като ви хващат Ловците, късат на две части вашата половин карта. След това 

ви връщат едното от двете парчета, а другото предават на Картодържателите. Това оз-
начава, че всеки път, щом ви хванат, става все по –трудно да завършите картата си, тъй 
като тя се оказва на все по-малки парчета.

в. Ще разберете, че ловният сезон започва, когато чуете еднократното изсвирване на 
свирка или рог. След приключване на ловния сезон се подава двукратен звуков сигнал.

г. Помнете: единственото място, където Ловците не могат да ви хванат, е на една ръка 
разстояние от Картодържателя.

8. Започнете играта. Децата започват да тичат из игралното поле, като търсят Картодържа-
телите, за да намерят втората част на половинките карти, с които разполагат.

9. Играта приключва, когато всички карти са окомплектовани, или когато времето свърши.
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Обсъждане и оценка на резултатите

1. Обсъдете резултатите от дейността като задавате въпроси, подобни на следните:
а. Какво се случи по време на играта?
б. Кои бяха най-вълнуващите моменти?
в. Имахте ли определена стратегия?
г. Ако играете отново тази игра, какво бихте направили по друг начин?
д. Какво мислите за тази дейност?

2. Отнесете дейността към човешките права, като задавате въпроси, като следните:
а. Когато казваме, че имаме „право на...“, какво означава това?
б. Считате ли, че тези Права са „всеобщи“? Те спазват ли се по задачия свят?
в. В реалния живот кой може да играе ролята на „ловците“ и „картодържателите“?
г. Какво можем да направим в ежедневния си живот, за да се уверим, че всички имат ед-

накви права?

Предложения за последващи дейности

● Дейността „Мобилни права“, стр. 148, акцентира върху същите десет права и ги обвързва 
с пола. Това е спокойна и творческа дейност.

● Упражненията „Най-важно за кого?“, стр. 118, и „Плаване до нови земи“, стр. 152, изискват 
от децата да определят приоритети сред правата, като подчертават важността на наличи-
ето на пълния набор права.

Идеи за действия

Обсъдете с децата с кои права разполагат в ежедневния си живот и вземете решение за 
конкретни действия за промотирането им сред тяхната собствена общност.

Съвети за фасилитатора
● Имайте предвид, че тази дейност изисква присъствието на няколко фасилитатора. Поне 

един фасилитатор трябва да остане извън играта като координатор. Картодържатели мо-
гат да бъдат фасилитатори или деца, но само фасилитатори трябва да изпълняват функ-
цията на Централен пост и Ловци. Колкото повече деца участват в играта, толкова повече 
фасилитатори са нужни, за да протече играта безопасно и безпроблемно.
▪ Минимален брой фасилитатори, необходим за малка група деца: 3 фасилитатора (1 ко-

ординатор, 1 централен пост, и 1 ловец) плюс 2 Картодържатели
▪ Минимален брой фасилитатори, необходим за група до двадесет активни страни: 4 фа-

силитатора (1 координатор, 1 централен пост, и 2 ловци) плюс 3-4 Картодържатели
▪ Минимален брой фасилитатори, необходим за група до двадесет и пет активни страни: 

5 фасилитатора (1 координатор, 1 централен пост, и 3 ловци) плюс 4-5 Картодържатели 
● Тази дейност се провежда най-добре на открито (напр. игрище, спортен терен, парк, гора). 

Може да бъде адаптирана и за големи пространства на закрито.
● Въпреки, че тази дейност е до голяма степен безопасна, добре е винаги да има на разпо-

ложение аптечка и вода в бутилки при провеждане на игри на открито, далеч от училището 
или центъра.
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МАТЕРИАЛИ ЗА РАЗДАВАНЕ: КАРТИ ЗА РОЛИТЕ 

РОЛЯ НА КООРДИНИРАЩ ФАСИЛИТАТОР (1 фасилитатор)

В началото обяснете играта и определете границите. Трябва също да обясните ясно какъв ще бъде 
сигналът за спиране на играта след нейното приключване или при спешни случаи, като този сигнал 
трябва да бъде доста различен от сигнала за „ловен сезон“.
Уверете се, че децата и фасилитаторите разбират напълно и изпълняват добре ролите си. По време 
на провеждане на дейността трябва да следите никой да не играе грубо и да не прави нищо, което би 
могло да застраши децата. Намесете се или спрете играта, ако е необходимо. Трябва да поддържате 
налична аптечка и вода в бутилки, за използване при необходимост.
При изтичане на времето, приключвате играта и провеждате обсъждането на резултатите.

РОЛЯ НА ЦЕНТРАЛЕН ПОСТ (1 фасилитатор)

Както си личи и от самото име, това трябва да бъде централна, фиксирана позиция. Дейността започва 
и приключва тук.
Вие предоставяте половините карти на децата и съхранявате останалите половин карти, които не са 
раздадени на активни страните. Картодържателите държат другите половини на всички карти.
Когато някое Дете събере и двете половини на Карта за права, то ги носи при вас. След това оставяте 
детето да избере нова половин карта от вас.
Залепете събраните две половини от картите за права. Окачете задачите карти на стена или дърво, 
така че децата да могат да се ориентират лесно за своя напредък.
Имайте предвид, че щом децата започнат да избират нови половинки-карти, те ще започнат да раз-
работват собствена стратегия за завършване на задачи цветови комплекти, а не просто събиране на 
половинки карти. Трябва да насърчавате, но не и да давате начало на подобна стратегия.
При оттегляне на деца от играта, съберете ги при вас да помагат със задачите на Централния пост.

РОЛЯ НА Картодържателите (2+ деца или фасилитатори)

Поделете помежду си пълен комплект половинки карти.
Намерете си позиция на игралното поле. Не трябва да се криете, а да се разпръснете.Децата трябва 
да могат да ви открият.
Всички Картодържатели, освен един, остават на едно място. Един Картодържател обикаля наоколо по 
време на играта, което дава възможност на този фасилитатор да наглежда цялата игра.
Активни страните идват при вас и ви показват половинки карти. Ако у вас е другата половинка карта – 
дайте я на играча.
По време на Ловните сезони, около вас се намира зоната за безопасност, на една ръка разстояние от 
вас. В тази зона Ловците не могат да хващат активни страните.
Дори и да нямате повече половинки карти за раздаване, останете на мястото си докато сигналът за 
край не оповести приключването на играта. След това се върнете до Централния пост, като по пътя 
събирате децата, които може да не са чули звуковия сигнал.

ЛОВЦИ (1+фасилитатори)

Ролята ви е да хващате активни страните и да им вземате правата по време на ловните сезони. Щом 
успеете да хванете играч, скъсайте на две неговата половинка карта. Върнете едното парче на играча, 
а другото предайте на един от картодържателите. Това означава, че за съответния играч ще стане 
по-трудно да завърши тази карта.
Ловният сезон е особено вълнуващ момент за децата. Провеждайте го често и за кратко. Надувайте 
рога или свирката веднага щом ловният сезон започне; два пъти за оповестяване на неговия край.
Ловците трябва да са облечени по един и същи начин (напр. със знак, шапка, палто или шал) и да се 
виждат ясно. Издавайте звуци по време на Ловния сезон, за да увеличите вълнението на децата.
При ‚ловуване‘ на деца, целта е по-скоро да се увеличи вълнението, отколкото те да бъдат хванати. Ако 
хванете твърде много или, ако ловите едни и същи активни страни, децата могат да се обезкуражат.
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МАТЕРИАЛИ ЗА РАЗДАВАНЕ: КАРТИ С ПРАВА

След като копирате таблицата по-долу на листове цветна хартия, изрежете всяко отделно пра-
во. Щом всички правата са изрязани, разрежете ги на 2 половини. Така всяко от правата ще 
има 2 части, с еднакъв цвят и номер. След разпределяне на половинките карти сред децата, 
останалите права остават при Централния пост, а другата половина се разпределя между кар-
тодържателите. При група от 10-15 деца копирайте Картите за права върху 5 листа с различни 
цветове, за да получите общо 50 карти. За всеки допълнителни 5 деца, добавяйте още един 
цвят (напр. За 25 деца са ви необходими 70 карти в седем цвята). Ако копирането на тези права 
е сложно, запишете ги на ръка.

1. Всяко дете има право на защита. 1.

2. Всяко дете има право на образование. 2.

3. Всяко дете има право на здравеопазване. 3.

4. Всяко дете има право на дейности в свободното време и игра. 4.

5. Всяко дете има право на име и гражданство. 5.

6. Всяко дете има право да избира собствената си религия. 6.

7. Всяко дете има право на информация. 7.

8. Всяко дете има право на сдружаване. 8.

9. Всяко дете има право на живот в дом със своето семейство. 9.

10. Всяко дете има право на справедлив процес 10.
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26. Мобилни права
Горд съм да покажа правата си пред всички!

Теми Общи човешки права, Равенство между половете
Ниво на сложност Ниво 2

Възраст 10-13 години
Продължителност 120-180 минути
Размер на групата 1-20 деца

Тип дейност Творческа дейност
Обща информация Децата изработват „въртележки" (виж примера в края на дейността), на 

които са показани най-важните за тях права.
Задачи • Обсъждане съдържанието и значението на основните права

• Откриване на това, кои права се спазват във вашата среда 
• Установяване на разликите в половете по отношение на правата

Подготовка • Упражнявайте изработването на въртележката, за да усъвършенствате 
техниката.
• Осигурете наличие на примерна въртележка, която да покажете на 
децата, за да разберат по-добре какво имате предвид.
• Запишете кратка версия на десет права върху табло или черна дъска.
• Изрежете форми на човечета.

Материали • Бял картон, изрязан във формата на човече 
• Материали за оцветяване (напр. маслени пастели, бои, маркери)
• Ленти от синя, бяла и червена хартия, 3 от всеки цвят за всяко дете
• Табло или черна дъска за записване на правата 
• Малки, леки пръчки (дървени, пластмасови или метални), с дължина 
20 сантиметра
• Тънка връв
• Тиксо, лепило или телбод; кабърчета или малки пирончета
• Ножици
• Допълнителни материали: списание за изрязване на картинки

Инструкции

1. Представете дейността, като покажете на децата модел на въртележката и обясните, че те 
ще създадат въртележка с човешките права (виж илюстрацията).

2. Помолете децата да прекарат няколко минути по двойки, като описват нещата, които са 
важни за тях в живота им (напр. семейство, приятели, храна, дом, училище, игра).

3. Дайте на всяко дете шаблон на човече. Помолете ги да запишат името си отзад и да укра-
сят човечето, което ще символизира тях самите.

4. Започнете обяснението си, като подчертаете, че всички се нуждаят от всички човешки пра-
ва и не можем да избираме само отделни права измежду тях. За въртележките си, обаче, те 
ще трябва да покажат правата, които са най-важни за тях лично. След това дайте на всяко 
дете по три червени, сини и бели ленти. Обяснете, че червеното означава ‚най-важно‘, си-
ньото „важно“, а бялото „по-маловажно“.

5. Покажете на децата таблото със списъка на правата. След това прочетете адаптираната 
за деца версия на правата и обсъдете значението на всеки член. Попитайте децата какво 
според тях означават членовете и ги накарайте да ви дадат конкретни примери за всяко 
право. След като приключите, помолете децата да разгледат списъка с права, и да решат 
кои са най-важните за тях, и да ги запишат на червените ленти; след това ги помолете да 
запишат тези, които са важни, върху сините ленти, а по-маловажните, върху белите ленти. 
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Обяснете, че независимо, че всяко дете има пълния набор права, за тази дейност те тряб-
ва да изберат деветте права, които са най-важни за тях.

6. След като всички деца са записали деветте права върху деветте си ленти от цветна хар-
тия, обяснете как се прави въртележката. Покажете как се създава равновесие.

7. Окачете въртележките на видимо място, например – на тавана.

Обсъждане и оценка на резултатите

1. След като всички въртележки са готови, използвайте таблицата по-долу, за да анализи-
рате подреждането на правата. Обсъдете резултатите като задавате въпроси, подобни на 
следните:
а. Кои права са най-важни за нашата група? Как можете да обясните това?
б. Кои права са най-малко важни за нашата група? Как можете да обясните това?
в. Кои права са най-важни за вас? Личните ви приоритети различни ли са от тези на група-

та? Как можете да обясните това?
г. Има ли разлика между приоритетите на момчетата и момичетата? Как можете да обяс-

ните това?
д. Можете ли да се сетите за други групи, които може да имат различни приоритети от ва-

шите (напр. деца с увреждания, бежанци, етнически малцинства, възрастни)?
е. Всички тези права спазват ли се в нашата общност?

2. Обсъдете резултатите от дейността като задавате въпроси, подобни на следните:
а. Какво мислите за дейността?
б. Беше ли трудно да разпределите правата по приоритет?
в. Коя част ви хареса най-много? Защо?
г. Нещо изненада ли ви?

3. Свържете дейността с общите човешки права, като задавате въпроси, като следните:
а. Какво е право?
б. Защо е важно да разполагаме с всичките си човешките права, а не само с тези, които са 

ни любими?
в. Момчетата и момичетата имат ли различни права?
г. Възрастните имат ли различни права?
д. Мислите ли, че всички деца по света имат едни и същи права? Защо да или защо не?
е. Какво можем да направим, за да се уверим, че всички деца по света имат една и съща 

реалност?

Предложения за последващи дейности

● Дейността „Най-важно за кого?“, стр. 118, развива по-задълбочено концепцията за взаимо-
зависимостта на правата.

Идеи за действия

● Свържете се с местни организации, които работят за правата, които са били класирани 
най-високо и проучете възможностите за присъединяване към тяхната дейност.

● Децата могат да определят някои права като по-маловажни, тъй като са им непознати. 
Научете повече за някои от тези права и проверете по какъв начин те са важни във вашата 
общност.

● Окачете въртележките, заедно с обясненията, написани от децата за най-важните за тях 
права, под формата на изложба на обществено място (напр. библиотека, поща, училище 
коридори). Използвайте изложбата за честване на Деня на Човешките права, 10-и декем-
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ври, или друг празник (Виж дейността Календар на човешките права’, стр. 60).

Съвети за фасилитатора

● Подчертайте, че нито ние, нито нашето правителство можем да избираме измежду нашите 
човешките права. Всички ние се нуждаем от пълния набор човешки права през цялото 
време! Пояснете, че това упражнение изисква от децата само да подредят правата, които 
са най-важни за тях лично. Наблегнете особено на тази концепция за взаимозависимост  
на правата в Стъпка 3 от инструкциите и Въпрос 1 от раздела за Обсъждане и оценка на 
резултатите.

● Направете малка въртележка предварително и експериментирайте с теглото и разстоя-
нията, за да установите как да я балансирате, както и най-добрия начин за прикачване на 
листовете хартия към канапа и пръчките, чрез използване на тиксо, лепило или телбод.

● Може да изберете други права от КПД, които смятате за подходящи за вашата група.

Вариации:

▪ Удължете времетраенето на тази дейност. Всяко дете може да изработи и въртележка за 
общността, Европа или света.

▪ айте на децата девет ленти, но им предложете повече от девет права, от които да изби-
рат.

▪ Помолете децата да проектират и изрежат свои собствени форми.
▪ Помолете децата да декорират цветните ленти с рисунки или изрязани картини, които 

представят съответното право.
▪ Изработете много голяма въртележка за по-голямо визуално въздействие.
▪ В зависимост от размера на групата, наличното време, и броя на фасилитаторите, децата 

могат да работят индивидуално или в малки групи. Ако работите в групи, може да разде-
лите момчетата от момичетата, за да видите какви междуполови разлики ще се проявят. 

МОБИЛНИ ПРАВА
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Адаптации:

▪ За по-малки деца: Може да се наложи фасилитаторите да помогнат с изработването при 
тази дейност.

▪ При по-големи деца: Помолете ги да изработят въртележките на малки групи, където 
всеки трябва да е съгласен с това, какво да бъде поставено на въртележката. В такъв 
случай, въпросите за обсъждането на резултатите ще трябва да включват и въпроси, 
касаещи работата на групата и процеса по вземане на решение относно окончателния 
вид на въртележката.

Таблицата по-долу може да бъде ползвана за определяне на общия „резултат“ на всяко право. 
Дайте 3 точки за всички Червени права, 2 точки за сините права и 1 точка за останалите бели права.

Някои човешки права Момичета Момчета Общ
резултат

Окончателно 
класиране

Всяко дете има право на защита.

Всяко дете има право на образование.

Всяко дете има право 
на здравеопазване.

Всяко дете има право на дейности 
в свободното време и игра.

Всяко дете има право на име 
и гражданство.

Всяко дете има право да избира 
своята религия.

Всяко дете има право на информация.

Всяко дете има право на сдружаване.

Всяко дете има право да живее 
в къща със семейството си.

ПРИМЕРЕН СПИСЪК НА ПРАВА
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27. Плаване до нови земи
Какво ще изхвърлиш зад борда?

Теми Общите права на човека
Ниво на сложност Ниво 1

Възраст 8-13 години
Продължителност 45 минути
Размер на групата 8-20 деца

Тип дейност Приоритизиране, дискусия
Обща информация Децата си представят, че отплават към един нов континент, но за да 

стигнат до там, те трябва да изберат маловажните неща, които да се 
изхвърлят зад борда.

Задачи • Да оценят: кое е жизненоважно за оцеляването и развитието
• Да направят разлика между желани искания и нужди 
• Да направят връзка между човешки нужди и  човешки права

Подготовка • Всяка група да копира и изреже карти от Искания и Нужди; да ги 
поставят в плик.

Материали • Пликове
• Копия от карти, взети от Искания и Нужди
• Лепило или залепваща лента и листа от хартия

Инструкции

1. Поискайте от децата да си представят, че те отплават за един нов континент. На него сега 
няма хора, които да живеят, и затова когато пристигнат, те ще бъдат първите заселници 
(пионери), които създават една нова страна.

2. Разделете децата на малки групи и дайте на всяка група плик с карти от Искания и Нужди, 
като им обясните, че това са неща, които те ще вземат със себе си, за да живеят в новата 
страна. Поискайте всяка група да отвори своя плик, разпределете всички карти от него и 
ги разучете.

Вариант:  Дайте им празни карти и им дайте възможност самите  те да добавят допъл-
нителни неща, за  които те мислят, че ще имат нужда, или искат да имат.

3. Обяснете им, че сега ще отплават и започнете разказ като този: Отначало времето е при-
ятно.

Слънцето грее, а морето е тихо. Но изведнъж се появява силна буря и корабът започ-
ва да се клати. Всъщност, той започва да потъва! Вие трябва да изхвърлите три от 
вашите карти зад борда, за да не потъне корабът. 

Поискайте от всяка група да реши от какво да се откаже и какво да извхърли. Обяснете 
им, че след това няма да могат да си ги върнат обратно. Съберете картите, които са били 

4. Върнете се към разказа: 

Най-накрая бурята преминава. Всеки си е отдъхнал и успокоил. Обаче, от прогнозата 
за времето става ясно, че отпред срещу кораба се задава ураган от 5 степен. За да 
преживеете и оцелеете от урагана, вие трябва да изхвърлите зад борда още три 
карти! Запомнете:  не трябва да изхвърляте неща, от които ще имате нужда, за да 
може да оцелеете във вашата нова страна.

Както и преди, събирате тези карти и ги оставяте на отделна купчина.
5. Върнете се към разказа: 
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Но, точно когато виждаме земя на хоризонта, отново имаме премеждие – един кит 
се сблъсква с кораба и му прави дупка от едната страна. Вие трябва да направите 
кораба още по-лек! Изхвърлете още три карти.

Съберете и поставете тези карти на купчина.
6. Съобщете им и обявете, че  те са достигнали без опасности новия континент и са готови 

да построят нова страна.  Помолете всяка  група да залепи останалите карти на лист хар-
тия, така че всеки да запомни какво те са донесли на новия континент. Имате ли всички 
неща, които са нужни, за да оцелеете? За да може да растете и да се развивате добре?

7. Помолете всяка група да окачи техните хартиени листа с картите пред стаята и им обясне-
те какво те са донесли до новата земя. След всяко описание и обяснение, помолете цяла-
та група да отговори на въпроса: „Дали им липсва нещо, което им е нужно, за да преживеят 
и оцелеят? За да могат те да растат и да се развивате добре?“

Обсъждане и оценка на резултатите

1. Направете разбор на активността, като им задавате въпроси като тези:
а. Какво ви хареса в тази дейност?
б. Как решихте от какво ненужно да се освободите? Кое беше жизнено необходимо?
в. Трудни ли бяха някои решения? Кои?
г. Имаше ли някви разногласия в групата по отношение на това какво и кое да да се запази 

и какво и кое да се изхвърли зад борда? Как разрешихте тези разногласия?
д. Дали всички хора имат едни и същи нужди и се нуждаят от едни и същи неща? Кой може 

да има различни нужди?
е. Какво мислите по отношение на вашите крайни избори? Ще можете ли да преживеете и 

оцелеете в новата страна? Ще можете ли да растете и да се развивате добре?
ж. По какъв начин вашата група реши от какво да се освободи и захвърли?
з. Изненада ли ви крайният резултат?
и. Ако трябва да повторите отново тази дейност, бихте ли изхвърлили други неща?

2. Подчетайте, че човешките права се основават и базират на човешките нужди: това са  не-
щата, от които се нуждае всяко човешко същество, за да може да преживее, оцелее, расте, 
да се развива добре и да живее един достоен живот. Задайте въпроси, като тези:
а. Имахте ли, какво ви трябваше, за да преживеете и оцелеете?
б. Имахте ли и какво ви трябваше, за да растете и да се развивате?
в. От кави неща имахте нужда, но решихте, че те не са жизненоважни?

3. Подчертайте, че всеки има нужда от своите човешки права! Някои са необходими за пре-
живяване, като: храна, медицински грижи, чиста вода и подслон. А други са жизненоважни 
за хората, за да живеят добре и да се развиват. За всеки не е достатъчно само да прежи-
вее. Задайте следните въпроси:
а. Кои карти олицетворяват нещата, които желаем, но от които не се нуждаем, за да пре-

живеем?
б. Кои карти олицетворяват нещата, от които се нуждаем, за да преживеем и да оцелеем 

физически?
в. Кои карти олицетворяват нещата, от които се нуждаем, за да растем и да се развиваме 

добре?
г. Какво би се случило в тази нова страна,  ако вие нямахте  _____? (Изберете няколко 

различни примери от картите.)

Предложения за проследяване и контрол

● Тази дейност е отличен пример за проследяване и контрол, вж. „Правата на заека“, стр. 
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141,  където се запознаваме с човешките нужди, които са основа на човешките права.
● Последващите дейности могат да включат „Конституция за нашата група“, стр. 56, в която 

се дискутират демократичните правила за децата.

Съвети за фасилитатора

● Много е важно от това занятие децата да не предположат и да не останат с впечатление-
то, че някои човешки права са по-маловажни от други и могат да бъдат пренебрегнати. 
При разбора акцентирайте и подчертайте взаимната връзка и взаимната зависимост на 
правата.

● Акцентирайте и подчертайте, че нещата, които те отхвърлят при играта с картите, не могат 
да бъдат възстановени и, че нещата, които те запазват, са необходими, за да изградят 
една нова страна, а не са нужни само, за да преживеят и оцелеят, докато тях ги „спасяват“.

● Някои елементи са дадени умишлено неясни, с цел да стимулират обсъждания за това - 
какво определя кой елемент е животоспасяващ (например: един мобилен телефон може 
да бъде разглеждан като луксозен от някои, но за някои други същият да бъде необходи-
мост и средство за комуникация).

● Малките деца могат да бъдат затруднени при правенето на разлика между това, което 
искат и от това, от което имат нужда. Помогнете им, като акцентирате: какво ще бъде изис-
квано от тях , за да оцелеят в новата страна.

Вариации:  

● При правенето на разбора, сравнете картите „захвърлени зад борда“ при всеки вид кри-
зисна ситуация. Попитайте децата какви са разликите, които те виждат при избора на раз-
личните хора. 



158158

compasitocccooooooooooooooooooooompasito

НАРЪЧНИК: КАРТИ ИСКАНИЯ И ПОТРЕБНОСТИ 

възможности да споделя моето мнение да харча парите си както аз искам

чиста вода легло, оправено по моя начин

компютър и достъп до интернет справедливо отношение и не-дискриминация
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НАРЪЧНИК: КАРТИ ИСКАНИЯ И ПОТРЕБНОСТИ

чиста околна среда

кока кола и хамбургер

телевизия и вестник

мобилен телефон

възможности за почивка и игра

възможности да практикувам религията си



160160

compasitocccooooooooooooooooooooompasito

НАРЪЧНИК: КАРТИ ИСКАНИЯ И ПОТРЕБНОСТИ

комфортен дом модерни дрехи

ваканция на плажа  пълноценна храна

защита от насилие образование
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НАРЪЧНИК: КАРТИ ИСКАНИЯ И ПОТРЕБНОСТИ 

лекари 

сладкиши

МР3 плеър или дискмен

велосипед

бижута

топли дрехи
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НАРЪЧНИК: КАРТИ ИСКАНИЯ И ПОТРЕБНОСТИ  

родители

лекарство и имунизация срещу болести

часовник

играчки и игри

демократични избори и правила

възможности да практикувам
моята култура и език
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28.   Безмълвният говорител
Чети по устните ми!

Теми Дискриминация, здраве, участие
Ниво на сложност Ниво 2

Възраст 8-13 години
Продължителност 45 минути
Размер на групата 6-21 деца

Вид активност Ролева игра, игра с отгатване
Обща информация Децата четат материал от Конвенцията на ООН за правата на детето 

(КПД), без да издават звук; а членове на отбора се опитват да познаят 
заглавието, като четат по устните.

Задачи • Да разберат трудностите, които изпитват хората с увреден слух
• Да разберат уменията за четене по устните и обстоятелствата, които 
го изискват 
• Да направят преглед на членовете от КПД
• Да разбират нуждата от позитивна дискриминация

Подготовка • Подгответе карти с избрани членове  от КПД за всяко дете. На всяка 
карта трябва да има наименованието и номера на члена, както и адап-
тирания за детето текст.
• Изрежете кутия, с цел да направите рамка, подобна на телевизионен 
екран за говорителя, или използвайте такава от куклен театър.
• Копирайте за всяко дете адаптирания за деца текст от КПД

Материали • Карти с названията на членовете от КПД
• Копия с адаптирания за деца текст от КПД
• Някакъв вид рамка за говорител
• Чанта или кош, в която да се съхраняват картите с членовете  от КПД

Инструкции

1. Обяснете, че за това действие е нужно лице, което да  отговаря за резултатите  и попитай-
те доброволец тази роля. Разделете останалите деца на отбори, като всеки отбор трябва 
да се състои от трима или четирима състезатели. Дайте на всяко дете по едно копие от 
адаптирания за деца текст от КПД. Прегледайте отново КПД с децата, за да сте сигурни, 
че всеки е запознат с документа.

2. Обяснете действията:
а. По едно дете от всеки отбор ще трябва да бъде „безмълвен говорител“. Отговорникът 

за резултатите позволява на детето да вземе карта с член от КПД. „Безмълвният гово-
рител“ след това застава в рамката и прочита текста, като започва с номера и името на 
члена и продължава да чете задачия текст, без да спира, като движи устните си, но не 
издава звук. Членовете от отбора на „говорителя“ се опитват да отгатнат коя е статията 
чрез четене по движенията на устните на „безмълвния говорител“.

б. Отговорникът за резултатите записва резултата на всеки отбор в края на всяка игра. 
Отборите могат да получат следните точки:

в. Когато отборът разбира и двата елемента, и името, и текста на члена, касаещ опреде-
лено право, тогава получава три точки.

г. Когато отборът  може да позане само името/правото, за какво се отнася това право, по-
лучава една точка.

д. Когато отборът не може да познае правото за времето, през което  четящият го прочита, 
отборът не получава точки.
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3. Започнете дейността. Когато един член от всеки отбор е бил „безмълвен говорител“, то-
гава се обявява резултатът от първия кръг. Отборът с най-много точки от този кръг зпочва 
пръв. Продължава се, докато всяко дете се изреди, за да бъде говорител.

Обсъждане и оценка на резултатите

1. Направете разбор на дейността, като попитате с въпроси, като тези:
а. Как се чувствате, когато се опитвате да четете по устните? Беше ли ви трудно? Беше ли 

ви смешно? Беше ли уморително?
б. При какви условия и състояния беше по-лесно четенето по устни? При какви по-трудно?
в. Какво правеше ти, когато „безмълвният говорител“ помагаше на другите да го разберат?
г. Беше ли на някои от участниците по-лесно да разбират, за разлика от други?
д. Бяха ли някои звуци или думи по-лесни за разбиране, в сравнение с други?

2. Поставете активността в контекста на затрудненото чуване, като задавате въпроси като 
тези:
а. На някои хора в нашето общество се налага да четат по устните през цялото време. Кои 

са те?
б. Познавате ли някой човек, който има затруднения със слуха?
в. Заради позицията на устните ви, когато произвеждате звуци, при четенето по устни може 

да се разбере само една трета (1/3) от информацията, която ви е нужна, за да декодира-
те дадено съобщение. Какво мислите, че става, когато трябва да четете по устните през 
цялото време? Ще ви бъде ли отегчително? Ще ви бъде ли смешно?

г. Какви всекидневни ситуации се създават, когато имаме специални затруднения при хора 
с увреден слух?

3. Поставете състоянието, при което имаме увреден слух, в контекста на човешките права, 
като задавате въпроси, като тези:
а. Какво трябва да правят хората с увреден слух, за да живеят, работят безопасно  и щаст-

ливо в нашето общество? За да участват  в нашето общество?
б. Нуждаят ли се децата с увреден слух от специални нужди? Как се отнасят с тях?
в. Посочете  случаи, при които нашето общество помага на хората с увреден слух? А в 

случаи на други увреждания?
г. По какъв начин можете да помогнете на човек с увреден слух?
д. Имат ли право хората с увреден слух да посрещат своите нужди? Защо?
е. Обяснете, че член 23 от Конвенцията на ООН за правата на детето (КПД),  ясно поста-

новява, че деца с увреждания имат право на помощ и подпомагане  от асистент, както и 
да се ползват от своите човешки права. Как би могло дадено увреждане да не пречи на 
това, децата да се радват на човешките си права? Какви са видовете помощ и подпома-
гане, от които те се нуждаят?

Предложения за проследяване

● Дейността „Сляпа баба“, стр. 67, се занимава със специалните нужди на хора с увредено 
зрение. 

Идеи за действие

● Децата могат да проведат едно „безмълвно проучване“ на тяхното училище и общност, с 
цел да оценят ситуации, при които децата с увреден слух  биха имали конкретни пробле-
ми.След това те могат да „проучат“ какво може да бъде направено, за да се подобри това 
положение.

● Децата могат да научат, че има езици със знаци, които в днешно време са признати за 
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реални езици. Запознайте ги със езика на знаците, който се използва в тяхната страна.
● Децата могат да помогнат при направата на материали  за глухи деца чрез представяне на 

визуални решения  за звукови съобщения (например да започнат състезание със знаци, 
вместо със звуци), да намерят рисувани филмчета или визуални истории и чрез четене на 
текст, като в същото време преводач да превежда  на езика на знаците. Проверете и се 
свържете с вашата местна Асоциация на глухонемите за предложения за други действия, 
които децата да предприемат.

Съвети за фасилитатора

● Тази игра трябва да бъде коригирана в съответствие с възрастта на децата, в зависимост 
от това дали децата могат да четат или дали преди това са били запознати с правата на 
човека. Вие трябва да опростите играта, като ги карате да прочетат имената на правата, а 
не задачите текстове. 

● Акцентирайте върху поддържане на резултата, и това,  той  да бъде възможно най-нисък, 
тъй като това може да отвлече вниманието от задачите на дейността. Обявявайте резул-
тата за всяка игра само,  когато тя е приключила, и позволявайте на отбора с най-много 
точки да започне пръв следващата игра. Избягвайте резултатът да се запазва и натрупва 
при всяко действие, въпреки че може да  попаднете под натиск от децата  да го направите.

● За да използвате метода на игра, преди да започнете, вие може да помолите децата да се 
упражняват като произнесат името на друг човек в групата, без да издават звук и да нака-
рате останалите да отгатнат кое име е било казано.

● Изяснете дали е позволено използването на мимики, както и езикът на тялото.   По-малките 
деца може да се нуждаят от тези допълнителни улеснения.
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29. Крачка напред
Всички ние сме равни,  но някои са по-равни от другите

Теми Всеобщи права на човека, дискриминация, бедност и социално из-
ключване

Ниво на сложност Ниво 2
Възраст 10-13 години

Продължителност 60 минути
Размер на групата 10-30 деца

Обща информация Децата си представят, че всеки от тях е някой друг и обсъждат не-
равенството като източник на дискриминация и изолация

Задачи • Да показват съпричастност с другите, които са различни
• Да развиват съчувствие и съзнание относно неравенството на 
възможностите  в обществото
• Дa насърчават и поощряват разбирането и толерантността на 
възможни последици от принадлежност към малцинствени групи

Подготовка • Адаптирайте ролите и „ситуациите“ към вашата група. Направете 
ролева карта за всяко дете.
• Копирайте листа с ролите, изрежете и очертайте ивиците и ги пре-
гънете.

Материали • Ролеви карти
• Списък на ситуациите
• По избор: художествени материали, от които да се направят ети-
кети с имена и/или картини

Инструкции

1. Представете дейността, като попитате децата, дали те някога са си представяли, че са 
някой друг. Попитайте ги дали могат да дадат примери. Обяснете им, че при тази дейност 
те ще се представят за някой друг, тоест ще бъдат друго дете, което може да е твърде 
различно от самите тях.

2. Обяснете им, че всяко едно от тях ще вземе листче хартия с неговата нова идентичност. 
Те трябва да го прочетат тихо и да не позволяват на никой да узнае кои са те. Ако дадено 
дете не разбира значението на в неговата/нейната ролева карта, то трябва мълчаливо да 
вдигне ръката си и да изчака фасилитатора да дойде и да му обясни.

3. Обезкуражавайте въпроси на този етап. Обяснете, че даже и да не познават такъв човек, 
те трябва да използват своето въображение.  За да помогнете на децата да влязат в роля-
та, помолете ги да направят няколко специфични неща, за да им изглежда ролята реална. 
Напимер:
а. Измисли за себе си едно име. Направи си етикет с това име, за да ти напомня кой  въ-

ображяем си ти.
б. Нарисувай картина на себе си.
в. Нарисувай картина на вашата къща, стая, или улица.
г. Обикаляй около стаята, като се преструваш, че си този човек.

4. За да подсилите тяхното въображение, изсвирете някакава тиха музика и помолете деца-
та да седнат, да затворят очите си и да си въобразяват и фантазират в тишината, докато 
вие изчитате няколко въпроса, като тези:
а. Къде си роден? Какво си спомняш, когато беше малък? Какво беше твоето семейство,
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 когато беше малък? Сега различно ли е?
б. Какъв е всекидневния т ти живот сега? Къде живееш? Къде ходиш на училище?
в. Какво правиш сутринта? След обяд? Вечерта?
г. Какви видове игри обичаш да играеш? С кого си играеш?
д. Какво работят твоите родители? Колко пари получават всеки месец? Имате ли добър 

стандарт на живот?
е. Какво правиш, когато имаш празници? Имаш ли домашен любимeц?
ж. Какво те прави щастлив? От какво се страхуваш и плашиш?

5. Помолете децата да бъдат абсолютно тихи, докато  те са един до друг в редица, като на 
стартова линия. Когато те се наредят на линия, вие кажете, че ще обясните нещо, което 
може да се случи на някое дете. Ако изявлението се окаже истина за  човека, чийто персо-
наж е избрало детето, тогава то прави крачка напред. Ако не, остава на място.

6. Зачетете ситуациите всяка поотделно. Правете пауза между всяко изявление, за да имат 
децата време да пристъпят напред. Поканете ги да се огледат и да видят къде са другите.

7. В края на действието, поканете всеки да седне, като остане в своята последна позиция. 
Помолете всяко дете, което е наред,  да нарисува своята роля. След като децата се само-
идентифицират, помолете ги да се огледаткъде се намират в края на действието.

8. Преди да започнат въпросите за разбора, направете така, че да стане ясно, че ролевата 
игра е завършила. Помолете децата да затворят очите си и те отново да станат себе си. 
Обяснете, че ще броите до три и след това те трябвада извикат тяхното собствено име. По 
този начин  вие завършвате дейността и сте сигурни, че децата не са останали в ролята.

Обсъждане и оценка на резултатите

1. Направете разбора, като попитате с въпроси, като тези:
а. Какво се случи при тази дейност?
б. Колко лесно или трудно е да се участва в ролевата игра?
в. Как си представяте човека, който играехте, как изглеждаше? Познавате ли някой подо-

бен?
г. Как се почувствахте, когато се представяхте като този човек? Този човек  беше  ли като 

вас изобщо? Познавате ли някой, който да прилича на този човек?
2. Свържете тази дейност с теми, свързани с дискриминацията и социално-икономическото 

неравенство, като задавате въпроси като тези:
а. Как се почувствахте, когато крачехте напред ?                                                                                                                                                              
б. Когато вие крачехте напред, кога започнахте да забелязвате, че другите не се движат 

бързо?
в. Дали човекът, за който се представяхте напредваше или не? Защо?
г. Почувствахте ли, че има нещо нечестно?
д. Какво се случи при тази дейност, имаше ли нещо, което да е както е в реалния свят? 

Какво?
е. Какво дава на някои хора в нашето общество  повече възможности, в сравнение с оста-

налите? По-малко възможности?

Съвети и идеи за допълнителна работа

● Концепцията за стереотипите не е лесна за разбиране от много малки деца. Затвърдете 
наученото при тази дейност с други подобни дейности, които също могат да развият тази 
идея,  като „Картинни игри“, стр.  130;  „Кой е зад мен“, стр. 195; „Световен летен лагер“, 
стр. 205; и „Забдерфилио“, стр. 209.
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Идеи за действие
● Разисквайте с децата кой в тяхното общество има повече или по-малки възможности. 

Какви първи стъпки могат да бъдат предприети, за да се създадат по-равни възможности 
за всеки? Съществуват ли неравенства в групата или в общността, на които децата дa 
обърнат внимание ?

Съвети за фасилитатора

● Направете си свои ролеви карти! Тези, които се предлагат тук са, за да послужат за мос-
три. Колкото по-реално вашите ролеви карти отразяват света, в който вашите деца живе-
ят, толкова повече те ще научат от заниманията.

● Също така адаптирайте ролите, за да избегнете неудобството при някое дете, което е в 
лична ситуация, която е твърде близка и огледална на някоя от ролите.

● Тъй като фасилитаторът не може винаги да знае в каква лична ситуация на живота е вся-
ко дете, дадено дете може да бъде много емоционално и умствено неуравновесено или 
емоционално завладяно от една от ролите. Фасилитаторът е необходимо да бъде много 
чувствителен и да обръща специално внимание на децата, които не успяват да се справят 
с ролята или към такива, които показват необичайно поведение. При такъв случай, фаси-
литаторът трябва да говори с детето индивидуално.

● Много е важно децата да са тихи докато получават ролите,  представяйки си живота на 
човека, който те трябва да пресъздадат и да се опитат да напреднат с неговите стъпки. В 
играта се създава напрежение около детските идентичности, а пазенето на тишина помага 
да се поддържа концентрацията върху ролята и да се избегне разсейването.

● Осигурете за всяко дете шанс да се изкаже по време на разбора. Тази дейност може да 
предизвика силни емоции, и колкото децата могат да изразяват себе си, толкова могат да 
изразяват и своите чувства. Ако е нужно, прекарайте малко повече време за разбор.

● Тази дейност може да се проведе навън или в голяма стая. Оставете децата в техните 
финални позиции, когато те разкриват своите роли, тъй като малкте деца се нуждаят от ви-
зуално подсилване, за да разпознаят несъответствията и да ги асоциират с персоналната 
роля. В някои случаи, за да се уверим, че децата могат да се чуват едно  друго в дисусията 
при разбора, трябва или да ги подредим в кръг, или да ги преместим по-навътре.

● Силата на тази дейност се състои във въздействието на актуалното виждане  и увели-
чаване на разстоянието между  участниците, по-специално накрая. За подобряване на 
въздействието, изберете роли, които отразяват реалността на детския живот.  Нагласете 
ролите така, че само малко хора да могат да направят  стъпки напред  (тоест, да могат да 
кажат отговора „Да“).

● По време на разбора и оценяването, обърнете специално внимание на това как децата 
са научили за живота на човека, който те трябва да изиграят. Дали това е станало чрез 
личен опит или чрез други източници на информация (например: от други деца, възрастни, 
книги,медии, шеги, смешки)? Предизвикайте ги  да се запитат дали техните източници на 
информация са надежни. По този начин вие можете да ги запознаете с това как работят  
стереотипите и предрасъдъците.

● Децата имат общи познания за това,  че другите имат повече или по-малко  материални 
блага, в сравнение с тях. Въпреки това, децата често не са способни да разберат собстве-
ните си  привилегии. Тази дейност може да помогне на децата да погледнат на своя живот 
в по-широка перспектива.
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Бележка за фасилитатора: Направете ваши собствени карти! Колкото по-реално отразяват опита на ва-
шите деца, толкова по-ефективни ще бъдат! Тези са предназначени само за образци.

МАТЕРИАЛИ ЗА РАЗДАВАНЕ: РОЛЕВИ КАРТИ

Ти си на осем години. Ти и твоите двама бра-
тя живеете в хубава къща с голяма градина 
и басейн. Баща ви е мениджър на банка във 
вашия град. Майка ви се грижи за къщата и 
семейството.

Ти си роден в този град, но родителите ти са 
мигранти от Азия. Те притежават хубав рес-
торант, а ти живееш в стаите над ресторанта 
със сестра си. Ти и тя помагате в ресторанта 
след училище. Ти си на тринадесет години.

Ти си на десет години. Живееш във фермер-
ска къща в провинцията. Баща ти е фермер, а 
майка ти се грижи за кравите, гъските и пиле-
тата. Имаш трима братя и една сестра.

Ти си единствено дете в семейството. Живеете 
сами с майка ти в апартамент в голям град. 
Майка ти работи във фабрика. Много си до-
бър в музиката и танците. Ти си на девет го-
дини.

Ти си ромче и сте дванадесет деца. Живееш 
на хълма на малко село, в малка къщурка, в 
която няма баня. Имаш шестима  братя и сестри.

Ти си роден с инвалидизация и трябва да из-
ползваш инвалидна количка. Живееш в апар-
тамент в голям град с родителите ти и две сес-
три. И двамата ти родители са учители. Ти си 
на дванадесет години.

Ти си на единадесет години. Живееш в сиро-
питалище още от бебе. Не знаеш кои са били 
родителите.

Ти си на девет години  и имаш идентичен 
близнак.  Живеете в апартамент в голям град 
с вашата майка, която работи в универсален 
магазин. Баща ви е в затвора.

Ти си на девет години и си единствено дете. 
Живееш в апартамент в кооперация в град, 
заедно с твойте родители. Баща ти е строите-
лен работник, а майка ти е пощенски служи-
тел. Много си добър в спортовете.

Ти и родителите ти са дошли в тази страна, за 
да намерят безопасност от войната в род-
ната ти страна в Африка. Сега си на единаде-
сет години и си тук от три години. Не знаеш 
кога отново можеш да се прибереш в къщи.

Ти си на тринадесет години, най-голямото от 
шест деца. Баща ти кара камион и в повечето 
време е извън къщи, a майка ти е сервитьор-
ка, която често работи нощно време. Ти тряб-
ва доста да се грижиш за братята и сестрите 
си.

Родителите ти са се развели когато си бил 
бебе. Сега си на дванадесет години. Живееш 
с майка ти и нейния приятел. През уикендите 
посещаваш баща си, неговата нова съпруга 
и техните две малки деца.
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МАТЕРИАЛИ ЗА РАЗДАВАНЕ: РОЛЕВИ КАРТИ

Ти си на единадесет. Живял си с различни 
приемни родители от ранна възраст, защото 
твоите родители не са могли да се грижат за 
теб. Твоите приемни родители са мили. Четири 
други приемни деца живеят заедно с теб в 
същата малка къща. 

 Ти си на осем. Сестра ти и ти живеете със своите баба 
и дядо в малък град в провинцията. Твоите родители са 
разведени и майка ти работи като секретарка в града. 
Рядко виждаш своя баща.

Ти имаш затруднения с ученето, поради което в 
училище си два класа след своите връстници. 
Ти си на десет и си по-висок от всички други 
деца, които са само на осем. И двамата ти 
родители работят, поради което нямат много 
време да ти помагат с домашните

Твоята майка е починала при раждането ти. Твоят баща 
се е оженил повторно и ти живееш с него и мащехата си и 
нейните две дъщери. Ти си на осем, а те са тийнейджъри. 
Твоят баща е юрист.

Ти си на осем и си най-малкото от трите деца. 
Семейството ти живее в малък апартамент 
в голям град. Твоят баща е механик, но няма 
работа в момента, така че вие нямате много 
пари. Но твоят баща има повече време да играе 
с теб.

Ти си имигрирал в тази страна когато си бил бебе. Сега си 
на десет. Мноаго други имигранти живеят в твоя квартал, 
където баща ти има магазин. Ти говориш езиците на своята 
стара и нова родина и често превеждаш на своята майка 
и баба.

Ти си на единадесет. Живееш в село в 
провинцията със своите родители и по-малките 
брат и сестра. Твоите родители имат пекарна. 
Понякога те дразнят, че си малко дебел.

Ти имаш астма и се налага да пропускаш доста от 
занятията в училище, защото не си добре, особено през 
зимата. Прекарваш много време удома, в леглото, гледйки 
телевизия, сърфирайки в интернет и играейки компютърни 
игри. Самотното ти е, защото родителите ти са на работа. 
Ти си на тринадесет. 

Ти си дете на американския посланик в твоята 
страна. Ходиш в международно училище. 
Носиш очила с дебели стъкла и леко заекваш. 
Ти си на единадесет.

Ти и твоят по-голям брат сте много талантливи по 
математика, физика и езици, всъщност – в много неща. 
Твоите родители са университетски преподаватели. Те 
постоянно те пращат на специални курсове и подготвителни 
лагери, за да се подготвиш за състезания.



compasito

171

compasitocccccooooooooooooooooooooompasito

  Ситуации и събития

Прочетете следните ситуации на открито и на висок глас. След изчитане на всяка ситуация, дайте на де-
цата време да пристъпят напред и също така да се огледат къде се намират.

1. Вие и вашето семейство винаги имате достатъчно пари, за да посрещнете нуждите си.
2. Вие живеете на  добро място с телефон и телевизия.
3. Ти не си раздразнен или отхвърлен заради твоята различна външност или инвалидност.
4. Хората, с които живееш, се интересуват от твоето мнение при взимане на важни решения, които те засягат.
5. Ти отиваш в добро училище и си член на извънучилищни спортни и други клубове.
6. Ти вземаш допълнителни уроци по музика и рисуване след училище.
7. Ти не се страхуваш от спиране от полицията.
8. Ти живееш с възрастни, които те обичат и винаги взимат твоите най-добри интереси присърце.
9. Никога не си се чувствал дискриминиран заради произхода ти, произхода на родителите ти, религията или 

култура ти
10. Ти имаш редовни медицински и зъболекарски контролни прегледи, даже и когато не си болен. 
11. Ти и твоето семейство ходите на почивка веднъж годишно.
12. Ти можеш да поканиш приятелите си за вечеря, или на гости с приспиване.
13. Дори и по-възрастен, можеш да се запишеш да учиш в университет, или да избереш някаква работа или про-

фесия, която харесваш. 
14. Теб не те е страх от подигравки или нападение на улицата, в училище, или там, където живееш.
15. Обикновено виждаш по телевизията или във филмите хора, които изглеждат и живеят като теб.
16. Ти и семейството ти излизате на кино, зоологическа градина, музей или други забавни места поне веднъж на 

месец.
17. Твоите родители, прародители, и даже пра-прародители,  са родени в тази страна.
18. Ти си купуваш нови дрехи и обувки по всяко време, когато имаш нужда от тях.
19. Разполагаш с много време за игри с приятели.
20. Ти имаш достъп до компютър и можеш да използваш Интернет.
21. Ти се чувстваш оценен  за това, което правиш, и си окуражен да развиеш всички свои способности.
22. Ти мислиш, че ще имаш щастливо бъдеще, когато порастеш.

СИТУАЦИИ И СЪБИТИЯ
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30.  Битката за портокала
Може ли това да бъде ситуация, при която винаги се печели?

Теми Мир
Ниво на сложност Ниво 1

Възраст 8-13 години
Продължителност 30 минути
Размер на групата 8-24 деца

Дейност Групово състезание и обсъждане
Обща информация Децата се състезават за притежанието на портокал и разискват                                                                                        

как да разрешават конфликти.
Задачи • Да дискутират нуждата от комуникация при конфликтни ситуа-

ции
• Да отразяват стратегии при разрешаване на конфликти

Подготовка Няма
Материали Един портокал

Инструкции

1. Обяснете, че групата ще играе ‘Игра с портокал’. Разделете децата на две групи. Помо-
лете група A да излязат навън и да ви изчакат. Кажете на група B, че в това упражнение 
тяхната цел е да вземат портокала, понеже им е нужен, за да си направят портокалов сок.

2. Излезте отвън и кажете на група  A, че тяхната цел при това упражнение е да вземат пор-
токала, тъй като те се нуждаят от него, за да го обелят и неговите кори ще използват, за 
да направят кейк.

3. Доведете и двете групи заедно вътре и помолете всяка група да седне в една редица,
като редиците са една срещу друга.
4. Кажете на групите, че имат  три  минути, за да вземат това, от което се нуждаят. Подчер-

тайте, че те не трябва да изполват  грубост, за да вземат това, което искат. След това 
сложете портокала между двете редици и кажете „Старт“.

Обикновено някой ще вземе портокала и така една от групите ще го притежава, а 
как групите се справят със ситуацията - ще бъде изненада. Понякога групите ще 
се опитат да преговарят, за да разделят портокала на две. В други случаи няма да 
има преговори. Понякога групите ще си комуникират и ще разберат, че и двете се 
нуждаят от различни части на портокала; понякога някой от една от групите ще 
обели портокала, като вземе само тази част, която му е нужна. Не се намесвайте.

5. След три минути кажете: „Стоп“ или „Времето изтече“. 

Разбор и оценяване

1. Направете разбор на дейността, като попитате с въпроси като тези:
а. Взе ли вашата група каквото искаше, преди да изтечат трите минути?
б. Това ли беше целта на групата?
в. Какъв беше изходът от конфликта с портокала?
г. Какво направихте, за да постигнете този изход?
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д. Зашо е важно за хората да си комуникират, с цел разрешаване на конфликтите?
е. Дали хората винаги си комуникират когато са в конфликт? Защо да  или защо не?
ж. Дали хората винаги искат едно и също нещо при конфликт?
з. Някога попадали ли сте в подобни ситуации? Какъв е бил изходът?

 2. Свържете тази дейност с човешките права, като попитате с въпрос като този:
а. Кои са човешките права, които са нарушени при конфликта?

Предложение за допълнителна работа

● Дейността „С рисунки срещу насилието“, стр. 133  също има общо с разрешаване на кон-
фликти.

● Няколко дейности също изискват преговори: „Завладей замъка“, стр. 89; „Бисквитено чудо-
вище“, стр. 95; „Невидимите изват“, стр. 171.

Идеи за действие

Разработете идеи за това как да се справяме с конфликт в групата. Направете списък с тези 
идеи под формата на таблица и я окачете някъде в стаята.

Съвети за фасилитатора 

● След три минути вземете портокала, или каквото е останало от него, за да не се разсеят 
децата по време на разбора.

● По време на конфликт, вие не трябва да влияете на резултатите, а да бъдете внимателни 
и да акцентирате върху това, че не трябва да има насилие, за да получи човек това, което 
иска.

● Адаптации за по-големи групи: Създайте четири групи, вместо две, като тогава ще имате 
две „портокалови битки“ по едно и също време. Просто създайте 2 групи A и 2 групи B и 
дайте същите инструкции, както са посочени по-горе. Имате 1 група A, която е противник 
на 1 група B, и втората група A, която е противник на втората група B; поставете един 
портокал между групите. Започнете и спрете дейността по едно и също време. Ще бъде 
интересно да се разискват различните процеси и резултати при всяка „битка“.
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31. Невидимите идват
Борете се за вашите права!

Теми Дискриминация
Ниво на сложност Ниво 2

Възраст 8-13 години
Продължителност 120 минути – до половин ден
Размер на групата 30+ деца с минимум 6 фисилитатора

Дейност Активно групово състезание
Обща информация Отборите работят заедно против общ „враг„

Задачи • Да насърчават сътрудничеството и солидарността
Подготовка • Прегледайте отново внимателно всичките действия, вкл. ролите на 

фасилитаторите и съветите.
• Намерете подходящо външно или голямо вътрешно пространство.
• Решете кои права ще използвате.
• Съберете материали.
• Копирайте „паспорти“ за всяко дете, които са дадени за публикуване.
• Направете копия на Ролите за публикуване за фасилитаторите и за 
Невидим(ите).
• Направете знаци, които да показват правото на всеки, който пред-
ставлява Лице с права.
• Направете знаци, които да показват Невидим(ите)
• Преди началото, решете кои ще бъдат Невидим(ите), най-добре е да 
са възрастни или големи деца.
• Трябва минимум 1 Невидим, но идеалното е да има трима Невидими 
за 30 деца.
• Преди да започне играта, помолете фасилитаторите да преоблекат 
според техните роли: 4 фасилитатори да изберат и сложат цветовете 
на 4 отбора (Хора с права); 1 фасилитатор да си сложи всичките 4 
цвята (Човек с права за всички цветове); и 6 (шестият или повече)
фасилитатор(и) да бъдат облечени неутрално, най-добре в бяло - 
Невидим(ите).

Материали • Бутилки от сокове или кисело мляко, оцветени в 4 цвята
• 1 нечуплива чаша за всяко дете
• 1 голяма тенджера, в която да се събират Цветните дози
• 1 черпак, с който ще се сервират Цветните дози
• Бои за лице или други предмети в 4 цвята  за  соковете
• Паспорти за всяко дете 
• Знаци за Невидимите и за Хората с права
• Маркери или моливи: 4 черниза Невидимите, 4 отборни цвята за Хо-
рата с права
• Аптечка, ако възникнат инциденти
• Свирка и тръба, или друг източник на силен звук, с който да се обя-
вяват периодите за лов и за обявяване началото и края на  играта.

Инструкции

1. Фасилитаторите трябва да инструктират Хората справа и Невидимите какви са техните 
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роли и да им поставят  съответните знаци и цветове. Невидимите не трябва да се показват  
до започване на играта.

2. Обяснете и запознайте децата с действията и упражнението, като го опишете драматично 
така:

3. Разделете децата на четири отбора с различен цвят и направете така, че всеки един от 
цветовете да  съвпада със съответния цвят на сока на дадения отбор. Дайте на всеки от-
бор боя за лице или други предмети (например шапки) в  техния цвят, и определено време, 
за да се декорират и боядисат в цветовете на техния отбор.

4. Обяснете на децата каква е играта. Това са ролитe в играта:
а. 4 (четирима) Човека с права, които носят цветовете на съответния отбор
б. „Невидимите“, които мразят цветовете
в. отбора от деца, всеки с различен цвят.

5. За да се направи Цветната доза, вие трябва да напълните една тенджера със соковете, 
които имат четири различни цвята. (Дайте на всеки чаша.)

6. За да направите това трябва да вземете сок с вашия цвят, който може да вземете един-
ствено от Човека с права, който е от вашия цвят. Всеки един от цветовете представлява 
конкретно човешко право. (Запознайте децата с  четиримата Човека с права и ги попитайте 
всеки един от тях какво право представлява. След това ги оставете да заемат скритите си  
места.)
а. Преди да си вземете чаша със сок, първо трябва да вземете подписи от всичките чети-

рима Човека с права. Преди да напълните чашата си, вашият човек с права ще провери 
паспорта ви, за да види, че имате четирите подписа. (Дайте на всеки паспорт.)

б. След като вече имате  сок в чашата, отидете до Човека с права за цветовете , който се 
намира в центъра и излейте вашия сок в тенджерата. (Представете му се преди това.)

в. След това вие може да започнете да събирате подписи, за да вземете втора пълна 
чаша. Това продължава  докато времето свърши или до достигане на минималното ниво, 
което е маркирано на тенджерата.

г. Запомнете: Цветната доза е единственият начин да се направи така, че Невидимите да 
изчезнат за още сто години!

д. Обяснете как Невидимите нападат:
е. Запомнете, че Невидимите искат да ви попречат да направите Цветната доза! Те могат 

да нападнат изведнъж и да опитат да ви хванат. Ще научите, че те са излезли на лов за 
цветове, когато чуете много кратки изсвирвания със свирка.

ж. Ако Невидимите те докоснат,  две неща могат да се случат:
◘ Задраскват всички подписи, които си събрал.
◘ Изпиват чашата със сок, която носиш.

з. Но можеш да се предпазиш от Невидимите. Те могат само да взимат цветове, когато са 
сами. Ако четирима активни страни от различни цветове се разхождат заедно и се дър-
жат за ръце, Невидимите са безсилни и не могат да хванат тези активни страни.

7. Установете правилата на играта:
а. Обявете колко дълго ще продължи играта.    
б. Обяснете сигнала за начало и старт на играта (например 1 дълго изсвирване със свир-

ката е за старт; 3 дълги изсвирвания - за край).
в. Изяснете границите на зоната за игра.

8. Започнете играта с всички отбори, които стоят близо до неутралния фасилитатор в цен-
търа на игралното поле.
а. Дайте сигнала за край на играта и съберете всички деца на централния пост.
б. Обявете победа над Невидимите: „Битката беше трудна, но ние успяхме и победихме в 

предпазване на правата на цветовете! Заедно сме силни!“
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в. Обяснете, че ние ще празнуваме нашата победа чрез изпиване на Цветната доза, която 
направихме заедно и ще говорим за битката на малки групи.

г. Разделете децата на четитири групи, като като комбинирате четирите отбора. Назначете 
фасилтатор и определете местонахождението на всяка група.

д. Поканете всички да си напълнят чашите от тенджерата и се присъединете към техните 
групи. Човекът с права за цветовете може да помогне като налива сок с черпака в чаши-
те.

Разбор и оценяване

1. Направете разбор на дейността, подчертайте взаимодействието и задайте въпроси като 
тези:
а. Какво се случи по време на играта?
б. Кои бяха най-вълнуващите моменти?
в. Имахте ли определена стратегия?
г. Ако играете отново, бихте ли направили нещо различно?
д. Работихте ли заедно с останалите отбори? Кога започна взаимодействието (коопера-

ция)? Защо взаимодействието е добра идея?
е. „Кооперация“ и „солидарност“: попитайте дали някой знае какво означават тези думи.

2. Направете връзка на действията с дискриминацията, като заддадете въпроси като тези:
а. В реалният живот кои биха били Невидимите? Какво ще кажете за хората с правата?
б. Съществува ли право на цветове наистина? Какво би означавало това?
в. Какви права представляваше Човекът с права? Нуждаем ли се ние от тези права? Има-

ме ли и други права? Какво става, ако едно от правата липсва?
г. Имаме ли право да се предпазваме? Ако отговорът е ДА, какво означава това?
д. Какво можем да направим ние в нашето ежедневие, за да сме сигурни, че всеки има 

същите права?

Предложения за проследяване и контрол

● Изберете по-тиха дейност за проследяване на занятието, например,  вижте „Момчетата не 
плачат“, стр. 78. 

Идеи за действие

Децата могат да изследват и документират различията в тяхното общество (например какви 
езици се говорят вкъщи, какави релгии се практикуват, къде членовете на обществото или 
по-старите генерации са били родени). Това изследване може да бъде основа на разискване 
или действие, основано на разнообразието и/или усилията да се преборим с ксенофобията.

Съвети за фасилитатора

● Тъй като техните конкретни действия имат резюме, репрезентативно значение, секцията 
за разбор е от решаващо значение за децата, които искат да получат повече от тази дей-
ност, а не само игра. Някои по-малки деца няма да могат да разберат смисъла на играта, 
която се занимава с хипотолеранс (ниска толерантност) и права, но големите деца ще 
бъдат предизвикани да говорят за това с техни собствени думи.

● В тази дейност ролите са разпределени по следния начин:
- Минимум 5 възрастни, които играят роли на Човек/Хора с права
- Минимум 1 (идеалното е 3) Невидими, роля, играна от възрастни. Ако има по-малко въз-

растни, ролите на Невидимите може да се играят от големи деца, ако те са грижливо 
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инструктирани за същността на ролята. Те трябва да знаят ясно правилата.
- Останалата част от участниците са деца, разделени на четири отбора, идентифицирани 

чрез цветове. Колкото е по-голяма групата ви, от толкова повече Невидими ще се нуж-
даете: пет или шест.

● Направете връзка и свържете дейността в играта с местните обичаи и традиции (например 
вампири и духове).

● Ако е възможно да се намерят различни видове свирки, за да се различава свирката, която 
сигнализира началото и края на играта, от свирката, която сигнализира за нападение на 
Невидимите.

МАТЕРИАЛИ ЗА РАЗДАВАНЕ: ПАСПОРТ

Паспорт към битката за правото да оцветяваш

Първи
рунд

Право 1

Право 2

Право 3

Право 4

Втори
рунд

Трети
рунд

Четвърти
рунд

Пети
рунд
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МАТЕРИАЛИ ЗА РАЗДАВАНЕ: РОЛЕВИ КАРТИ

Роля на Хора с права (4 възрастни)

Вие представяте Правото на  __________. Вашият цвят е ______.
● Позиционирайте вашия пост в най-далечният ъгъл на игровата зона и останете там през цялото време 
на играта. Вашият пост е не е застрашен от Невидимите.
● Имате две задачи:
1. Всеки играч ще иска от вас да поставите подписа си в неговия паспорт. Когато даден играч получи 

по един подпис от всеки от четиримата Хора с права, тогава може да получи чаша със сок от Човек с 
права, с неговия отборен цвят, за да направи Цветна доза.

2. Само когато някой от вашия отбор дойде при вас с четири подписа, тогава можете да сложите кръсче-
та на подписите и да му напълните чашата със сок.

● На вашият пост вие се нуждаете  от следното: маркер или цветен молив с цвета на вашия отбор, бу-
тилки със сок.

Роля на Човек с права за цвят (1 възрастен)

● Ти представляваш всичките човешки права. Ти носиш всичките четири цвята.
● Установи своя пост в центъра на играта и оставаш там през цялата игра. Твоя пост не е застрашен от 
Невидимите.
● Имаш три задачи:
1. Да надзираваш и  ръководиш събирането на сок в тенджерата.
2. Да окуражава ш активни страните.
3. Да сервираш на всеки от смесените сокове в края на играта.

● На твоя пост имаш нужда от голяма тенджера и черпак.

Роли на Невидимите (1-3 възрастни или големи деца)

● Вие сте лошите в играта, представители сте на нетолерантност и расизъм. Не обичате различията от 
цветове и искате да напраите всичко безцветно.
● Вашата задача е да пречите на участниците да направят Цветна доза. Можете да хванете някое дете, 
но само ако е само. Ако четири деца от различни цветове се държат за ръцете, сте безсилни.
● За да хванете дете, е нужно само леко да го докоснете.
● Носите знак, че сте от Невидимите.
● Когато докоснете дете, можете да направите едно от тези три неща:
 ● Всички Невидими отиват на лов за цветове по едно и също време на всеки пет минути. Това  се  обявя-
ва  със свирка. Можете да кажете заплашителнидуми като: „Аз мразя син цвят!” или „Не понасям цветове!”
● Целта ви е по-скоро да внесете оживление в играт , отколкото да хващате деца.
● За вашата роля са ви необходими: свирка и черен маркер/фулмастер.

  



compasito

179

compasitocccccooooooooooooooooooooompasito

32.   Водни капки
Water, water everywhere and not a drop to drink

Теми Околна среда, Общочовешки права понятия
Ниво на сложност Ниво 2

Възраст 7-13 години
Продължителност 60 минути
Размер на групата 5-20 деца
Вид на действието Експериентално учене, приоритизиране, обсъждане
Обща информация Децата решават как могат да използват водата така, че да не я израз-

ходват напразно. Те дискутират важността на личното действие, за 
да запазят един от най-важните природни ресурси.

Задачи • Да развиват познания за природните ресурси и как да ги използват 
в ежедневието
• Да разискват начините за защита на водата и природната среда в 
общ план
• Да се помогне на децата  да узнаят правата си
• Да се окуражи индивидуалното действие за устойчиво използване 
на ресурсите и икономия на вода

Подготовка • Пригответе толкова чаши, колкото са децата във вашата група.
• Напълнете една 2-литрова бутилка с вода. Трябва да има достатъч-
но вода, за да се напълнят всички чаши. С най-голямата група деца  
пригответе повече бутилки. 
• Намерете една купа или съд  за съхраняване на вода. Копирайте 
картинката „ВОДНА КАПКА“ на стр. 179  за всяко дете.

Материали • 2-литрови бутилки
• Чаши за всяко дете
• По една чаша за всяко дете
• Една купа за съхранение на спестената общо вода
• Хартия и моливи

Инструкции

1. Поискайте от децата да изтъкнат колкото се може повече причини за значението и важна-
та роля на  водата (например за растенията, животните, човека, промишлеността, сел-
ското стопанство) и ги запознайте с идеята за съхраняване и опазване на водата, като им 
задавате  въпроси, като тези:
▪ Къде има вода на Земята? (океани, ледници, прясна вода)
▪ Какво количество от водата на Земята се използва от хората?(97 % океани, 2 % ледници, 

и само 1 % от цялата световна вода е прясната вода,която е използваема.)
▪ Как би изглеждал животът на земята без вода? А как с малко вода?
▪ Дали прясната вода е по равно разпределена и достъпна навсякъде по земята?
▪ Кой специален феномен в днешно време заплашва в бъдеще да няма достатъчно и за-

доволително количество прясна вода?
2. Направете бързо състезание, като накарате децата да изброят колко вода и за какво я 

използва всяко едно дете всеки ден (например: за готвене, къпане, в тоалетната, пране и 
др.) и резултатите напишете като списък на лист хартия или на черната дъска.

3. Обяснете им, че тази дейност ще ги накара да използват по-внимателно водата. Покажете 
им една бутилка и ги помолете да си представят, че това е цялото количество вода за гру-
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пата, за задачия ден. Затова трябва да я използват внимателно и да не я хабят напразно.
4. Дайте на всяко дете чаша и я напълнете с вода от бутилката. Обяснете им, че чашата 

представлява количеството вода, което трябва да използват за себе си за един ден. Нака-
райте ги да отгатнат колко вода използват на ден. (В Европа, средното количество е около 
135 литра/на ден). Докато те си държат чашите, им напомнете за Списъка, който те са 
направили в Стъпка 2 за начините за използване на водата.

5. Помолете децата да решат как могат да направят малки промени в ежедневието си, за да 
могат да спестят вода. Позволете им и дайте време да решат по техен избор. Предположе-
те, че една чаена лъжичка с вода представлява един литър. След това помолете всяко от 
децата да представи своето решение и да изсипе малко от водата, която мисли да спести, 
в груповата купа. Помолете децата да напишат техните идеи на листчето, което сте им 
дали с ‘Водна капка’.

6. След като всяко дете се изкаже, им обяснете, че водата, която те са решили да спестят 
принадлежи на цялата група. Обяснете им и, че купата ще бъде пълна толкова дълго, кол-
кото всяко дете продължава да спестява известно количество всеки ден. Иначе групата ще 
остане без вода.

7. Кажете им, че сега групата трябва да реши как да използва техния общ ресурс в заоби-
калящата ги околна среда. Помолете децата да решат като група как те възнамеряват да 
използват общата вода, която имат. Могат ли те да рециклират някакво количество вода?

Обсъждане и оценка на резултатите

1. Направете разбор на дейността, като задавате въпроси като тези:
▪ Лесно ли беше да измислят всички начини, при които се използва водата всеки ден?
▪ Забелязали ли са нещо ново относно начина на използване на водата? За начина, по 

който техните семейства използват водата? Какво могат да кажат за използването на 
вода на обществени  места (например: училища, болници, обществени сгради и парко-
ве)?

▪ Как всяко от децата се е решло да се откаже от част от неговата вода за дневни нужди?
▪ Кои начини за спестяване на вода  са реалистични за ежедневието ви? Кои и начини за 

спестяване на вода ще бъдат трудно изпълними всеки ден?
▪ Беше ли трудно да решите как да използвате „общата вода“? Доволни ли сте от групово-

то решение за общата вода? Може ли да измислите някои други начини за използване 
на водата?

2. Накарайте децата да обобщят чрез отговори на въпроси засъхраняването и опазването 
на водата:
▪ Защо е важно да се спестява водата?
▪ Какво става, когато хората нямат достъп до достатъчно вода за техните нужди?
▪ Откъде идва водата, която използва всекидневно нашето общество? По какъв начин тя 

достига до нас?
▪ Дали нашето общество изхабява и изгубва част от тази вода?

3. Свържете дейността с човешките права, като задавате въпроси, като тези:
▪ Водата е незаменима нужда за живота и оцеляването. Кои са другите ресурси в околната 

среда, които играят ключова роля за живота и оцеляването?
▪ Дали всички хора имат достъп до такива ресурси като: чиста вода, чисти въздух и околна 

среда?
▪ Какво се случва, ако ресурсите ги има, но не са с добро качество?
▪ Кой е отговорен за качеството на ресурсите?
▪ Могат ли децата да направят нещо, за да са сигурни, че всеки може да постигне успех при 

добро качество на природните ресурси?
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В края на разбора, помолете децата да погледнат отново техните листчета с „водни капки“  
и добавете някоя друга идея относно това, как да спестим водаи как да я използваме в окол-
ната среда. Разположете „водните капки“ някъде в стаята на видно място така, че децата да 
могат да ги четат и в бъдеще.

Предложения за проследяване и контрол

▪ Дейността „Какъв прекрасен свят“, стр. 182, също ангажира децата със здравословната 
и безопасна околна среда.

▪ Използвайте подхода в това упражнение, за да обмислите други жизненоважни ресурси 
и как те влияят върху живота на децата (например: чист въздух, безопасна и здравослов-
на храна, електричество, газ или петрол). Подобно на това, обмислете как децата сами 
могат да запазят тези ресурси (например: рециклиране, използване на различни кон-
тейнери за смет за различните типове отпадъци, използване на обществен транспорт, 
използване на възобновяеми ресурси и т.н.).

▪ Проучвания в страни, които нямат достатъчно задоволителен достъп до чиста вода (Се-
верна Африка, Близкия изток).

▪ Научете повече за проблема с водата (от филми, документални предавания, митове и 
народни приказки, статии от вестниците). Подчертайте връзката между индивидуалното 
действие като пестенето на вода и по-абстрактното право на ресурси, устойчиво разви-
тие, и правото на живот.

Идеи за действие

▪ Разработете групови планове за действие за пестене на водата. Като използвате ме-
рителни предмети, като 500 милилитрова бутика и 10 литрова кофа, децата могат да 
измерят приблизително колко вода изразходват на ден. Върнете се към дискусията след 
седмица, за да видите дали на децата им е било трудно да спестяват вода и дали мислят 
това за полезно.

▪ Влезте в контакт с родителите на децата или с възрастни хора, които живеят заедно с 
деца, за да ги подготвят за седмицата на водното пестене.

▪ Играйте с децата на „Патрул срещу замърсяване“. Ако има близо до училището езеро 
или река, погледнете ги отблизо. Проверете за боклуци във водата и на брега. Как хора-
та използват тази вода?

▪ Разходете се наблизо с децата и вижте как се събират боклуците и обяснете на децата 
как се преработват отпадъците и защо е важно да имаме чиста околна среда.

▪ Подкрепяйте ги в техните действия и им обяснете, че всяко лично действие е свързано 
и има глобален контекст и, че индивидуалната промяна може да допринесе за по-добро 
използване на ресурсите.

Съвети за фасилитатора

▪ Помогнете на децата да разберат, че опазвайки „околната среда“, ние уважаваме права-
та на другите и зачитаме правото им на оцеляване.

Адаптации

С по-големи деца,  дискусията може да бъде продължена в посока към по-абстрактни ресур-
си, устойчиво развитие и правото на живот, чрез задаване на въпроси като тези:

▪ Какво може да бъде направено, за да се уважи правото на всеки човек на ползване на 
вода и други природни ресурси на Земята?

▪ Има ли други ресурси, които са ограничени на Земята?
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▪ Какво може да бъде направено за всички бъдещи поколения, за да живеят те в свят с 
достъп до необходимите ресурси, от които се нуждаят, за да живеят?

Допълнителна информация

Работната книга „Trip with the Drip – The Water Drop“ съдържа основни факти, интересна ин-
формация и няколко дейности от типа ‘учене чрез действие’ във връзка с  водата. В нея има 
информация и практически инструменти за това как да бъде изучен произходът на водата, 
количеството вода, което се използва от хората, по какъв начин хората използват водата за 
селскостопански, промишлени и домакински нужди, както и проблемът за замърсяването на 
водата.
http://unep.org/publications/search/pub_details_s.asp?ID=3729

НАРЪЧНИК: ВОДНА КАПКА  
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33. Ни  е сме семейство

Теми Дискриминация, семейство, род, пол
Ниво на сложност Ниво 2

Възраст 8-10 години
Продължителност 60 минути
Размер на групата 8-30 деца
Тип на действието Рисуване, разискване

Обща информация Като използват снимки и картинки, децата разискват различни 
концепции и структури от „семейство“

Задачи • Да насърчава разнообразието и толерантността по отношение 
на различията
Да накара децата да мислят за различни начини на отглеждане и 
възпитание и да обмислят определението за семейство
Да говорят и обсъждат дискриминацията против деца с „необик-
новено“ семейство 
Да разберат връзката между семейство и права на човека

Подготовка Да подготвят колекция от картинки / снимки, които представят 
различни схеми на семейства за всяка малка група (например: 
единствен родител, класическа схема, семейна двойка от един и 
същ пол, на семейни начала, осиновени деца, големи семейства 
съставени от много поколения).

Материали Копия на всички картинки и снимки за всяка малка група деца

Инструкции

1. Запознайте децата с дейността, като им обясните, че има много и различни начини да 
живеем с хора, които считаме за наше семейство. Подчертайте, че не всички деца живеят 
в един и същ вид и тип семейства.

2. Помолете всяко дете да да нарисува семейството, в което живее. Окуражете ги да дадат 
детайли за тяхното семейство, ако те желаят (име, възраст, пол на всеки човек).

3. Помолете децата да дискутират друг вид и тип семейства, които познават. Позволете им 
след това да предствят рисунките, които отразяват тяхното собствено семейство.

4. Заедно направете списък с колкото се може повече видове семейства. Добавете, че за 
някои от тях все още не е споменавано нищо.

5. Разделете децата на малки групи от 4 или 5 деца и дайте на всяка група копие от картинки 
/ снимки, които сте подготвили преди това. Помолете всяка група да разисква съществува-
щи различия или какво „необикновено“ виждат при всяко семейство. Поискайте също така 
групите да разискват технте собствени семейни снимки и вижте дали те са подобни или се 
различават от снимките, които са раздадени.

Разбор и оценяване

1. Направете разбор, като задавате въпроси като тези:
а. Какво се случи?
б. Колко лесно или трудно беше да нарисуваш или представиш своето семейство?
в. Беше ли  изненадан от рисунките на другите деца? Защо?
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г. Беше ли  изненадан от някои от другите семейни снимки? Защо?
д.  Какво научи за семействата?
е. Как мислиш, че са се почувствали децата, когато тяхното семейство е ‘различно’?
ж.  Как би могъл да подкрепиш такива деца?

2. Свържете действията с човешките права, като задавате въпроси като тези:
а. Имат ли правото всички деца да живеят в семейство?
б. Важно ли е всяко дете да живее в семейство? Защо да  или защо не?
в. Има ли деца, които не живеят в семейство? Те къде живеят?
г. Кой осигурява и гарантира, че всички права на тези деца се спазват?
д. Познавате ли такива деца? Как можеш да подкрепиш такива деца?

Предложения за проследяване и контрол

● Занятието „Кой трябва да взема решенията?“, стр. 198, засяга въпроси за това как семей-
ствата живеят заедно и вземат решения.

● Няколко дейности тук също имат за тема и се занимават със стереотипни очаквания: „Кар-
тинни игри“, стр. 130; „Кой е зад мен?“, стр. 195; „Световен летен лагер“, стр. 205.

Идеи за действие

● Планирайте серия от посещения до местно сиропиталище или дом за социални грижи и 
предизвикайте дискусия или  групи за приятелство с децата там.

● Ако има инициативи като „Осиновете баба или дядо“ или „Осиновете родител“ в местното 
общество, някои деца в групата може да желаят да се присъединят към инициативата.

● Някои деца може да харесат да започнат тяхна собствена инициатива „Осиновете братче 
или сестриче“, която може да бъде представена в местното училище или общност.

Съвети за фасилтатора

● Погрижете се за това, децата да се чувстват удобно и да не бъдат изкушени да представят 
семейни стилове, които са необичайни или различни. По време на упражнението акцен-
тирайте върху толерантността, чувствата и стойностите, които са свързани с това, което 
изгражда едно семейство.

● Важно е да се знае в какви ситуации се намират децата във вашата група и да адаптирате 
упражнението по такъв начин, че някое от децата да не се почувства неудобно.

● Преди да започне упражнението, прочетете информация за миналото и произхода на се-
мейството и за „Алтернативна грижа“, стp. 240. Там може да намерите идеи за различни 
типове семейства или семейни структури, което може да ви бъде от полза за това упраж-
нение.

Адаптация

За да бъде скъсено времево това упражнение, не трябва да се използват допълнителни 
семейни снимки. Когато разделяте децата на по-малки групи, можете да ги помолите прос-
то да дискутират и да отразят върху рисунките тяхното семейство, без да представят нови 
личности. Въпреки това е важно да се разискват други видове и типове семейства, които 
може би няма да се срещнат в групата.
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34. Какъв прекрасен свят
Как искаш да живееш?

Теми Дискриминация,околна среда, бедност и социално изключване
Ниво на сложност Ниво 1

Възраст 8-13 години
Продължителност 50 минути
Размер на групата 1-20 деца
Тип на действието Рисуване, дискусии

Обща информация Децата рисуват контрастни картини от околната среда, където те 
искат или не искат да живеят. Те разискват кои фактори определят 
различията и как те влияят върху тяхната околна среда’

Задачи • Да дискутират конкретни и абстрактни фактори на околната среда
• Да оценят нашата и на другите околна среда
• Да дискутират начини на предпазване и/или на промяна на тяхна-
та околна среда и тази на другите

Подготовка • Съберетете цветни материали.
• Копирайте за всяко дете.

Материали • Хартия
• Материали за оцветяване: бои, маркери,моливи
• Кабари, карфици за табла или лепяща лента

Инструкции

1. Трябва да има всички цветове на разположение. Помолете децата да помислят за околна 
среда, която те искат да имат, реална или не – и да я нарисуват.

2. След това ги накарайте да помислят за такава, която не искат – и да я нарисуват.
3. Когато свършат с рисуването, окачете рисунките и поканете децата да разгледат мини 

изложбата.

Разбор и оценяване

1. Направете разбор, като зададете подобни въпроси:
а. Беше ли лесно да се мисли за две различни околни среди?
б. Коя рисунка и околна среда ви харесаха най-много и защо?
в. Коя рисунка и околна среда не ви хареса и защо?
г. Има ли хора, които да живеят в рисунката ви и как се чувстват?
д. Коя рисунка се доближава най-много до околната среда?

2. Свържете дейността с човешките права и задайте въпроси като тези:
а. Околната среда е нещо повече от физическо пространство. Кои са факторите, които  я 

правят позитивна или негативна? 
б. Как ни влияе физическата околна среда? Как влияе тя на нашите права?
в. Как бихте свързали околната среда с правата, там, където живеете?
г. Какво бихте желали да се промени във вашата физическа околна среда? А как във сре-

дата, свързана с  вашите права?
д. Какво бихте направили, за да се промени вашата околна среда?
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е. Дали всички деца по света живеят в околна среда, която  харесват?
ж. Имаме ли човешко право да живеем в добра околна среда?
з. Мислите ли, че ние би трябвало да имаме право на добра околна среда?
и. Какво можем да направим, за да има добра околна среда за всички деца по света?

Предложения за проследяване и контрол

● Упражненията „Репортер на Compasito“, стp. 92, и „Водни капки“, стp. 176, също ангажират 
децата с оценка на околната среда на общността.

● В упражнението „Скъпо дневниче“, стp. 99, децата виждат същия опит от различни перс-
пективи. Идеи за действие:

● Разходете се из вашата община и дискутирайте с децата физическата околна среда и 
какво те харесват и не харесват в нея. Поканете общински официални служители, за да 
дискутирате предложения и инициирате промени.

● За да представите пред възрастните хора в общината идеите на децата за тяхната окол-
ната среда, направете изложба с техните рисунки и идеи.

● Надстройте идеите на децата за промяна на околната среда. Какво те могат да подобрят 
в нея?

● Опитайте се да намерите проекти, в които децата могат да участват.

Съвети за фасилитатора

● Помогнете на децата да разберат, че „околна среда“’ се създава както от  физически фак-
тори, така  и от абстрактни, като степен на права и свободи. Подчертайте, че и двата фак-
тора са важни за добра околна среда.

● Преди упражнението, изяснете върху  кои аспекти от околната среда трябва да се фокуси-
рате.  Общото адресиране към цялата „околна среда“,  без да има ясен фокус, е и ще бъде 
много разширено и твърде абстрактно.

Вариации

● Използвайте няколко различни техники за оцветяване на една и съща картина, например: 
пастели, различни видове бои, хартиена мозайка.
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МАТЕРИАЛИ ЗА РАЗДАВАНЕ
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  35. Какво харесвам и какво правя
Това не винаги е едно и също нещо!

Теми Дискриминация, семейство, равенство между половете
Ниво на сложност Ниво 2

Възраст 8-13 години
Продължителност 45 минути
Размер на групата 8-20 деца
Тип на действието -------------------------------

Обща преглед •  Децата назовават неща, които обичат, не обичат или биха обичали.
•  След това дискутират половите стереотипи  и връзката им с човеш-
ките права.

Задачи •  Да открият способности и знания у себе си и другите
•  Да познават ефектите на половите стереотипи

Подготовка По избор: да се отпечатат копия на въпросника
Материали Хартия и химикалки

По избор: отпечатани копия на въпросника

Инструкции

1. Представете темата за ролята на половете, като децата си задават въпроса: „Има ли ня-
кои дейности, които се считат за „дейности за момичета“ или „дейности за момчета?” и  се 
опитват да дадат примери за това.

2. Раздайте на децата листове от хартия и моливи. Помолете всяко дете да напише след-
ното:
а. Най-отгоре на листа да се самоидентифицира, дали е момче или момиче.
б. Да напише четири неща, които прави и обича да прави, които се считат за действия 

„подходящи за вашия пол“.
в. Да напише четири неща, които прави и не обича да прави, които се считат за действия 

„подходящи за вашия пол“.
г. Да напише четири неща, които не прави и не обича да прави, които се считат за действия 

„подходящи за противоположния пол“.
д. Да напише четири неща, които не прави, но наистина би искал да направи, които се счи-

тат за „подходящи за противоположният пол“.
3. Помолете децата да запишат някои от техните отговори на всеки въпрос и да ги запишат 

в таблица, като тази по-долу.

Правя и
обичам

Правя, но
не обичам

Не правя и не искам 
да правя 

Не правя, но бих искал 
да направя

Момичета

Момчета

Разбор и оценяване

1. Направете разбор на дейността, като зададете подобни въпроси:
а. Изненадан ли си от някои неща, които хората обичат и не обичат да правят?
б. Погледнете в списъка с  неща, които биха харесали на децата да направят, но не правят. 

Забелязвате ли някакви модели?
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в. Какво се случва с момиче, което прави „момчешки“ работи? А с момче, което прави „мо-
мичешки“ работи? Защо се случва това?

г. Как биха отговорили възрастните във вашето семейство на четирите въпроса?
д. Имат ли членовете на вашето семейство същите идеи за това, какво е „подходящо“ за 

мъже и момчета и какво е „подходящо“ за жени и момичета?
е. Откъде ни идват идеите за това, какво е „подходящо“ за мъже и момчета или за жени и 

момичета?
2. Направете връзка на действията по упражнението с човешките права, като зададете въ-

проси като тези:
а. Могат ли ограниченията, свързани с това какво могат да правят момчетата и момичета-

та, да ги засегне индивидуално? Как може да засегне семейството? A обществото?
б. Мислите ли, че ролите на единия или другия пол (или стереотипите) се променят? Ако 

е така, как?
в. Опитвали ли сте  някога да оспорите ролите на единия или другия пол? Какво се случи?
г. Защо ролите на половете/стереотипите ограничават личностните човешки права?
д. Какво можем да направим, за да предизвикаме промяна в ролите на отделните полове 

в нашата група?

Предложения за проследяване и контрол

● Други дейности, които имат отношение към роли на половете/стереотипи: „Имало едно 
време“, стp. 125 и „Момчетата не плачат“, стp. 78

● Упражнението „Думите, които нараняват“, стp. 202, разглежда използването на обиди и 
обиден език по отношение на половите стереотипи.

Идеи за действие

● Дискутирайте с децата някои от нещата, които мислят да направят в  категорията „Don’t 
do but would like to do“  („Не бива да го правиш, но би искал“). Помогнете им да намерят 
възможности в групата да изпробват някои от тези дейности в приемна среда.

Съвети за фасилитатора

● Окуражете децата да се присъединят към поведенческите очаквания и външния вид из-
между „дейности, подходящи за вашия пол“ (например: харесване на хубави дрехи, клю-
карстване, лесен плач, използване на лош език, побоища).

● Алтернатива: Някои деца могат да изпитват нежелание или неудобство да разкрият, че 
обичат да праят неща, които някои обявяват за „неподходящи“. За да се избегне това, вие 
можете: 1) Да съберете листовете, да ги разбъркате и да помолите децата да прочетат 
отговорите на анонимни деца от двата пола; 2) Да разделите децата на малки, еднополови 
групи от момчета или от момичета и да отговорят на въпросите като група; 3)Да използва-
те  отпечатана  форма с въпросите.

● Ако е подходящо за тази група, въведете думата „стереотип“ и дискутирайте какво означа-
ва, предизвикайте даването на примери от групата. Дискутирайте как стереотипите могат 
да ограничат човешките права на хората.

● Когато питате какво се случва с деца, които не се придържат към половите стереотипи, 
попитайте ги за думи, които се използват в такива случаи (например: „сиси“, „мъжкарана“, 
„гей“).
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36. Ами ако...
... земята беше плоска???

Теми Общи положения, свързани с правата на човека, Образование и 
свободно време, Бедност и социална сигурност

Ниво на сложност Ниво 3
Възраст 8 – 13 години 

Продължителност 60 минути 
Брой деца в група 8 – 20 деца 

Вид дейност Анализ, драматизация, дискусия
Задачи • Познаване  на влиянието и  взаимозависимостта на правата

• Познаване на правата в ежедневния живот
Обща информация Децата си представят последствията от конкретна ситуация и след 

това проиграват резултатите
Подготовка • Избор, адаптация или създаване на ситуации, които  отговарят на 

опита и темите, които вълнуват децата
• Комплект изрязани ситуационни карти.
• Комплект Каскаден ефект  

Материали • Ситуационни карти
• Моливи и химикалки за презентациите
• Комплект Каскаден ефект

Инструкции

1. Опишете упражнението, като обясните, че всеки се опитва да си представи ситуация „Ами 
ако…“ . Понякога си представяме хубави неща (напр. „Ами ако вече няма войни?“), а по-
някога си представяме неприятни ситуации (напр. „Ами ако има война в моята страна?“). 
В това упражнение  децата ще получат  ситуация и от тях  се очаква да преценят как тя би 
се отразила на живота на хората.

2. Покажете комплекта Каскаден ефект  и обяснете как една ситуация може да породи ве-
рига събития; използвайте прости, познати ситуации (напр.  Ами ако не можете да ходите 
на училище? > Не се научите да четете > Не можете да следвате писмени инструкции, да 
разчитате карти, да напишете писмо, да ползвате компютър).

3. Разделете децата на малки групи, дайте на всяка група ситуация и комплект  Каскаден 
ефект   и химикалки. Помолете децата да работят заедно при попълването.  

4. След като децата свършат с  Каскадния ефект, им обяснете, че сега трябва да представят 
сценка, която изобразява последствията, които си представят, че  ситуацията може да 
предизвика. Оставете на децата време  да приготвят сценките си.

5. Помолете всяка група по ред да прочете своята ситуация и да изиграе сценката.
6. След всяко представяне задавайте въпроси и коментирайте, като използвате въпроси от 

рода на:
а. Може ли да добавите други последствия, които ситуацията може да предизвика?
б. Кои човешки права са засегнати в тази ситуация? Нарушава ли ситуацията някои права? 

Защита и отстояване на право?  
в. Има ли други права, които резултатите от ситуацията засягат? 

Обсъждане на резултатите и оценка

1. Обсъждане на резултатите със задаване на въпроси като:
а. Как се почувствахте?
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б. Трудно ли ви беше да си представите ситуацията?
в. Тр удно ли ви беше да си представите последствията от тази ситуация?
г. Смятате ли, че тези ситуации са реално възможни? Защо да и защо не?
д .Вярвате ли, че по света се срещат такива ситуации?
е. Как бихте реагирали в подобна ситуация?
ж. Какво можем да направим, за да променим такава ситуация?

2. Свържете упражнението  с човешките права, като задавате въпроси:
а. Когато нечии права са засегнати, как се отразява това на другите? Можете ли да измис-

лите примери на базата на сценките?
б. Когато нечии права са защитени и запазени, как се отразява това на другите? Можете ли 

да измислите примери на базата на сценките?
в. Защо всички се нуждаем от своите човешки права?

Предложение за последващи упражнения 

● Упражненията „Плаване до нови земи“, с. 152 и „Най-важно за кого?“, с. 118 също засягат 
взаимообвързаността на правата.

● „Тяло на знанието“, с. 53, кара децата да помислят за последствията от това да нямат 
ресурси за учене. 

Идеи за действия 

● Упражнението „Конституцията на нашата група“, с. 56, ангажира децата в подобряване на 
правата в средата, в която живеят. Наличието на конституция на групата илюстрира мно-
гостранните  ефекти на средата и правата в нея в реалния живот.  

Съвети за фасилитатора

● Ефективността на тази игра зависи в голяма степен от ситуациите, които предложите на 
децата. Адаптирайте или измислете нови ситуации, свързани с опита и теми, които вълну-
ват децата. Ситуациите могат да  засягат принципните права на човека или тема, свърза-
на с правата. Може например да разработите ситуации, в които се засягат социални или 
икономически теми или специфични теми като равенство на половете или околна среда. 
Опитайте се да включите и положителни ситуации (напр. Ами ако мъжете и жените пече-
лят поравно? Ами ако всеки в града намали  наполовина отпадъците, като ги рециклира?) 
и негативни ситуации (напр. Ами ако само мъжете могат да притежават собственост? Ами 
ако всеки възрастен в града има собствена кола?).

● Бъдете подготвени да дадете реални примери  с такива ситуации, които съществуват сега 
или са били реални в миналото (напр. жените нямат право на собственост или да ходят на 
училище; момчетата и момичетата са принудени да отбиват военна служба).

Вариации

▪ Дайте еднакви ситуации на няколко или всички групи. Съпоставете различните идеи, 
които дават за последствията.

▪ Разделете децата на групи по пол и сравнете резултатите им за темите, които засягат 
равенството на половете.

▪ За да спестите време, може да пропуснете проиграването на сценки или да ги направите 
като мимики или „жива картина“ или „замръзнала картина“.

Адаптации

▪ За по-малките деца: Пропуснете Каскадния ефект и минете директно към представянето.
По-малките деца могат да срещнат затруднения в осмислянето на взаимообвързаността 
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на правата; поставете акцент по-добре на важността всеки да ползва правата си. 
▪ За по-големите деца: помолете ги да обвържат представянето си с конкретен член от  

Всеобщата декларация за правата на човека / Конвенция за правата на детето).

МАТЕРИАЛИ ЗА РАЗДАВАНЕ: ВОДОПАДЪТ НА ЕФЕКТИТЕ

ситуация
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МАТЕРИАЛИ ЗА РАЗДАВАНЕ: ситуации

Долу са изброени ситуации, които можете да използвате. Изберете тези, които най-добре отгова-
рят на групата, с която работите или измислете нови. Включете и положителни, и отрицателни.

СИТУАЦИЯ 1
Правителството решава да затвори всички училища и университети. От утре децата могат да правят 
каквото им се иска, вместо да ходят на училище.  
Какви са директните последствия от тази  ситуация? А какви са последиците за в бъдеще? 

СИТУАЦИЯ 2
Правителството решава да затвори всички болници, за да спести пари.  Вече няма да има лекари и 
аптеки. Вместо това на ниски цени ще се продават книги с билкови рецепти.  
Какви са директните последствия от тази  ситуация? А какви са последиците за в бъдеще?

СИТУАЦИЯ 3
Правителството забранява игрите на улицата, в парковете, в училищата и навсякъде, където някои 
може да види това. Освен това, всички магазини за играчки се закриват и  никой вече няма да има 
право да продава играчки. Всеки, който бъде хванат да играе вкъщи, отива на съд и може да влезе 
в затвора.
Какви са директните последствия от тази  ситуация? А какви са последиците за в бъдеще?

СИТУАЦИЯ 4
Правителството решава от утре на училище да ходят само момичетата, а през свободното си време 
да си играят. Всички момчета трябва да започнат да работят в заводи.
Какви са директните последствия от тази  ситуация? А какви са последиците за в бъдеще?

СИТУАЦИЯ 5
Правителството решава от утре да въведе забрана и никой не може да бъде никъде така, че да има 
група -  повече от двама души на едно място. Всяко събиране на повече от двама души на едно 
място се забранява. Нарушенията се наказват със затвор.
Какви са директните последствия от тази  ситуация? А какви са последиците за в бъдеще?

СИТУАЦИЯ 6
Правителството решава, че всяко училище трябва да има компютърна зала, така че всяко дете да  
има достъп до компютър минимум три часа на седмица.
Какви са директните последствия от тази  ситуация? А какви са последиците за в бъдеще?

СИТУАЦИЯ 7
Правителството решава да сформира Младежки съвет към общината за консултиране по въпросите 
на децата. Всяко училище може да излъчи двама представителя за членове на съвета.
Какви са директните последствия от тази  ситуация? А какви са последиците за в бъдеще?
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СИТУАЦИЯ 8
Правителството решава, че за да стимулира международното разбирателство, всяко дете трябва да 
има възможност да посети  друга европейска страна преди да навърши 13 години.
Какви са директните последствия от тази  ситуация? А какви са последиците за  в бъдеще?

СИТУАЦИЯ 9 
Правителството решава, че децата със специални нужди  трябва да бъдат стимулирани да участват 
възможно най-много в живота на общността. Премахват се всички бариери за участие; на децата 
ще бъдат осигурени всички необходими ресурси като  инвалидни колички, слухови апарати, книги, 
написани на Брайл и  компютри.  Доколкото е възможно, тези деца ще посещават училищата нарав-
но с останалите.  
Какви са директните последствия от тази  ситуация? А какви са последиците за в бъдеще?

СИТУАЦИЯ 10

Правителството решава от утре всяко дете, което се провали на тест, да бъде изключвано от учили-
ще. Само децата, които никога не са се проваляли на тест, могат да продължат образованието си.  
Какви са директните последствия от тази  ситуация? А какви са последиците за в бъдеще?
Източник: Адаптирано от Европейска Конвенция за защита Правата на Човека, Начални стъпки за 
учители, Mарк Тейлър, Съвет на Европа, 2002.

МАТЕРИАЛИ ЗА РАЗДАВАНЕ: ситуации
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37. Каква е позицията ти?
Гласувайте с крака!

Теми Общи въпроси, свързани с правата на човека, участие
Ниво на сложност Ниво 1

Възраст 8-13 години 
Продължителност 30-40 минути 
Брой деца в група 6-12 деца 

Вид дейност Дискусия с движение
Обща информация Децата заемат място в стаята, след което вербално  изразяват и 

аргументират мнението си
Задачи • Задълбочаване на разбирането на участието  

• Развиване на умения за слушане
• Развиване на умения за дискутиране и  аргументиране

Подготовка • Разделете стаята на две части и поставете табели СЪГЛАСЕН и НЕ-
СЪГЛАСЕН в  двете части.
• Запишете на флипчарта твърденията  за дискусия - всяко на отделен 
лист и поставете флипчарта в центъра на стаята.

Материали • флипчарт и моливи
• флумастер или тебешир
• хартия и маркери

Инструкции

1. Обяснете на децата, че се интересувате от мнението им  по някои важни въпроси. Кажете 
им, че ще им прочетете  твърдения  и становищата и всяко дете трябва да реши само дали 
е съгласно или не  с чутото и да застане в съответната част от стаята с табелата. Целта е 
децата да се стимулират да променят  мнението и позицията си.
а. Никой не може да говори докато всички не заемат местата си.
б. Колкото по-съгласен или несъгласен е някой, толкова по-далеч от центъра застава.
в. Никой не може да застане по средата, но ако не може да вземе решение или  се чувства 

объркан, може да застане близо до центъра от едната страна, с лице и към двете страни.
2. Прочетете ясно първото твърдение а на децата. След това им оставете време да поми-

слят и да заемат позиция.  
3. Изчакайте всеки да заеме позиция. След това попитайте индивиди от всяка страна  защо 

са застанали на съответната страна. Дайте на децата възможност да обсъдят гледните си 
точки. Стимулирайте максимален брой деца да се включат.

4. След като оставите достатъчно време за дискусия, поканете децата,  ако искат,  да проме-
нят позицията си. Ако няколко от тях променят мястото си, ги попитайте какво ги е накара-
ло да променят мнението си. Продължете със следващите твърдения.

Обсъждане на резултатите и оценка

1. Обсъждане на упражнението  със задаване на въпроси като:
а. Как се почувствахте?
б. Беше ли ви трудно в някои случаи да вземете позиция? В кои ситуации?
в. Случи ли ви се да променяте мнението си? Какво ви кара да го направите?
г. Имаше ли някои теми, които ви затрудниха повече? 
д. Има ли още някои въпроси, по които нямате твърда позиция?



196196

compasitocccooooooooooooooooooooompasito

е. Искате ли да дообсъдим някои въпроси?
ж. Научихте ли нещо от това упражнение? Ако да, какво?

2. Свържете упражнението с правото на участие и задайте въпроси като:
а. Виждате ли някаква връзка между въпросите?
б. Можете ли да участвате в процеса на вземане на решения в своето семейство? В класа 

или в училище? В общността? В други ситуации в живота?
в. Наблегнете, че участието е важно право на всяко дете и им прочетете член 12 от Кон-

венцията за правата на детето. Можете ли да се сетите за други места, в които може да 
се включите активно?

г. Защо смятате, че е важно правото на децата на участие?

Предложения за последващи упражнения

● След приключване на дискусията, разделете децата на групи по три или четири и дайте 
на всяка група копия от твърденията, използвани в упражнението. Помолете всяка група 
да преформулира позициите по начин да е съгласна с тях. Сравнете преформулираните 
становища. 

● Упражненията „Конституция на нашата групата“, с. 56 и „Всеки глас е от значение“, с. 103, 
подчертайте значението на активното включване за демократичния процес.

Идеи за действия 

● Стимулирайте децата да намерят начини за участие, напр. да говорят за това, което ги 
вълнува в училище или в групите, да пишат писма до местните политически фигури по  
въпроси, които ги вълнуват във връзка с общността.  

● Помолете децата да напишат статии с изразено мнението им за ситуации от живота им 
(напр. семейство, организация, клас, училище, район). Публикувайте ги под формата на  
вестник на групата или бюлетин на табло.

Съвети за фасилитатора

● Уверете се, че всички деца, включително и най-пасивните, са получили възможност да  
изразят мнението си. Можете да поканите по-неактивните  деца да споделят какво мислят.

● Ограничете времето за дискусии по твърденията, за да има достатъчно време за повече 
твърдения.

● За да поддържате интереса на децата, стимулирайте раздвижването или  правете бързи  
енерджайзери между въпросите.  

Адаптация за по-големите деца
▪ Можете да внесете повече степени на изразяване на мнение (напр. Напълно съгласен, 

Съгласен в известна степен, Несъгласен в известна степен, Напълно несъгласен).    

Вариации
▪ Изберете твърдения, които  са приложими за вашата група или са познати на децата.
▪ Пригответе твърдения, които са свързани с други въпроси, касаещи правата на децата  

(напр.  право на обединяване, равенство, информация,  среда, семейство и алтернатив-
ни грижи).
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● Всички деца, даже и най-малките, имат право да изразяват мнението си по въпросите, които ги вълнуват.

● Децата нямат право да участват в процеса на вземане на семейни решения. Родителите по-добре знаят какво 
е добре за децата. За децата може да е опасно да изразяват мнение по въпроси, свързани с  училището.

● Само изявените или по-големите деца имат право да участват в процеса на вземане на решения.

● Всяко дете може да участва в училищния парламент / училищния съвет с  равни права.  

● Деца, които имат проблеми със закона,  губят правото си да участват в процесите на вземане на решения. Не 
всички деца са с равни права на участие. Бедните деца не могат да участват колкото другите.

● Да участваш в училище означава да говориш много в час.  

● Ако родителите на някое дете се разделят или разведат, детето има право да изрази твърдение по правния 
процес. 

Примерни твърдения
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Теми Общи положения, свързани с правата на човека, Дискриминация, Медии 
и Интернет

Ниво на сложност Ниво 2
Възраст 10-13 години 

Продължителност 30 минути 
Брой деца в група 10-20 деца 

Вид дейност Игра на познаване, основана на стереотипните отговори  на снимки; 
дискусия

Обща информация Децата познават кое лице е  изобразено на гърба им по описанията, които 
другите дават.

Задачи • Обсъждане на влиянието на стереотипите и етикирането на отделни лица 
или групи
• Осмисляне на връзката между стереотипизиране, предразсъдъци и 
дискриминация
• Анализиране на ролята на медиите в  поддържане на стереотипите и 
предразсъдъците

Подготовка • Събиране на набор от 25 снимки на лица от различен етнос и държави. 
• Монтиране на снимките на картон. Опция: ламиниране на снимките.
• Номериране на снимките.

Материали • 25 снимки на табло
• листчета или лепяща лента
• хартия и химикали
• флипчарт и маркер

Инструкции

1. Обяснете играта:
а. На гърба на всеки от вас ще бъде поставена снимка.  
б. Всеки ходи из стаята. Когато се доближите до някого, разгледайте снимката на гърба му 

и кажете няколко думи, които описват лицето от снимката. Може да не е ваше мнение, 
а характерни определения или стереотипи, които хората споделят. Думите и изразите 
могат да имат положително или негативно значение, включително грубо. 

в. Запишете думите, които ви казват и се опитайте да познаете кой сте вие.
2. Залепете снимките на гърба на всяко дете, без да ги виждат. Дайте на всяко дете листове 

и химикалки, за да си записват чутите думи.   
3. Започнете играта, нека всички  деца се размесят и  да си дават определения. След при-

близително десет минути съберете групата.
4. Започнете със снимка номер едно, помолете детето да  познае кой е на снимката на база 

на получените описания. Помолете всяко дете да опише процеса на отгатване. След това 
помолете всяко дете  да каже как би описало човека от снимката и запишете определения-
та до снимката.  

5. След като всяко дете отгатне, свалете снимките  и ги покажете на групата. Накратко обсъ-
дете всяка снимка:
а. Къде смятате, че се намира човекът от снимката?
б. Какво прави този човек?
в. Смятате ли, че човешките права а на този човек са защитени?

38. Кой е зад мен?
Кой мислиш, съм аз?
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Обсъждане на резултатите и  оценка

1. Обсъждане на упражнението  със задаване на въпроси като:
а. Трудн о ли ви беше да намерите правилните думи, за да опишете какво биха казали хо-

рата за  лицата на различните снимки?
б. Как се почувствахте когато казвахте нещо обидно  или несправедливо за човека на 

снимката?
в. Трудно ли ви беше да отгатнете самоличността си на база определенията на другите?
г. Как се почувствахте да чуете какво казват другите за човека, когото изобразявате?
д. Различава ли се вашето мнение за човека на снимката от коментарите, които чухте?
е. Има ли такива, които не отгатнаха кой е на снимката? Защо смятате, че се затрудниха?

2. Обсъдете списъка с дадени описания и направете връзка с правата на човека. Използвай-
те думи, които изразяват етикети и стереотипи и задавайте въпроси като:
а. Смятате ли, че повечето хора в нашия район са срещали такъв човек?
б. Откъде смятате, че са формирали мнението си? Променят ли нагласата си?
в. Случвало ли ви се е да промените мнението си за някого?
г. Защо са несправедливи етикетите и стереотипите?
д. Как етикетите и стереотипите могат да доведат до  нарушаване на правата на човека?
е. Какво подсказват отговорите за начина, по който хората се възприемат едни други? 

Трябва ли хората да виждат нещата по еднакъв начин?
ж. Много от нагласите си за хора, които не познаваме, формираме под влияние на медиите  

(напр. радио, телевизия). Обсъдете ролята на медиите във формирането на стереотипи, 
като задавате въпроси като:

з. Как представят медиите хората от други култури и държави? В когато живеят в собстве-
ните си страни? А когато живеят в нашата страна?

и. Как медиите могат да затвърдят етикирането и стереотипите? 

Предложения за последващи дейности 

Стереотипите са засегнати и в някои други упражнения:
● „Картинни игри“, с. 130 и „Световен летен лагер“, с. 205, засягат различни стереотипи.
● „Момчетата не плачат“, с. 78, и „Имало едно време“, с. 125, са свързани с полово-роле-

вите стереотипи.
● „Сляпа баба“, с. 67, и „Познавателно тяло“, с. 53, се отнасят за стереотипите към деца 

със специални нужди.

Идеи за действия 

● Децата могат да разработят и направят проучване как други хора, деца  и/или възрастни, 
в техния район,  определят хората от снимките. На базата на тези заключения  могат да   
дадат предложения за преодоляване на стереотипите и предразсъдъците.  

● Вземете пример от скорошно събитие, което включва представители от други култури и 
страни и анализирайте съдържанието  на вестници, радио и телевизия и как се представят 
участващите. Сравнете различния начин на представяне в различните медии. Как са пред-
ставени свързаните права на човека? 

● Ако имат на разположение фотоапарати, децата могат да направят фото изложба на тема 
Възгледи за правата на човека или Лицата на многообразието в района.
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Съвети за фасилитатора

● Като използвате различни снимки и задавате подходящи въпроси по време на обсъждане-
то ,  можете да адаптирате упражнението за фокусиране върху всяка тема за правата на 
човека, напр.  равенството между половете  или бедност и социално изключване. 

● Много важен е подборът на снимките. Вземете снимки от списания, туристически каталози, 
стари календари и картички. Можете да разпечатате и от Google. Проверете да няма текст 
към снимките и си запишете информацията, за да можете да отговаряте на въпроси после.

● За да сте сигурни, че децата са разбрали упражнението, може да направите демонстрация 
с една снимка преди да започнете.  

● Снимките трябва да представят различни аспекти от „живота на земята“; те трябва да 
съдържат изображения на хора и групи, на различна възраст, от различни култури и с 
различни възможности. Трябва да има снимки от градска и селска среда, промишлеността 
и селското стопанство, различни професии и занимания през свободното време, хора от 
различен произход, цвят, раса и религия. Не подреждайте тематично снимките когато ги 
номерирате.

● Проверете никоя снимка да не отразява директно конкретни лични характеристики на де-
цата от групата, защото това може да ги смути и притесни.

● Много деца няма да могат да направят разлика между стереотипизираните отговори и 
собственото си мнение. Въпреки, че това упражнение е предизвикателство, то открива 
нови перспективи.

Адаптация

● Децата силно се различават по степен на зрялост и представяне , познания за стереоти-
пите и умения за визуално интерпретиране. Адаптирайте нивото на анализ към  възмож-
ностите  на групата.  
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Теми Семейство и алтернативни   грижи, Участие
Ниво на сложност Ниво 2

Възраст 7 – 10 години 
Продължителност 45 минути 
Брой деца в група 4 – 24 деца 

Вид дейност Вземане на решения, дискусия в малка  група
Обща информация • Децата отговарят на списъка въпроси за това кой взема решения в 

различни ситуации.
• След всеки въпрос децата използват цветна карта за отговор

Задачи • Отразяване на процеса на вземане на решения в семейството
• Обсъждане на участието на детето в семейния живот
• Въвеждане на концепцията за развиващия се капацитет

Подготовка • Пригответе въпросите за задаване.
• Подгответе комплект карти за всяко дете.

Материали 1 x зелена, жълта и оранжева карта за всяко дете

Инструкции

1. Помолете децата да разгледат с какво са облечени и да споделят с човека до себе си  кой 
е взел решението какво да облекат този ден. Родител? Те самите? Съвместно решение на 
родителя и тяхно? Обяснете, че обсъждането се отнася до начина на вземане на решение.

2. Дайте на всяко дете комплект карти (зелена, жълта и оранжева). Обяснете им, че ще 
прочетете списък със ситуации на вземане на решения и след всеки въпрос групата има 
време да обсъди кой взема съответното решение. Ако детето мисли, че това е родителят, 
отделя зелената карта. Ако смята, че това е детето - жълтата.  Ако смята, че решението 
трябва да се вземе съвместно от родителя и детето – оранжевата.  

3. Прочетете въпросите един по един и оставете време след всеки въпрос за  изразяване на 
мнение с картите. Окуражете децата да се огледат и да видят как другите отговарят на въ-
просите. Вероятно някои деца ще правят коментари: задръжте дискусията и им напомнете, 
че обсъждането е след приключване на упражнението.  

Обсъждане на резултатите и оценка

1. Обсъдете упражнениетоа със задаване на въпроси като:
а. Как се почувствахте?
б. Имахте ли затруднения да отговорите на някои въпроси? Защо?
в. На кои въпроси отговаряхте по-лесно и на кои по-трудно? Защо? 
г. Защо  различните хора отговарят различно?
д. Има ли верен и грешен отговор на въпросите?
е. Има ли значение възрастта на детето за участието в процеса на  вземане на решения 

за себе си? Защо да и защо не?
2. Въведете фразата „развитие на капацитета“ и обяснете на децата какво означава - че 

децата имат повече възможности за  вземане на решения и отговорност за личните си ре-
шения с нарастване на възрастта. За по-големите деца може да посочите членове 5 и 14 
от КПД и да обсъдите концепцията допълнително. Задавайте на децата въпроси  за ролята 
им в процеса на вземане на решения като:
а. Участвате ли в процеса на вземане на решения у дома? Какви са тези решения?
б. Има ли случаи, в които да вземате сами решения за себе си? Какви са тези решения?

39. Кой трябва да взема решенията?
Кога съм достатъчно голям/а?



202202

compasitocccooooooooooooooooooooompasito

в. Има ли въпроси, за които ви е необходима помощ и насоки от родителя(те) във взема-
нето на решения? Какви са тези решения?

г. Какви са начините да поискате насоки от родителя(те)?
д. Важно ли е за вас и родителя(те) ви да участвате в живота на семейството? Защо да и 

защо не?
е. По какъв начин можете да участвате повече в живота на семейството? 
ж. Одобрявате ли начина на вземане на решения във вашето семейство? Има ли решения, 

в които бихте искали да участвате, но не участвате? По какъв начин можете да си изво-
ювате повече участие?

3. Свържете упражнението с правата на човека, като задавате въпроси като:
а. Защо смятате, че правата на човека засягат децата и техните семейства? 
б. Защо смятате, че участието в процеса на вземане на решения, които ги засягат, е свър-

зано с правата на детето?  
в. Кой също взема решения по отношение живота на децата освен самите те и техните 

родители? Защо е важен този въпрос?

Предложения за последващи упражненияе

● Може да започнете фокуса върху семейството с упражнението Ние сме семейство, с. 180 
преди да преминете към това упражнение. 

● Упражнението Конституция на  нашата група, с. 56, също включва децата в процеса на 
вземане на решения и договаряне.  

Идеи за дейности

● Нека всяко дете от групата развие семейна стратегия със своя(те) родител(и) как в бъдеще 
всеки член от семейството да участва в семейния живот.  

● Поканете родител(и) да изложат пред групата своите възгледи  за участие в семейния жи-
вот, включително как ролята им във вземането на решения по въпроси, свързани с децата, 
се променя с порастването и развитието на децата.  

Съвети за фасилитатора

● Някои въпроси могат да затруднят децата; стимулирайте ги да изберат карта или отговори, 
които чувстват най-близко и отразяват мнението им.

● Съберете информация за семейната среда на групата деца, с която работите. Някои деца 
може да живеят с настойник. В такива случаи включете настойници в упражнението.  

● Някои деца ще искат директно да кажат защо са  дали  конкретен отговор вместо да участ-
ват в обсъждането след всеки въпрос; напомнете на децата, че  всяко ще има възможност 
да се изкаже по-късно.

● Може да помолите децата да нарисуват картини на всяка цветна картаl преди да прочетете 
въпросите, така да си спомнят коя карта  изобразява техния отговор. Алтернативно, може-
тет да напишате това на табло или дъска в стаята, за да си припомнят, ако забравят  кой 
цвят на какво участие в решението отговаря.

● Адаптация:
▪ За по-дълга и задълбочена работа помолете децата да обсъдят своите решения след 

всеки набор въпроси.
▪ За по-големите деца: помолете ги да определят към кои членове от КПД се отнасят въ-

просите.
▪ За по-големите деца: Попитайте кои права на човека  защитават участието на децата и 

родителите в семейния живот? Защо е важно това? 
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Кой трябва да вземе решение за това дали можете да останете сам вкъщи когато семейството отива 
на пазар: 

Когато сте на 5 години?

Когато сте на 10  години? 

Когато сте на 15 години?

Кой трябва да вземе решение дали да поддържате връзки и с двамата си родителя когато те се 
разделят: 

Когато сте на 4 години?

Когато сте на 9  години? 

Когато сте на 17 години?

Кой трябва да вземе решение дали да отидете на военна служба:

Когато сте на 6 години?

Когато сте на 11  години? 

Когато сте на 16 години?

Кой трябва да вземе решение да ли да сложите дъждобран когато навън вали:

Когато сте на 3 години?

Когато сте на 9  години? 

Когато сте на 14 години?

Кой трябва да вземе решение дали да станете вегетарианец?

Когато сте на 4 години?

Когато сте на 8  години? 

Когато сте на 13  години?

Кой трябва да вземе решение дали можете да пушите цигари:

Когато сте на 6 години?

Когато сте на 9  години? 

Когато сте на 15 години?

Кой трябва да вземе решение дали може да стоите буден/а  до  полунощ? 

Когато сте на 5 години? 

Когато сте на 9 години?

Когато сте на 14 години?

Въпроси за прочитане
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Кой трябва да вземе решение дали можете да ползвате Интернет без надзор? 

Когато сте на 6 години?

Когато сте на 10 години?

Когато сте на 16 години?

Кой трябва да вземе решение дали можете да изберете сами каква религия да изповядвате?

Когато сте на 5 години?

Когато сте на 9 години?

Когато сте на 13 години?

Кой трябва да вземе решение дали можете спрете да ходите на училище?

Когато сте на 6 години?

Когато сте на 10 години?

Когато сте на 15 години?

Кой трябва да вземе решение дали можете да се запишете в местния хор?

Когато сте на 5 години?

Когато сте на 9 години?

Когато сте на 17години?

Кой трябва да вземе решение дали  да имате собствен мобилен телефон? 

Когато сте на 4 години?

Когато сте на 8 години?

Когато сте на 14години?

Кой трябва да вземе решение дали да бъдете настанени в приемно семейство? 

Когато сте на 4 години?

Когато сте на 10 години?

Когато сте на 16 години?

Въпроси за прочитане
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40.  Думите, които нараняват
Пръчките и камъните могат да счупят костите ми,

но думите също ме нараняват!

Теми Дискриминация, равенство между половете, насилие
Ниво на сложност Ниво 2

Възраст 10 – 13 години 
Продължителност 60 минути 
Брой деца в група 5-20 деца 

Вид дейност Из готвяне на списък, приоритизиране, обсъждане
Обща информация Децата дават примери за обиден език и анализират мотивите и 

последствията.
Задачи • Отразяване на причините и последствията на обидния език

• Разбиране, че хората реагират различно  на различните думи
• Разбиране на границите на свободата на изказ
• Практикуване на умения за защита срещу обиден език 

Подготовка Копиране на чл. 13 от КПД на лист на флипчарта или дъската 
Материали • Листове за закачане и лепящи листчета

• Флипчарт и маркер или черна дъска и тебешир
• Копиране на чл. 13 от КПД

Инструкции

1. Запишете и прочетете на глас чл. 13 от КПД. Посочете, че този член дава на детето пра-
во  на свобода на изказ, но конкретно ограничава изразяване, което нарушава правата и 
репутацията на другите. Обсъдете свободата на изказване, като задавате въпроси като:

а. Винаги ли можем да казваме каквото ни хрумне?
б. Трябва ли да внимаваме как изразяваме своите мисли и нагласи?
в. Кой език може да бъде обиден за другите?
г. Кой вид език нарушава репутацията на другите?
2. Обяснете, че това упражнение е посветено на тези въпроси.
3. Дайте на всекиго листове и ги помолете да напишат обидни коментари, каквито са чували 

хората да казват за други деца или имена, с които децата се наричат помежду си – всяко 
на отделен лист.

4. На стената начертайте скала като долната със степени от Дразнене /закачане до Изклю-
чително болезнено/ Унизително. Помолете децата да впишат думите, които са извадили в 
полето, което смятат, че ги определя. Помолете ги да не разговарят в тази част от упраж-
нението.

Дразнене/
Игриво/
Неболезнено

Леко болезнено/
Принизяващо

Умерено 
болезнено/
Принизяващо

Много 
болезнено/
Принизяващо

Изключително 
болезнено/
Принизяващо
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5. След това оставете всички да разгледат таблото, сами и без да говорят. Обикновено едни 
думи се срещат по няколко пъти, като често се отнасят в различни категории на  острота.  

Обсъждане на резултатите и оценка

1. Когато децата седнат обратно, ги попитайте какво са видели, като насочвате анализа им 
с въпроси като:
а. Има ли думи, които са поставени в повече от една колона?
б. Защо мислите, че според някои една дума не е обидна, а други я възприемат  като бо-

лезнена и унизителна?
в. Има ли значение как се произнася думата? Или от кого?
г. Как хората използват думи като тези?
д. Можем ли да нараним другите, използвайки думи? Защо?

2. Попитайте децата дали виждат модели или категории в нараняващите думи. Когато де-
цата започнат да определят категориите (напр. свързани с външния вид и възможности, 
умствени способности, сексуалност, семеен и етнически произход), запишете изведените 
категории на дъската. Насочвайте анализа с въпроси като:
а. Има ли думи, които се отнасят само за момичета? А само за момчета?
б. Защо отнасяте обидните думи в тези категории?
в. За кои теми и в кои категории се отнасят най-обидните думи според вас?
г. Какви заключения можете да изведете за обидните думи от тези категории?

3. Помолете децата да свалят листовете от първото табло и ги поставете под всяка тема или 
категория, към които се отнасят. Можете да оставите и категория „други”. След като децата 
седнат, задавайте въпроси като:
а. В коя категория имаме най-много листчета? Как бихте обяснили - защо?
б. Попадат ли в отделни категории думите, които звучат най-обидно?
в. Не отговаряйте на глас, а помислете: попадат ли думи, които вие ползвате, в някоя от 

категориите?
г. Разделете класа на малки групи и дайте на всяка група лист с изписани думи, катего-

ризирани като най-обидни. Помолете някой от групата да прочете първата дума или 
израз. Групата трябва да приеме, че това е нараняващ коментар и да обсъди 1) трябва 
ли хората да казват такива неща 2) как да реагираме когато това се случи. Повторете 
процедурата с всяка дума и израз.

4. Помолете децата да споделят заключенията си от стъпка  3. Отнесете  нараняващия език 
към  отговорностите, свързани с правата на човека, като задавате въпроси като:
а. Носят ли възрастните  отговорност да спрат обидния език? Ако да, защо?
б. Носят ли децата  отговорност да спрат обидния език? Ако да, защо?
в. Какво може да направите в своя район, за да спрете  обидния език?
г. Защо е важно да се направи това?
д. По какъв начин обидният език  представлява нарушаване на нечии права?

Предложения за последващи упражнения 

● Следва обсъждане какво могат да направят децата, за да спрат обидния език. Ролева 
игра ситуации с наричане с прякори  и оставете децата да експериментират с начините за 
отговор.

● Упражнението От страничен наблюдател към помагач, с. 108 помага на децата да  поми-
слят какво могат да направят сами, за да предотвратят  поведенията, които нанасят вреда.
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Идеи  за действия 

● Използвайте това упражнение, за да обсъдите как децата използват езика в групата. Има 
ли думи, които групата смята, че не трябва да се използват?

● Ако групата вече е извела свои правила за работа, помислете за добавяне на точка относ-
но езика.

Съвети за фасилитатора

● Това упражнение изисква чувствителна оценка от страна на  фасилитатора. Въпреки, че 
децата знаят кои думи са „лоши“ от ранна възраст,  те рядко обсъждат това с възрастните. 
Стъпки 2-4 имат за цел  да събудят  смут и нервен смях. Децата може да се нуждаят да 
получат увереност от вас, че в този контекст могат да използват тези думи публично.  Вие 
не ги „използвате”, а ги обсъждате. 

● Добра идея е на този етап думите да не се изказват на глас, а да останат неизказани, само 
написани, до момента на  на Стъпка 3, когато децата определят кои думи са приемливи и 
кои не.  

● Централен момент на научаване тук е, че едни и същи думи могат да провокират различни 
чувства  - дума, която за едно дете е закачка, за друго може да бъде много обидна. Не 
допускайте обсъждането да подрони емоциите на чувствителните деца заради това, че 
останалите смятат думата за безвредна. Може да отделите повече време за обсъждане 
на факторите, които  могат да предизвикат чувствителност при някого.

● Това упражнение не се препоръчва за групи, които  обхващат деца на различна възраст. 
Имайте предвид, че някои деца могат да не са наясно със съдържанието на някои думи, 
особено свързаните със сексуалността. Малките деца не правят връзка, че някои думи  
имат сексуално съдържание. Внимателно адаптирайте упражнението за специфичната 
група, с която работите.  

● Обсъждането  е от основно значение за това упражнение. Оставете на децата достатъчно 
време да  определят свои категории и  да изведат собствени заключения, в противен слу-
чаи правенето на връзка с правата на човека няма да постигне ефекта си.  

Адаптация за по-малки деца 

● Това упражнение може да се модифицира успешно за по-малки деца  (на възраст 8 – 10 
години, а и по-малки) с пропускане на Инструкция 1 и използване само на Въпрос 1 за 
дебрифинг. Завършете с обсъждане в групата как може да се предотврати използването 
на думи, които нараняват хората.

Адаптации

За по-големите деца: Може да разделите това упражнение в продължение на няколко дни. 
Ако направите Стъпки 1 и 2 на обсъждането  в един ден, можете да оставите Стъпки 3 и 4 за 
следващия ден, за да имат децата достатъчно време да осмислят наученото и  да направят 
по-информирани  наблюдения на  заобикалящата ги среда.
За по-малките деца: Достатъчна е Стъпка 1 на обсъждането . Продължете с проиграване на  
роли като реакция при използването на обиден език.
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Теми Дискриминация. Общи човешки права
Ниво на сложност Нива 2-3

Възраст 8-13 години 
Продължителност 45-60 минути 
Брой деца в група Максимум 20

Вид дейност Приоритизиране, договаряне, дискусия 
Обща информация Децата избират „приятели по палатка” от списък с описания и обсъждат на

каква база са направили избора си.
Задачи • Изследване на собствените стереотипи и предразсъдъци и произхода им

• Стимулиране на равенство не - дискриминация
Подготовка • Създаване на списък с 12 лагерника или създаване на нов, подхо-

дящ за групата. Поне един трябва да бъде от нереално място.
Алтернативно: напишете списъка на черната дъска.
• Направете копие за всяко дете, като включите описание на лагера, 
задачата и 12-те лагерника.
Алтернативно: напишете списъка на черната дъска.

Материали • Копие от инструкциите и молив за всяко дете
• Листове и маркери за всяка група

Инструкции

1. Дайте на всяко дете списък и молив. Опишете сценария и инструкциите на упражнението. 
Прочетете на глас описанията на лагерниците.

2. Кажете на децата да изберат самостоятелно трима други  лагерника, с които биха желали 
да  споделят една палатка. Никой не може да говори на тази стъпка.

3. След като всички са направили избора си,  разделете децата на групи от три до пет. Обяс-
нете им задачата:
а. Във вашата част на лагера има четири палатки. Всяка палатка е за четири човека. Като 

имате предвид броя деца във вашата група и всеки трима, от всеки от списъците, трябва 
да се получат общо 16 души. В групата решете кои лагерници в коя палатка да настани-
те. Начертайте на листа четири палатки и на всяка от тях напишете имената на  децата, 
които ще спят в нея, след което сложете листовете на дъската.

б. Ако при вас има повече от 16 души, групата трябва да реши кого от списъка да отстрани. 
Ако повече от един член от групата избере един лагерник,  групата трябва да извади друг 
лагерник от списъка.

4. Оставете на децата време да видят и нарисуваните палатки на другите групи. След това 
прочетете списъка с лагерниците последователно и проследете за всеки от тях в коя па-
латка е поставен от всяка група. Така децата ще разберат кой също е направил избор като 
техния.  

Обсъждане на резултатите  и оценка

1. Обсъдете резултата от това упражнение:
a. Трудно ли ви беше да изберете три деца, с които да споделите палатката си? Защо да 

и защо не?
б. Имаше  ли  деца, които са избрани много пъти да споделят палатка? Защо?

41. Световен летен лагер
Любимото ми занимание е да избирам любимите си занимания!
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в. Има ли деца, които никой не е избрал? Защо?
г. Как решихте да изберете дете, което идва от място, за което никога не сте чували?

2. Как се чувствате след това упражнение?
а. Получили ли се нещо смешно при обсъждането в групата?
б. Трудно ли постигнахте съгласие в групата?
в. Кой е доволен от окончателното решение и кой не е?
г. Научихте ли нещо ново за себе си? За начина, по който правите избори?

3. Сравнете тази ситуация със ситуации от реалния живот:
а. Беше ли тази ситуация реалистична?
б. Можете ли да се сетите за други ситуации, в които се е налагало да избирате с кого да 

бъдете?
в. Как се чувствате като правите избор?
г. Какво е усещането за такъв избор в реалния живот? Да не бъдеш избран?
д. Какви подобни избори правите в реалния си живот?
е. Имат ли всички деца право на избор? Да бъдат избирани?

4. Обсъдете как изграждаме представите си за другите, дори за хора, които никога не сме 
срещали:
а. Какво прави децата еднакви? Какво ги прави различни?
б. Как изграждате представите си за деца, с които никога не сте се срещали?
в. Как изграждате представа за мястото, от което идват?
г. Има ли хора, които имат стереотипи за вас? За децата?
д. Вие имате ли стереотипи за другите хора?
е. Какво можем да направим, за да избегнем несправедливите мнения, базирани на сте-

реотипи?
ж. Защо стереотипите водят до дискриминация?

Предложения за последващи упражнения 

● Упражнение „Скъпо дневниче“, с. 99, контрастира усещанията от същия ден.
● Упражнение „Забдерфилио“, с. 209, проследяват последствията от страха от непознатото.
● Упражнение „Сляпа баба“, с. 67; „Да измислим начини за справяне с насилието“, с. 130, и 

„Кой е зад мен?“, с. 195, разглеждат различни видове стереотипи.

Идеи за действия   

● Следващият път когато групата трябва да избере партньори или екипи, припомнете на 
децата това упражнение и какво са научили за избора.

● Организирайте сами летен лагер: няколко текущи европейски програми предлагат въз-
можност за организирането на такива лагери. За юноши, навършили тринадесет години  и 
по-големи, вижте програмата на Европейската комисия Младежта в действие.  

Съвети за фасилитатора

● Внимавайте по някакъв начин да не подсилите стереотипите. Това ще развали смисъла 
на упражнението!

● Идеалният брой деца е малки групи, по четири, като всяко дете изготвя списък с трима  ла-
герника. Може да се направи и във всякакви малки групи, които договарят допълване или 
елиминиране на  лагерници в списъка си, за да се получат общо 16 деца.  

● Изберете и/или адаптирайте списъка лагерници внимателно, за да адаптирате упражне-
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нието за постигане на поставените цели. Внимавайте никое от децата да не отговаря по 
описание на лагерниците. Опростете описанията, особено по отношение на произхода, 
за по –малките деца. Трябва да има поне една фантазна фигура в списъка, която идва от 
място, за което децата не знаят нищо.

● Ако летният лагер или споделянето на палатка не  е реалистично за децата, с  които ра-
ботите,  изберете друга ситуация, която предполага такава близост (напр. споделяне на 
училищен чин, хостел или спалня).

● Избягвайте да отговаряте на въпроси, свързани със списъка лагерници. Кажете на децата, 
че трябва да направят избора си само на основата на информацията, която имат.

● Някои деца може да не могат да направят избор и  да кажат, че им е все едно с кого ще бъ-
дат в палатката. В такъв случай ги помолете да изберат с кого не биха искали да споделят 
палатката. Резултатите отново са съпоставими в малката група.

● Някои членове от групата могат да предпочетат да споделят палатката заедно и  да поста-
вят „чуждите лагерници” в останалите палатки. Не се намесвайте, резултатите са показа-
телни. По същия начин, не оставяйте у децата впечатление, че е лошо, ако избират такива, 
които приличат на тях. Не всички избори означават дискриминация.

Адаптации

● За да съкратите упражнението:
▪ Опишете палатките като малки, така че всяко дете да избере един или двама други 

лагерника.
▪ Намалете общия брой лагерници в списъка за избор.
▪ Прескочете работата в малки групи, Стъпка 3.
▪ За да улесните процеса на вземане на решение в малките групи, направете списък с 

лагерниците, съставен от членовете на групата.
▪ След това всяко дете избира един лагерник до разпределянето на лагера.

● За по-малките деца:
▪ Използвайте горните предложения, за да съкратите упражнението.
▪ Адаптирайте описанията на лагерници те така, че да отговаря на опита на по-малките 

деца  (напр. Монголия или фланелка с надпис кунг-фу  може да не им говорят нищо).
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МА ТЕРИАЛИ ЗА РАЗДАВАНЕ: Списък за упражнението

Световен летен лагер

Вие и деца от цял свят току-що сте пристигнали в Световния летен лагер. Никой не познава никого. 
Отговорниците са решили вие да изберете с кого да споделите палатка през следващите две сед-
мици. Във всяка палатка спят по четири деца. Можете да изберете кои други трима лагерника да 
спят с вас. 

Лагерници в световния лагер

Изберете от списъка 3 деца, с които искате да споделите палатката!
1. ______________________________________
2. ______________________________________
3. ______________________________________

1. Дете със счупен крак и патерици
2. Ромско дете от вашата страна със златни обеци
3. Дете от Австралия с червена коса и много лунички
4. Японче с тениска с надпис кунг-фу.  
5. Дебело американче
6. Срамежливо дете от Трансмариния
7. Емигрантче от Африка
8. Сляпо дете с куче водач
9. Дете с очила с дебели стъкла и пъпчиво лице
10. Дете от Англия в училищна униформа
11. Турско дете от Германия с черни очи и тениска с череп на нея 
12. Дете от Латинска Америка, облечено в традиционна носия 
13. Дете, което използва жестомимичния език за да комуникира 
14. Дете от Монголия с много дълга черна коса 
15. Дете от вашата страна, което не изглежда особено умно
16. Дете от Палестина с една ръка 
17. Русо дете, което говори много правилно
18. Дете, което изглежда, че хълца постоянно
19. Дете, облечено в яке точно като вашето
20. Дете, което през цялото време слуша МР3 плеъра си
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Теми Общи човешки права , Дискриминация
Ниво на сложност Ниво 1

Възраст 7-10 години 
Продължителност 35 минути 
Брой деца в група 5-35

Обща информация Разказване на истории, рефлексия
Задачи • Обсъждане на концепцията “Всички  различни – Всички  равни”

• Разсъждаване върху значението на толерантност и многообразие
• Обсъждане на насилието и управлението на конфликти
• Разбиране на принципа на универсалност

Подготовка • Предварително трениране на  управлението на кукли
• Направете кукла, която да наподобява Забдерфилио: животно, което 
съчетава особеностите на различни животни (или използвайте материалите, 
които ви се предоставят).

Материали • Куклен театър или подобна сцена
• Различни кукли животни, кукла войник, кукла  водещ, кукла  Забдерфилио 
както е описано в  предоставените материали

Инструкции

Съберете децата пред сцената. Обяснете им, че трябва да запазят тишина и да останат по 
местата си когато кукленият театър започне. Могат да говорят само  когато някой герой им 
зададе въпрос и никой не трябва да докосва героите.

Започнете кукления театър. Задавайте редовно въпроси на децата, за да поддържате вни-
манието им и  насочвайте към поставените цели за научаване.

Обсъждане на резултатите и оценка

1. Обсъдете упражнението  със задаване на въпроси като:
а. Как се почувствахте по време на историята?
б. Какво се случи по време на историята?
в. Кое животно харесахте най-много? А най-малко? Защо? 
г. Бяха ли другите животни справедливи към Забдерфилио? 
е. Защо се държаха по този начин?
д. Защо мислите, че другите животни накрая се сприятелиха със Забдерфилио? Защото е 

най-силен? Защото изглежда най-добре? Или защото е смел и щедър? Или защото има 
смесица от различни качества? 

2. Свържете упражнението  с правата на човека, като задавате въпроси като:
а. Ставали ли сте свидетели на такова отношение, каквото първоначално имаха животни-

те към Забдерфилио? 
б. Защо това се случва в реалния живот?
в. Еднакви ли сме всички или различни? По какво си приличаме? По какво се различаваме?
д. Какво можем да направим, за да не се чувстват някои деца като Забдерфилио когато 

никой не иска да бъде приятел с тях?
Предложе ния за последващи упражнения 

Децата могат да разиграят тази история с кукли сами и да я представят на друга група 

42. Забдерфилио
Никой за един и един за всички
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СЦЕНАРИЙ

деца. Те могат да направят и свои кукли и/или да напишат друга история. Други истории от 
Compasito също могат да се драматизират в куклен театър.  (напр. „Съвременна приказка“, 
с. 113; „Имало едно време…“, с. 125).

Идеи за действия 

Помелете децата да помислят какво би се случило, ако Забдерфилио се присъедини към 
тяхната група. Помогнете на децата да разработят свой „Кодекс на поведение“ помежду си, 
със зачитане на индивидуалността и различията. Закачете кодекса на видно място и се връ-
щайте към него когато е уместно.  

Съвети за фасилитатора

● Вместо декори за куклен театър, може да използвате чаршаф.
● Използвайте кукли на животни, с каквито разполагате. Ако нямате под ръка кукли, можете 

да изрежете картонени фигури или да използвате чорапи.
● Адаптирайте Забдерфилио според своето въображение. Може да има уши на заек, рог на  

носорог, нос и мустаци на мишка, грива на лъв, торба на кенгуру или  друга комбинация, 
която отговаря на вашата история. При всички случаи трябва да изглежда странно и да 
има поне очебиен нос, силен глас, и да може да се придвижва тихо. Може да адаптирате 
историята според животните, с които разполагате.

● С по-големи групи използвайте втори фасилитатор, който да помогне в  задаването на 
въпроси и получаването на отговори между групата и куклите.

Въведение: (куклата водещ не е част от историята)
Кукла водещ: Здравейте, дами и господа, момичета и момчета. Щастлив съм да видя, че всички сте го-
тови да се насладите на днешното ни шоу!
Ще започна с кратък разказ за днешната мистерия. Всичко се случва в света на животните. В този свят, 
също както и в нашия,  не всичко е красиво и не всичко е грозно, не всичко е  нормално и не всичко е 
странно. И – винаги има изненади!
Тази история е за една от тези изненади. Това е историята на едно много специално животно - наречено 
Забдерфилио. Гледайте и слушайте внимателно. Моля, останете по местата си, в противен случай жи-
вотните могат да се разбягат и никога няма да разберем края на историята. Ще се видим по-късно! 
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Резюме: Забдерфилио се среща последователно с различни животни. Всяко от тях смята  Забдер-
филио за много странен. Забдерфилио търси приятели, но никое животно не иска да стане негов 
приятел, защото той е  … прекалено странен!

Следва пример за една от срещите:

Жираф:         (Излиза на сцената и говори с децата) Здравейте всички. Знаете ли кой съм аз? 

 (Публиката: Да, ти си жираф)

Жираф:  Откъде знаете? Да не би да нося табелка с надпис?

 (Публиката: Защото имаш дълъг врат, цветовете  …)

Жираф:        Да, прави сте. Имам най-дългата шия от всички животни. Виждам надалеч и мога да се 
храня от високи клони без усилие!

 (Забдерфилио излиза на сцената)

Забдерфилио:  (Много приятелски и весело) Здравей!

Жираф:         УООООООООООООООО … изплаши ме така изведнъж като се промъкна отзад незабе-
лязано. Чакай малко, кой си ти?

Забдерфилио:  Аз съм Забдерфилио.

Жираф:         Заббердилоооо-какво??

Забдерфилио:  Казвам се Забдерфилио и си търся приятели. Искаш ли да ми станеш приятел?

Жираф:         Ами хммм … не знам. Изглеждаш ми много особено! Не си мишка, не си лъв,  не си кен-
гуру, а приличаш на всяко от тях. Всичките ми приятели са едно нещо, а не смесица като теб! Извини ме, 
но трябва да се връщам при приятелите си! Дааа дааа дааа, наистина си много странен и грозен!

Забдерфилио:  (Наранено) Но, но – почакай секунда  …

(Жирафът вече е изчезнал и  Забдерфилио говори на публиката)

Забдерфилио:  Това ме натъжи. Защо Жирафът не иска да ми бъде приятел? Нека повървя още малко 
в гората и да видя няма ли да срещна други животни, с които мога да поиграя.

Никое животно, с което се среща  Забдерфилио, не иска да му бъде приятел. След няколко срещи на 
сцената излиза ловец. Той е на лов за животни. Всеки път когато на сцената излезе животно, ловецът се 
опитва да го хване, но всички бягат и викат за помощ.

След това ловецът изчезва от сцената, в търсене на животни в гората, а Забдерфилио се появява отно-
во. Той пита публиката какъв е този шум.

След като публиката му отговаря, Забдерфилио използва носа си на мишка, за да надуши ловеца (Аха, с 
острия си нос надушвам, че ловецът е наблизо!), краката му на котка му помагат да се движи безшумно 
Мисля, че мога да използвам котешките си крака, за да се промъкна безшумно зад него!) и да използвам 
рева си на лъв, за да го изплаща и той да избяга  (А сега мога да използвам мощния си глас да ръмжа 
като лъв и да го изплаша и изгоня. РРРРР!).

След тази героична постъпка останалите животни се доближават и се извиняват за  грубото си отно-
шение. Те всички искат да му бъдат приятели и  Забдерфилио  с удоволствие приема. Всички животни 
казват довиждане на публиката  и куклата водещ излиза за заключителни коментари.

ИСТОРИЯТА
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Кукла  водещ: Е, момичета и момчета, дами и господа. Това беше историята на Забдерфилио. Хареса 
ли ви?

Той наистина е едно забавно изглеждащо зверче! То обаче помага на приятелите си, защото  съчетава 
толкова различни елементи. Следващият път когато видите някой, който изглежда малко необичайно, 
се надявам да си спомните за Забдерфилио – който има много таланти и може да бъде истински добър 
приятел.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Материали за раздаване: модел на Забдерфилио
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V. ТЕМИ
 

1. ГРАЖДАНСТВО
[Съществува тенденция] или да се пренебрегват децата или да се разглеждат 
те по типичен за възрастните центричен начин като по-скоро граждани на бъде-
щето, отколкото на настоящето.

BrianHowe

Многобройните измерения на съвременното гражданство
В строго законодателен смисъл, гражданин е жителят на държава, където законите защита-
ват гражданските и политически права на хората и където хората имат реципрочни задълже-
ния към тази държава: да се подчиняват на законите на страната, да допринасят към общите 
разходи и да защитават страната, ако е нападната. Гражданството се различава от нацио-
налността или етническата идентификация; в този контекст тези два последни концепцията 
са синоними на групирането базирано на културна и езикова общност. Повечето европейски 
държави са съставени от няколко националности. Обаче хора от една и съща националност 
могат да живеят в съседни държави. Докато държавата е политическа и геополитическа еди-
ница, нацията е културна и/или етническа общност. Гражданството е свързано с държавата 
и не зависи от националността.
В наши дни „гражданството“ излиза извън обикновените законови взаимоотношения между 
хората и държавата. Постигнато е разбиране, че то има не само законови размери, отна-
сящи се до граждански и политически права и задължения, но също така психологически и 
социални размери. Да си гражданин е част от идентичността на даден човек. Човек полага 
грижи за общността, в която живее, защото съставлява част от нея, и очаква и другите да 
се погрижат за нея, и заедно с него да положат старание да намерят и постигнат доброто за 
цялата общност. 
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В този по-широк смисъл, гражданството не е просто процес на социализация. То включва 
чувство за идентичност, принадлежност, включване, участие и социална ангажираност. Като 
част от общността, гражданинът може да окаже влияние върху нея, да участва в развитието 
ѝ и да допринесе за благосъстоянието й. По този начин гражданинът е едновременно „по-
лучател” на права и задължения и също така „актьор“, който участва в рамките на група, от 
която се чувства част. В този смисъл гражданите са равностойни по отношение на достойн-
ството си.

ВЪПРОС: Освен да гласуват на избори, какви форми на участие са възможни за обикно-
вените граждани? Как могат те да се насърчат да участват?

Тъй като термините „гражданин“ или „гражданство“ могат да се тълкуват по много различни 
начини, и като нация-държава не е задължително да разполагат със съответна концепция 
в многокултурна Европа, Съветът на Европа използва концепцията „гражданин“ като „лице, 
което съществува в дадено общество“. Вместо „нация-държава“, думата „общност“ най-до-
бре описва местната, регионална и международна среда, в която живее дадено лице.
 
Исторически и съвременни понятия за гражданство
Историческото развитие на идеята за гражданството помага да се обяснят тези многобройни 
измерения на гражданството. 
Едно от най-ранните понятия за гражданство могат да се проследят до древните гръцки гра-
дове-държави, където „гражданите“ са тези, които разполагат със законното право да участ-
ват в делата на държавата. Единствено малък процент от населението, обаче, са граждани: 
робите и жените са просто субекти, а чужденците по правило се изключват. За свободните 
мъже, които разполагат с привилегированото положение да са граждани, „гражданските до-
бродетели“ или качеството да си „добър“ гражданин е от изключително важно значение. 
Тази традиция води до смисъла, който свързаните с това гражданство задължения се опре-
делят за спазване от гражданите. 
Свързването на гражданството с националната идентичност възниква в историята през 
деветнадесети век, когато в цяла Европа възникват нации държави и правният статус на 
„гражданин“ често се свързва с нация държава, дори ако на територията ѝ живеят няколко 
етнически принадлежности. Връзката между гражданство и патриотизъм се засилва през 
този период. 
Либералният възглед за гражданството, който възниква по времето на френската револю-
ция, подчертава значението на правата за всички граждани и на задължението да се спазва 
конституцията се придава по-голяма важност от етническата принадлежност. Тъй като все 
повече и повече хора придобиват правото да гласуват, справедливостто и политическите 
права също така стават реалност за все по-голям и по-голям брой от хора.
През двадесети век поддръжниците на „социалното гражданство“ отиват по-далеч като при-
знават, че гражданите трябва да могат да очакват граждански и политически права от дър-
жавата. Развитието на социалната държава през миналия век дължи много на хора, които 
смятат, че правата на гражданите трябва да включват средствата им за преживяване и ра-
ботните им условия. 
Гражданството в наши дни има различни значения, които са взаимосвързани и се допълват. 
„Активното гражданство“ включва работа за създаване на по-добри хора за общността по-
средством икономическо участие, служба в полза на обществеността, доброволна работа и 
полагането на други подобни усилия за подобряване на живота на всички членове на общ-
ността. 
„Европейското гражданство“ се разбира по много различни начини. Договорът от Маастрихт 
за Европейския Съюз определя понятието, че гражданите на държавите-членки на Евро-
пейския Съюз (ЕС) имат все повече и повече права от и задължения към Съюза като цяло, 
както и по отношение на собствените им държави. Такива права дадени на гражданите на 
ЕС включват свобода на придвижването и правото на жителство в рамките на територията 
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на държавите-членки, правото да гласуват и да участват като кандидати на изборите за Ев-
ропейския Парламент. Не може да се каже, обаче, че „Европейското общество“ функционира 
днес по същия начин като гръцкото или чешкото общество. Европейското гражданство днес 
се намира някъде по средата между материална реалност и далечен идеал. „Идеалното 
разбиране на европейското гражданство би се базирало на стойностите на демокрацията, 
правата на човека и социалното справедливост.“1 Европейското гражданство предоставя 
значителна принадлежност към многобройни стойностни системи: към правата на човека, 
към националност, към етническа принадлежност, към местна общност, към семейство, към 
идеологическа група и т.н. Тази многобройна и динамична система на принадлежност, вклю-
чена в европейското гражданство, не е в конфронтация с нито една национална идентич-
ност, а включва и работи на местно ниво. 
„Глобалното гражданство” е неотдавна въведено понятие, което се появява от идеята, че 
всеки човек е гражданин на света. В правен смисъл, обаче, не съществува такова нещо като 
глобален гражданин. „Глобалното гражданство се отнася към разбирането на необходимост-
та да се справим с несправедливостта и неравенството, да имаме желание и възможност да 
работим активно, за да постигнем това. То се отнася към това, че трябва да ценим Земята 
като нещо ценно и уникално и да съхраняваме бъдещето за тези, които идват след нaс. Гло-
балното гражданство съществува съвместно с всяко друго разбиране на гражданството; то 
е начин на мислене и ангажираност да направим света различен.“2

Тъй като терминът „гражданин“ или гражданство имат много тълкувания и тъй като „нация-
държава“ не е по необходимост уместно понятие в многокултурна Европа, Съветът на Ев-
ропа използва концепцията „гражданин“ като „лице съ-съществуващо в общество“. Вместо 
„нация-държава“, думата „общност“ най-добре описва местната, регионална и международ-
на среда, в която живее човек.

ВЪПРОС: Какво е личното ви разбиране на гражданството? Какви трябва да са крите-
риите за гражданство във все по-мобилен и мултикултурен свят? Кой в обществото ви 
не трябва да има право на права на гражданство?

Днес представата на повечето хора за гражданството включва елементи на всичките тези 
понятия, въпреки че в различни пропорции. Някои хора ще наблегнат на свързаните със 
„задължения“ елементи на гражданството, докато други могат да придадат по-голямо значе-
ние на „правата“. За някои патриотизмът е от основно значение и връзка с една единствена 
държава, докато други проявяват по-широко разбиране на въпроса какво точно означава 
гражданството.

Децата като граждани
Законодателството на много държави някога е считало децата като собственост на роди-
телите им. Въпреки че patria potestas (властта по отношение на синовете и внуците), която 
е давала на бащите всички права – в това число правата на живот и смърт – във връзка с 
децата им отдавна е отминала, в някои страни продължават да се намират остатъци от тази 
традиционна власт. Традиционното разбиране е, че децата „не са граждани“ или са „пред-
варителни граждани“ в дадено общество. Докато Конвенцията за правата на детето зачита 
правата на родителите при отглеждането на децата, образованието и представителството 
им (членове 5 и 18), тя също така въвежда принципа за висшите интереси на децата, който 
установява лимити върху правата на родителите при интересите на децата им (Член 3). 
Според Brian Howe (Брайан Хоуи), канадски адвокат по правата на децата, въпреки, че де-
цата по закон са граждани от раждането или натурализацията си, те често нито се признават 
за, нито се третират като граждани. „Съществува тенденция те или да се игнорират като 
граждани, или да се разглеждат по центричен за възрастните начин по-скоро като граждани 
на бъдещето, отколкото на настоящето.“3 Howe (Хоуи) набелязва две главни причини за това 
отношение: икономическата зависимост на децата и психологическата им незрялост. Той 
изтъква, че на други икономически зависими групи такива като родители домошари, пенсио-
нери, студенти в университетите или възрастни инвалиди, не се отказва правото им на граж-
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данство. Той стига до извода, че децата имат право на гражданство, тъй като „гражданството 
се отнася до интегриране, а не е свързано с икономическа независимост“.

ВЪПРОС: Наистина ли децата са граждани? Или са просто „предварителни граждани“ 
или бъдещи граждани?

На децата определено им липсва когнитивното развитие, зрелостта и самоконтролът на 
възрастните. Развитието, обаче, е текущ, продължаващ цял живот процес и когнитивното 
развитие на децата се подобрява, когато те се третират с уважение и им се предоставят 
подходящи за възрастта им възможности за автономията и участието им като граждани.
Според националното законодателство и Всеобщата декларация за правата на човека, де-
цата имат права и отговорности, подобни на тези на възрастните. Но те имат също така ди-
ференцирано гражданство: Конвенцията за правата на детето признава нуждата на децата 
от специфична защита (например от злоупотреба, пренебрегване, икономическа и сексу-
ална експлоатация), осигуряване (например удовлетворяване на основните им нужди, та-
кива като здравеопазване, социална сигурност или на качествено жизнен стандарт, както и 
правото им на име, идентичност и националност) и на участие във всички решения, които 
ги засягат. Тези права трябва да се упражняват в съответствие с развитието на способно-
стите на децата, каквито са и отговорностите на децата като граждани. Децата, подобно на 
възрастните, трябва да зачитат правата на другите, и да спазват законите, но нивото им на 
отговорност и съобразяване със законодателството зависи от възрастта им. За прилагането 
на този принцип към правото за участие, вижте обсъждането на Тема 10, Участие по-долу в 
настоящото, стр. 262.

ВЪПРОС: Какви форми на гражданско участие са възможни и подходящи за деца?

Предизвикателства за гражданство
В днешна Европа има няколко социални явления, които представляват предизвикателство 
по отношение на традиционния модел на гражданството. В някои места етническите кон-
фликти и процъфтяващият национализъм блокират сформирането на много форми на граж-
данство. В допълнение към това високите нива на съвременната миграция поставят под 
съмнение преобладаващите представи за гражданството. Появата на много форми на преди 
това потискани колективни идентичности от някои етнически малцинства, исканията за по-
вишаващата се персонална автономия и новите форми на равенството затрудняват разби-
рането на гражданството. Намаляването на социалното сближаване и солидарността сред 
хората, както и нарастващото недоверие в традиционните политически институции изискват 
непрекъснато повторно обмисляне и налагат образование за демократично гражданство.

Образование за демократично гражданство
Образованието за демократично гражданство се отнася до образователен процес, който има 
за цел да осигури, че децата и младежите ще се превърнат в активни и отговорни граждани, 
които са способни и готови да допринесат към благосъстоянието на обществото, в което 
живеят.  Трите задачи на образованието за демократично гражданство  са: 1) да се осигури 
политическа грамотност: познания на политическите и гражданските институции и социални-
те проблеми; 2) да се развият необходимите умения като критично мислене, сътрудничество 
и активно слушане; и 3) да се поощрят стойностите и поведението, които водят до активно 
участие и ангажираност в живота на общността. Този комплексен подход разграничава обу-
чението за демократично гражданство от традиционното гражданско образование или обу-
чение за гражданство, които са насочени към осигуряване на познания и се съсредоточават 
върху лоялността и отговорностите. 
От 1997 г., Съветът на Европа осъществява проект за образование за демократично граж-
данство. Той предоставя анализи и насоки за политика по определени въпроси и събира 
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учебни материали и примери за добра практика. През 2002 г. Комитетът на Министрите на 
Съвета приема политика, която изисква от правителствата да провеждат образование за 
демократично гражданство като приоритетна цел на обучителната им политика при извърш-
ване на реформи.4

Сега се обръща специално внимание на поощряване на участието на децата, като се съз-
дават възможности за тях да участват в собствения им образователен процес. Съветът на 
Европа е лансирал програма за поощряване на правата на децата и защита на децата от 
насилие, наречена „Изграждане на Европа за и с деца” за 2006-2008.
Най-добрият начин да се образоват децата за активно гражданство е да им се предоставят 
практически възможности да вземат активно участие в пряката им околна среда. Те могат 
да научат за правата и отговорностите си и да се наслаждават на компетентността да до-
принесат към вземането на решения у дома, в училище, в детските клубове и в местните 
организации. В тази роля те също така изпитват многостранна принадлежност и възприемат 
сложния и динамичен характер на гражданството.

Съответни документи за правата на човека
Съвет на Европа
Препоръка на Съвета на Министрите Rec (2002)12 за образованието за демократично граж-
данство заявява, че „Образованието за демократично гражданство е от основно значение 
за главната задача на Съвета на Европа за поощряване на създаването на свободно, то-
лерантно и справедливо общество”. Съветът на Европа разглежда богатото културно мно-
гообразие на Европа като ценен актив, който се базира на общо разбиране на правата на 
човека, върховенството на закона и демокрацията. Съветът разбира гражданството в най-
широк смисъл: „Гражданин може да се опише като „лице съществуващо в общество”…. но 
тъй нацията държава вече не е единствената насоченост на властта, съществува необходи-
мост да се разработи по-холистичен възглед на понятието.” Гражданството „включва въпро-
си свързани с права и задължения, но също така идеи за равенство, разнообразие и соци-
ална справедливост…. То трябва също така да включва обхвата от действия, упражнявани 
от дадено лице, които оказват влияние върху живота на общността (местен, национален, 
регионален и международен)…”5

 Няколко члена на Европейската Конвенция за правата на човека гарантират права свърза-
ни с упражняването на ефективно гражданство: правата на физическа свобода и сигурност 
(Член 5), свобода на мисълта, съвестта и религията (Член 9), свобода на изразяването на 
мнение (Член 10), свобода на мирните събрания и на свободно сдружаване (Член 11) или 
правото на образование (Член 2 на Протокол № 1). Европейската културна конвенция гласи 
в Член 1, че всяка държава-членка „взема необходимите мерки за запазване и насърчаване 
развитието на нейния национален принос в общото културно наследство на Европа”.

Организацията на обединените
Всеобщата декларация за правата на човека в действителност не използва думата „гражда-
нин” или „гражданство”, но се позовава на „националността” на човек. В Член 15 се заявява, 
че „Всеки има право на националност” и че никой не може да бъде произволно лишен от 
своята националност. Тя също така определя, че всеки разполага с право да промени граж-
данството си. 
В Член 29 Всеобщата декларация също така признава, че правото на гражданство също така 
включва отговорности и признава, че гражданството не е само правен статус, то има също 
така психологическа и социална стойност:
Всеки човек има задължения към обществото, в което единствено е възможно свободното и 
цялостно развитие на неговата личност. 
Конвенцията за правата на детето също така адресира гражданството, като гарантира в 
Член 7 правото на детето да придобие националност, и защита при избягването да остане 
без гражданство. В Член 8 тя също така признава значението на националността за иден-



compasito

221

compasitocccccooooooooooooooooooooompasito

тичността, като призовава правителствата „да зачитат правото на детето да запази идентич-
ността си, включително своето гражданство”. 
Разбирането на гражданството в Конвенцията за правата на детето минава отвъд строго 
законовото такова. То включва много права, гарантирани на пълнолетните в по-ранни доку-
менти за правата на човека, такива като Европейската Конвенция и двете Спогодби. Конвен-
цията за децата, обаче, подчертава, че не само възрастните, но също така и децата имат 
право да участват във всички аспекти на живота на общността като съществен аспект от 
гражданството им:

• Член 9: да участват в процедури за настойничество или попечителство на детето
• Член 12: да участват във вземането на решения по „всички въпроси отнасящи се до 
детето”
• Член 13: да изразяват мнения и да придобиват и предоставят информация
• Член 14: да изразяват възгледи по въпроси свързани със свободата на мисълта, съ-
вестта и религията
• Член 15: да общуват с други
• Член 23: правото на дете с умствени или физически недостатъци на „активно участие 
в общността”
• Член 30: правото на деца от малцинства или произхождащи от коренното население да 
участват в общността на собствената им група, както и в по-голямата общност
• Член 31: да участват пълноценно в културния живот и изкуствата. 

Вижте също така обсъждането на Тема 10., Участие,  стр. 262.
................................
Полезни ресурси

• Съвет на Европа, Действия за поощряване на правата на децата на защита от всички 
форми на насилие: УНИЦЕФ, Изследователски център Innocenti (Иноченти), Флоренция, 
2005.
• Семинар за подготовка на деца и младежи за представяне на конференция „Изгражда-
не на Европа с и за деца”, окончателен доклад: Съвет на Европа, 2006.
• Декларация и програма за образование за демократично общество, базирано на пра-
вата и отговорностите на гражданите, Комитет на Министрите: Съвет на Европа, 1999.
• Gittins, Chris (Гитинс, Крис) Намаляване на насилието в училищата – как да се направи 
разликата: Съвет на Европа, 2006.
• Gollob, Rolf (Голоб, Ролф) и Krapf, Peter (Крапф, Петер), Изследване на правата на 
децата: Последователност на уроците в началните училища,  DGIV/EDU/CIT (2006) 17: 
Съвет на Европа, 2006. www.unicef-icdc.org/publications
• Howe, Brian (Хоуи, Брайан), „Образование за гражданство за деца граждани”, Журнал 
за канадско и международно образование, том 34, № 1: 2005 г., стр. 42-49.
• О’Shea, Karen (О’Шиа, Карен), Развитие на споделено разбиране, речник на термини 
за образование за демократично гражданство, DGIV/EDU/CIT (2003) 29: Страсбург, Съ-
вет на Европа, 2003 г.: www.coe.int/t/dg4/education/edc/   Source/Pdf/Documents/2003_29_
GlossaryEDC.PDF
• Ramberg, Ingrid (Рамберг, Ингрид), Въпроси на гражданството: участие на млади жени и 
малцинства в младежки проекти Euro-Med (Евро-Мед), доклад на семинара: Публикация 
на Съвета на Европа, 2005 г.
• Torney-Purta, Judithetal (Торни-Пурта, Джудитетал), Гражданство и образование в два-
десет и осем страни: граждански познания и ангажираност на четиринадесетгодишна 
възраст: Международна асоциация за оценка на образователните постижения, Амстер-
дам, 2001 г.
• В процес на изграждане: Гражданство, младеж и Европа, T–Комплект за европейско 
гражданство: Съвет на Европа, 2003 г.
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• Насилие срещу деца в Европа, Предварителен преглед на изследване: УНИЦЕФ, Из-
следователски център Innocenti (Иноченти), Флоренция, 2005 г.
Полезни уеб сайтове
• Droits Partagés: des droits de l’homme aux droits de l’enfant: www.droitspartages.org
• Фондация гражданство:  www.citizenshipfoundation.org.uk
• Оxfam  (Оксфам) Добра планета за учители за глобално гражданство: www.oxfam.org.uk
• Програма  „Изграждане на Европа за и с деца”: www.coe.int/children
• УНИЦЕФ, Изследователски център Innocenti (Иноченти): www.unicef-irc.org/publications/

........................
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2. ДЕМОКРАЦИЯ
От жизнено важно значение е да се насърчи култура на демокрация и права на 
човека сред деца и младежи, тъй като отношенията и поведението се оформят 
в ранен етап и могат да са решаващи при определяне на бъдещето им участие в 
обществени дела. 

Изводи на форума на Съвета на Европа за бъдещето 
на демокрацията, юни 2007 г.

Какво има в Compasito? демокрацията?
Никога досега в историята на Европа не е била толкова широкоразпространена демокрация-
та и толкова силно развита на континента, както в началото на двадесет и първи век. Счита 
се, че почти всички европейски общества са демократични, ако са базирани на принципи-
те на суверенно гражданство, прозрачно вземане на решения, и отговорно правителство. 
Трудно е напълно да се постигнат в действителност тези принципи, но, независимо от това 
можем да кажем, че в общи линии тези са основните насоки за развитието на демокрацията 
в съвременна Европа.
Думата демокрация произлиза от гръцките думи demos (демос), която означава „народ” и 
kratos (кратос), която означава „власт”. Съответно, демокрацията често се определя като 
„властта на народа”: система за създаване на правила, определени от хората, които трябва 
да ги спазват В днешния свят повечето хора и повечето страни считат демокрацията като 
единствената валидна и жизнеспособна система на правителство. 
Демокрацията се опира на два основни принципа:

• Принципът на „индивидуалната автономия”: че никой не трябва да да бъде излаган на 
правила, наложени от други;

• Принципът на „равенството”: че всички трябва да разполагат с една и съща възможност 
да повлияят върху вземането на решения, които се отнасят до хората в обществото.

Други форми на правителство нарушават тези два принципа, тъй като властта се притежава 
от определено лице или социална класа, които тогава вземат решения от името на оста-
налото население. Например, олигархията се управлява от малка привилегирована група, 
отличавана с определено качество, като богатство, семейни или военни правомощия. При 
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плутокрацията, правителството се контролира от богатството, а при диктатурата от едно 
единствено всемогъщо лице. В тези други форми на правителство не се зачитат нито авто-
номията, нито равенството.
Демокрацията приема много форми. Например, при директната демокрация гражданите лич-
но участват във вземането на решения. Най-широко разпространената форма на демокра-
ция, обаче, е либералната или представителната демокрация, в която гражданите избират 
представители, които създават закони и политики и назначават правителствени длъжностни 
лица. На теория, представителната демокрация включва свободния и справедлив избор на 
правителство от болшинство гласове от хората, които се представляват. Либералната демо-
крация се характеризира от върховенството на закона, разделянето на правомощия, защита 
на правата на човека и защита на малцинствата. Върховенството на закона е принципът, че 
правителството и съдебната система функционират единствено в съответствие с писмени 
правила. То е тясно свързано с принципа на разделяне на властта, съобразно който законо-
дателната (парламента), изпълнителната (правителството) и съдебната власт (съдилища-
та) действат независимо една от друга.  В демократично правителство правата на човека 
предоставят обща ценностна система. Съответно, слабо представени социални групи от 
някакъв вид, такива като деца, жени, мигранти, религиозни или етнически малцинства са 
защитени от дискриминация и се поощряват идентичността и участието им. 
Терминът демокрация означава конкретен тип общество, както и конкретна форма на пра-
вителство. Демократичното общество предоставя най-справедливият метод на управление 
за повечето хора и най-голямо равенство, като болшинството от хората играят по-скоро ак-
тивна, отколкото пасивна роля. То се характеризира с морален императив за защита и по-
ощряване на правата на човека на всяко лице, всяка група и всяка общност на обществото. 
Тъй като демократично общество непрекъснато се стреми да решава социални въпроси за 
изгодата на най-голям брой хора, тези решения има най-голяма вероятност да бъдат зачита-
ни от хората. Демокрацията съществува на местно, както и на национално ниво.

Демокрацията на практика
Демокрациите се различават една от друга и нито една от тях не може да се счита като мо-
дел за други. Демократичните правителства могат да приемат няколко форми, в това число 
президентска (като във Франция, Румъния или Русия) или парламентарна (като в Обеди-
неното Кралство, Словакия или Испания). Други, такива като Германия, имат федерални 
правителствени структури. Някои системи за гласуване са пропорционални, докато други 
са мажоритарни. Общите принципи, обаче, са равенството на всички граждани и правото 
на всеки човек на известна степен на лична автономия. Личната автономия, обаче, не озна-
чава, че всеки може да прави това, което иска. Тя означава, че правителствената система 
определя равен глас за всеки гражданин и признава, че всеки човек е способен да направи 
свой независим избор и има право да се вземе под внимание този негов избор.  След това 
много зависи от инициативата и участието на отделните граждани.
Демокрациите силно се различават по отношение на степента, до която зачитат равенството 
и позволяват на гражданите си да оказват влияние върху решенията. Хората, които живеят 
в бедност, могат да разполагат с по-слабо изразен глас. Жените, които по-малко присъстват 
на обществената арена, може да имат по-малко възможности да повлияят върху решенията, 
дори тези, които конкретно се отнасят до жените. Някои социални групи, такива като децата 
и чуждестранните работници, може да нямат право да гласуват. Същевременно повечето 
хора вярват, че правилата са им наложени от избрани длъжностни лица, които не предста-
вляват интересите им. Така че къде са основните демократични принципи? До каква степен 
можем да усетим, че разполагаме с „право на собственост” върху законите и правителстве-
ните решения?
Демокрацията никога не е съвършена и никога не е пълна. Karl Popper (Карл Попър) дори е 
казал, „Демокрацията е дума за нещо, което не съществува”. Това може да е преувеличение, 
но е истина, че истинската демокрация е идеален модел. Остава хората да определят колко 
близо е обществото им до тази идеална държава.
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Демокрацията работи единствено, ако гражданите са активни
Демократичното общество представлява повече от демократично избрано 
правителство и система от национални институции. Силни и независими 
местни органи, развито и активно гражданско общество на национално и 
местно ниво, и демократичен етос на работните места и в училищата са 
също така ключови прояви на демократичното общество. Демокрацията 
е практически процес, който трябва да се развива всеки ден и навсякъде. 
Демокрацията може да функционира по-ефективно и да служи на инте-
ресите на гражданите си по-добре, ако хората формулират исканията си, 
упражняват натиск и непрекъснат мониторинг върху действията на правителството. В съвре-
менното общество, неправителствените организации и медиите служат като ключови кана-
ли за контрола на гражданите. Неправителствените организации (НПО) могат да насочват, 
обучават и мобилизират вниманието към главните обществени въпроси и да упражняват мо-
ниторинг върху поведението на правителствените или други управляващи органи. Посред-
ством НПО гражданите могат да са задвижваща сила и главни представители на промяната 
за по-демократичен свят.
Медиите имат могъща функция в демокрациите, като съобщават новините и мненията на 
различните социални действащи лица и служат като блюстител на реда от името на граж-
даните. Но тази функция съществува единствено, ако медиите нямат правителствени или 
корпоративни интереси и влияния, ценят службата си на обществеността и сериозно възпри-
емат ролята си. 

Какво не е наред с демокрацията?
Сега, в началото на двадесет и първи век съществува всеобща загриженост за статуса на 
демокрацията. В много европейски демокрации са широкоразпространени политическото 
недоволство и скептицизма и хората често вярват, че политическият елит може да си позво-
ли да не зачита волята на хората. Някои противоречиви развития на демокрацията, такива 
като остро социално неравенство и корупция причиняват чувство на неудовлетвореност и 
гняв, които могат да доведат до популизъм, подкрепен от средствата за масова информа-
ция. Гражданите често се чувстват безсилни и се обезсърчават да вземат по-активно учас-
тие в обществото си. 
Такава загриженост за състоянието на демокрацията често се базира на нивата на участие 
на гражданите в изборите, което значително се е намалило в Европа през последните пет-
надесет години. Този спад, който изглежда, че сочи липса на интерес и участие от страна на 
гражданите, подронва демократичния процес.
Участието на млади хора в изборите е особено слабо и съществува нарастваща разлика в 
темпа на участие между младежи и други възрастови групи. Докато това несъответствие не 
означава задължително, че младежите ще гласуват по-активно с напредване на възрастта 
им, интересите им са вече по-слабо представлявани на изборите. В цял свят младежите все 
повече и повече се отдалечават от демократичните институции и традиционните структури 
на политическия живот, такива като политически партии, профсъюзи или официални мла-
дежки организации.1

Въпреки че това са несъмнено сериозни проблеми, други проучвания2 сочат, че различните 
форми на участие действително се увеличават в рамките на влиятелни групи, кампании, 
специални граждански инициативи или консултативни органи. Глобалното гражданско об-
щество и Интернет активизмът са гъвкави много форми на гражданско участие базирани 
на възможностите, предоставени от технологическото развитие. Младите хора могат бързо 
да се мобилизират около отделни въпроси, такива като в Обединеното Кралство, войната в 
Ирак или оранжевата революция в Украйна. Политическото мнение може също така да се 
изрази посредством изкуствата и спорта, като предоставя загриженост за свързани със за-
щитата на околната среда въпроси, правата на жените или бойкоти на потребителите. Тези 
форми на участие са също от толкова съществено значение за ефективното функциониране 
на демокрацията, колкото и явяването на гласоподавателите на изборите. Изборите, в края 
на краищата, са много груб начин да се осигури, че интересите на хората са точно пред-
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ставлявани. Период от четири или пет години между изборите е дълго време за изчакване, 
за да се търси сметка от правителствата. Всекидневното участие е от ключово значение в 
демокрацията, и то трябва да започне на местно ниво. Трябва винаги да се полагат усилия, 
за да се подобри участието, особено на младите хора. 

ВЪПРОС: Знаете ли за неправителствени организации или гражданска инициатива в 
общността ви, които са оказали успешно влияние върху общността или правителстве-
ните решения през последните няколко години?

Друга сериозна слабост в европейските демокрации е представянето на малцинствата, осо-
бено тези, които страдат от социално изключване. Thomas Hammarberg (Томас Хамарберг), 
комисар по правата на човека, неотдавна каза, че безсилието е най-големият проблем на 
тези милиони…

„…които са напуснали домовете;  тези, които не разполагат със средства да 
потърсят правен съвет; тези които са изправени пред езикови бариери, когато 
търсят помощ, тези, които са репресирани от собствената си културна група 
или притиснати между два начина на живот; Тези, които са скрити и се страху-
ват да бъдат изложени на показ; Тези, които са изолирани в недъгавостта си; 
тези стари хора, които са изгубили всичко и са твърде слаби да започнат отно-
во; тези, които принадлежат към малцинствата, обект на ксенофоби или хомо-
фоби”.3

В общество, където правителствата се избират от болшинството, и избирателните системи 
функционират на принципа „Победителят взема всичко”, за малцинствата е особено трудно 
да постигнат подходящо представителство. Повишаването на осведомеността в полза на 
равенството и социалната интеграция на малцинствата е от ключово значение за демокра-
тичното управление. 
През двадесет и първи век, няколко икономически и социални постижения оказват въздейст-
вие върху понятието и практиката на демокрацията. Европейската интеграция и глобалната 
взаимозависимост, технологическите разработки и нарастващото влияние на медиите мо-
гат да бъдат положителни фактори в развитието на демокрацията, но те могат също така 
да подронят традиционните демократични структури. Бързо променящите се демократични 
тенденции и междукултурната миграция могат по подобен начин да нарушат равновесието в 
обществото. Важно е да се използват и да се гради върху възможностите, предоставяни от 
тези явления, за да се разработи и заздрави демокрацията.

 ВЪПРОС: Смятате ли, че базираната на Интернет технология ще предостави нови 
похвати за органите, които вземат решенията, за да се консултират директно с хора-
та по определени местни или национални въпроси?

Защо и как трябва да се преподава демокрацията на децата?
За да продължи да процъфтява демокрацията, децата трябва да се обучават да я ценят 
като начин на живот. Необходимите умения за изграждане на демокрацията не се развиват 
автоматично при децата. Преподаването на демокрация означава подготвяне на децата, за 
да станат граждани, които ще запазят и ще оформят демокрацията в бъдеще. Следователно 
демокрацията трябва да е ключов аспект във всяка форма на образование от най-ранната 
възможна възраст. 
Както заявява Lianne Singleton (Лиан Сингълтън), Австралийски консултант по свързани с 
образованието въпроси, обучителите трябва да са убедени, че демокрацията е възможна и 
че в обществото и в детска среда може да се води демократичен начин на живот. Те трябва 
да помагат на децата да разберат, че нито една демокрация и нито едно правителство не са 
съвършени и че нито една идеология не е безспорно вярна. При здравословна демокрация, 
гражданите поставят под въпрос мотивите на ръководителите си и наблюдават упражнени-
ята им. 
Образованието за демокрация е обучение за включващо общество. Това общество призна-
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ва всички членове, независимо от … положението или статуса им… и признава многообра-
зието сред членовете му и ги кара да се чувстват, че са част от общността...4

Образованието за демокрация се отнася до поощряване на любопитството, обсъжданията, 
критичното мислене и способност за градивна критика. Децата трябва да се научат да пое-
мат отговорност за действията си. Тези образователни резултати са единствено възможни 
посредством предприемане на действия като ключовите понятия за демокрацията трябва 
да се разбират от деца, които живеят и действат в демократична среда, е единственото и 
най-добро упражнение в тази насока. Училищата, институциите, детските клубове и орга-
низациите и дори семействата, които зачитат демократичните принципи и имат истински 
демократични структури, функционират като най-добрите модели, за да помогнат на деца-
та да научат за какво става дума при демокрацията. Демократичните принципи трябва да 
проникнат в училищните структури и учебните планове, и трябва да са стандартна практика 
в училищните взаимоотношения. Обучителите трябва да демонстрират уважение към де-
цата като установяват детските органи за вземане на решения и посредничество на техни 
връстници при организиране на събития и упълномощаване на деца да изследват въпроси, 
да обсъждат, да формулират мнения, да дискутират и предлагат стратегии за справяне с 
конфликтни ситуации и постигане на приемливи задачи. Такива опити за участие са особено 
подходящи за деца, като им помагат да разбират участието си като усилие, което си заслу-
жава да се положи.
Съществуват множество добри примери в цял свят как да се изградят успешни демокра-
тични структури в детска околна среда. Програмата на Съвета на Европа „Образование за 
демократично гражданство” определя насоки и събира добри примери за изграждане на де-
мокрацията в училище и демократично управление. „Управление” тук демонстрира откри-
тостта на образователните институции и организации, където участниците (учители, деца, 
родители, собственици) обсъждат, преговарят въпроси и вземат решения на края на проце-
са. „Демократично” сочи, че управлението се базира на стойностите, определени за правата 
на човека, овластяването и участието на всички действащи лица: деца, възрастни, родители 
и персонала на институциите.

Демокрация и документи за правата на човека
Правата на човека и демокрацията са реципрочни понятия. Правата на човека сформират 
основата на всяка демократична система и държавите съществуват, за да ги защитават и 
гарантират. От друга страна, правата на човека са независими от държавите: те са неотмен-
ни, като принадлежат на всички единствено въз основа на факта, че са хора. Единствено 
демократичните структури, обаче, са в състояние да защитят правата на човека за хората. И 
правата на човека, и демокрацията, непрекъснато се развиват.
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3. ДИСКРИМИНАЦИЯ
Дискриминацията противоречи на основния принцип на правата на човека.

Да дискриминирате някого означава да изключите това лице от правото му да се възползва 
от политическите, гражданските, икономическите, социалните и културните му права и сво-
боди. Дискриминацията противоречи на основния принцип на правата на човека: че всички 
хора са равноправни в достойнството си и имат право на едни и същи основни права. Този 
принцип се повтаря във всеки документ за основните права на човека (например, Всеобщата 
декларация за правата на човека, Член 2, Конвенцията за правата на детето Член 2, Евро-
пейския съд по правата на човека, Член 14 и Член 1 на Протокол № 12). Повечето национал-
ни конституции също така включват разпоредби срещу дискриминацията.
Въпреки, че не съществува единично определение на „дискриминацията” в закона за права-
та на човека, определенията на дискриминацията в договорите за правата на човека (напри-
мер,  Всеобщата декларация за правата на човека, Конвенцията за правата на детето, Ев-
ропейския съд по правата на човека, Международната конвенция за ликвидиране на всички 
форми на расова дискриминация [КЛРД] или Конвенцията за премахване на всички форми 
на дискриминация по отношение на жените [КПВФДЖ]), всички те съдържат определени 
общи елементи:

1. Съществува причина за дискриминация, базирана на разнообразие от фактори. Член 
2 на Конвенцията за правата на детето например, конкретно назовава като причини за 
дискриминация „расата, цвета на кожата, пола, езика, религията, политическите или 
други възгледи, националния, етническия или социалния произход, имущественото 
състояние, инвалидност, рождение или друг статут на детето или на неговите роди-
тели или законни настойници”. Заключителната позиция, „или друг статут”, позволява 
добавянето на много други причини за дискриминация, такива като социална класа, 
професия, сексуална ориентация, или предпочитан език. 

2. Съществуват действия, които се квалифицират като дискриминация. Те могат да са 
отхвърляне, ограничение или изключване на лице или група лица. Те варират от най-
грубите нарушения на правата на човека,  такива като геноцид, робство, етническо 
прочистване или религиозно преследване,  до по-леки, но също така по-често среща-
ни форми на дискриминация такива като наемане и издигане в професията, жилищ-
ни практики и устни оскърбления. Разпространени действия на дискриминация сред 
децата са изолация (например, отказ да се приеме дете в дадена игра), подигравки и 
наричане с обидни имена въз основа на различия (например „мамино детенце”, „де-
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белак”, „чучело”). Вижте също така Тема 13, Насилие, стр. 280.
3. Има последствия, които обикновено могат да попречат на дадени лица да упражнят 

и/или приложат правата си на човек и основните си свободи. Дискриминацията също 
така оказва влияние върху обществото като цяло, като подсилва справедливостто и 
расисткото поведение.

Дискриминацията често се базира на невежество, предразсъдъци и отрицателни стереоти-
пи. Тъй като много хора се страхуват от това, което им се струва странно или непознато, те 
реагират с подозрение или дори проявяват насилие към някого, чийто външен вид, култура 
или поведение са им непознати.
Поведения, действия или институционални практики, които подчиняват или маргинализират 
някого, могат да се считат за дискриминация. Расизмът по-конкретно води историческите 
си корени във вярата в превъзходството на една група над друга, вярванията, които някога 
са били използвани, за да се обоснове дискриминацията срещу „по-нисши” групи. Въпреки, 
че такива вярвания сега нашироко се отхвърлят, расовата дискриминация продължава да 
съществува независимо от всичко. Други форми на дискриминация включват дискримина-
ция на пола, възрастовата дискриминация, хомофобия, антисемитизъм, религиозна нетър-
пимост и ксенофобия, страх от или омраза на чужденци или други държави.
Сегрегацията, форма на разделяне на етнически групи, наложена от закона или по тради-
ция, е екстремна форма на дискриминация.  Съществуват официални форми на сегрегация 
в Европа; например, евреите някога са били изолирани в гета. В наши дни много роми в 
няколко европейски страни са принуждавани от враждебно поведение или от икономическа 
сегрегация да живеят в отделни общности.
Дискриминацията може да се практикува открито като пряка дискриминация, която се харак-
теризира с преднамерена дискриминация срещу лице или група. Примери на пряка дискри-
минация могат да са случаи, когато дете от дадена етническа принадлежност не се допуска 
в училище или в жилищен комплекс, който не дава апартаменти под наем на имигранти. 
Непряката дискриминация се съсредоточава върху ефекта на политика или мярка, която 
може да изглежда неутрална, но в действителност системно поставя хората от конкретно 
малцинство в непривилегирована позиция в сравнение с други. Например, пожарна станция, 
която определя минимална височина за пожарникарите автоматично изключва много жени 
и емигранти като кандидати за работа, както и универсален магазин, който не наема жени с 
дълги поли или покрити глави.
За борба с дискриминацията, особено тази, която е по-непряка и скрита, някои страни са 
приели мерки за положителна дискриминация, които са също така познати като утвърдител-
ни действия. В някои ситуации положителната дискриминация означава облагодетелстване 
на определена група или групи, които са били подложени на историческа и всепрониква-
ща дискриминация (например, като се отдава предпочитание на кандидати от групи, които 
рядко посещават университет, или учредяване на квоти от малцинствата, такива като жени 
или селяни, за определени обществени длъжности). Целевият резултат е да се компенсира 
скритата дискриминация, както и да осигури по-балансирано социално представителство. 
В други ситуации положителната дискриминация означава създаването на условия за хора 
със затруднения (например физически недъзи) да се радват на едни и същи права и въз-
можности. Друга форма на положителна дискриминация има за цел да „коригира” предишни 
несправедливости. Всичките тези мерки и практики имат за цел да поощряват равенството 
„посредством неравенството”.1

Всеки път, когато разделяме хората и определяме за различните лица и групи различни пра-
ва и задължения, трябва да се запитаме защо правим това. Наистина ли е необходимо? От 
полза ли е за всички? Ако не е, положителната дискриминация би могла сама по себе си да 
се превърне в проява на предразсъдъци и дискриминация.

Дискриминация въз основа на расата
Расизмът може да се определи като съзнателна или несъзнателна вяра в превъзходството 
на една раса над друга. Това определение предполага съществуването на различни биоло-
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гически „раси”, предположение, което сега се отрича от неотдавна проведени изследвания, 
особено проекта за човешкия геном. Обаче, въпреки че „расата” е явно социално констру-
ирана, расизмът въпреки това продължава да преобладава в цял свят.  Въпреки, че малко 
хора вече вярват във „висшата раса” с присъщо право да властват върху тези, считани за 
„нисша раса”, много хора продължават да практикуват културен расизъм или етнорасизъм, 
като вярват, че обикновени култури, обикновено собствената им такава, са висши или, че 
други култури, традиции, обичаи и истории са несъвместими с техните. 
Расизмът от всякакъв вид е свързан с властта, с хората, които държат властта, като опреде-
ля какво е „висше” и дискриминират хората с по-малко власт.  Расизмът може по този начин 
да се счита като практическо преминаване на предразсъдъците в действия. 

ВЪПРОС: Какво можете да направите, за да помогнете на децата, с които работите, 
да научат за и да оценят многообразието на раси и етническите принадлежности в общ-
ността си?

ВЪПРОС: Можете ли да се сетите за примери за ксенофобия във вашата страна? Как 
ксенофобията засяга децата? Какво можете да направите, за да адресирате това въз-
действие?

Последствията на расизма, и днес, и в миналото, са опустошителни за лицата и за обще-
ството като цяло. Расизмът е довеждал до масово унищожение, геноцид и потисничество. 
Той е довел до подчиняването на болшинството на капризите на малки малцинства, които 
държат богатството и властта. 

Дискриминация въз основа на етническа принадлежност и култура
Както при културния расизъм, който твърди, че определени култури са по-висши от дру-
ги, дискриминацията базирана на етническа принадлежност и култура счита някои култури, 
обикновено тези на малцинствата, като присъщо нисши или нежелателни.  В историческо 
отношение, европейските евреи и роми са страдали от тази форма на дискриминация. 
Антисемитизмът, или враждебността към евреите като религиозно или етническо малцин-
ство, датира от Средновековието, когато евреите са били единственото не-християнско 
малцинство, живущо в Християнска Европа. Като им е било забранявано да упражняват 
повечето занаяти и професии, били са принудени да живеят в гета отделно от християните, 
били са облагани с високи данъци, лишавани от имущество и дори прогонвани от държавите 
си или убивани, евреите са се борили в продължение на векове срещу несправедливостта и 
предразсъдъците на християнските общества. 
Появата на фашизма в средата на двадесети век с идеологията му за расово превъзход-
ство, засилва антисемитизма в Европа и в крайна сметка води до Холокоста, системното 
изтребване на повече от шест милиона евреи през Втората световна война. През двадесет 
и първи век антисемитизмът далеч не е приключил. Групи, които заявяват превъзходството 
си оскверняват еврейските гробища и неонацистките мрежи открито разпространяват анти-
семитска пропаганда.

ВЪПРОС: Какво се е случило с евреите във вашата страна през Втората световна вой-
на?

Ромите, също така неправилно наричани цигани, живеят в Европа от векове. Без своя ро-
дина, Ромите поддържат езика и културата си като водят главно номадски живот като ка-
лайджии, занаятчии, музиканти и търговци. През цялото си съществуване, ромите са били 
подлагани на дискриминация, в това число насилствена асимилация и безспорно робство. 
През двадесети век хиляди роми са страдали от геноцид от страна на германските нацисти, 
насилствена социализация при комунистическите режими на Източна Европа, и икономиче-
ска изолация във високоразвитите в технологично отношение капиталистически икономики, 
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където им липсват необходимите умения. Днес много ромски деца израстват във враждебна 
социална среда, където им се отказват много основни права, такива като образование, здра-
веопазване и жилищни условия. 

ВЪПРОС:  Има ли роми в общността ви? Децата им ходят ли на училище? Какво отно-
шение имат другите деца към ромските деца?

Дискриминация базирана на ксенофобия
В отговор на нарастващата глобализация и многообразие от общества, някои хора реагират 
с ксенофобия, страх от или антипатия към чужденци или чуждестранни държави. В повечето 
случаи понятието „чуждестранен“ се базира на социално конструирани образи и идеи, което 
свежда света до „нaс”, нормалните, „добри хора като мен”, и „тях”, другите, които са различ-
ни: заплаха, разпадане, представляващи деградация на стойностите и правилно поведение.
 Въпреки, че повечето хора считат ксенофобията морално неприемлива и в разрез с кул-
турата на правата на човека, тя не е необичайна. Дискриминационни действия базирани 
на ксенофобия, такива като устни оскърбления и актове на насилие, са явно нарушения на 
правата на човека. 

Дискриминация базирана на пола
Въпреки, че е изкусна и малко или много скрита в Европа, дискриминацията базирана на 
пола е въпреки това широко разпространена. Много институции на обществото, такива като 
медиите, семейството, институциите за полагане на грижи за деца или училищата,  запазват 
и предават стереотипи за мъжете и жените. Традиционните характерни черти в западните 
общества често се свързват със силата: мъжете и типичните за тях дейности се характери-
зират като дружелюбни, силни, продуктивни, смели, важни, с обществена насоченост, влия-
телни и разполагащи с финансови възможности и социално признание и стойност. Ключови-
те характеристики на жените отразяват безсилието: зависими, любящи, пасивни и насочени 
към грижите за семейството. Жените често заемат подчинени длъжности, работата им е 
по-слабо оценена и получава по-малко признание и възнаграждение. Момичета или момче-
та, които не отговарят на стереотипните очаквания могат да понасят критики, остракизъм и 
дори насилие. Такива конфликти могат да объркат развитието на идентичността на пола на 
децата. Вижте също обсъждането на Тема 7, Равенство на половете, стр. 245.

Дискриминация базирана на религията
Свободата на религията е официално зачитана в Европа и все пак, дискриминацията бази-
рана на религията, независимо от това преобладава, често неразривно свързана с расизма 
и ксенофобията. Докато в миналото Европа е била разкъсвана от конфликти и дискрими-
нация между протестанти и католици християни, римски и източноправославни католици 
и „официалните” църкви и различни секти, днес тези различия сред християните станаха 
далеч по-маловажни. Същевременно много религиозни общности в малцинствени позиции 
продължават да процъфтяват в цяла Европа, в това число евреи, индуси, Будисти, Бахаи, 
Растафари и мюсюлмани. Това нарастващо религиозно многообразие често се пренебрегва, 
от тези милиони европейци, които не са религиозни, както и от тези, които не са християни. 

ВЪПРОС: Какви религии на малцинствата съществуват във вашата общност? Къде се 
събират и къде се молят?

Повишаването на Ислямофобията поражда значително безпокойство, дискриминацията, 
страха от и омразата към Исляма, който е най-широкоразпространената религия в Европа 
след християнството и религия на мнозинството в някои страни и региони на Балканите и 
Кавказ. Враждебността към Исляма след терористичните атаки в Съединените Щати, Испа-
ния и Англия през последните години разкрива дълбоко вкоренени предразсъдъци в повече-
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то Европейски общества. Някои от най-общо разпространените публични  изражения на това 
предубеждение са липсата на официално признание като религия, отказът на разрешение 
за строителството на джамии, неуспехът да се подкрепят съоръженията за мюсюлманските 
религиозни групи или общности и ограниченията на жени и момичета да носят шалове на 
главите си. 
Едно от най-типичните предубеждения срещу ислямистите е така наречената „несъвмести-
мост” с правата на човека. Липсата на демокрация и широко разпространените нарушения 
на правата на човека в много преимуществено мюсюлмански страни се цитира като доказа-
телство, без да се признава, че религията е само един от многото фактори, които могат да 
допринесат към недемократични правителства. 
Много предубеждения също така възникват от невежество за Исляма, който много хора 
свързват единствено с тероризъм и екстремизъм и политика на определени страни. Всъщ-
ност, Ислямът като повечето религии, проповядва толерантност, солидарност и обич към 
съгражданите си. 
  
Дискриминация базирана на сексуална ориентация
Хомофобията е антипатия към или омраза на гейове, лесбийки или хомосексуални хора, 
или начина им на живот или култура, или в общи линии на хора с различна сексуална ори-
ентация, в това число бисексуални и транс-сексуални хора. Въпреки че правните реформи в 
Европа стабилно заздравяват правата на човека на гейове и лесбийки, условията до голяма 
степен варират от градските условия, където открито живеят и работят хомосексуалисти 
и сформират граждански съюзи с относително малка трудност по отношение на селските 
райони и части от Източна и Централна Европа, където гейовете могат да се натъкнат на 
дискриминационни закони, тормоз и дори насилие от обществеността и властите. Много 
хора все още считат хомосексуалността за заболяване, психологическо нарушение или дори 
морален грях. Много други съзнателно или несъзнателно прилагат хетеросексуални норми 
към гейовете и лесбийките, като ги обвиняват, че не се съобразяват с видовете поведение, 
очаквани от „нормалните хора”. 

ВЪПРОС:  Използват ли децата, с които работите, хомофобски оскърбления, дори без 
да ги разбират?  Какво можете да направите, за да адресирате този език?

Дискриминация въз основа на инвалидност
Терминът „лице с увреждане” може да се отнася до много различни състояния: увреждането 
може да е физическо, интелектуално, сетивно или психо-социално, временно или постоянно 
и да е в резултат от заболяване, нараняване или да е генетично заложено. Хората с увреж-
дания могат да имат същите права на човека като всички останали хора. Обаче, по редица 
причини те често се изправят пред социални, законови и практически бариери, когато пре-
тендират за правата на човека на равноправна основа с другите хора.  Тези причини обикно-
вено произлизат от погрешни схващания и отрицателно отношение към самото увреждане.
Много хора имат погрешно схващане, че хората с увреждания не могат да са продуктивни 
членове на обществото. Главни сред отрицателните схващания са или, че хората с увреж-
дания са „повредени” или „болни” и се нуждаят от коригиране или оздравяване, или че са 
безпомощни и се нуждаят от грижи. 
Вместо това, положителното отношение разглежда увреждането като естествена част от 
човешкото многообразие, към което трябва да се подхожда с разумно адаптации, което е 
мярка предназначена да поощрява пълното участие и достъп и да дава право на дадено 
лице да действа от свое име (например, инвалиден стол, или повече време за изпълнение 
на дадено задание). Този положителен подход допуска, че обществото носи отговорност да 
приспособява хората с увреждания.
Социален модел на увреждане: Бариерите създадени от социалната и физическа околна 
среда, които възпрепятстват способността на лицата с увреждания да участват в общество-
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то и да упражняват правата си трябва да се отстранят. Това включва поощряване на поло-
жителното отношение и модифициране на физическите бариери (например, строителство 
на сгради, осигуряващи достъп до тях с инвалидни столове).
При спазването на този социален модел на увреждане, децата с увреждания сега се считат 
като деца „със специални нужди”. Социалните институции се задължават да вземат тези 
нужди под внимание и да се приспособяват към тях. Голяма част от децата с увреждания 
редовно посещават училище в наши дни. 
Терминът „деца със специални образователни нужди” също така покрива тези, които не ходят 
на училище по причини, които има вероятност да възпрепятстват цялостното им развитие и 
напредък. Училищата трябва да адаптират учебния си план, преподаването и организацията 
и/или да предоставят допълнителна подкрепа, за да помогнат на тези ученици да постигнат 
потенциала си. Тези развития са част от движението към включващо образование.2

ВЪПРОС: Как се обучават децата с увреждания във вашата страна? Какви разпоредби 
съществуват за деца със специални образователни нужди?

През декември 2006 г. Общото събрание на ООН прие първия международен договор за 
правата на човека на хора с увреждания, Конвенцията за правата на хората с увреждания 
(КПХУ). Европейският Съюз я подписа през март 2007 г., като я обяви за „първата всеобща 
конвенция за правата на човека на новото хилядолетие”:
Конвенцията определя уврежданията като елемент на човешкото многообразие и възхва-
лява приноса на хора с увреждания към обществото. Тя забранява пречките за участие и 
поощрява активното приобщаване на лица с увреждания към обществото. Дългосрочната 
цел на тази Конвенция е да промени начина, по който обществеността възприема хората с 
увреждания, като по този начин в крайна сметка се променя обществото като цяло.3

Образование за не-дискриминация
Обучителите признават необходимостта да се развие във всяко дете толерантно, лишено от 
дискриминация отношение и да се създаде учебна среда, която допуска и извлича ползи от 
многообразието вместо да го игнорира и изключва. Като част от това развитие, тези, които 
работят с деца, както и самите деца, трябва да осъзнаят собственото си дискриминационно 
поведение, както и това на други хора. Дейности, които насърчават ролевата игра и съпри-
частие да се помага на децата да развиват осведоменост и съпричастност, както и да разви-
ват издръжливост и самоувереност в деца, които проявяват дискриминация.

Европейски програми за борба с дискриминацията
Съветът на Европа е учредил различни органи и програми за борба с дискриминацията в 
Европа. Европейската Комисия срещу расизма и нетолерантността (ЕКРН), която е учреде-
на през 1993 г., редовно публикува изследвания за явлението расизъм и нетолерантност в 
държавите-членки на Съвета на Европа. Той също така организира кръгли маси с предста-
вители на гражданското общество и приема препоръки за обща политика, които се адреси-
рат към правителствата. 
Агенцията за основните права, независим орган на Европейския Съюз, учредена през 2007 
г.., предоставя компетентност на държавите-членки, които прилагат закони свързани с въ-
проси за основните права. В допълнение към това, той се стреми да повиши обществената 
осведоменост по въпроси на правата на човека и сътрудничество с гражданското общество.
Няколко европейски държави са учредили даден вид национален орган за равенство за бор-
ба с дискриминацията и поощряване на равенството и толерантността.

ВЪПРОС: Разполага ли вашата страна с публичен орган с мисия за борба с дискримина-
цията?

Съветът на Европа също така работи по въпроси свързани с повишаване на осведоменост-
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та посредством различни програми. През 2006-2007 г., Европейската младежка кампания 
„Всички различни – всички равни” изтъква три различни стойности: многообразието (чества-
не на богатството на различните култури и традиции), правата на човека и участието (като 
позволява на всички да вземат участие в изграждането на Европа, в която всеки има право 
да бъде самия себе си – да бъде различен и равен). Друга кампания на Съвета на Европа, 
която борави с дискриминацията срещу ромите е „Dosta!” (Доста!), което е ромска дума, коя-
то означава „достатъчно”. Тази кампания за повишаване на осведомеността има за цел да 
сближи хората, които не са роми с ромските граждани.
Въпреки това борбата с дискриминацията все още продължава и Съветът на Европа ще 
продължава целеустремено да я адресира.
 
Полезни ресурси

• Bellamy, Carol, La Situation des Enfants dans le Monde: UNICEF, 2004: www.unicef.org/
french/sowc04/fi les/SoWC_04_FR.pdf

• Етикеция за деца или как да станем приятели с всички: Хърватски съюз на асоциации 
за хора с физически увреждания (ХСАХФУ), Загреб, 2002.

• Декларация на Саламанка и рамка за действия за образованието на хора 
със специални нужди: ЮНЕСКО, Саламанка, 1994: http://unesdoc.unesco.org/
images/0009/000984/098427eo.pdf

• Tous les Enfants du Monde ont le Droit : Editions Fleurus Presse/ УНИЦЕФ, Франция, 2007.
• Titley, Gavan (Титли, Гаван), Работа на младежта с момчета и младежи като средство 

за предотвратяване на насилието в ежедневния живот, Съвет на Европа, 2003 г.
 
.....................................
Полезни уеб сайтове

• Съвет на Европа: www.coe.int
• ‘Всички различни – всички равни’: http://alldifferent-allequal.info
• Офис на Върховния комисар на ООН за правата на човека: www.ohchr.org/english/
• УНИЦЕФ: www.unicef.fr
• Bibliothèque Numérique pour le Handicap : http://bnh.numilog.com
• Декларация на ЕС – Обединени Нации: Конвенция за правата на хората с увреждания, 

2007 г.: www.europa-eu-un.org/articles/fr/article_6914_fr.htm
• Международна стандартна класификация на образованието (МСКО): ЮНЕСКО, 1997 

г.: www.unesco.org/education/information/nfsunesco/doc/isced_1997.htm

......................
Референции
1 Вижте Droits Partagés, des droits de l’homme aux droits de l’enfants: www.droitspartages.org
2 Вижте Международна стандартна класификация на образованието (МСКО): www.unesco.org/education/

information/nfsunesco/doc/isced_1997.htm
3 Вижте Декларация на ЕС – Организацията на обединените: Конвенция за правата на хората с увреждания: 

www.europa-eu-un.org/articles/fr/article_6914_fr.htm
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4. ОБРАЗОВАНИЕ И СВОБОДНО ВРЕМЕ
Единственият начин да се получи образование за демокрация е да се поднесе об-
разованието по демократичен начин. Ако се установи връзката, може да се оси-
гури добродетелен цикъл, който да улеснява по-добрия и по-разширен достъп до 
образование и оттам, до по-голямо зачитане за правата на човека. 

Реч от Мауд де Буер-Букичио Заместник Главен секретар на Съвета на Европа

Образованието само по себе си е основно човешко право. То е от съществено важно значе-
ние за развитието на човека, както и документ за постигане на и възползване от други права. 
Член 26 of Всеобщата декларация за правата на човека (ВДПЧ) гласи, че всеки човек има 
право на образование и че образованието трябва да бъде безплатно, поне що се отнася 
до началното и основното образование, което трябва да е задължително. Член 2 на Про-
токол № 1 на Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) гарантира правото на 
образование на всички хора. Гимназиите, професионалното обучение и университетското 
образование, които в днешна Европа все още са недостъпни за всички, трябва да са толкова 
широко достъпни, колкото е възможно.
Обаче, единствено свободният достъп до начално образование не се счита вече за доста-
тъчен, за да гарантира правото на образование.  Трябва да се отговори на три други изиск-
вания:

1. Равноправна възможност: Държавата трябва да гарантира не само равноправен дос-
тъп, но също така равноправни възможности за успех. Това означава, че някои деца 
може да се нуждаят от допълнителна помощ и специални условия. Глухите деца, напри-
мер, имат право на приемливи договорености, които да им помогнат да се научат, такива 
като езикът на знаците, слухови апарати и преводачи, когато е необходимо. Трябва да 
се направят подобни приспособления за всички деца със специални нужди, така че да 
могат да се включат в едни и същи училища с другите деца и да разполагат с равноп-
равни възможности за успех. Например, някои деца, такива като децата на пътуващите 
в някои европейски страни може да са лишени от правото си на образование, ако не е 
предвидено специално училищно обучение, пригодено към номадския начин на живот 
на родителите им.
Равноправието във възможностите за успех в образованието също така изисква да се 
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обърне внимание на други аспекти, като използването на майчиния език на детето, усло-
вия за изпълнение на домашните работи, достъп до книги, или каквато и да е свързана 
с обучението трудност. Обучението на майчин език не само благоприятства успеха в 
училищата, но съставлява също така и културно право. Неуспехът в училище не е ре-
шение за свързаните с образование трудности. Те трябва да се решат от добре обучени 
преподаватели способни да поднасят диференцирани учебни стилове и с не-препода-
вателски персонал като социални асистенти, посредници или психолози. Равноправната 
възможност в образованието играе ключова роля при борбата с бедността.

2. Качествено образование: Държавата трябва да гарантира равноправен достъп до ка-
чествено образование. Твърде често съществува двустепенна система, с един вид обу-
чение за елита с добре обучен персонал и висококачествена инфраструктура, и друг вид 
за бедните без необходимите технически и човешки ресурси. Трябва да се гарантира 
начално образование, което да е общо за всички до определена възраст, и, което поощ-
рява знанията и уменията, необходими за бъдещето. Но качественото образование не 
може да се ограничи до повишаване на материалните вложения в училищната система 
или увеличаване на ефективността на училищата. Както се определя от ЮНЕСКО,1 ка-
чественото образование трябва да се базира на свързания с правата на човека подход и 
да адресира нови сфери, в това число културното многообразие, многоезичието в обра-
зованието, мира и липсата на насилие, устойчивото развитие и жизнените умения.

3. Образованието за пълното развитие на човешката личност: образованието, на кое-
то имат право всички хора, е не само основата на грамотността и основните познания 
по аритметика. Всеобщата декларация за правата на човека открито гласи, че обра-
зованието трябва да бъде насочено към „цялостно развитие на човешката личност и 
засилване на уважението към правата на човека и основните свободи, да съдейства за 
разбирателството, търпимостта и приятелството между всички народи”. Конвенцията за 
правата на детето (КПД) допълнително разглежда вида образование, на което има право 
всяко дете:
„Подготовката на детето за отговорен живот в свободно общество, в духа на разби-
рателство, мир и толерантност, равенство между половете и дружба между всички 
народи, етнически, национални и религиозни групи и коренно население.”

Конвенция за правата на детето, Член 29 

Правото на образование е следователно също така правото на образование за правата на 
човека. Този холистичен възглед за образованието може да служи за официалното и не-
формалното образование, което се отнася до образователни програми извън официалната 
училищна система и често се предоставят от неправителствени организации. Двете форми 
се допълват една друга.
На някои деца може да им се стори странно, че образованието е право, но също така е и 
задължително. Те могат да разберат това изискване, ако могат да научат, че има деца, кои-
то не разполагат с достъп до училища и обмислят как това лишение може да се отрази на 
настоящият им и бъдещ живот. 
Свързан с този въпрос е въпросът за работата на децата. Докато възрастните имат „право 
на работа”, децата имат право на специална защита срещу прекомерна или опасна работа. 
Ходенето на училище се счита като главната „работа” на детето. Някои деца, обаче, трябва 
да работят, за да подкрепят оцеляването на семействата си и всички деца могат – и тряб-
ва – да помагат на семействата си. Много деца работят през лятото, за да печелят джобни 
пари, което може да е важен жизнен опит със стабилна обучителна функция. Децата, обаче, 
трябва също така да знаят, че законите ги защитават от малтретиране и от дейности, които 
са опасни или вредни за здравето им. Работата на детето не трябва никога да се намесва 
в правото им на образование или правото им да си почиват и играят (Конвенция за правата 
на детето, Членове 32 и 36). Децата могат да научат за експлоатирането на детския труд в 
миналото посредством истории или филми. По-големите деца трябва да научат за съвре-
менните форми на детския труд и да разберат разликата между подходящата работа за 
млади хора и експлоатацията.
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Предизвикателства към образованието през двадесет и първи век
и нова насоченост в образователните политики
През 1996 г. Комисия на ЮНЕСКО предоставя общите положения на главните противоречия, 
пред които е изправен светът и които засягат образоването:2

1. Противоречието между глобалното и местното
2. Противоречието между универсалното и индивидуалното
3. Противоречието между традицията и съвременността
4. Противоречието между духовното и материалното
5. Противоречието между дългосрочни и краткосрочни съображения
6. Противоречието между конкуренцията и равноправните възможности
7. Противоречието между извънредното разширяване на знанията и способността на хо-

рата да ги възприемат

Като стратегия, която може да помогне да се адресират тези предизвикателства, ЮНЕСКО 
определя „четири стълба” на научаването:

1. Да се научим да живеем заедно: Конкретно, това означава, че образованието трябва 
да заздрави в учащите се уменията и способностите, необходими за тях да приемат 
взаимозависимостта си сред другите хора: да управляват конфликти; да работят и пла-
нират с други общи задачи и общо бъдеще; да зачитат плурализма и многообразието 
(например, в половете, етническата принадлежност, религията и културата); да участват 
активно в живота на общността.

2. Да се научим да знаем: Това означава, че образованието трябва да помага на учащите 
се да придобиват документите на знанието: съществените учебни документи на комуни-
кацията и устното изразяване, грамотността, основните познания по аритметика и реша-
ването на задачи; да придобият широки общи познания и задълбочени знания в няколко 
сфери; да разбират правата и отговорностите; и най-важното да се научат как да се учат.

3. Да се научим да вършим: Образованието трябва да помогне на учащите се да придо-
бият професионални умения, социални и психологически компетентности, които ще им 
предоставят възможност да вземат уведомени решения за различните жизнени ситуа-
ции, да функционират в социалните и работни взаимоотношения, да участват в местни 
и световни пазари, да използват технологични документи, да задоволяват основните си 
нужди и да подобряват качеството на собствения си живот, както и този на другите хора.

4. Да се научим да бъдем: Образованието трябва да допринася към развитието на ли-
чността и да предоставя възможност на хората да действат с по-голяма автономия, пре-
ценка, критично мислене и лична отговорност. То трябва да е насочено към развитие-
то на всички аспекти на потенциала: например, паметта, разсъждаването, естетически 
усет, духовни стойности, физически способности и умения за общуване; здравословен 
начин на живот и наслада от практикуване на спорт и отдих; оценяване на собствената 
си култура; притежаване на етичен и морален кодекс; способност да говорим за себе си 
и да се защитаваме; издръжливост.

Тези образователни предизвикателства са мотивирали други международни организации да 
разработят нови стратегии, за да удовлетворят бъдещи задачи на образованието. Европей-
ският Съюз в Лисабонската си стратегия3 определя ключови компетентности за постигане на 
ефективно и добре обучено гражданство в Европа:

• Общуване на майчин език
• Общуване на чужди езици
• Математически компетентности
• Основни компетентности в науката и технологията
• Дигитална компетентност
• Умения за учене
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• Социални и граждански компетентности
• Усет за инициативност и предприемачество
• Културна осведоменост и изразяване.

Две ключови понятия се интегрират в европейските образователни политики: визията за 
учене през задачия живот в общество за учене. Идеята е общност, където на хората се 
предлагат различни възможности да развиват компетентността си по време на живота си. 
Съществува нарастващо признание, че в тези процеси официалното и неформалното обра-
зование имат взаимно допълващи се роли. Неформалното образование е в състояние да 
адресира по-широк обхват от теми и методологии. Неговите по-гъвкави похвати могат да 
предоставят грамотност и други умения на милиони деца и възрастни, на които се отказва 
достъп до системата на формалното образование или които са функционално неграмотни.

ВЪПРОС: Участвали ли сте някога в неформално обучение? Какво изпитахте? Как се 
различаваше то от формалното образование?
 
Правото на свободно време и игра
Играта е от такова значение за здравето и развитието на детето, че се признава като основ-
но право в Член 31 на Конвенцията за правата на детето. Според Международната асоци-
ация за правото на детето да играе, „играта … е основна дейност за развитието на потен-
циала на всяко дете … защото играта е начин да се научим да обичаме и да изобретяваме 
живота, а не просто начин за прекарване на времето.”4 На всяка възраст детето по време на 
игра разработва умения, упражнява тялото и въображението си и се ангажира в социализа-
ция от решаващо значение. Същият член на Конвенцията за правата на детето продължава 
като гласи, че детето има права „… на пълноценно участие в културния и творческия живот 
и (Държавите) трябва да насърчават предоставянето на подходящи и равни възможности за 
културна и творческа дейност, отдих и отмора.” 
Играта, културната и творческата дейност не са просто отдих и отмора. Тези дейности до-
принасят за развитието на автономността на детето и поощряват междуличностните и меж-
дукултурните умения на децата. Посредством играта и изкуството децата могат да изпитат 
ключови принципи на правата на човека, такива като уважение, достойнство, равноправие, 
интеграция, честност и сътрудничество. 
Спортът също така изразява социалните стойности на участие, сътрудничество, ангажира-
ност, усилия и положителна конкуренция. Обаче, за да се получат тези ползи от спорта, 
организаторите, както и децата, трябва съзнателно да ги използват за такива задачи и също 
така да осъзнават опасностите, които спортът може да включва за тях, особено, когато ста-
нат предимно конкурентоспособни.

Международни организации,
права на човека и образование

Програма на ЮНЕСКО ‘Образование за всичкиl’
Световният форум по образованието, проведен през 2006 г.  прие Рамката за действие от 
Дакар, новата световна стратегия за ”Образование за всички”, която трябва да се осъщест-
ви от ЮНЕСКО и правителствата през следващото десетилетие. Тази програма е насочена 
към грижите полагани в ранната детска възраст, качеството на образованието, премахване 
на неравенството на половете между момичета и момчета и подобряване на уменията за 
живот.

Съвет на Европа
Упражненията на Съвета на Европа за образованието се базират на Европейската културна 
конвенция. Има два главни сектора на Съвета, включени в образованието, Дирекцията за 
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образование в училище, извън училище и висше образование и Дирекцията на младежта 
и спорта. Дейността на Дирекцията за образованието в училище, извън училище и висше 
образование е насочена към качественото образование, политиките за съвременно образо-
вание, междукултурния диалог посредством обучение и образование за демократично граж-
данство.
Дирекцията за младежта и спорта разработва политически насоки и предприема програми за 
развитието на съгласувани и ефективни политики за деца и младежи на местно, национално 
и европейско ниво. Тя предоставя финансиране и обучителна подкрепа за международни 
дейности насочени към поощряване на детско и младежко демократично гражданство, учас-
тие, образование за правата на човека, социално сближаване и интеграция на младите хора. 
Младежкият сектор работи като европейски ресурсен център за неофициално образование.
Съветът на Европа също така поощрява спорта като средство за развитие на честна игра и 
толерантност сред хората и насърчава здравословния начин на живот и участие в спортни 
дейности. Например, в сътрудничество с Европейския Съюз Съветът разработи Ръковод-
ство за чист спорт, образователен пакет за училища и спортни организации.

...............................
Полезни ресурси

• Delors, Jacques (Делор, Жак),  Способността за учене: Нашето вродено богатство: Доклад 
до ЮНЕСКО на Международната комисия за образование за двадесет и първи век: пуб-
ликация на ЮНЕСКО, 1996 г.: www.unesco.org/delors/delors_e.pdf

• Препоръка на Европейския Парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за ключови-
те компетентности за учене през цял живот, Док.: (2006/962/EC), Официален вестник 
на Европейския Съюз, 2006 г.: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_394/
l_39420061230en00100018.pdf

 
......................................
Полезни уеб сайтове

• Съвет на Европа: www.coe.int
• Дирекция за младежта и спорта, Съвет на Европа: www.coe.int/youth
• Задействане на обучителната мрежа: www.eenet.org.uk
• Европейски Параолимпийски Комитет (EПК): www.europaralympic.org
• Европейска спортна харта: www.coe.int/t/dg4/sport/SportinEurope/charter_en.asp
• Футболът срещу расизма в Европа: www.farenet.org
• Международна асоциация за игри: www.ipaworld.org/home.html
• Да премахнем расизма от футбола: www.kickitout.org
• Право на образователен проект: www.right-to-education.org
• ЮНЕСКО: portal.unesco.org/education

......................
Референции
1 Вижте: ЮНЕСКО Мир и образование за правата на човека: www.portal.unesco.org/education
2 Delors,Jacques (Делор, Жак) Способността за учене: Нашето вродено богатство: Доклад на ЮНЕСКО на 

Международната комисия за образование на двадесет и първи век, публикация на ЮНЕСКО, 1996 г., p.16
3 Препоръка на Европейския Парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за ключовите компетентности за 

учене за цял живот, Док.: (2006/962/EО), Официален вестник на Европейския Съюз, 2006
4 ‘Декларация’ Международна асоциация за игри,1982 г.
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5. ОКОЛНА СРЕДА
Устойчиво развитие означава: развитие, което отговаря на нуждите на насто-
ящото, без да компрометира възможността на бъдещите поколения да посре-
щат собствените си нужди.

Комисия Брунтланд, 1987 г.

Хората представляват неразделна част от околната си среда и влиянието на околната среда 
върху всички аспекти на живота на хората, в това число правата на човека. Конференцията 
на Организацията на обединените по околната среда от 1972 г. официално признава взаи-
мовръзката между околната среда и правата на човека, като утвърждава, че „околната среда 
на човека, естествена и изкуствена, е от съществено важно значение за благоденствието 
му и за осъществяването на основните права на човекa – дори самото му право на живот”.1

Свързаните с околната среда права принадлежат към така наречената категория трето поко-
ление или колективни права. Това са права, които засягат по-скоро задачи общества или гру-
пи хора, отколкото просто отделни лица и включват правото на мир, на устойчиво развитие, 
на комуникация или споделяне на общото наследство на човечеството. Колективните права, 
такива като правото на здравословна околна среда, потвърждават, че правата на човека съ-
ществуват не само по отношение на лица в политическа и социална система, но така също и 
по отношение на всички хора, обединени като същества във взаимозависими системи, които 
се издигат над обсега на нациите държави. Например, глобалното затопляне засяга всички 
живи същества независимо от това в коя страна се намират те. Точно, както всеки човек 
трябва да зачита присъщата стойност на другите човешки същества, той трябва също така 
да зачита стойността на всички останали същества: животни, растения и екосистеми, в които 
съществуваме всички ние. 
Околната среда оказва едновременно положително и отрицателно влияние върху човешките 
права на хората. Тя играе съществена роля в осигуряване на човешкия живот, предоставяне 
на суровини за храната, индустрията и развитието ни. Свързаните с околната среда рискове, 
обаче, такива като прекомерна радиация, или замърсена питейна вода, могат също така да 
представляват заплаха за основното право на живот. Хората, изложени на замърсяване на 
почвата, въздуха или храната и водоснабдяването може да са предмет на нарушения на 
правата на човека, а така също лошо здраве, генетични увреждания, загуба на средства за 
преживяване и дори смърт. Много основни човешки права имат значителни свързани с окол-
ната среда размери: правото на здравеопазване, на безопасни и здравословни условия за 
работа, адекватни жилища и прехрана, на работа и подходящ жизнен стандарт.
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Свързани с околната среда въпроси в Европа
Европа е изправена пред главни свързани с околната среда проблеми, които оказват влия-
ние върху бъдещите поколения:

• Замърсяването на въздуха от тежката промишленост и изкопаемите горива оказва ди-
ректно влияние върху здравето на хората и всички живи същества.

• Промените на климата в резултат от глобалното затопляне и парниковия ефект могат да 
окажат влияние върху бъдещите поколения със суша, силни бури и загуба на обработ-
ваема земя. 

• Наличието на вода и качеството ѝ представляват главна загриженост.
• Съвременното масово потребление и домакински отпадъци оказват отрицателно влия-

ние върху околната среда, например прекомерното използване на частни коли, пластма-
сови пликове, опаковки и опаковъчни материали. 

• Генетично модифицираните организми (ГМО), чиито генетичен материал е изменен от 
представянето на модифициран ген, може да окажат дългосрочни последствия върху 
човешкото здраве, околната среда и устойчивото земеделие. 

Децата и околната среда
През 2004 г. Европейските министри приеха Плана за действие за околна среда и здраве на 
децата за Европа (ПДОСЗДЕ), който адресира свързаните с околната среда рискови факто-
ри, които най-силно засягат здравето на европейските деца. Този план за действие е насо-
чен към четири приоритетни за Европа регионални задачи:2

• Осигуряване на безопасно и адекватно хигиенизиране на водата
• Осигуряване на защита от наранявания и адекватна физическа дейност
• Осигуряване на чист външен и вътрешен въздух
• Цел за осигуряване на химически изчистена околна среда.

Повишаването на собствената осведоменост на децата и разбирането на околната среда и 
как свързаните с нея въпроси се отнасят към правата на човека е от критично важно значе-
ние за постигането на тези задачи. 

ВЪПРОС: Какви са главните свързани с околната среда въпроси в общността ви? Как 
могат децата да вземат активно участие в адресирането им?

Децата могат да играят активна роля в защитата и подобряването на околната среда. На 
персонално ниво, те могат да оценят и променят начина си на живот и как той се отразява 
на околната среда (например, запазване на ресурсите такива като вода и електричество, 
съхраняване на храната). На местно ниво те могат да участват в планове как да направят 
екологично благоприятни домовете, училищата и младежките си организации (например, 
използване на безопасни продукти, депониране на отпадъци, рециклиране на различни ма-
териали). Децата могат да оценят политиките и практиките на местните си, регионални и 
национални общности и да направят предложения за подобряването им. Те могат да се 
присъединят към кампании и глобални чествания, такива като Денят на Земята и Световния 
ден на околната среда.
Световният ден на околната среда, 5 юни, е определен от Общото събрание на Органи-
зацията на обединените през 1972 г. Той може да се чества по много начини, в това число 
улични митинги, паради с велосипеди, концерти на открито, състезания с есета и плакати в 
училищата, засаждане на дървета, полагане на усилия за рециклиране и кампании за почист-
ване. Всяка година Световният ден на околната среда има специална тема, такава като ‘Сто-
пяването на леда - гореща тема?’, ‘Не напускайте сухите земи!’ и ‘Зелени градове: план за 
планетата!’.3 Денят на Земята, 22 април, е координиран от Мрежата за деня на Земята, която 
работи съвместно с други организации за околната среда и правата на човека, например, 
Сиера Клуб и Амнести Интернешънъл, за генериране на публични действия посредством 
чествания и дейности в протест срещу злоупотребите с правата на човека и околната среда.4
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Устойчиво развитие
Сега живеем в Десетилетието на образованието за устойчиво развитие (ДОУР), обявено 
от Общото събрание на Организацията на обединените от 2005-2014 г. Какво означава 
„устойчиво развитие”? Комисията Брунтланд, която се сформира през осемдесетте години 
на миналия век, го определя като „развитие, което отговаря на нуждите на настоящето, без 
да компрометира способността на бъдещите поколения да посрещнат собствените си нуж-
ди.”5 Друг ключов международен документ за устойчиво развитие е Дневен ред 21, който 
бе представен на Срещата на високо равнище по проблемите на планетата Земя в Рио де 
Жанейро през 1992 г., и оттогава е приет от 172 правителства. Изпълнението на този под-
робен план за действие се извършва съвместно на глобално, национално и местно ниво 
от правителствата, НПО и международните организации и бе последвано от Срещата на 
високо равнище относно устойчивото развитие през 2002 г. Устойчивостта не е свързана 
единствено със съхраняване на природната среда, но също с научаването да се живее в 
почтителни взаимоотношения един с друг и със света около нaс. Така, че образованието за 
устойчиво развитие означава научаване за стойностите, поведението и знанието, които ще 
ни предоставят възможност да се развиваме сега, без да лишаваме бъдещите поколения от 
същата възможност.6

Децата могат да започнат да разбират дългосрочното влияние на действията на хората вър-
ху околната среда като изучават директно заобикалящите ги околности и след това разши-
ряват познанията си в глобален контекст. Ако, например, градският съвет реши да изгради 
път през зелена площ в града, децата може да загубят определено за тях за игра място и да 
наблюдават живота в природата, който тя съдържа. Единствено като се грижим и мислим за 
тези, които идват след нaс, можем да запазим планетата си в добро състояние за бъдещето.
Европейското бюро за околна среда, мрежа от близо 150 неправителствени организации за 
околна среда в Европа, работи за повишаване на осведомеността по въпроси свързани с 
устойчивото развитие в Европа и мобилизира населението и правителствата за непрекъс-
нато подобрение. 

Съответни документи за правата на човека
Съвет на Европа
Фактът, че Европейската Конвенция за правата на човека не споменава околната среда не 
трябва да ни изненадва. Тя е приета през 1950 г., когато малко хора са осъзнавали широко 
обхватните последици от влошаването на околната среда. Европейската Конвенция за пра-
вата на човека многократно споменава „икономическото благосъстояние на страната”, но не 
и екологичното му благоденствие. Подобно на това тя утвърждава значението на и „защитата 
на здравето”. Тя, обаче, не признава значението на здравословната околна среда при създа-
ването на здраво население, въпреки че се полагат усилия за благоприятни свързани с окол-
ната среда аспекти на правата на човека, признати от Европейския съд по правата на човека.7

 
Организацията на обединените
Както и при Европейската Конвенция, ранните свързани с правата на човека документи,  
такива като Всеобщата декларация за правата на човека и двете спогодби предшестват 
общата осведоменост за значението на околната среда и впоследствие не я споменават. 
Обаче, Конвенцията за правата на детето от 1989 г. не се позовава конкретно в Член 24.в 
в контекста на правото на детето на здравни грижи, като призовава правителствата да пре-
говарят със заболяванията и недохранването, в това число в рамките на първичното здра-
веопазване, посредством, наред с другите неща „използуват лесно достъпни технологии и 
доставят хранителни продукти и чиста питейна вода, вземайки под внимание опасностите и 
рисковете от замърсяване на околната среда”[.]
В допълнение към това Член 24.д призовава свързаното с околната среда образование за 
родители и деца да стане част от обучението за общо здравеопазване. Член 29.д включва 
сред задачите на качественото образование, на които всяко дете има право:

Развитието на чувството на уважение към природната среда.
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Постепенното признаване на правото на здравословна околна среда илюстрира как се раз-
вива рамката на правата на човека, като се признават, определят и в крайна сметка се шиф-
роват нови права в документите за правата на човека. Понастоящем редакционна комисия 
работи по изготвянето на конвенция за свързани с околната среда права. Това може да е дъ-
лъг и спорен процес, който включва консенсус за изграждане, консултация с правителства, 
междуправителствени и неправителствени организации.
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6. СЕМЕЙСТВО И АЛТЕРНАТИВНИ ГРИЖИ
Семейството е естествена и основна клетка на обществото и има право на за-
щита срещу обществото и от държавата. 

Всеобща декларация за правата на човека, Член 16.3

Конвенцията за правата на детето (КПД) признава семейството като естествена клетка, коя-
то най-добре защитава децата и осигурява условия за здравословното им развитие. Детето 
има право на грижи, сигурност и възпитание, което зачита личността и индивидуалността 
му. Член 3 на Конвенцията за правата на детето гласи, че главното внимание на родителите 
трябва да е насочено към зачитане на висшите интереси на детето. 
Всяко дете има право да познава и да бъде отглеждано от своите родители (Член 7). Конвен-
цията за правата на детето определя отговорностите за благосъстоянието на детето за ро-
дителите и държавата, като държавите се задължават да признаят, че първостепенна отго-
ворност за отглеждането и развитието на детето е на родителите (Член 5), и да предприема 
различни положителни мерки в подкрепа на родителите при изпълнение на това задължение 
(Член 18). Родителите също така носят главната отговорност за осигуряване на адекватно 
жизнен стандарт на детето, но ако не са в състояние да предоставят това и да се грижат за 
детето си, държавите носят отговорност да ги подпомогнат или да се намесят. (Член 27).
Родителите трябва да осигурят правилна насока и ръководство за детето по начин, който 
е съвместим със способностите му за развитие, т.е. да признаят, че, при израстването на 
детето, то ще разполага с по-голяма възможност да изразява мнението си по лични въпроси 
(Член 14). В съответствие с Конвенцията за правата на детето, родителите поемат ангажи-
мента да гледат на детето като на социално действащо лице, коeто притежава права само 
по себе си, а не е просто тяхна собственост.

Какво е семейството?
В допълнение към „традиционното” семейство на двама сключили брак родители и биоло-
гичните им деца, Европейците живеят в многообразие от семейни структури, такива като:

• Разширено семейство от няколко поколения
• Семейство с един родител, при което липсва единият от родителите, независимо дали 

поради развод, изоставяне, смърт или други причини
• Семейство осиновители или приемно семейство
• Преустроено нуклеарно семейство с доведен и биологичен родител и понякога с биоло-

гични и доведени сестри и братя 
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• Съжителство на семейни начала, когато две лица живеят заедно, без да са сключили 
брак

• Семейство с родители от един и същи пол
• Семейство съставено от деца и бабите и дядовците им.

Все повече и повече има вероятност децата да изпитат прехода между различни договоре-
ности за семеен живот и да живеят с един родител или с доведени родители. Обаче, във 
всички европейски страни най-малко две трети от децата все още прекарват по-голямата 
част от детството си като живеят като семейство с двамата си биологични родители. 
Независимо от това в каква семейна структура живее детето, и двамата родители носят 
взаимна отговорност да подкрепят и да се грижат за децата си, дори ако са разделени. Член 
18 на Конвенцията за правата на детето признава общата отговорност на двамата родители 
за отглеждането и развитието на детето. Няколко европейски правителства работят, за да 
подобрят политиките, които се грижат за нуждите на семействата и родителите, такива като 
отпуск по бащинство за бащите и грижи за деца на работещи родители. Предоставянето на 
равноправни възможности за деца, независимо от пола, статуса или семейната икономика, е 
от важно значение за оказване на подкрепа на семействата в родителските им отговорности.

Предизвикателства към европейските семейства
Семействата в Европа са изправени пред много предизвикателства:

• Работещи родители: все по-често и по-често и двамата родители работят. Дългото ра-
ботно време и конфликтът между работата и семейните отговорности създават много 
проблеми. Най-малко 10% от родителите в Европейския Съюз и 15% в новите държави-
членки на Европейския Съюз заявяват, че срещат трудности при изпълнение на семей-
ните им отговорности поради работа след работно време, като родителите на деца под 
тригодишна възраст срещат най-много проблеми в това отношение.1

• Домакинства с един родител: в общи линии около 80% от децата в Европейските страни 
живеят с двамата си родители. Обхватът, обаче, до голяма степен значително варира, 
от повече от 90% в Гърция и Италия до по-малко от  70%  в Обединеното Кралство. Тези 
цифри отразяват стабилно географско разпределение с по-малко от 9% от децата в Бел-
гия, Гърция, Италия, Португалия и Испания, които живеят с един родител, докато този 
процент се увеличава до 15% в Дания, Финландия, Норвегия и Швеция. Между 10 до 
15% от децата живеят с един родител в Австрия, Република Чехия, Франция, Германия, 
Унгария, Нидерландия, Полша и Швейцария.2

Съветът на Европа екстензивно адресира тези предизвикателства. През 2006 г. Комитетът 
на Министрите издава препоръка към държавите-членки за политика в подкрепа на пози-
тивното родителство. Тя определя позитивното родителство като „поведение базирано на 
висшите интереси на детето, което е насърчаващо, предлагащо възможности, без насилие 
и предоставя признание и ръководство, което включва определяне на граници за осигурява-
не на възможност за пълното развитие на детето.” Препоръката в допълнение към това се 
насочва към значението на:

• Позитивното родителство
• Обществените услуги в подкрепа на родителите
• Услугите за родители, изложени на риск от социално изключване
• Равновесието между работата и семейния живот
• Предоставяне на услуги за грижи за децата.3

Също така през 2006 г. Съветът докладва за позитивното родителство в съвременна Ев-
ропа, като набляга на ролята на родителите, както и на правилното третиране на децата и 
липсата на насилие при оглеждането им. (Вижте Тема 13: Насилие, страница 280.) Докладът 
очертава тези елементи, като най-важни за децата:

• Основни грижи: Посрещане на физическите нужди на децата (например за храна, сърдеч-
ност, подслон, хигиена, подходящо облекло и медицински грижи);

• Осигуряване на безопасност: Защита на децата от нараняване, както в, така и извън 
дома;



compasito

247

compasitocccccooooooooooooooooooooompasito

• Емоционална топлота: Осигуряване, че детето получава емоционална подкрепа и се чув-
ства ценено;

• Стимулиране:  Стимулиране на научаването на детето и интелектуалното му развитие 
посредством ангажиране с детето и поощряване на образователните му възможности;

• Ръководство и граници: Определяне на лимити и показване на детето как да се държи по 
подходящ начин;

• Стабилност: Последователно предоставяне на емоционална топлота и реакция от хора, 
които са важни за детето.4

Докладът потвърждава, че децата могат да бъдат разделени от родителите си поради раз-
лични причини: развод, заминаване на членовете на семейството поради пътуване или вой-
на, смърт на единия или на двамата родители, търговия с хора или изоставяне. Каквато и да 
е причината, такава раздяла дълбоко засяга децата, като излага на опасност благосъстоя-
нието, образованието и развитието им. По тази причина, децата имат право да останат при 
семействата си, освен в тежки случаи, където съдебен орган счита, че това е във висшите 
интереси на детето (Член 9).

ВЪПРОС: Основен принцип на Конвенцията за правата на детето е висшият интерес на 
детето. Но кой решава какво е най-доброто? Например, кой трябва да реши дали е във 
висшите интереси на детето да остане при некомпетентен родител? Другите членове 
на семейството? Детето? Държавата? Кой друг?

Не всеки родител, обаче, е в състояние да или желае да предостави позитивно родителство 
и не за всички деца може да е от полза да са със семействата си. Член 20 на Конвенцията 
за правата на детето гласи, че,
Дете, което е лишено временно или постоянно от неговата семейна среда или на което с 
оглед на неговите висши интереси не може да бъде разрешено да остане в тази среда, има 
право на специална защита и помощ, оказвана от държавата... [която трябва] да осигури 
алтернативни грижи за това дете.
Тези мерки се прилагат единствено в екстремни случаи. В много европейски страни сис-
темата за защита на децата и институциите за полагане на грижи за децата предоставят 
висококачествени условия за деца, изложени на риск. В някои страни, обаче, много деца се 
поставят в институции излишно и твърде дълго. Деца, които живеят извън семействата си и 
без родителски грижи са по-уязвими за дискриминация, малтретиране и експлоатация, както 
и на емоционално и социално увреждане поради липса на грижи. 
Трябва да се обърне по-голямо внимание на разпоредбите за полагане на алтернативни 
грижи за деца, и те трябва да включват неофициално и официално полагане на грижи от 
приемни семейства, грижи от близки и роднини и осиновяване. Необходими са също така ба-
зирани на общността социални услуги, такива като дневни грижи, образование за родители и 
домашна подкрепа за укрепване капацитета на двамата родители и разширените семейства, 
както и общностите, които се грижат за децата, чиито родители не са на разположение. 
В много градове в Европа има улични деца. Те са видими – живеят и работят по улиците – и 
все пак няма надеждни данни във връзка със идентичността и броя им, което изключително 
много затруднява властите при осигуряване на получаването им на жизненоважно здравео-
пазване или образование и предпазването им от нараняване. Те са същевременно невидими, 
защото много хора предпочитат да игнорират тази деца, които представляват физическото 
въплъщение на най-лошия вид провал в обществото ни. Проблемът е глобален и ескалиращ, 
причинен от бедността, дезинтеграцията на семействата, физическо и умствено малтретира-
не, изоставяне, пренебрегване и социални вълнения. Уличните деца са уязвими. Проституци-
ята, търговията с хора, престъпността, наркотиците, насилието на банди и дори полицейско-
то насилие са всички те реални рискове за много от тях; за други те вече са реалност.
Работа с деца по семейни въпроси
Когато се обсъждат семейни въпроси с деца, организаторите трябва да се въздържат от 
стереотипно поведение или очакване във връзка с различните семейни шаблони. Децата 
трябва да разбират и приемат всякакви форми на семейството и да развиват съпричастност 
и солидарност между тях. Важна цел е децата да научат за правата си в семейството, такива 
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като участие или липса на насилие.
Обсъждането на семейния живот може да доведе до конфликтни чувства у някои деца, осо-
бено тийнейджъри. Консултациите с родителите и полагащите грижи за децата лица могат 
да помогнат, освен в ситуации, където е установено домашно насилие по време на упраж-
ненията. В такива случаи е важно децата да разбират, че не носят отговорност за малтре-
тирането, в това число сексуалното насилие, и те трябва да се насърчават да споделят 
проблемите си с приятели и близки с тях възрастни в заобикалящата ги среда. (Вижте Тема 
13: Насилие, стр. 280.)
 
Съответни документи за правата на човека
Съвет на Европа
Член 8 на Европейската Конвенция за правата на човека защитава правото на всеки на 
„неприкосновеност на личния и семейния си живот, на жилището и на тайната на кореспон-
денцията” от държавна намеса. Това право подчертава значението на защита на семейния 
кръг, социалната клетка, която отглежда повечето деца до навършването им на пълнолетие.
Ревизираната Европейска социална харта в Член 16 защитава правата на децата като чле-
нове на семейството:

„Семейството, което е основна клетка на обществото, има право на подходяща 
икономическа, правна и социална защита на семейния живот за осигуряване на 
пълноценното си развитие”.

Съществуват други конвенции на Съвета на Европа, които защитават правата на децата, 
ако са родени извънбрачно, или, когато са осиновени. Правата на децата и висшите им ин-
тереси в правните производства са гарантирани в Европейската Конвенция за упражняване 
на правата на детето.

Обединени Нации
Всеобщата Декларация за правата на човека обявява, че „Семейството е естествена и ос-
новна клетка на обществото и има право на защита срещу обществото и от държавата.” 
(Член 16). Декларацията определя семейството като една от специалните области на живот, 
в която всеки човек има право на защита от закона срещу произволна намеса или посегател-
ства (Член 12). Тя дава на всеки „право да сключи брак и да образува семейство” (Член 16). 
Декларацията не дефинира семейството, термин, който през двадесет и първи век може да 
определи много различни комбинации освен традиционното семейство от двама родители 
и генетичните им деца.
Конвенцията за правата на детето дори в по-голяма степен подчертава значението на се-
мейството, като декларира в Преамбюла си, че то е не само основната клетка на общество-
то, но също така „естествена среда за израстването и благосъстоянието на всичките му 
членове и особено на децата”, и препоръчва семейната среда за „пълното и хармонично 
развитие” на личността на детето.
Конвенцията съдържа подробни разпоредби за децата, които са разделени от семейството 
си по различни причини, насърчава повторното събиране на семействата, и признава, че в 
някои случаи е във висшите интереси на децата да са разделени от семейства, които не мо-
гат или не полагат адекватни грижи за отглеждането на децата (Членове 9, 10, 20, 21 и 22). 
Родителите на децата, обаче, са от първостепенно значение. От държавата се изисква „да 
зачита отговорностите, правата и задълженията на родителите или в зависимост от случая 
на членовете на по-голямото семейство или общността” (Член 5). Значението на семейството 
при определяне на идентичността на детето се признава в Член 7 и в присъщото право на де-
тето „да познава и да бъде отглеждано от своите родители” (Член 7). На родителите се дава 
първостепенната отговорност за отглеждането, развитието и финансовата подкрепа на дете-
то, следвайки принципа, че „и двамата родители носят обща отговорност за отглеждането и 
развитието на детето” (Членове 18 и 27). Обаче, когато родителите не могат да предоставят 
адекватни грижи за децата си, държавата се задължава да ги подпомогне (Член 18.2).
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Както във Всеобщата декларация за правата на човека, Конвенцията за правата на детето 
забранява „произволна или незаконна намеса в неговия личен живот, семейство, дом или ко-
респонденция, нито на незаконно посегателство срещу неговата чест и репутация” (Член 16). 
В допълнение към това, детето има право на образование, което насърчава „развитието на 
чувството на уважение към родителите на детето, към неговата собствена културна иден-
тичност, език и стойности” (Член 29.в).
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 7. РАВЕНСТВО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ
Обучителите трябва да признаят собствените си полови стереотипи и да раз-
крият дали преподавателските им методи, езика и взаимодействието им с мом-
чета и момичета отразяват равенството между родовете, което те се стре-
мят да изразят. 

Какво е равенство между половете?
Съставлявайки важен въпрос, свързан с правата на човека, равенството между половете оз-
начава еднакво овластяване и участие, както за мъжете, така и за жените, във всички сфери 
на публичния и частен живот. Това не означава, че двата пола са едни и същи, а по-скоро, 
че имат равни права и достойнства. Както при всички права на човека, за равенството между 
половете трябва да се води борба, то трябва да се защитава и насърчава.
В продължение на повече от сто и петдесет години, движението за еманципация на жените 
е било насочено към елиминиране на широкоразпространената дискриминация, изпитвана 
от повечето жени и към постигане на по-равноправно участие на мъжете и жените в живота 
на общността. В резултат на това, животът на повечето европейски жени и мъже в наши 
дни значително се различава от този преди един век. Ключовите области за постигане на 
напредък за жените са:

• Равноправен достъп до образование
• Жените все повече и повече навлизат в трудовия пазар
• Икономическия статус на жените
• Разпределяне на работата в дома и грижите за децата
• Културата на младежта
• Културата на младежта
• Нови информационни и комуникационни технологии. Въпреки, че е постигнат значителен 

напредък по отношение на равенството между половете и свързаното с него поведение, 
все още в Европа съществуват редица пречки, на които се натъкваме в ежедневния си 
живот.

Какво е пол?
Полът и родът не са едно и също нещо. Полът е биологически факт. Почти всички хора се 
раждат в един от двата биологически разгранични типа: момиче или момче. Родът, от друга 
страна, е социално състояние. Както обяснява Световната здравна организация (СЗО):
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‘Пол’ се отнася до биологически и физиологически характеристики, които определят мъжете 
и жените. ‘Родът’ се отнася до социално изградени роли, поведение, дейности и атрибути, 
които дадено общество счита за подходящи за мъжете и жените.
За да го определим по друг начин: ‘Мъж’ и ‘жена’ са категории на пола, докато ‘мъжки’ и ‘жен-
ски’ са категории на рода.1

Някои примери от характеристиките на пола:
• Момичетата имат менструация, докато момчетата нямат;
• Момчетата имат тестиси, докато момичетата нямат;
• Жените могат да кърмят бебета, докато мъжете не могат;
• След пубертета повечето момчета развиват по-голяма мускулатура от момичетата. 

Някои примери на характеристиките на рода:
• В Европа, жените печелят значително по-малко пари от мъжете за сходна работа;
• В много страни, момичетата танцуват повече, докато момчетата играят повече футбол;
• В цял свят жените и момичетата извършват повече домакинска работа от мъжете и мом-

четата;
• Момчетата по-често страдат от телесни наказания от момичетата.

Съставлявайки важна част от идентичността и индивидуалността на човек, ролите на родо-
вете се формират посредством социализацията. В наши дни, не само семейството, учили-
щето и работното място оказват влияние върху такава социализация, но също така и медии-
те, в това число новите информационни технологии, музиката и филмите. И традиционните, 
и такива нови сили на социализация служат, за да запазят и предадат родовите стереотипи. 
Равенството между половете далеч не е реалност в Европа
Традиционните полови стереотипи остават дълбоко вкоренени в европейската култура и 
се проявяват в ежедневната практика. В резултат на това, мъжете и жените все още имат 
неравноправни възможности. Брита Лейон, бивш Министър за демокрацията и младежта в 
Швеция, илюстрира в презентация как това неравенство представлява реалност сред мла-
дежите в Европа:

• Младите мъже печелят приблизително 20% повече от младите жени;
• При съжителство на млади мъже и жени, жените извършват два пъти повече домакинска 

работа от мъжете;
• Много малко млади бащи вземат отпуск по бащинство в страни, където това е възможно.2

Мъжете продължават да вземат участие в много повече ключови решения от жените. Въпре-
ки няколко насърчителни мерки, участието на жените в политиката е все още много ниско: 
в Европа едва 21% от парламентаристите са жени, които варират от 4.4% в Турция до 45% 
в Швеция.3 Тъй като мъжете заемат ключовите роли в политиката, във финансовия свят и в 
медиите, те са в състояние да определят политическия дневен ред и публичния дискурс. В 
общи линии, мъжете продължават да се считат като човешка норма и стандарт на изпълне-
ние.

Полови стереотипи
Много институции на обществото подсилват традиционните полови стереотипи. В медиите, 
например, жените предимно се явяват като предмет на действие, като жертви и полагащи 
грижи за дома, докато мъжете обикновено се описват като съзидателни, силни, умни, и пъл-
ни с инициативност. Докато медиите изтъкват мъжката сила и постижения, жените, дори 
постигналите успех жени, обикновено първо се оценяват по външния им вид. По този начин, 
медиите, които включват телевизията, радиото, учебниците, детските книги, списания, фил-
ми и много форми на електронна комуникация, запазват и предават стереотипите за мъжете 
и жените. 
Както при медиите, семейството, училищата и заниманията през свободното време също 
така носят отговорности за подсилване на половите стереотипи. Неотдавна проведено про-
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учване показва, че учителите по-често оценяват момчетата позитивно, ако са динамични, 
агресивни, самостоятелни, изследователски настроени и конкурентоспособни, докато мо-
мичетата често получават положителна обратна връзка, ако са послушни, любезни, мили, 
пасивни и позитивни към общността..4 Тъй като такива полови стереотипи
главно се сформират в училищните години, много момичета се обезсърчават да предприе-
мат самостоятелни действия, от участие в състезания и от ангажирането им в публичната 
сфера.5 Момичета, които не отговарят на стереотипните очаквания може да се окажат пред-
мет на критика, остракизъм и дори насилие.
Традиционните полови стереотипи могат да наранят момчетата, както и момичетата. Стере-
отипните мъжки очаквания за сила и конкурентоспособност често влизат в противоречие с 
ежедневните очаквания от момчетата, такива като да живеят в типични семейни структури, 
безработицата на мъжете или нарастващото присъствие на жените в публичната сфера. 
Такива противоречия могат да объркат развитието на половата идентичност на момчетата. 
Момчета, които не се вписват в типичните мъжки стереотипи, могат да страдат от подиграв-
ки, изолация и дискриминация.

ВЪПРОС: До каква степен се съобразява общността ни с традиционните полови стере-
отипи? Как засягат тези стереотипи живота на децата? А вашия живот?

Базирано на пол насилие
Базираното на пол насилие е термин, който може да се използва, за да нарисува всякаква 
форма на насилие, независимо от това дали то е физическо, сексуално, психологическо, 
икономическо или социокултурно, което оказва отрицателно влияние върху физическото или 
психологическото здраве, развитие и идентичност на лице и което е резултат на базирано-
то на пол неравенство, което експлоатира различията между мъже и жени, между мъже и 
между жени. Базираното на пол насилие може да засегне, както мъжете, така и жените, но 
то непропорционално засяга жените и момичетата, и, следователно, базираното на пол на-
силие, често се опростява по отношение на концепцията „насилие срещу жени”.
Базираното на пол насилие съществува във всяка страна и преминава през границите на 
културата, класите, образованието, етническата принадлежност и фон. Например, статис-
тиката показва, че 12% до 15% от момичетата и жените в Европа се натъкват на насилие в 
домовете си всеки ден6. Подигравките и сексуалният тормоз към жените често присъстват в 
различна жизнена среда, в това число образователните институции и работните места. 
Обаче, разбира се, базираното на пол насилие засяга също така и мъжете. Например, мом-
чета и мъже, които не практикуват традиционните „мъжки добродетели” са изправени пред 
подигравки и насилие. Подобно на това, гейове и лесбийки също често се подлагат на фи-
зическо и вербално насилие, особено в училищата, където  децата и младите хора откриват 
сексуалността. 
Базираното на пол насилие поставя сериозни пречки пред равенството между жени и мъже 
и е нарушение на правата на човека. Действия на базирано на пол насилие в общи линии 
се извършват от лица, които често са близки на жертвите. Държавните институции, обаче, 
играят ключова роля и носят отговорност за реагиране по отношение на жертвите и като 
работят към предотвратяването на всички форми на базирано на пол насилие. Един от най-
важните документи за права на човека в работата за постигане на тази цел е Конвенцията 
на Организацията на обединените за премахване на всички форми на дискриминация срещу 
жените (КПВФДЖ) на която, понастоящем, са страна 185 държави.
Според Организацията на обединените, „Конвенцията предоставя основа за реализиране 
на равенството между жени и мъже посредством осигуряване на равен достъп за жените до, 
и равноправни възможности в политическия и публичния живот – в това число правото за 
гласуване и да бъдат избирани – както и образование, здравеопазване и трудова заетост. 
Държавите – страни по Конвенцията, изразяват съгласие да предприемат всички подходящи 
мерки, в това число законодателни и временни специални мерки, така че жените да могат да 
се радват на всички свои човешки права и основни свободи.”7
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Какво е полово образование?
Половото образование, особено, ако адресира, както момичета, така и момчета, може да е 
положителна сила за създаване на равенство между половете в съвременното общество. 
То има за цел да промени ролите, които момичетата и момчетата, жените и мъжете играят 
в частния и обществен живот. Като намалява половите стереотипи, половото образование 
подпомага децата при изграждането на истинско гражданско равенство, където мъжете и 
жените живеят във взаимоотношения на сътрудничество и с взаимно уважение едни към 
други.
Половото образование започва с полова осведоменост. Това означава признаване на отри-
цателното влияние на половите стереотипи и адресиране на неравенството, което възник-
ва от тях.8 Резултатът от половото образование за момичета е по-голяма самоувереност, 
самочувствие, независимост и ангажираност в публичната сфера. Резултатът за момчета 
е преодоляване на страха от провал, научаването да са по-малко агресивни, да станат по-
общителни и отговорни и да се ангажират повече в частната сфера. 
Важна функция на половото образование е да се направи различие между фактите и вярва-
нията или мненията. Анализирайки истории или собствените си дейности, децата могат бър-
зо да приемат за нормално, че момичетата могат да са с момчешко поведение, а момчетата 
може да са чувствителни и уязвими. Всички деца трябва да приемат себе си като комплексни 
и уникални личности с широк обхват от характерни черти. Стереотипите и строгите полови 
очаквания могат да попречат на индивидуалното развитие и реализацията на пълния потен-
циал, както на момичетата, така и на момчетата.
Половото образование е текущ процес, който не може да се ограничи до конкретни обра-
зователни дейности. Обучителите трябва да избягват половите стереотипни дейности от 
ранно детство и да насочват към това, че момичетата и момчетата разполагат с едни и същи 
възможности за участие и взаимодействие във всяка една дейност. Момичетата трябва да 
се насърчават да се съревновават в академични дейности и спорта, докато момчетата тряб-
ва да участват в грижовни дейности. И двата пола трябва да се насърчават да участват във 
всички видове дейности, например в хорове, драма и танци, дърводелство, готвене, туризъм 
и шахмат. Момичетата трябва да получават положителна обратна връзка за постиженията 
си, а момчетата за това, че полагат грижи и проявяват солидарност.
Друга важна цел на половото образование е да помага на децата да признаят социалната 
стойност на традиционните женски дейности, такива като майчинството и характеристики 
като полагане на грижи, внимание, сътрудничество и толерантност. Това признание трябва 
да доведе до истинско партньорство между мъже и жени, което е ключова цел на половото 
образование. По този начин, децата научават, че различният принос на мъжете и жените 
към семейството и обществото, е еднакво важен и че, както мъжете, така и жените имат 
равни права и отговорности.
За да са ефективни в половото образование, обучителите трябва да признаят собствените 
си полови стереотипи и да отразят дали учебните им методи, езика и взаимодействието с 
момчета и момичета отразяват равенството на половете, което те се стремят да предадат.

Съответни документи за права на човека
Съвет на Европа
Съветът на Европа признава равенството между жените и мъжете като основно човешко 
право. Член 14 на Европейската конвенция за правата на човека декларира, че „Упражня-
ването на правата и свободите, изложени в Конвенцията, следва да бъде осигурено без 
всякаква дискриминация, основана на пол, раса, цвят на кожата, език, религия, политически 
и други убеждения.…”. Този член предвижда основата за екстензивни действия за организа-
цията. Отговорният орган трябва да е Инициативният комитет за равенство между жените и 
мъжете (ИКРЖМ), който провежда анализи, проучвания и оценки, определя стратегии и по-
литически мерки и, където е необходимо, приема решения за подходящи правни документи.9

Посредством усилия за повишаване на осведомеността и кампания като „Спрете домашното 
насилие срещу жените”10, Съветът на Европа активно адресира базирано на пола насилие. 



254254

compasitocccooooooooooooooooooooompasito

Програмата на Съвета „Изграждане на Европа с и без деца” е насочена към различни форми 
на сексуално малтретиране на деца: кръвосмешение, порнография, проституция, търговия с 
хора и сексуално насилие на равноправни.11

Организацията на обединените
Първият правно обвързващ международен документ, забраняващ дискриминацията сре-
щу жени и принуждаващ правителствата да предприемат стъпки в полза на равенството 
за мъже и жени е Конвенцията за премахване на всички форми на дикриминация срещу 
жени (КПВФДЖ)12. От влизането ѝ в сила през 1981, Конвенцията за премахване на всички 
форми на дискриминация срещу жени изчерпателно адресира основните права на жените 
в политиката, здравеопазването, образованието, правото, имуществото, брака и семейните 
отношения. Страни, които са ратифицирали или са се присъединили към Конвенцията са 
законно обвързани да приложат разпоредбите ѝ на практика. Те са също така задължени да 
предават национални доклади най-малко на всеки четири години за мерки, които са пред-
приели, за да се съобразят с договорните си задължения. От 2000, отделни жени или групи 
жени могат да подават оплаквания за нарушения на права в Комитета за премахване на дис-
криминацията срещу жените, който може да предприема изследвания в случай на сериозни 
или системни нарушения.

ВЪПРОС: Вашата държава страна ли е на Конвенцията за премахване на всички форми 
на дискриминация срещу жени? Ако е така, кога е предала последния си доклад? Предали 
ли са някои групи „независим доклад”, предлагайки алтернативни мнения на тези на пра-
вителството? Опитайте се да установите!

През 2000 г., Организацията на обединените лансираха задачите за развитие на хилядоле-
тието,13 едната от които е да се „елиминира неравенството между половете в началното и 
средното образование за предпочитане да 2005 г., и на всички нива до 2015 г.”. Тази програ-
ма е валидна за Европа, където равноправният достъп до образование и пълно участие на 
момичета в свързаните с вземане на решения процеси все още не е реалност.
Конвенция за правата на детето
Член 2 на Конвенцията за правата на детето утвърждава, че правата, предвидени в Конвен-
цията, трябва да се осигурят без каквато и да било дискриминация, в това число пола на 
детето. Член 18 има за цел да установи по-балансирана роля на родителите в семейството 
и полагането на грижи за детето, като гласи, че „и двамата родители носят обща отговорност 
за отглеждане на децата си и трябва винаги да имат предвид какво е най-добре за детето 
им”.
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gender/whatisgender/en
 

......................
Референции
1 Вижте ‘Какво имаме предвид под „пол” и „род”?’ www.who.int/gender/whatisgender/en
2 Lejon,Britta (Лейон, Брита) цитирана в Åkerlund,Pia (Акерлунд, Пиа), Силата на момичетата: Компилация от 

конференцията за равнопоставеността между родовете: Шведски национален съвет за младежки дела, 
Стокхолм, Стокхолм, 2000 г.

3 Свързани с пола неагрегирани статистически данни за участието на жени и мъже при вземане на полити-
чески и публични решения в държавите-членки на Съвета на Европа, Инициативен комитет за равенство 
между жени и мъже (CDEG), Док. CDEG (2006) 15: Съвет на Европа, 2006 г.

4 Thun, Eva (Тан, Ева), Стереотипи на рода в училище, Феминистки уеб портал Hírnők (Хирнок), Унгария, 2002 
г.

5 Поощряване на равнопоставеността на половете в училищата, окончателен доклад на група специалисти  
EG-S-GS (2004) RAP FIN, Съвет на Европа, 2004 г.

6 Кампания на Съвета на Европа за борба с насилието срещу жени, в това число домашното насилие, спра-
вочен материал:  Съвет на Европа, 2006 г.

7 www.un.org/womenwatch/daw/cedaw
8 Да превърнем правата в реалност, Семинари за осведоменост за рода: Амнести Интернешънъл, 2004 г., 

стр. 61 9  Вижте Равенство между жени и мъже: www.coe.int/T/e/human_rights/equality
10 Вижте Спрете домашното училище срещу жените: www.coe.int/t/dc/campaign/stopviolence/default_en.asp
11 Вижте Сексуално насилие за деца… увредени за цял живот: www.coe.int/t/transversalprojects/children/

violence/sexualAbuse_en.asp
12 Вижте Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация срещу жени: www.un.org/

womenwatch/daw/cedaw
13 Вижте  Задачи на ООН за развитие за хилядолетиетоs: www.un.org/millenniumgoals



256256

compasitocccooooooooooooooooooooompasito

8. ЗДРАВЕ И БЛАГОДЕНСТВИЕ
„Здравето е също така икономически и политически въпрос.”

Здравето е основно право на човека. Правото на здраве включва равноправен достъп за 
всички членове на обществото до здравеопазване, здравословна храна, чиста вода, свър-
зани с хигиенизиране социални услуги и услуги за душевно здраве. Правото на здраве е 
главно взаимосвързано с други права на човека, в това число правото на социална сигур-
ност, правото на отдих и отмора, и особено правото на адекватно жизнен стандарт. От една 
страна, нарушенията на правата на човека могат да са със сериозни здравни последствия 
(например, вредни традиционни практики, търговия с хора, изтезания и нечовешко и унизи-
телно третиране, насилие). От друга страна, стъпките за зачитане, защита и осъществяване 
на правата на човека оказват положително влияние върху здравето на хората (например, 
забрана на дискриминация, адекватен жизнен стандарт, образование).
Здравето е също така икономически и политически въпрос, защото неравенството и бед-
ността са в основата на болестите и заболяванията. Съобразно Доклада за световно здраве 
от 2005 г., екстремната бедност е първостепенна причина за смъртността в цял свят.1 По 
този начин, задачите, определени в доклада, които адресират бедността във всичките ѝ 
форми, имат за цел да разчупят съществуващия порочен цикъл на бедност и лошо здраве.2

ВЪПРОС: До каква степен засягат дискриминацията и бедността здравето на децата, 
с които работите?

Децата имат право на специална защита, за да се осигури, че те извличат полза от тези 
права в този повратен период от развитието си. Защитата на правото на децата на добро 
здраве включва превантивни грижи и здравно образование, както и рехабилитация и защита 
от малтретиране и експлоатация.

Здравни въпроси за европейските деца
Няколко здравни въпроса са предизвикателство към правата на човека и благосъстоянието 
на европейските деца и младежи: 

Заразни болести
Децата се нуждаят от защита срещу заболявания от всякакъв вид. Тази защита започва 
с майчинското и детското здравеопазване, правилното хранене и имунизация, други прио-
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ритети включват контрол върху туберкулозата, борба  с разпространяването на заболява-
нията, устойчивост на антибиотици, адресиране на нови болести и здравно образование. 
Децата, които са жертви на сексуална експлоатация могат да се заразят със СПИН или други 
полово предавани заболявания.

Душевно здраве
Здравето не е чисто физически и медицински въпрос. Между 10% и 20% от младежите в 
Европейския регион се счита, че имат един или повече душевни или поведенчески пробле-
ми3. Нарушенията на душевното здраве на деца и младежи оказват сериозно влияние върху 
начина им на мислене, начина, по който се чувстват и действат. Докато дете може да се роди 
с умствени увреждания, те могат също така да се появят в резултат от негативни жизнени 
преживявания. Децата, които страдат от липса на грижи, като са свидетели на ежедневни 
семейни конфликти или са жертви на физическо или психологическо насилие, дискримина-
ция или подигравки в училище също често страдат от ниско самочувствие и показват ниска 
успеваемост в училище. В развитите страни най-разпространените умствени нарушения са: 
смущения на вниманието, тревожно разстройство, депресия, нарушения в храненето (ано-
рексия и булимия), самонаранявания, наркотици или злоупотреба с алкохол, насилие, де-
пресия или дори самоубийство. Около 4% от децата между 12 и 17-годишна възраст и 9% 
от 18-годишните страдат от депресия, като я превръщат в едно от най-преобладаващите 
нарушения с широко вариращи последствия4. В повечето случаи деца с психо-социални на-
рушения се нуждаят от някакъв вид психологическо лечение, но обучителите им също могат 
до голяма степен да им помогнат. Оказването им на специално внимание, интеграцията и 
подкрепяща обучителна среда могат да им помогнат да решат проблемите си и да развият 
социалните си способности. 

Затлъстяване
Свръхтеглото е най-разпространеното детско увреждане в Европа: около 20% от всички 
деца са със свръхтегло, а една трета от тях са със затлъстяване. В няколко страни от Запад-
на Европа, затлъстяването възниква при около 10% в началото на осемдесетте години на 
миналия век до около 20% до края на деветдесетте години. В централните и източноевро-
пейските страни се установяват малко по-ниски проценти в тази връзка.5

Едно от най-големите предизвикателства за общественото здравеопазване през двадесет 
и първи век, затлъстяването носи особени опасности за децата. В няколко области в южна 
Европа, едно на всеки три деца е със свръхтегло. Предвижданията са, че до 2010 г. едно 
на всеки десет деца, или десет процента от общото население, ще са със затлъстяване при 
общо петнадесет милиона затлъстели деца и юноши. Затлъстелите деца са с много по-го-
лям риск да развият диабет тип 2, като страдат от хипертония, срещат трудности със съня 
и развиват психо-социални проблеми. Освен това повечето затлъстели деца остават със 
свръхтегло при навършване на пълнолетие и развиват по-сериозни заболявания, които в 
крайна сметка подронват качеството им на живот и продължителността на живота им. 
Като признава, че затлъстяването е главна заплаха за общественото здраве, Регионалният 
офис на Световната Здравна Организация за Европа го определя като приоритетна област 
за работа в близките няколко години. Министерска конференция през 2006 г. си постави за 
цел да повиши осведомеността за проблема в региона и политическата ангажираност за 
преодоляването му.6

За да се справят със затлъстяването, децата се нуждаят от ежедневни физически упражне-
ния и здравословни диети, които включват плодове, зеленчуци, зърнени храни и избягване 
на месо, мазнини и захар.

Алкохол, наркотици и тютюнопушене
Неотдавнашното увеличение на потреблението на алкохол от младежи на все по-млада 
и по-млада възраст е тревожна тенденция в много държави-членки на Европейския Съюз, 
като почти 30% от 15-годишните отчитат редовната му употреба.7 Алкохолът се свързва със 
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смъртта на 55,000 младежи в европейския регион всяка година, като един от всеки четири 
смъртни случая на млади европейци на възраст от 15 до 29 години се дължи на алкохола. 
Процентите за тютюнопушенето все още са високи в повечето европейски страни. Все пове-
че и повече деца пушат и то на ранна възраст. Около 80% от възрастните пушачи са започ-
нали да пушат преди да навършат осемнадесет години и статистиката сочи, че ежеседмично 
пушачите съставляват 11–57% от момчетата и 12–67% от момичетата на петнадесетгодиш-
на възраст, като повечето от тях пушат всеки ден. Докато повече момчета, отколкото моми-
чета пушат на петнадесетгодишна възраст в Източна Европа, обратното важи за северните 
и западни части на региона.8

 Повече от 50% от всички деца са изложени на вторичен дим, както в домовете си, така и в 
друга затворена среда като превозни средства, училище и други публични места. Излага-
нето на децата на тютюнопушене е пряко свързано със сериозни дихателни здравословни 
проблеми, такива като астма и нарушено функциониране на белите дробове, които могат 
да започнат в детството и да продължат цял живот. Около 80% от пълнолетните пушачи са 
започнали да пушат преди да навършат 18 години и статистиката сочи, че в дадени страни 
пропорцията на 15-годишните, които пушат най-малко веднъж седмично възлиза на 57% от 
момчетата (в Източна Европа) и 67% за момичетата (главно в северните и западните части 
на Европа).9

Нарастваща „нормализация” или „банализация” на употребата на наркотици и алкохол из-
глежда оказва влияние върху свързаните с отношение и потребление шаблони. Изследва-
нията показват тенденция към по-широка толерантност и дори одобрение на интоксикацията 
сред младите европейци.10

Увреждания и специални нужди
Терминът увреждания покрива широк обхват състояния, от средни до сериозни увреждания, 
които са очевидни сами по себе си (например, слепота, глухота, умствена изостаналост, 
неспособност за придвижване). „Специални нужди”, термин, който се отнася до по-леки със-
тояния, които може да не са директно очевидни или дори идентифицирани, докато детето не 
навърши училищна възраст, включват неспособност за учене и свързани с това поведенчес-
ки увреждания. Около 20% от населението на света е засегнато от увреждания, пряко или 
косвено, като членове на семейството и полагащи грижи за хора с нарушения лица.
В течение на дълъг период от време в историята деца с увреждания са били скривани от 
обществото като са поставяни в големи институции. Обаче, отношението и политиките се 
променят, за да признаят, че деца с увреждания получават най-добри грижи като живеят със 
собствените си семейства, получават подкрепа от общността и посещават общообразова-
телни училища с всички други деца. Децата с увреждания трябва да се третират по същия 
начин като всички други деца, за да могат да израснат като част от семейството и да развият 
отношения на доверие с родителите, братята и сестрите, роднините и приятелите си. 
В миналото се е считало, че децата с увреждания се нуждаят от „коригиране”, „медицински 
модел”, който да се насочи към това, което те не могат да направят и да се опита да го ком-
пенсира с поредица от лечения. Такъв подход, обаче, не признава, че подобно на всички 
останали деца, децата с увреждания са активни, емоционални и персонални малки човешки 
същества, със свои собствени индивидуални способности и личност, които имат нужда да 
са част от семейството и по-широкото общество. По този начин, те трябва да разполагат 
със същите възможности да се ангажират в семейството и живота на общността, като всяко 
друго дете и да се развият до пълния си потенциал. 
Със сигурност много деца с увреждания изискват екстензивно медицинско лечение в про-
дължение на задачия си живот и съществена подкрепа за учене, на които всяко дете има 
право. Цялостното здраве, обаче, на дете с увреждания включва емоционално и психоло-
гическо, както и физическо здраве. Семействата на такива деца се нуждаят от услуги, които 
да им предоставят възможност да се грижат за децата си с увреждания във всекидневния 
семеен живот. 
Отношението към уврежданията, обаче, бавно се променя. От една страна, неотдавнашен 
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доклад на УНИЦЕФ показва, броят на децата, идентифицирани с увреждания в централна и 
източна Европа се е увеличил три пъти от началото на деветдесетте години на миналия век, 
което показва по-голямо признание и допускане на уврежданията, а не огромно увеличение 
в броя на хората с увреждания. Въпреки това нарастващо признание „специализираното 
образование” е все още преобладаващия и общ подход на политиката в този регион.11 Спе-
цифичните мерки за подкрепа за деца с увреждания могат да са много уместни и добре обо-
сновани. За съжаление, в Източна Европа „специалното образование” понякога погрешно се 
използва и води до сегрегация. 
Вижте също така обсъждането на дискриминацията срещу хора с увреждания в тема 3, Дис-
криминация, стр. 224.

ВЪПРОС: Разполагат ли децата, с които работите, до достъп до добро здравеопаз-
ване? Ако не, как засяга то живота и развитието им? Какво трябва да стане, за да се 
осигури, че те се ползват от това свое основно право на човека?

Здравно образование
Крайната цел на здравното образование е да осигури позитивно отношение и практики. Де-
цата могат да разберат, че носят отговорност за здравното си състояние като индивиди и 
членове на семействата си и по-разширените общности. С по-добро здраве те могат да по-
добрят собствения си живот, както и този на другите. 
Ефективното здравно образование предоставя на децата образователен опит, който насър-
чава разбирането, положителното отношение и здравословни практики за цял живот свърза-
ни с критически здравни въпроси. Те включват емоционално здраве и положителен образ за 
себе си; зачитане и полагане на грижи за човешкото тяло; физическа годност; осведоменост 
за вредна пристрастеност като алкохол, тютюнопушене и приемане на наркотици; позитивно 
хранене и безопасни сексуални отношения. Сексуалното образование е от ключово значе-
ние за тийнейджърите, като им помага да развият осведоменост за здраво тяло и да се 
пазят от нежелана бременност, предавани по полов път заболявания и сексуално насилие. 
Обучението от връстници е особено подходящо и ценно в здравното образование. Наличи-
ето на различни спортни съоръжения за всички в училищата и общността е главен фактор 
за поощряването на децата да се грижат за здравето си през живота си. Включващото и 
подкрепящото образование може да предостави ефективна помощ за деца, които страдат 
от свързани с душевно здраве увреждания. 

Съответни документи за правата на човека
Съвет на Европа
Европейската социална харта (ревизирана) се отнася до здравеопазването екстензивно в 
Член 11, който предвижда, че всеки има право да извлече полза от мерки, които му пре-
доставят възможност да се радва на най-високия възможен постижим здравен стандарт. 
Член 13 гласи, че „Всяко лице без адекватни ресурси има право на социална и медицинска 
помощ”.

Организацията на обединените
Здравето е основно човешко право, признато в Член 25.1 на Всеобщата декларация за пра-
вата на човека, който свързва здравето с адекватно жизнен стандарт:

Всеки човек има право на жизнен стандарт, включително прехрана, облекло, жилище, 
медицинско обслужване и необходимите социални грижи, което е необходимо за под-
държане на неговото и на семейството му здраве и благосъстояние. Той има право 
на осигуряване в случай на безработица, болест, инвалидност, овдовяване, старост 
или други случаи на лишаване от средства за съществуване по независещи от него 
причини. 

Същият член също така призната правото на децата на „особени грижи и подпомагане”. 
Това право допълнително се разработва в няколко международни документа за правата на 



260260

compasitocccooooooooooooooooooooompasito

човека, като Член 12 на Международния пакт за икономически, социални и културни права 
(МПИСКП).
Конвенцията за правата на детето (КПД) описва правата на детето на здравеопазване от 
много различни перспективи.

• Член 3, който установява принципа за висшите интереси на детето, конкретно споменава 
здравеопазването и безопасността по отношение на институциите, услугите и съоръже-
нията, отговорни за грижите за децата.

• Член 13, който заявява правото на детето „да търси, получава и предава информация и 
идеи от всякакъв вид” се тълкува от някои като включващ правото на здравно образова-
ние, в това число информация за възпроизвеждане и сексуалност.

• Член 17 признава важната роля и отговорност на средствата за масова информация при 
поощряване на физическото и умствено здраве на децата.

• Член 23, който адресира правата на деца с недостатъци подчертава значението на дос-
тъп до здравеопазването, превантивните мерки и социалната интеграция за физическо-
то и умствено здраве на детето.

• Член 24 е най-категоричното изявление за правото на детето на здравеопазване и задъл-
жението на държавата да го предостави. Той потвърждава
… правото на детето да се ползва от най-високия достижим стандарт на здраво-
словно състояние и от здравните услуги за лечение на заболяванията и за възста-
новяване на неговото здраве. Държавите - страни по Конвенцията, се стремят да 
осигурят никое дете да не бъде лишено от правото си на достъп до такива здравни 
услуги. 

Член 24 също така признава съществените фактори, които допринасят за здравето, такива 
като питателна храна, чиста питейна вода и изцяло естествена околна среда. Той подчерта-
ва значението на здравното образование, както за децата, така и за родителите им.
Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация срещу жени (КПВФДЖ) по-
твърждава в Член 12, че жените и момичетата имат различни здравни нужди от тези на 
мъжете и момчетата, особено в сферата на репродуктивното здраве. 
Въпреки, че Конвенцията за правата на хора с увреждания (КПХУ) не създава нови права, тя 
подчертава и разработва правата на деца с увреждания не само на физическо здравеопаз-
ване, но също така и на приемливо жилищно настаняване, участие и образование, които са 
от съществено значение за развитието и благосъстоянието на децата.

................................
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9. МЕДИИ И ИНТЕРНЕТ
Съветът на Европа препоръчва… последователна информационна грамотност 
и учебна стратегия, която е благоприятна за предоставяне на възможност на 
децата и стажантите им да използват по най-добрия възможен начин информа-
цията и комуникационните услуги и технологии…

Съвет на Европа, Препоръка на Комитета на министрите REC (2006) 121

 
Медиите станаха толкова важни в обществото ни, че понякога ги наричат „четвъртата власт” 
по аналогия с трите традиционни видове власт в демокрацията: законодателната, изпълни-
телната и съдебната. Някои хора се позовават на Интернет блоговете като на петата власт, 
тъй като те все повече и повече се конкурират с традиционните медии при повдигането на 
въпроси и служат като „надзорни инстанции или пазители”. Въпреки, че тези подсилени сили 
на медиите могат да служат, за да увеличат участието и повишат достъпа до информация, 
те също така съдържат присъщи опасности, особено за децата. Обиграни технически уме-
ния, които предоставят на децата достъп до информация, могат да ги направят уязвими към 
онлайн рискове.
Член 19 на Всеобщата декларация за правата на човека установява свободата за изразява-
не за всички, в това число правото да се получава и споделя информация и идеи с всички 
средства. Член 13 на Конвенцията за правата на детето определя това право на децата. 
Други международни договори и повечето национални конституции разработват това право 
и гарантират свободата на пресата, а така също налагат определени лимити на пресата, 
за да защитава правото на хората на уединение и репутация. Два допълнителни члена на 
Конвенцията за правата на детето установяват правата на децата да получават и споделят 
информация (Член 13) и да получават безопасна, надеждна и разбираема информация от 
средствата за масова информация (Член 17). Това поставя отговорност за медии, че подна-
сяната от тях информация насочена към децата, трябва да е подходяща и ясно определена.

ВЪПРОС: Как влияят медиите върху децата, с които работите? Какви са положителни-
те им въздействия? А някои отрицателни такива?

Медиите, информационната и комуникационната технология играят централна роля в жи-
вота на децата в наши дни. Децата седят часове наред да гледат телевизия, но прекарват 
дори все повече и повече време онлайн, като използват умения, които бързо копират от 
връстниците си. Децата използват онлайн документи, за да играят, да си чатят, да блогват, 
да слушат музика, да качват снимки на самите тях и да търсят други хора, с които да общу-
ват онлайн. Тъй като съществува реална празнина между медийната грамотност на децата 
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и тази на възрастните, повечето възрастни имат слабо понятие какво вършат децата им 
онлайн и как го правят. 
Този виртуален свят може да предложи на децата едновременно възможности и капани. Из-
ползването на електронни, дигитални и онлайн медии има многобройни положителни ефек-
ти върху развитието на децата: то е занимателно, образователно и социализиращо. То, оба-
че, има също така потенциала да уврежда децата и общностите в зависимост от това как се 
използва. Този виртуален свят може да оформя живота на децата толкова мощно, колкото и 
истинският живот, с прилагане на същия натиск да се приспособят към него, да е пригоден 
за тях и да имат много приятели.
Излагането на средствата за масова информация, особено телевизията, има отрицателно 
въздействие, което тревожи родителите и обучителите и да бъде излаган на много проуч-
вания:

• Време, прекарано пред телевизора: съществуват ясно определени доказателства, че де-
цата, които прекарват повече време пред телевизора, показват по-лоши резултати в учи-
лище, докато децата, чиито семейства използват електронни и печатни медии проявяват 
тенденция да се справят по-добре в училище.2

• Насилие: Как свързаният с насилието предмет засяга децата, независимо дали идва от 
телевизията, филмите или видео игрите? Прави ли ги по-агресивни? По-нечувствител-
ни? Оказва ли пречистващ ефект? Оказват ли тези ефекти въздействие върху всички 
деца или единствено при по-уязвимите деца и само в определен контекст?

• Консуматорството: Рекламирането в различните му форми се обвинява за манипулиране 
на децата и посредством тях на родителите им, да купуват определени хранителни про-
дукти (често свързвани с епидемията за затлъстяване), дрехи и дори свързани с почист-
ване продукти за дома или колите и пътувания!

• Стереотипи: Медиите се обвиняват за прославяне на социални стереотипи, особено ро-
дови роли и етнически характеристики.

В отговор на тази загриженост, някои страни забраняват излъчването на реклами по време 
на  детски програми. Някои страни са установили ‘вечерен час’, преди който не могат да се 
излъчват изпълнени с насилие и порнографски изображения програми. Родителите в някол-
ко държави могат да закупуват филтри, за да попречат на децата си да гледат определени 
програми. В новия технологически контекст на мобилни телефони, многобройни телевизион-
ни канали и Интернет, обаче, повечето от тези мерки не са ефективни. 
Все повече и повече интерактивни медии, такива като Интернет и мобилните телефони 
представляват допълнителни опасности за децата: децата могат да предоставят лични дан-
ни, които могат да се използват за нежелано рекламиране и осигуряват възможности за 
онлайн хищници. Децата понякога използват безнадзорна онлайн среда, за да изпращат 
жестоки послания и унизителни снимки на други деца. ‘Кибертормозът’ е лесен и особено 
вреден, защото онлайн малтретирането от този вид е главно анонимно.

Правото на информация срещу правото на защита
Медиите повдигат свързани с правата на човека въпроси, както за правото на децата на 
защита, така и за правото на децата на информация. Например:

• Достъп и неравномерността му. Достъпът до Интернет е неравномерен и по всяка веро-
ятност поражда неравенство сред децата от различен социален произход. Как може да 
се адресира и преодолее това „дигитално разделяне”?

• Нежелани форми на съдържание и контакт. Неотдавна проведени проучвания показват, 
че повечето от половината млади хора на възраст от девет до деветнадесет години поне 
веднъж седмично са гледали порнография онлайн и повечето от тях неумишлено. Някои 
от тях са „възмутени” или „притеснени”, тъй като те са също така изпълнени с друго не-
желано съдържание като снимки с насилие или враждебно настроени към определена 
група хора сайтове. Как трябва да се справим с това? До каква степен цензурирането 
на достъпа на децата компрометира правото им на информация? или друго право на 
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изразяване?
• Нова Интернет и медийна грамотност. Децата обикновено се считат – и са считани от 

възрастните - като по-големи експерти от родителите си в използването на Интернет, 
като по този начин придобиват самочувствие и социален статус в семейството. Въпреки 
това, на повечето деца им липсва опитност и преценка за адекватна оценка на онлайн 
съдържанието или източници, като търсят и третират информация или я използват, за да 
си комуникират. Как могат образователните инициативи да адресират различните нужди 
от медийна грамотност на децата и възрастните?3

ВЪПРОС: По какъв начин сте развили използването на Интернет и медиите, така че да 
могат децата да разполагат с максимален достъп до информация и учене? Как защита-
вате тези деца от неподходящ материал и експлоатация посредством Интернет?
 
Медийно образование
Един отговор на тези въпроси е да се образоват децата да станат по-критични и обиграни 
медийни потребители и комуникатори. Медийното образование има за цел да накара всички 
деца – и всички граждани, ако е възможно – да осъзнаят значението и мощта на медиите. 
Похватите на медийното образование карат децата да осъзнават това, което виждат и как 
то може да ги засегне. Например, децата могат да се помолят да броят актовете на насилие, 
които гледат за определен период от време, да анализират убедителните стратегии на ре-
кламите или да обмислят различните начини за поднасяне на една и съща информация, за 
да разбират как могат да се създадат различни усещания за действителността.
През последните 50 години има три значителни тенденции в медийното образование:

• Подходът на „ваксинацията”, който имунизира децата спрямо въздействието на медиите;
• Подходът на критичния ум, който има за цел да разработи в децата критична преценка 

към негативното съдържание на медиите;
• Подходът на декодирането, който счита медиите като крайно необходими за разбиране 

на съвременния свят и се опитва да помогне на децата да разберат икономическото и 
социално съдържание на производството и потреблението на медиите и похватите за 
декодиране на послания.4

В последователността на тези подходи може да се открие промяна във възприятието на де-
тето като медиен потребител, придвижване от детето като уязвим предмет към детето като 
участващ гражданин.
С разработката на нови информационни и комуникационни технологии, особено Интернет, 
се разработват също така изгодите и рисковете от лесния достъп до тези медии. Интернет 
е фантастично средство за достъп до всички видове информация и комуникация от разстоя-
ние.  Няма гаранция, обаче, че информацията, която се предоставя, е истина или че комуни-
кацията не е направена със злонамерени задачи.
По този начин, медийното образование трябва да е в унисон като разработва критични уме-
ния у децата и разбиране на този могъщ документ. Медийното образование също така има 
за цел да направи децата по-добри комуникатори на идеите си, като предоставя възмож-
ности за използване и научаване на различни медии, в това число предпечатна подготовка, 
радио и телевизионни програми, уеб сайтове и блогове. Медийното образование, обаче, е 
също така е от решаващо значение за възрастни, които работят с деца. Родители, учители и 
други педагози трябва да инвестират време и енергия, за да научат за и да наблюдават как 
децата им си комуникират и живеят заедно.
Съветът на Европа прави следната препоръка по отношение на медийното образование:
Като осъзнава риска от вреда от съдържанието и поведението в новата информационна и 
комуникационна среда, която може не винаги да е незаконна, но която е в състояние небла-
гоприятно да засегне физическото, емоционалното и физиологическото благосъстояние на 
децата, такива като онлайн порнография, изобразяване и възхваляване на насилие и само-
нараняване, унизителни, дискриминационни или расистки изражения или застъпничество 
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за такова поведение, подтикване (подготовка към извършване на неправомерни действия), 
малтретиране,  издебване и други форми на тормоз…[Съветът на Европа] препоръчва дър-
жавите членки да разработят … съгласувана информационна свързана с грамотност и обу-
чение стратегия, която да е благоприятна за насърчаване на децата и стажантите им, за да 
могат те да използват по най-добрия възможен начин информационните и комуникационни 
услуги и технологии…5

Медийният отдел на Съвета на Европа има проект как децата, родителите и обучителите 
им да придобият познания и умения, необходими за „информационното общество”. „Наръч-
ник за Интернет грамотност:  Ръководство за родители, учители и младежи”, публикация на 
Медийния Отдел предоставя съответна обща информация и справочни материали за тази 
комплексна мрежа от информация и комуникация.6

Съответни документи за правата на човека
Съвет на Европа
Европейската Конвенция за правата на човека гарантира на всеки правото да получава и 
разпространява информация и идеи без намеса на държавните власти (Член 10). Това пра-
во се отнася за децата, както и към възрастните, с това изключение, че децата имат право на 
защита от експлоатация и излагане на неподходящи видове изпълнени с насилие и порно-
графия медии. Европейската Конвенция за правата на човека признава това, като включва 
сред задълженията и отговорностите, които съпътстват това право „защитата на здравето 
или морала”. Тя, обаче, не уточнява как и от кого се определя понятието „неподходящи”. 
Член 9 на Конвенцията за киберпрестъпления се отнася до правонарушения свързани с 
детската порнография и гласи, че държавите-членки трябва да приемат „законодателни и 
други мерки, необходими за инкриминирането на различните специфицирани използвания 
на компютри, включващи детска порнография”. 

Организацията на обединените
Правото на информация е основно право на човека, заложено в Член 19 на Всеобщата де-
кларация за правата на човека:
Всеки човек има право на свобода на убеждение и на изразяването му; тази свобода включ-
ва правото безпрепятствено да се придържа към своите убеждения, както и правото да тър-
си, да получава и да разпространява информация и идеи чрез всички средства и без оглед 
на държавните граници. 
Разбира се, когато е била съставяна Всеобщата декларация през 1948 г., никой не е мислил 
за Интернет като един от медийните канали. Дори до 1989 г., когато Общото събрание на 
Организацията на обединените е приело Конвенцията за правата на детето, използването 
на Интернет от общото население, много по-малко деца, е било немислимо. Интересно е, 
обаче, че Конвенцията за правата на детето разделя свободата на мнения и изразяването 
им и свободата на информация в три отделни члена, като подчертава значението на всяка 
от тях: Член 12 гарантира правото на детето на изразяване на свои собствени възгледи и, че 
тези възгледи трябва да се вземат под внимание; Член 14 гарантира правото на детето на 
свобода на мисълта, съвестта и религията. 
Член 13 съдържа главното изявление за правото на детето на свобода на изразяване на 
мнение и информация:
Детето има право на свобода на изразяване на мнение. Това право включва свободата да 
търси, получава и предава информация и идеи от всякакъв вид независимо от границите в 
устна, писмена, печатна форма или под формата на изкуство, или чрез каквито и да са други 
информационни средства по избор на детето. 
Този член, обаче, не предоставя на детето неограничен достъп до информация. В противо-
вес на него са определени предпазни мерки, такива като защита от експлоатация (Членове 
19 и 36), по-конкретно сексуална експлоатация (Членове 19 и 34).
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Конвенцията също така признава способността за развитие и постигане на зрялост на де-
тето, така че това, което може да е неподходящо за дете в начално училище, може да е 
приемливо за млад човек. Като при много свързани с права въпроси, свободите често са в 
противоречие със защитите в тази сфера и изискват обмисляне и договорености. Във всеки 
случай, обаче, висшите интереси на детето трябва да са решаващият фактор, който да се 
взема под внимание.
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10. УЧАСТИЕ
За възрастни, както и за деца, развитието на такава култура за участие може да е 
мощно упражнение за демокрация.

Участието е както съществен принцип на правата на човека, така и работна практика за 
гражданство за всички хора. Утвърждаването на правото на децата да участват е един от 
ръководните принципи и най-прогресивни иновации на Конвенцията за правата на детето 
(Вижте Глава І, стр. 21 за обсъждане на Конвенцията за правата на детето).
Конвенцията за правата на детето изразява няколко различни аспекта на правото на детето
да участва:

• Правото да изразяват възгледите си по всички въпроси, отнасящи се до тях, като на тях 
следва да се придава значение, съответствуващо на възрастта и зрелостта на детето 
(Член 12)

• Свобода на изразяване на мнение, в това число правото да търси и получава безпри-
страстна информация от всякакъв вид (Член 13)

• Свобода на мисълта, съвестта и религията (Член 14)
• Свобода на сдружаване (Член 15)
• Правото на достъп до информация и материали от различни национални и международ-

ни източници (Член 17)
• Правото да участва в културния живот на общността (Член 31).

Защо е важно участието на децата?
Най-важната предпоставка за значимо участие е, че възрастните трябва да зачитат спо-
собността на децата да вземат участие в решенията и да ги признават като партньори. Де-
мократични партньорства възникват по-скоро, отколкото традиционните взаимоотношения, 
изградени на силата на възрастните и контрола им върху децата. В противен случай, участи-
ето на децата е просто символично: децата могат да изразят мнението си, но не упражняват 
влияние върху факта дали или как се използва приносът им. 
Същността на участието е добре обяснена от модела на „Стълбицата на участие”1. Roger 
Hart (Роджър Харт) описва осем-етапна стълбица на участие. Първите три етапа са манипу-
лацията, декорацията и символичното участие, фалшивото средство на участие, което може 
да компрометира задачият процес. Различните форми на участие включват ‘Възложения и 
информиран’ етап, в който на децата се определят специфични роли и свързания с „консул-
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СТЪЛБИЦА НА УЧАСТИЕ

Примери

Източник: Таблицата е адаптирана от Hart, Roger (Харт, Роджър): Участие на децата от символично участие до гражданство: Изсле-
дователски център Иноченти на УНИЦЕФ, 1992 г., Флоренция.

Децата набелязват проблем в училище. 
Инициирайте проект, за да го разрешите 
и убедете възрастните да го осъществят.

Предприети
от децата,

споделени реше-
ния с възрастни

С
тепени на участие

Децата оформят свой собствен учили-
щен вестник или радио програма.

Предприети
и направлявани

от децата

Децата се молят да участват в планира-
нето на спортна площадка.

Предприети
от възрастни,

споделени реше-
ния с деца

Децата се консултират от кмета на гра-
да за определен въпрос; мненията им се 
приемат сериозно.

Консултирани и 
уведомени

Група деца се организира да извърши 
определена работа в общността, но те 
са уведомени за целта й, и се чувстват 
собственици по въпроса.

Възложена задача 
и уведомени

за нея

Определени деца се избират от всички за 
дискусионно табло без съществена под-
готовка и без консултация с връстниците 
си.

Символично
участие

Н
еучастие

Децата пеят и танцуват на дадено съби-
тие, но имат малка представа за какво 
става дума.

Декорация

Децата се организират да участват в по-
литическа демокрация, като носят поли-
тически плакати.

Манипулация
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тацията и уведомяването” етап, на който децата дават съвети за програмите, ръководени 
от възрастните и разбират как мнението им ще засегне резултата. Най-напредналите етапи 
са ‘Предприетото от възрастни’ участие, и споделен с деца процес за вземане на решения, 
както и ‘Инициирани и ръководени от деца’ проекти, в които възрастните се появяват един-
ствено в подкрепяща, консултативна роля. Този последен етап предоставя на децата въз-
можност за вземане на съвместни решения, съуправление и споделена отговорност с деца 
и възрастни, като те предоставят достъп един на друг до информация и извличане на поука 
от жизнения си опит.
Успешното участие не се ограничава до единичен проект, а е текущ процес, който допринася 
за изграждане на култура на участие в околната среда на децата: в семейството, в училище, 
в институциите, които полагат грижи за тях, в системата на здравеопазването, в общността 
и в обществото. За възрастните, както и за децата, развитието на такава култура на участие 
може да е мощно упражнение за демокрация. Произлязлото в резултат на това разбиране 
на правата на човека и насърчаването на активното гражданство извличат полза за цялото 
общество. 

Как да упражняваме участието с деца
Първо и преди всичко участието на децата се нуждае от среда, която да го насърчи. Децата 
се разкриват, когато усещат, че това, което казват, е от значение и, когато разбират целта 
на участието си. Тъй като децата мислят и се изразяват по различен от възрастните начин, 
процесите на участието им трябва да се изграждат на конкретни въпроси и опит, както и на 
ситуации от реалния живот, и варират по сложност въз основа на способността на детето за 
развитие. Начални упражнения в тази насока могат да са консултации и проучвания на об-
щественото мнение по различни въпроси под ръководството на възрастните. Планирането, 
изпълнението, управлението, упражняването на мониторинг върху и оценяването на програ-
ми са по-развити начини за участие. Предприети от деца проекти, изследвания, самопред-
ставяне, представляване или съуправление с възрастни на организации и институции са 
високо образователни и силни преживявания за по-големи деца. 

ВЪПРОС: Кой решава какъв вид участие е подходящ за деца на различни нива на зрялост? 
Как се взема такова решение?

Процесите на смислено участие разработват широк обхват умения и компетентности. Де-
цата получават нова информация, научават за правата си и опознават гледните точки на 
другите посредством активно слушане. Като сформират и изразяват мнението си, те подо-
бряват комуникацията, критическото мислене, организационните си и жизнени умения. Те 
усещат, че могат да осъществят реална промяна.
За да се постигне култура за правата на човека в Европа, осъществяването на участието 
на децата е текуща мисия. Най-голямата бариера за това е вкорененото отношение на въз-
растните. Следователно са необходими изграждане на капацитет за деца и възрастни във 
връзка с правата на човека, правата на децата, подпомагане, етични практики и изследва-
ния. Всички хора, които работят с и за деца трябва да интернализират основните принципи 
на участието на децата и да разработят качества да ги улесняват, подкрепят и поощряват. 
Политическата и персонална ангажираност е от съществено важно значение. Въпреки че 
изграждането на култура на участие изисква човешки и финансови ресурси, резултатите си 
заслужават положените усилия. 

Примери на добра практика
Добри примери за успешно участие на деца могат да се видят в цяла Европа.
Семейство: Участието на децата може да започне у дома, като много малки деца играят 
роля във вземането на семейни решения. Деца участници в конференцията на Съвета на 
Европа за „Изграждане на Европа с и за деца” докладват:
Успешно участвахме във вземането на решения в семействата си за това … как бихме иска-
ли да прекараме свободното си време, да избираме какво искаме да ядем, понякога дори да 
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избираме в кое училище … да се запишем, как да разделим домакинските задачи в семей-
ството, как да решим семейните проблеми, как да организираме семейните мероприятия.2

Училище: Училищата могат да бъдат важни модели за добро участие. Определянето на учи-
лищни правила заедно или възлагането на децата да оформят декорацията и да поддържат 
в ред класната си стая могат да са добри начални точки, които също така да помогнат на 
децата да се идентифицират с училищната среда. Обаче, училищните съвети и детските 
парламенти са само валидни упражнения за участие, ако им се възложи вземането на ре-
ални решения. Децата могат също така да участват в адресирането на училищни проблеми, 
такива като малтретиране, изолация или други форми на училищно насилие. Инициативите 
на децата да оформят вестник, да произвеждат радио програма или Интернет страници, да 
организират клубове, фестивали или кампании, са също така важен принос към демократич-
ния училищен живот.3

Дейности в свободното време: Извънучилищните програми за деца могат да предоставят на 
децата преживявания, които показват, че участието им може да направи нещата различни. 
НПО, неофициални местоположения, улични програми, фестивали, Интернет и нови медий-
ни платформи предлагат различни възможности за упражняване на демокрация. Извънучи-
лищните дейности често могат да са в допълнение към училищни проекти.
Уязвими деца: Участието е особено важно и от съществено значение за уязвими деца. На 
децата, които живеят в бедност или в институции, често им липсват дори минимални форми 
на участие. Всички деца трябва да се приемат в приятелска околна среда от добре обучен 
персонал, когато пристигнат в институция или болница, или се изправят пред полицейски 
действия или съдебен процес, или като жертви, или като нарушители. Висшите интереси на 
децата могат да се зачитат единствено, ако те са помолени да изразят възгледите си и да 
коментират такива процеси. 

Участие на децата в правителствени процеси
Ниво общност: Съществува широк обхват добри възможности за участие на деца в проекти, 
които подобряват благосъстоянието на общността им. Съветът на Европа предостави пре-
поръка за насърчаването на участието на младежи в общини, които могат да предоставят 
добра отправна точка за действия, както за общините, така и за самите детски групи.4

ВЪПРОС: Как можем да насърчим децата да участват в правителството и така също 
да ги защитим от политическо манипулиране от възрастните?

Съществуват няколко добри примери за юристи и политици, които редовно се консултират 
с деца. В Лондон, например, Лорд-мерът (Кметът) се консултира с деца как да направи гра-
да по-подходящ за всички младежи, особено в сфери, такива като транспорта, спортните 
площадки, безопасността и Интернет насилието.5 В Шотландия, е разработена петгодишна 
партньорска програма на общността, за да изследва как активното общностно участие може 
да е ефективно средство за борба с изолацията на деца и млади хора. Създадените вслед-
ствие на това програми, методологии и резултати са резюмирани в ръководство.6

Национално ниво: Няколко Европейски държави разполагат с национална политика за поощ-
ряване на участието на децата. Например, в Германия, Норвегия и Великобритания прави-
телствата подкрепят ефективното участие на деца и семействата им или полагащите грижи 
за деца лица в развитието и управлението на всички детски обединения, и насърчават об-
щините и организациите също да правят това. Тъй като такива новаторства изискват проме-
ни в организационната култура, преходът от поемането на ангажимент до прилагането му на 
практика често се оказва труден.7

Международно ниво: Децата могат най-добре да участват в местните и национални процеси, 
където ежедневните им преживявания могат ефективно да се вземат под внимание. Обаче, 
в добре планиран контекст, децата могат също така да участват в процеси свързани с меж-
дународно вземане на решения.
Участието на деца и младежи заема централно място в процеса за проучване на насилието 
срещу деца на Организацията на обединените. Децата са участвали в регионални консул-
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тации и препоръките им са били включени в окончателните свързани с тези консултации 
документи. Въпреки че непознатият процес е представлявал предизвикателство за органи-
заторите, той е довел до някои от най-стимулиращите и проникновени резултати.8

 
Принципи за поощряване на участието на децата
Световната НПО, УНИЦЕФ, която се бори за правата и благополучието на децата в цял свят, 
е установила принципи за осигуряване на смислено участие на децата. Тези насоки за учас-
тие са полезни за всяка форма на участие:

• Децата трябва да разберат за какво се отнася проектът или процесът, какво е предназна-
чението му и каква е тяхната роля в него.

• Властовите отношения и структурите за вземане на решения трябва да са прозрачни.
• Децата трябва да се включват от най-ранния възможен етап на всяка инициатива. 
• Всички деца трябва да се третират с равностойно уважение независимо от възрастта им, 

положението, етническата принадлежност, способностите или други фактори.
• От самото начало трябва да се установят основни правила с всички деца.
• Участието трябва да е доброволно и на децата трябва да се позволява да напускат на 

всеки един етап.
• Децата имат право да бъдат уважавани за възгледите и преживяванията си.9

Съответни документи за правата на човека
Съвет на Европа
Участието е важна сфера в работата на Съвета на Европа, особено във връзка с младе-
жта. По уникален начин Съветът на Европа е въвел система за съуправление в младежкия 
си сектор, където представители на Европейските младежки организации и правителствата 
решават съвместно програмата за младежта и бюджета на Съвета. В сътрудничество с Кон-
греса за местните и регионални власти, е произведена през 1992 г. и ревизирана през 2003 
г. Европейската харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите. Този 
уникален документ не само поощрява участието на младите хора, но също така представя 
конкретни идеи и документи, които могат да се използват от младежите и местните органи. 
През 2007 г. е произведен практически наръчник с допълнителни идеи, ‘Кажете си думата!’.

Организацията на обединените
Правата, свързани с участие, са в тясна връзка с тези на гражданството, както в обхвата на 
свободите, които предоставят, така и на отговорностите, които налагат. (Вижте обсъждането 
на Тема 1, Гражданство, стр. 213). Всеобщата декларация за правата на човека признава в 
Член 29 значението на участието на гражданите за общността и за самите граждани:
Всеки човек има задължения към общността, в която единствено е възможно свободното и 
пълноценно развитие на личността му. 
Обаче, единствено с приемането на Конвенцията за правата на детето през 1989 г. бяха 
признати правата и ползите на участието като отнасящи се към деца. Участието им е гаран-
тирано в широк спектър на живота на общността:

• Член 9: да участва в производство свързано с попечителството и опекунството на детето
• Член 12: да участва във вземането на решения по „всички въпроси, отнасящи се до де-

тето”
• Член 13: да изразява мнения и да придобива и дава информация
• Член 14: да изразява възгледи по въпросите на мисълта, съвестта и религията
• Член 15: да се сдружава с други
• Член 23: правото на дете с увреждания на „активно участие в общността”
• Член 30:  правото на деца от малцинството или от коренното население да участват в 
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общността в своя собствена група, както и като част от по-голямото общество
• Член 31: да участва пълноценно в културния живот и изкуствата.

Конвенцията за правата на детето определя детето като човек под осемнадесетгодишна 
възраст, което задължително означава, че не всяко дете разполага с компетентност или 
зрялост да участва по един и същ начин. За да адресира този факт, 
 Конвенцията прилага принципа на способността за развитие, като препоръчва, че и роди-
телите, и държавата признават и реагират на детето въз основа на свързаните с растежа и 
зрялостта му способности. Много възрастни и институции продължават да бъдат предизвик-
вани да приспособят отдавна установените си отношения и практики, за да приемат правото 
на детето за участие на всяка възраст. 
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11. МИР
Ще се постигне култура на мира, когато гражданите на света разберат глобал-
ните проблеми, разполагат с уменията да разрешават конфликтите и да прего-
варят за справедливост без насилие, да живеят съобразно международните свър-
зани с правата на човека стандарти и безпристрастността, ценят културното 
многообразие и зачитат Земята, както и се уважават един друг. Такова обучение 
може единствено да се постигне посредством системно образование за мир.

Апел на Хага за глобална кампания за обучение за мир 

Изграждането на такава култура за правата на човека е предварително условие за пости-
гането на състояние на мир. Войната и насилието неизбежно водят в резултат до отричане 
на правата на човека, а устойчив, траен мир и сигурност могат да се постигнат единствено с 
изпълнение на всички права на човека. 
Европа през двадесет и първи век може да е относително без войни, но тя няма да е без 
конфликти, които пряко засягат децата. Въоръжени конфликти заплашват някои региони на 
Балканите и в Кавказкия регион. Тъй като светът е взаимосвързан, въоръжени конфликти в 
отдалечени места, такива като Афганистан или Ирак оказват влияние в места в Европа, като 
Мадрид и Лондон. Нарастват също така не свързани с военни действия заплахи за мира и 
сигурността: сушата, заболяванията, бедността, масовия глад, расизма и нетърпимостта са 
всички те източници за и последствия на конфликти. 
В абсолютно изражение двадесети век бе най-изпълненият с насилие период в историята, 
с повече нещастни случаи от всички предишни векове взети заедно. Някои конфликти като 
Първата и Втората световни войни включваха цялата планета и оставиха голяма част от 
Европа в развалини. Други бяха регионални конфликти (например вътрешни конфликти в 
Испания, Кипър, Гърция и Ирландия). В Европа двадесети век приключи с войни в бивша 
Югославия и Кавказ.
В нашия все по-развит и по-развит глобализиран свят на високи технологии, характерът на 
конфликтите драстично се промени, но все още има твърде много нещастни случаи сред 
гражданското население, в това число деца. Повечето от бежанците по света са деца, като 
много от тях бягат от въоръжени конфликти в родните им страни. В допълнение към това, 
най-малко половин милион момичета и момчета под осемнадесетгодишна възраст са екс-
плоатирани като участници във войни в цял свят, или посредством директни борби, като 
полагат мини или експлозиви, или като предоставят помощни услуги. Ефектът от войната 
върху децата е опустошителен и всеобщ, като наранява телата и духа им, разрушава семей-
ствата и общностите им.
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Какво има в Compasito? човешката сигурност?
Човешката сигурност е относително ново понятие, което признава взаимовръзката между 
насилието и бедността от всякакъв вид. Тя се отнася до защитата на лицата и общностите 
от пряката заплаха от физическо насилие и косвени заплахи, които произлизат в резултат 
от бедността и други форми на социално, икономическо или политическо неравенство, как-
то и природни бедствия и заболявания. Една страна може да не е изложена на заплаха от 
външно нападение или вътрешен конфликт и все пак да е несигурна, ако, например, ѝ липс-
ва капацитета да поддържа върховенството на закона, ако големи части от населението ѝ 
са изложени на масов глад или покосени от заболявания или на хората им липсват основни 
средства, за да оцелеят.
Сигурността на хората способства за правата на човека, защото адресира ситуации, които 
сериозно застрашават правата на човека и подкрепя развитието на системи, които дават на 
хората градивни елементи за оцеляване, достойнство и основни свободи: защита от оскъд-
ност, защита от страх и свобода за предприемане на действия от собствено име на човека. 
Тя използва две главни стратегии за постигане на това: защита и овластяване. Защитата 
предпазва хората от директни опасности, но също така се стреми да разработва норми, про-
цеси и институции, които да поддържат сигурността. Овластяването предоставя възможност 
на хората да развиват потенциала си и да станат пълноценни участници във вземането на 
решения. Защитата и овластяването са взаимно подсилващи се и в повечето ситуации се 
изискват и двете. 
През 2003 г. специална Комисия на ООН за човешка сигурност издаде „Човешката сигурност 
сега”, доклад, очертаващ главните сфери на загриженост за установяване и поддържане на 
човешката сигурност: 

• Защита на хората в остър конфликт, в това число разпространението на оръжия
• Защита и овластяване на хора в движение, както тези, които се преселват, за да подо-

брят средствата си за преживяване и тези, принудени да бягат, за да се защитят от кон-
фликти или сериозни нарушения на правата на човека

• Защита и овластяване на хората в след конфликтни ситуации, в това число комплексното 
повторно изграждане на разкъсани от войни общества

• Поощряване на икономическата сигурност като се предоставят минимални жизнени стан-
дарти навсякъде и се предоставя възможност на хората да се отърват от бедността

• Поощряване на всеобщия достъп до основно здравеопазване, особено адресирането на 
глобални инфекции и заболявания, свързани с бедност заплахи и здравословни пробле-
ми, възникващи от насилие

• Предоставянето на възможности за всички хора с универсално основно образование
• Разясняване на необходимостта от глобална човешка идентичност, като се зачита свобо-

дата на хората да имат различна идентичност и сдружавания.
Следвайки ръководството на ЮНЕСКО, през 1999 г. Общото събрание на ООН прие Декла-
рация за култура на мира. Тя потвърждава, че отговорността да се поощрява култура на 
мира принадлежи на всички членове на общността, в това число родители, учители, полити-
ци, журналисти, религиозни органи, интелектуалци, институции на гражданското общество, 
тези, ангажирани в научни, философски и творчески и художествени дейности, здравни слу-
жители, социални работници, ръководители на различни нива и неправителствени органи-
зации. 

Междукултурен и междурелигиозен диалог
Нарастващото преселение, ефектите на глобализацията и напредъкът на информационните 
и комуникационни технологии правят хората в наши дни все по-мобилни и по-мобилни. В 
резултат на това, културното многообразие стана главна характерна черта на всяка страна 
в Европа. Докато това многообразие е богат актив за обществата ни, то също така въвеж-
да нови социални и политически предизвикателства. Тъй като свързаните с идентичността 
въпроси стават по-критични, „стереотипите, расизмът, ксенофобията, нетолерантността, 
дискриминацията и насилието могат да застрашат мира и структурата на националните и 
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местните общности”1. Отрицателните последователности на такива явления варират от со-
циално изключване в общностите до международни конфликти.
Междукултурният диалог е жизненоважен документ за борба с тези развития, как да се нау-
чим да живеем заедно и да разработим чувство за общност и принадлежност. „Междукултур-
ният диалог е открит и почтителен обмен на мнения между лица и групи, принадлежащи към 
различни култури, който води до по-задълбочено разбиране на възприятието на света на 
другите хора.”2 От особено значение е да се признае ролята, която религиозните общности 
играят в този процес на развитие на идентичността и да се стимулира междурелигиозния ди-
алог за преодоляване на базираните на религията стереотипи и дискриминацията на всяко 
ниво на обществото.

ВЪПРОС: Има ли различни религиозни общности в обществото ви, които влияят на начина, 
по който хората живеят заедно? Засягат ли конфликтите, възникващи от религиозни разли-
чия, децата, с които работите?

ВЪПРОС: Какви фактори застрашават сигурността на общността ви? Как те дестабилизират 
обществото? Как тази несигурност засяга децата, с които работите?

Мир като право на човека
Мирът, обаче, не е просто липса на конфликт и насилие: той е начин да живеем заедно, така 
че всички членове на обществото да могат да осъществят човешките си права. Въпреки, че 
не е официално декодиран като право на човека, мирът е признат като основен елемент за 
реализацията на правата на човека и принадлежи на третото поколение човешки права или 
така наречените права на солидарност. Това са права, които засягат по-скоро задачи обще-
ства или групи хора, отколкото лица, такива като правото на здравословна околна среда, на 
устойчиво развитие, на комуникация или на дял в общото наследство на човечеството. Ми-
рът е също така продукт на правата на човека: колкото повече дадено общество поощрява, 
защитава и изпълнява човешките права на хората си, толкова по-големи са шансовете за 
ограничаване на насилието и справяне с конфликтите по мирен начин. 

Образование за мир
Първоначално насочен към елиминиране на възможността от гобално унищожение посред-
ством ядрена война, образованието за мир в наши дни адресира по-обширна цел за из-
граждане на култура на мира. То има за цел да разбере и отстрани причините за конфликт, 
такива като бедност и всички форми на дискриминация, както и да ни научи на умения за 
управление на конфликти. Мирното разрешаване на конфликт не е вродено човешко качест-
во, а е умение, което трябва да се научи и практикува още от детството. Както казва Махатма 
Ганди, „Ако възнамеряваме да сътворим мир в света, трябва да започнем от децата”.3

Обикновено дете влиза в конфликт с други деца, родители, учители и други възрастни.  Кон-
фликтът не е присъщо отрицателен или увреждащ; той може обикновено да се сведе до 
минимум и да се разреши. За разлика от него, насилието, агресивното използване на сила 
или злоупотребата при упражняване на сила, винаги води в резултат до нараняване и разру-
шения. По тази причина обществото е разработило много начини да се справя с конфликти 
като използва ненасилствени методи, като преговори и други кооперативни подходи, които 
водят до взаимноизгодни споразумения (печеливши за двете страни решения) и компро-
миси. Научаването да се справяме с конфликтите и да се въздържаме от насилие е важна 
социализация за всяко дете.

ВЪПРОС: Как реагират обикновено децата, с които работите, на конфликти? Има ли 
начини, по които можете да им помогнете, да се научат по-добре да управляват и раз-
решават конфликтите?

Образованието за мир ни учи на познания, умения, отношение и стойности, необходими за 
създаване на поведенческа промяна, която ще предостави възможност на децата, младите 
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хора и възрастните да предотвратят конфликтите и насилието, явни и структурни, да разре-
шават конфликтите по мирен начин и да осигуряват условия, които благоприятстват мира, 
независимо дали на междуличностно, междугрупово, национално или международно ниво. 
Образованието за мир подобрява самочувстието на децата, развива уменията им да реша-
ват проблемите и избягва опасно поведение.
Сред агенциите на ООН, УНИЦЕФ и ЮНЕСКО по-конкретно поощряват образованието за 
мир. УНИЦЕФ описва образованието за мир като училищни и други образователни инициа-
тиви, които:

• Функционират като „зони на мира”, където децата са в безопасност от остри конфликти
• Подкрепят основните права на децата, както са предвидени в Конвенцията за правата на 

детето
• Създават климат, който моделира мирно и почтително поведение сред всички членове 

на обучителната общност
• Демонстрират принципите на равенство и не-дискриминация в административните поли-

тики и практики
• Осигуряват познания за сътворяване на мир в общността, в това число средства за спра-

вяне с конфликти, които са ефективни, не са свързани с насилие и водят началото си от 
местната култура 

• Се справят с конфликти по начини, които зачитат правата и достойнството на всички 
участници

• Се обединяват около разбиране на мира, правата на човека, социалното справедливост 
и глобални въпроси по време на учебната програма, когато е възможно

• Предоставят форум за открито обсъждане на стойностите на мира и социалното спра-
ведливост

• Използват преподавателски и учебни методи, които наблягат на участието, разрешава-
нето на проблемите и зачитат различията между хората

• Предоставят възможности на децата да претворят омиротворяването на практика в обу-
чителна среда, както и в разширената общност

• Генерират възможности за непрекъснато отразяване и професионално развитие на всич-
ки педагози свързани с въпросите за мир, справедливост и права.4

Голяма част от работата на ЮНЕСКО е насочена към поощряване на образованието за мир, 
права на човека и демокрация. От началото на деветдесетте години на миналия век ЮНЕ-
СКО застъпва понятието за образование за „култура на мира”, с цел да „изгради нова визия 
за мир като разработи култура за мир базирана на универсалните стойности на зачитане на 
живота, свободата, справедливостто, солидарността, толерантността, правата на човека и 
равенството между жените и мъжете”, както и да насърчи образованието и изследванията 
за тази визия”.5

Образованието за мир е важна част от различните образователни сфери, които поощряват 
правата на човека и културата за мир и демокрация. Вижте Глава ІІ, стр. 25.

Съответни документи за правата на човека

Съвет на Европа
Преамбюлът към Европейската Конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) утвърждава същест-
вената връзка между мира и правата на човека, като заявява, че основните свободи са

… основа на справедливостта и мира в задачия свят и могат по-ефикасно да 
бъдат осъществени, от една страна, по пътя на действената политическа де-
мокрация, а от друга, чрез общо разбиране и спазване на правата на човека, към 
които се придържат.

Член 5 на Европейската Конвенция за правата на човека гарантира на всеки сигурност на 
личността, особено срещу намеса от държавата под формата на арести и лишаване от сво-
бода.
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Съветът на Европа провежда различни дейности за поощряване на толерантността, мира 
и взаимното разбирателство сред хората, в това число образованието за правата на чове-
ка, образование за демократично гражданство, междукултурен и междурелигиозен диалог. 
През 2007 Съветът на Европа публикува „Бяла книга за междукултурен диалог”, съгласувана 
политика за поощряване на междукултурния диалог в рамките на Европа и между Европа и 
съседните ѝ региони.

Организацията на обединените
Организацията на обединените се учредяват през 1945 г., за да „спасят идващите поколения 
от бича на войната”, „да потвърдят вярата в … достойнството и стойността на човешката 
личност [и] в равните права на мъжете и жените”,„да създадат условия, при които да могат 
да се поддържат справедливостто и зачитането на задълженията, възникващи от догово-
рите и други източници на международното законодателство”, и „да поощряват социалния 
напредък и по-добри жизнени стандарти при по-голяма свобода…”6

Образованието за мир се развива като средство за постигане на тези задачи. То е образова-
ние, което отразява Член 26 на Всеобщата декларация за правата на човека, който включва 
не просто правото на образование, но конкретизира образованието като „насочено към ця-
лостно развитие на човешката личност и засилване на уважението към правата на човека и 
основните свободи”. Той поощрява „разбирателството, търпимостта и приятелството между 
всички народи, расови или религиозни групи” и способства за „дейността на Организацията 
на Организацията на обединените за поддържане на мира”.
Членове 38 и 39 на Конвенцията за правата на детето се отнасят до правата на децата в 
условия на въоръжен конфликт. Член38 призовава към „всички възможни мерки да осигурят 
защита и грижи за децата, които са засегнати от въоръжени действия”. Член 39 призова-
ва към „физическото и психическото възстановяване и социална реинтеграция” на деца, 
пострадали от много видове злоупотреба, в това число война. От особена загриженост е 
защитата на децата от служба във въоръжените сили. Член 38 забранява на децата под 
петнадесетгодишна възраст да участват в преки военни действия, но през 2000 г. Общото 
събрание прие по опция Протокол за участие на деца във въоръжени конфликти, като уве-
личи възрастта им до минимална осемнадесетгодишна възраст. .
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на семейството и потребителите: www.ces.ncsu.edu/depts/fcs/pub/2002w/myers-wall.html

.......................................
Полезни уеб сайтове

• Харта на Организацията на обединените: www.unhchr.ch/html/menu3/b/ch-pream.htm
• Деца във въоръжени конфликти: www.crin.org/themes/ViewTheme.asp?id=11
• Декларация за култура на мира: ЮНЕСКО, 2000 Г.: www.unesco.org/cpp/uk/declarations/2000.

htm
• Европейска харта за медийна грамотност: www.euromedialiteracy.eu/index.php
• Ръководство по история, Революционизиране на образованието в духа на мъдростта на 

Сократ: www.historyguide.org
• Бяла книга за междукултурен диалог на Съвета на Европа: www.coe.int/t/dg4/intercultural/

default_en.asp
• Манифест 2000 за култура на мира и липсата на насилие, Международно десетилетие 
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за култура на мира и липсата на насилие за децата на света, 2001 г. – 2010 г.: ЮНЕСКО, 
2000 г.: www3.unesco.org/manifesto2000/uk/uk_manifeste.htm

• Кибер училищен автобус на Организацията на обединените: www.un.org/cyberschoolbus/
peace/home.asp

........................
Референции
1 Подготовка на ‘Бяла книга за междукултурен диалог’ на Съвета на Европа, консултативен документ стр. 3. 

www.coe.int   
2 На същото място, стр. 6.
3 Вижте Вдъхновяващи цитати: www.peace.ca/inspiringquotations.htm
4 Fountain, Susan (Фаунтин, Сюзан), Образование за мир в УНИЦЕФ, 1999 г. стр. 6.
5 ЮНЕСКО и култура на мира, публикация на ЮНЕСКО, 1995 г.
6 Вижте Хартата на Организацията на обединените: www.unhchr.ch/html/menu3/b/ch-pream.htm
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12. БЕДНОСТ И СОЦИАЛНО ИЗКЛЮЧВАНЕ
Държавите - страни по Конвенцията, признават правото на всяко дете на жиз-
нен стандарт, съответствуващ на нуждите на неговото физическо, умствено, 
духовно, морално и социално развитие.

Конвенция за правата на детето, Член 27,1

На лица в бедност им липсва „адекватен жизнен стандарт” такъв като адекватно жилище 
и облекло, питателна храна и чиста питейна вода, достатъчни доходи, трудова заетост и 
достъп до здравеопазване, образование и социални услуги. Бедността може да е резултат 
от конкретни събития, такива като война или природно бедствие, или да е хронична сред 
цялото население, но каквато и да е причината за нея, бедността е нарушение на правата 
на човека. Когато на хората им липсват основните изисквания за оцеляване, другите им 
човешки права са изложени също на риск, дори правото им на живот. Световната банка 
докладва, че докато в богатите страни само едно дете на сто не успява да стигне до петна-
десетгодишния си рожден ден, в бедните страни десет деца на сто не оцеляват.1 Животът 
в проспериращо общество, обаче, не гарантира свобода от бедност. Доклад на УНИЦЕФ за 
бедността на децата показва, че от три до повече от двадесет и пет процента от децата в 
най-богатите нации на света живеят в бедност. Същият доклад гласи, че 47 милиона деца от 
29-те страни-членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие  (ОИСР), 
или едно от шест, живеят под нивото на национална бедност, определено като половината 
от средния национален доход.2

Всички общества се стремят да постигнат социално сближаване, 
като подсилват нещата,  оито сближават хората и преговарят с раз-
рушителните сили, които ги разделят. Един от главните фактори на 
разделяне във всяко общество е прекомерната разлика между бога-
тите и бедните. По този начин, адресирането на бедността не само 
подобрява живота на бедните хора, но също така допринася за кул-
тура на правата на човека и подобрява социалното сближаване на 
цялото общество.4 

Член 27 на Конвенцията за правата на детето признава правото на децата на жизнен стан-
дарт, адекватен, за да могат те да посрещнат свързаните си с физическото, умствено, духов-
но, морално и социалното си развитие нужди, и призовава правителствата да подпомогнат 
семействата, които не могат да задоволят тези основни нужди на децата си, особено по 
отношение на прехраната, облеклото и жилищното настаняване. Член 26 на Конвенцията 
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за правата на детето в допълнение към това подчертава правото на детето да се ползва 
от обществени осигуровки, което помага на детето да се развива и живее в добри условия. 
Много правителства, обаче, не разполагат с финансови средства или политическа воля да 
удовлетворят нуждите на децата си. Дори в богатите страни голям брой деца живеят в бед-
ност. В Обединеното Кралство, например,  едно дете от всеки пет живее в бедност.5

В Европейския Съюз детската бедност варира от проценти над 15% в три южноевропейски 
страни (Португалия, Испания и Италия) до под 5% в четирите скандинавски страни (Дания, 
Финландия, Норвегия и Швеция). Девет страни в северна Европа сведоха процентите на 
детска бедност под 10%.6 Не съществува, обаче, очевидна връзка между нивата на детското 
благополучие и БВП на глава от населението. Република Чехия, например, постига по-висо-
ко цялостно ниво на детско благополучие от няколко много по-богати страни, в това число 
Франция и Австрия. Норвегия е единствената европейска страна, в която детската бедност 
може да се опише като много ниска и продължаваща да пада.7

Значителни икономически, политически, свързани с околната среда и социални промени в 
ЕС директно засягат децата. Има по-голяма вероятност младите хора в държава-членка на 
ЕС да се изправят пред бедност, отколкото населението като цяло (20%  за деца на възраст 
0-15 години и 21% за тези на възраст 16-24 години, в сравнение с 16% за възрастните).8 

Деца, които живеят с бедни родители или които не могат да живеят с родителите си, както и 
деца от някои етнически малцинства, са особено изложени на бедност, изолация и дискри-
минация.9

Положението е по-сериозно в източна и южна Европа. Въпреки, че абсолютният брой деца, 
които живеят в бедност, се е намалил през последните десет години, едно дете на всеки че-
тири, или приблизително 18 милиона деца, все още живеят в крайна бедност в страните на 
югоизточна Европа и Общността на независимите държави. Дори, въпреки че икономическо-
то възстановяване на региона е подобрило условията за повечето възрастни, Социалният 
Монитор на Иноченти 200610 докладва, че много от тези облаги все още не са достигнали до 
децата. Докладът стига до извода, че въпреки че има големи несъответствия сред страните 
в региона, повечето правителства не харчат достатъчно пари за децата.

ВЪПРОС: Какви според вас са най-значителните дългосрочни въздействия на бедност-
та върху децата?

Доказателствата от много страни настойчиво сочат, че децата, които израстват в бедност, 
са в общи линии по-уязвими: има по-голяма вероятност здравето им да не е добро, да имат 
свързани с учене и поведенчески трудности, да нямат добра успеваемост в училище, да 
забременяват рано, да са с по-ниски умения и стремежи, да са недостатъчно платени, без-
работни и зависими от социални помощи. 
За хората, които са в положение на екстремна бедност посредством натрупване на неизгод-
ни положения, или които понасят унизителни ситуации, може да се каже, че страдат от „соци-
ално изключване”.11 Децата на бедни родители особено подлежат на социално изключване 
и ограничени възможности в образованието, трудовата заетост и развитието си. В допълне-
ние към правото на адекватен жизнен стандарт, бедността пряко допринася към отричане на 
други права на човека за бедните деца: то може да лиши дете от правото на образование, 
на сдружаване, на почивка и отдих, на участие в общността и на други граждански и поли-
тически права.
Икономическите, политическите и социалните процеси, които създават бедността, главно 
се подсилват един друг, като изострят въздействието им върху живота на бедните хора. 
По тази причина, бедно дете от малцинствена група може да е подложено на комбинирани 
пречки свързани с расова дискриминация и лишения на бедността. Много емигранти, бежа-
нци и деца на роми са предмет на лошо образование, недостатъчни здравни услуги и детски 
труд в допълнение към социалната изолация.
Правителствата трябва да адресират детската бедност като осигуряват достъп до социални 
услуги  (образование, здравеопазване, социални помощи) и предоставят публични услуги 
(водоснабдяване, електричество, транспорт). Организациите на общността също така игра-
ят роля в облекчаването на бедността, като осигуряват незабавна помощ като храна, облек-
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ло, здравеопазване и образователни услуги. И правителствата, и организациите в рамките 
на гражданското общество могат да предложат генериращи приходи проекти, да оказват 
подкрепа на свързани с дребния бизнес предприятия и да осигуряват възможности за ра-
бота, коригиращо образование и обучения за изграждане на умения на бедните общности. 
Предоставянето на храна и подслон на бедните е съществена, но краткосрочна реакция. 
Намаляването на бедността в дългосрочен план, обаче, изисква заздравяване на участието 
на бедните хора в свързаните с вземане на решения процеси, като осигуряват базирано на 
общността развитие и премахват дискриминацията въз основа на пол, етническа принад-
лежност и социален статус. Ключова тактика за намаляване на бедността е стимулирането 
на икономическия растеж, осигуряване на по-добрата работа на пазарите за бедните хора 
и изграждане на уменията им. Всички тези са роли, които трябва да се играят обединено от 
лицата, институциите, правителствата и гражданското общество трябва да се обединят, за 
да ги играят. 
Тъй като детската бедност и нарастващата социално изключване са такива застрашителни 
процеси, през последните години няколко европейски страни формулираха правителствени 
стратегии за борба с тях. Тези интегрирани стратегии имат за цел не само да подобрят мер-
ките за подкрепа, такива като социални услуги, здравеопазване и ранно полагане на грижи 
за деца за всички, но също така да подкрепят предоставянето на възможности и изграждане-
то на капацитет за семействата и децата, като достъп до качествено образование за всички 
деца, просвета за родители и поощряване на участието на децата в различните свързани 
с вземане на решения дейности във връзка с разработката на местни политики. Борбата с 
расизма и различните форми на дискриминация е ключова част от такива политики за нама-
ляване на бедността.

Съответни документи за правата на човека
Съвет на Европа
Европейската Конвенция за правата на човека, която гарантира гражданските и политиче-
ските права на човека се допълва от Европейската социална харта (ЕСХ), приета през 1961 
г. и ревизирана през 1996 г., която гарантира социалните и икономическите права на човека. 
Както при повечето документи за правата на човека, Европейската Конвенция за правата на 
човека съдържа силни твърдения срещу дискриминацията. Въпреки, че не назовава конкрет-
но бедността като причина за социално изключване, тя споменава „бедност... или друг ста-
тус.” Като адресира ежедневния живот на хората, Европейската социална харта покрива 
много от ключовите компоненти на бедността:

• Жилището: достъп до адекватни и достъпни жилища; намаляване на безпризорността.
• Здраве: достъпни, ефективни здравни съоръжения за цялото население, в това число 

предотвратяване на заболеваемостта.
• Образование: безплатно начално и средно образование и професионално ръководство; 

достъп до професионално и непрекъснато обучение.
• Работа: икономическа и социална политика, предназначена, за да осигури пълна трудова 

заетост.
• Правна и социална защита: правото на социална сигурност, социални грижи и социални 

услуги; правото на хората да са защитени от бедност и социално изключване.
Ключов сред тези разпоредби на Хартата е Член 30, Правото на закрила срещу бедност и 
социално изключване:
С цел да се осигури ефективно упражняване на правото на закрила срещу състояние на 
бедност и социално изключване договарящите страни се задължават:

- да вземат мерки в рамките на всеобхватен и съгласуван подход за подпомагане на ефек-
тивния достъп на лицата, живеещи или застрашени от изпадане в състояние на социал-
но изключване или бедност, както и на техните семейства, за съдействие преди всичко 
за трудова заетост, жилище, квалификация, образование, както и културна, социална и 
медицинска помощ;
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- да анализират тези мерки с цел тяхното изменение, ако това е необходимо. 

Организацията на обединените
Има няколко члена на Всеобщата декларация за правата на човека, които задължават дър-
жавите да предоставят услуги и подкрепа на гражданите си за подходящи условия за живот:
• Права на социална сигурност, Член 22
• Право на равно възнаграждение за равен труд, Член 23
• Право на почивка и отдих, Член 24
• Право на образование, Член 26
• Право да участва в културния живот, Член 27.
По-пряко свързан с бедността и социалната изолация е Член 25:

(1) Всеки човек има право на жизнен стандарт, включително прехрана, облекло, жи-
лище, медицинско обслужване и необходимите социални грижи, което е необходимо 
за поддържане на неговото и на семейството му здраве и благосъстояние. Той има 
право на осигуряване в случай на безработица, болест, инвалидност, овдовяване, 
старост или други случаи на лишаване от средства за съществуване по независе-
щи от него причини.  
(2) Майките и децата се ползват с особени грижи и подпомагане. Всички деца, ро-
дени в брака или извън брака, се ползуват с еднаква социална защита. 

Не всяка държава разполага със средства, за да оказва подкрепа на всички безработни, бо-
лни, хора с увреждания, стари и други хора, които не са способни да си осигурят адекватно 
жизнен стандарт, но държавите са задължени да оказват толкова подкрепа, колкото са в 
състояние да предоставят. Правата на човека са пряко отражение на човешките потреб-
ности. Прехраната, облеклото, подслонът и здравеопазването са не просто необходими за 
оцеляването; те са също така от съществено значение за достойнството на човека.
Конвенцията за правата на детето предоставя подробни предоставяне на икономическо-
то благосъстояние на децата. Докато на родителите се определя главната отговорност за 
полагане на грижи, осигуряване на развитието и подкрепа на децата си, държавата се за-
дължава да подпомогне родителите и настойниците, ако не са в състояние да предоставят 
адекватни грижи за децата (Член 18). Конвенцията също така дава право на всички деца да:

• Се ползват от най-високия достижим стандарт на здравословно състояние и от здравните 
услуги за лечение на заболяванията и за възстановяване на здравето си (Член 24)

• Разполагат с жизнен стандарт, съответствуващ на нуждите на физическото, умственото, 
духовното, моралното и социалното им развитие (Член 27)

• Се ползват от обществени осигуровки, включително и обществени застраховки (Член 26).
Ако всяка държава разполагаше със средствата и политическата воля изцяло да прилага 
Конвенцията за правата на детето, нямаше да има бездомни или гладни деца.

.................................
Полезни ресурси
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• Детската бедност в перспектива:  Преглед на благосъстоянието на децата в богатите 
страни:  Изследователски център Иноченти на УНИЦЕФ, 2007 г.: www.unicef-icdc.org/
publications/pdf/rc7_eng.pdf

• Приключване на детската бедност в рамките на ЕС? Преглед на националните доклади 
за стратегиите за социална защита и социална интеграция 2006-08 г.: Евродете, 2007 
г.: www.nabukeuropa.de/fi leadmin/user_upload/downloads/Handlungsund_Themenfelder/ 



compasito

285

compasitocccccooooooooooooooooooooompasito

Jugendsozialarbeit/Final_NAPs_report_January_2007.pdf
• Huster, Ernst U. (Хастър, Ернст У.), Benz, Benjamin (Бенц, Бенджамин), и Boeckh, Jurgen 

(Боекх, Юрген), Изпълнение на националния план за действие на Германия срещу бед-
ността и социалната изолация (NAPincl) на регионално и местно ниво: Втори доклад 
2004 г. на неправителствени експерти: Бочум, 2004 г.: http://ec.europa.eu/employment_
social/social_inclusion/docs/3de_en.pdf

• Социален Монитор Иноченти 2006 г.: Разбиране на детската бедност в югоизточна Евро-
па и Общността на независимите държави: Изследователски център Иноченти на УНИ-
ЦЕФ, 2006 г.: www.unicef.org/ceecis/SocialMonitor-20061018.pdf

• Национален план за действие за бедността и социалната изолация на Малта 2004 г. – 
2006 г.: http://mfss.gov.mt/documents/msp/nap_incl_mt_20040703.pdf

• Minoff Elisa (Миноф, Елиса), Ангажиментът на Обединеното Кралство: Приключване на 
детската бедност до 2020 г.: Център за правна и социална политика, Вашингтон, ОК, 
2006 г.: www.clasp.org/publications/uk_childpoverty.pdf

• Таблица на лигата за детската бедност в богатите нации: УНИЦЕФ, 2000 г.: www.unicef-
icdc.org/publications/pdf/repcard1e.pdf

• Стратегия за социално сближаване, Документ на Съвета на Европа (CDCS (2000) 43): 
www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/socialcohesiondev/source/strategy_fr.doc

• Към стратегия на ЕС за правата на детето: Комуникация от Комисията CoM (2006 г.) 367 
fi nal, Брюксел, 2006 г.:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0367en01.pdf
• Доклад за световното развитие 2000/2001 г.:  Да атакуваме бедността, Световна банка, 

2000 г.: http://siteresources.worldbank.org/INTPoVERTY/Resources/WDR/English-Full-Text-
Re- port/ch3.pdf

.................................
Полезен уеб сайт

• Европейска социална харта: http://conventions.coe.int/treaty/en/Reports/HTML/163.htmv

.......................
Референции
1 Доклад за световното развитие 2000/2001 г.: Да атакуваме бедността, Световна банка, 2000 г.
2 Таблица на лигата за детска бедност в богатите нации: УНИЦЕФ, 2000 г., стр. 4.
3 На същото място, стр. iii.
4 Стратегия за социално сближаване, документ (CDCS (2000) 43): Съвет на Европа, 2000 г., стр. 7-10.
5 Таблица на лигата за детска бедност в богатите нации: УНИЦЕФ, 2000 г.
6 Детската бедност в перспектива: Преглед на детското благосъстояние в богатите страни: Изследователски 

център Иноченти на УНИЦЕФ, 2007 г., стр. 5. 
7 На същото място., стр. 6.
8 На същото място.
9 Към Стратегия на ЕС за правата на детето: Комуникация от Комисията CoM (2006) 367 fi  Брюксел 2006 г.
10  Социален Монитор Иноченти 2006 г.: Разбиране на детската бедност в югоизточна Европа и Общността 

на независимите държави: Изследователски център Иноченти на УНИЦЕФ, 2006 г.
11 Вижте Европейската социална харта: http://conventions.coe.int/treaty/en/Reports/HTML/163.htm



286286

compasitocccooooooooooooooooooooompasito

13. НАСИЛИЕ
… Държавите - страни по Конвенцията, предприемат всички необходими ... мер-
ки за закрила на детето от всички форми на физическо или умствено насилие, 
посегателство или злоупотреба, липса на грижи или небрежно отношение, мал-
третиране или експлоатация, включително сексуални престъпления, докато то 
е под грижите на родителите си или на единия от тях, на законния си настойник 
или на всяко друго лице, на което то е поверено. 

Конвенция за правата на детето, Член 19

Насилието е използване или заплаха за прилагане на сила, които могат да доведат в ре-
зултат до нараняване, вреда, лишения или дори смърт. То може да има предполагаема 
цел, като наказание или принуждаване на някого да действа против волята си, или може да 
е акт на произволна злонамереност. То може да е физическо, вербално или психологиче-
ско. Каквато и форма да приема, насилието представлява нарушение на правата на човека. 
Въпреки, че Конвенцията за правата на детето и много други международни и регионални 
договори гарантират физическата цялост, безопасността и достойнството на детето, наси-
лието срещу деца остава широкоразпространено. Случва се във всички страни в Европа, 
независимо от произхода на хората или социалния им слой. 
Малтретирането на деца се разделя на четири главни категории:

Емоционално насилие: То може да приеме форми на вербална злоупотреба, психическо 
насилие и психологическо малтретиране. То включва действия или бездействия от стра-
на на родители или настойници, които причиняват или биха могли да причинят сериозни 
поведенчески, когнитивни, емоционални или умствени увреждания. 
Липса на грижи (пренебрегване): Пропуск да се удовлетворят основните нужди на дете-
то. Липсата на грижи може да е физическа, обучителна или емоционална. Физическото 
пренебрегване може да включва пропуск да се предостави адекватна храна или облек-
ло, подходящи медицински грижи, надзор или правилна защита от природни стихии. То 
може да включва изоставяне. Образователното пренебрегване включва пропуск да се 
предостави подходящо образование или специални образователни нужди и допускане 
на прекомерно бягство от училище. Психологическото пренебрегване включва липсата 
на обич и емоционална подкрепа и пропуска да се защити детето от насилие, в това чис-
ло допускане детето да взема наркотици и пие алкохол. 
Физическо насилие: Причиняване на физическо нараняване на дете. Това може да 
включва изгаряне, удряне, нанасяне на удари с юмруци, раздрусване, ритане, побой или 
другояче нараняване на дете. Такива наранявания са насилие, независимо от това дали 
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възрастният човек преднамерено е нанесъл увреждане или не. Например, нараняване 
може да се нанесе поради прилагане на прекомерна дисциплина или физическо наказа-
ние, което не е подходящо за възрастта на детето. 
Сексуално насилие: Неподходящото сексуално поведение с дете включва милване на 
половите органи на дете, принуждаване на дете да докосва половите органи на възрас-
тен, полово сношение, кръвосмешение, изнасилване, содомия, ексхибиционизъм и со-
циална експлоатация. То включва принуждаване, подлъгване, подкупване, заплашване 
или упражняване на натиск върху дете за сексуална информираност или дейност. Сексу-
ално насилие настъпва, когато по-голямо или по-добре осведомено дете или възрастен 
използва дете за сексуално удоволствие. Сексуалното насилие е злоупотреба с власт 
над дете и употребата на посегателство върху правото на детето за нормални, здраво-
словни и изпълнени с доверие взаимоотношения. 

Въздействията на такова насилие върху деца са опустошителни. Те подронват благосъс-
тоянието и способността им да се научат и да общуват нормално. Те оставят физически и 
емоционални белези, които могат да предизвикат дългосрочни травми. В допълнение към 
това, изследванията показват, че насилието поражда насилие: малтретирано дете има голя-
ма вероятност да стане малтретиращ родител.
Трябва във всяка среда да се адресира насилието срещу деца. Необходими са образование, 
обучение и изграждане на капацитет, за да се повиши осведомеността и да се поощри свър-
заната с неприлагане на насилие култура. Нужни са ясно определени политики и ефективни 
механизми за отчитане, като застъпничеството, за да се постави липсата на насилие на 
политическия дневен ред.

Насилие в семейството
В много европейски страни, обществото толерира и дори одобрява някои повтарящи се фор-
ми на насилие срещу деца, по-конкретно телесните наказания, налагани от семейството 
като дисциплина. Такова насилие косвено се одобрява от правоприлагащите длъжностни 
лица, които не признават тези действия за престъпни. Дори, когато държавите издават зако-
ни срещу домашното насилие, правоприлагането може да е избирателно или несъществува-
що. Десетки европейски деца все още умират от малтретиране всяка седмица.1

Насилието може да е скрито и трудно за откриване, когато се извършва от лица, които са 
част от всекидневния живот на децата, на места, които трябва да са убежища за децата, 
такива като училището, семейството или домове за настаняване. Тъй като насилието в се-
мействата е най-малко видимата форма на насилие срещу деца, е трудно да се получи ста-
тистика по въпроса и тя често е ненадеждна. Много деца се боят да говорят срещу членове 
на семействата си, особен в случаи на сексуално насилие. Това мълчание поставя неквали-
фицирана тежест върху всички хора, които работят с деца, за да разпознаят признаците на 
насилие и да ги докладват във всички случаи.  
Една трета от държавите-членки на Съвета на Европа са отменили телесните наказания 
(Австрия, България, Хърватия, Кипър, Дания, Финландия, Германия, Унгария, Исландия, 
Италия, Латвия, Норвегия, Португалия, Румъния, Швеция и Украйна)2 и други са поели анга-
жимент за осъществяване на правна реформа. Въпреки тези положителни развития, телес-
ните наказания остават законни в няколко страни и все още се възприемат като приемли-
ва „дисциплинарна мярка”. Прекратяването на телесните наказания в семейството изисква 
промяна на отношението от страна на родителите, която води до по-позитивни, лишени от 
насилие методи за възпитаване на деца. 

Насилие в училищата
Един от всеки десет ученика е изправен пред насилие в училище и тези цифри се увелича-
ват.3 Нивото на насилие е по-малко свързано с икономическото благоденствие на страната, 
отколкото с отношението на страната към децата и политическото значение на децата в об-
ществото.4  Въпреки че телесните наказания са забранени в повечето европейски училища, 
тормозът и нападенията са широкоразпространени. Децата, които са леко различни – по-ум-
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ни, по-големи или по-малки, или с различен цвят на кожата или с акцент – може да се окажат 
предмет на саркастичен хумор, слухове, наричане с различни имена, сплашващи ситуации и 
изолация, както и на физически атаки върху личността или вещите им.
Тормозът в училищата може да приеме формата на групово насилие или расово мотиви-
рани нападения, особено по отношение на етнически малцинства или емигранти. В наши 
дни тормозът често се извършва под формата на „кибер тормоз”, при който в Интернет се 
разпространяват унизителни снимки или обидни коментари за дете. Тъй като тази форма на 
тормоз е до голяма степен анонимна, моментална и широкообхватна, тя е особено вредна 
за засегнати деца. За деца, които са жертви на такова насилие, училището се превръща в 
място за терор, а не в място за обучение.
Световен доклад на ООН за насилието срещу деца показа, че момичетата в Европа са по-
често тормозени от момчетата и че осемдесет процента от насилието в училищата се упраж-
нява от група на възраст от 12 до 16 години.5

Съществува нужда от обществена осведоменост и нулева толерантност на насилието в учи-
лищата. Длъжностните лица, учителите и родителите трябва да са в състояние да разпозна-
ват симптомите на насилие и незабавно да действат срещу него. Всяко училище се нуждае 
от съвместими превантивни политики, за да елиминира насилието и лесни, поверителни 
начини за деца да предявяват оплаквания. Участието на децата в повишаването на осведо-
меността и подкрепата на връстниците им са ефективни като средства за борба с насилието 
в училищата. 

Медийна и Интернет експонация
Интернет и други форми на медиите могат да изложат младите хора на широк обхват от 
рискове. Независимо от това дали е преднамерено или не, излагането на неподходящ ма-
териал, расистка пропаганда и порнография съставлява форма на насилие. Интернет също 
така може да изложи децата на тормоз и педофилска дейност, дори и в безопасността на 
семейния дом.6 Вижте Тема 9, Медиите и Интернет по-горе, стр. 257, за обсъждане на ме-
дийното образование за защита на децата от такава експлоатация. През 2006 г. Съветът на 
министрите на Съвета на Европа прие специална препоръка за предоставяне на възмож-
ност на децата за нова информационна и комуникационна среда.7

Сексуално насилие на деца
Сексуалното насилие и експлоатацията на деца са значителни проблеми в Европа в наши 
дни. Те могат да приемат много форми, в това число кръвосмешение, порнография, прости-
туция, трафик на хора и сексуални нападения от връстници, като всички те могат да причи-
нят сериозни увреждания на умственото и физическо здраве на децата. 
Преценява се, че между десет и двадесет процента от децата в Европа са сексуално насил-
вани в детството.8 Повечето жертви, обаче, не докладват за извършените срещу тях прес-
тъпления. Много от тях са твърде малки по това време, за да разберат какво се е случило. 
Други е възможно да нямат някого, на когото да се доверят или който да им повярва, или се 
чувстват твърде засрамени, виновни и предадени, за да споделят това с някого. Много от тях 
са заплашвани и манипулирани от нарушителя, който в болшинството от случаите е член на 
семейството или възрастен приятел, познат на детето. 
Принудителната проституция и организираната педофилия са други форми на сексуално 
насилие, при които децата са принудени да се ангажират в сексуални действия с непознати 
и други възрастни за пари, плащани на възрастен сводник. Деца в ситуации на въоръжени 
конфликти, деца мигранти, емигранти и бежанци, деца в институции, деца, на които им липс-
ва семейна подкрепа и деца в бедност, са особено уязвими за всички форми на сексуална 
експлоатация. Родители, учители, социални работници и политици играят роля при защита-
та на децата от сексуално насилие. 
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Търговия с деца
Търговията с хора е съвременната версия на търговията с роби. Хората се третират като 
стока, която се купува и продава, като се подлага на всички форми на експлоатация. Търго-
вията с хора е нарушение на правата на човека и престъпление по отношение на достойн-
ството и целостта на всички човешки същества.
”Дете жертва на трафик” е всяко лице под осемнадесетгодишна възраст, което се наема, 
транспортира, прехвърля, прикрива или приема с цел експлоатация, или в рамките на, или 
извън дадена страна. В някои случаи децата се подмамват с хитрост за търговия, като им се 
обещава образование и пътуване; в други случаи обеднелите им семейства ги предоставят 
за тези задачи срещу парично възнаграждение. 
Трафикът излага децата на насилие и сексуален тормоз и ги лишава от правото да запазят 
идентичността си, да израснат в семейство, от правото им на образование, здравеопазване, 
отдих и свободно време и да се освободят от унизително третиране или наказания. (Вижте 
също така обсъждането на детския труд в Тема 4: Образование и отдих по-горе, стр. 231)
В Европа, трафикът на деца се извършва обикновено с цел сексуална експлоатация или 
принудителен труд. Деца жертва на трафик се подлагат на проституция, принуждават се 
да сключат брак или незаконно се осиновяват; те предоставят евтин или неплатен труд в 
селското стопанство или сладкарски магазини, работят като прислужници по домовете или 
просяци, и се използват за спорт. Тъй като са незаконни, децата жертва на трафик обикно-
вено се крият от обществеността и е трудно да се идентифицират. Често, защото не говорят 
местния език и се пазят под строг надзор, възможностите им да избягат или потърсят помощ 
са силно ограничени. 

Уязвими групи деца
Въпреки че насилието срещу деца не се ограничава до определена група или икономическа 
класа, някои деца са особено уязвими на насилие. Те включват:

• Бездомни градски деца: „Уличните деца” са изправени пред много по-голям риск от сек-
суална експлоатация, особено момичетата. УНИЦЕФ докладва, че има над 100 милиона 
деца, които живеят по улиците на света в наши дни.9 Във всеки голям град в Европа мо-
гат да се намерят хиляди улични деца и броят им нараства поради безработица, бедност 
и емиграция. 

• Деца с увреждания: Въпреки че децата с увреждания са често подложени на злоупотреба, 
в това число насилие и сексуални атаки, службите за защита на децата рядко адресират 
нуждите им. Социалните служби, могат, всъщност да продължат злоупотребата с деца 
с увреждания като ги заклеймяват като „специални” или „в нужда”. В много отношения, 
деца с увреждания се учат да бъдат добри жертви, особено момичетата, които често 
са по-слабо оценявани от момчетата. Момичета с увреждания има също така по-малка 
вероятност да се образоват, да получат адекватна здравна помощ и рехабилитационно 
лечение или да им се разреши да участват в общностите си.10

• Деца бежанци и емигранти: Деца бежанци и емигранти могат да са предмет на насилие, 
както в рамките на дома си, така и в общността от действия на ксенофобия. Тъй като 
родителите им често не са запознати със законите и стандартите й, децата може да са 
подложени на вредни традиционни практики такива като изрязване на женските полови 
органи и мъжка ритуална скарификация. Семейни травми и нестабилност също така мо-
гат да доведат до насилие над деца.

• Майки деца: Въпреки, че те самите са все още деца и имат право на цялата защита и 
всички разпоредби на Конвенцията за правата на детето, момичета, които раждат бебе-
та, се приема, че са навлязли в зряла възраст независимо от факта дали са омъжени или 
не. По този начин те попадат в един вид законно преддверие на ада, без защитите, пред-
лагани на децата и твърде млади, за да потърсят законните си права на възрастни хора.
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Съответни документи за правата на човека
Съвет на Европа
Член 3 на Европейската Конвенция за правата на човека гласи, че „Никой не може да бъде 
подложен на изтезания или нечовешко или унизително отношение или наказание”. За да 
поощри и защити това основно право, Съветът на Европа е адресирал много аспекти на на-
силие посредством правни средства, повишаване на осведомеността и кампании (например 
трафика на хора, базирано на рода насилие, детския труд, насилие в медиите).
Съветът на Европа е установил правна защита срещу много форми на насилие:

• Европейски комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително 
отнасяне или наказание (КПИ) разработва стандарти за защита на непълнолетни младе-
жи, лишени от свобода, предоставя несъдебна превантивна техника за защита на задър-
жани млади хора и редовно посещава институциите на младите нарушители.11

• Конвенцията за борба с трафика на хора има за цел да предотврати трафика, да защити 
правата на човека на жертвите на трафика и да преследва трафикантите.12 Този законно 
обвързващ договор, който влиза в сила през 2005 г. се прилага към всички форми на 
трафик, всички жертви и всички форми на експлоатация, в това число сексуална, прину-
дителен труд, робство, слугуване, и отстраняване на органи за продан.

• Конвенцията за киберпрестъпленията, която включва престъпления свързани с детска 
порнография, гласи в Член 9, че страните трябва да приемат „законодателни и други 
мерки, необходими за инкриминирането на различните специфицирани използвания на 
компютърни системи, включващи детска порнография”.13

• Конвенцията за закрила на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие, 
приета през 2007 г., е първият договор конкретно насочен срещу детското насилие. Тя 
ще запълни празнини в европейското законодателство и ще установи хармонизирана 
правна рамка за борба с тази напаст, която засяга между 10 и 20% от всички деца в 
Европа.14

Много дейности и програми на Съвета на Европа също така адресират свързани с насилие 
срещу деца въпроси:

• През 2006 г. Съветът предприема „Изграждане на Европа с и без деца”. Като последващо 
действие, Докладът на ООН за насилието срещу деца в Европа, тази тригодишна програ-
ма има сред ключовите си задачи тази за борба с различните форми на насилие срещу 
деца, такива като телесни наказания, домашно насилие, сексуално насилие и трафик на 
хора. В тази сфера на мандата си, програмата определя стандарти, формулира насоки 
на политиката и ръководи кампания за повишаване на осведомеността, която включва 
правителства, парламенти, общини, професионалисти и НПО в Европа.

• Върховният Комисар по човешките права системно адресира правата на децата и защи-
тата срещу насилие по време на свързаните си с упражняване на мониторинг посещения 
в държавите-членки.

• Кампанията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора е лансирана през 2006 г. 
под надслов ‘Човешките същества не са за продан’. Кампанията има за цел да повиши 
осведомеността за степента на трафика с хора в Европа в наши дни. Тя очертава раз-
лични мерки за предотвратяване на тази нова форма на робство, както и усилията за 
защита на правата на човека на жертвите и за преследване на трафикантите.

• През 2007 г. Парламентарното събрание на Съвета на Европа предприема изследване на 
уличните деца в цяла Европа и определяне на политика за адресиране на този проблем.

Организацията на обединените
Всеобщата декларация за правата на човека (ВДПЧ, 1948) признава в Член 5, че „Никой не 
трябва да бъде подлаган на изтезания или на жестоко, нечовешко или унизително третира-
не” като основно право на човека. Това право, обаче, е разработено доста по-задълбочено 
в Конвенцията за правата на детето (КПД, 1989). Член 19 определя много форми на малтре-
тиране, в това число сексуално, умствено насилие и експлоатация:



compasito

291

compasitocccccooooooooooooooooooooompasito

Държавите - страни по Конвенцията, предприемат всички необходими законода-
телни, административни, социални и образователни мерки за закрила на детето 
от всички форми на физическо или умствено насилие, посегателство или злоупо-
треба, липса на грижи или небрежно отношение, малтретиране или експлоата-
ция, включително сексуални престъпления, докато то е под грижите на родите-
лите си или на единия от тях, на законния си настойник или на всяко друго лице, 
на което то е поверено. 

И двата члена 19 и 37 конкретно защитават децата от екзекуция, която все още се практику-
ва в някои страни извън Европа.
Като всички най-широко ратифицирани документи на ООН за правата на човека, Конвенция-
та за правата на детето предоставя мощна законодателна база за защита на децата от наси-
лие, независимо дали то се упражнява от държавата, от институциите или от отделни лица. 
Тя е безценна за организациите от всички видове, които работят за защитата на децата.
Домашното насилие дълго време бе игнорирано като „частен въпрос” освен в случаи на 
сериозни телесни наранявания или смърт. Виенската декларация от 1993 г., обаче, при-
знава насилието срещу жени и момичета, независимо дали то се упражнява от държавата 
или от отделни лица като нарушение на правата на човека. Това признание бе последвано 
през същата година от приемането от Общото събрание на Декларацията за премахване 
на насилието срещу жените и назначаването на специален докладчик за насилието срещу 
жените, експерт, назначен да събира информация за насилие срещу жени и момичета. Де-
кларацията конкретно призовава към съставяне на програми в училищата на всички нива, 
предназначени да адресират шаблоните в поведението на мъжете и жените.15

..............................
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VI. ПРИЛОЖЕНИЯ

Всеобща декларация за правата на човека
(адаптирана версия за деца)

Член 1, Право на равенство:
Раждаш се свободен и с равни права на всички 
други хора. Имаш способността да мислиш и да 
различаваш доброто от злото. Трябва да се от-
насяш приятелски с другите.

Член 2, Защита от дискриминация:
Разполагаш с всички тези човешки права без 
различия основани на расата, цвета на кожата, 
пола, езика, религията, възгледите, семейната 
среда, социалното или икономическо положе-
ние, рождението или националността. 

Член 3, Право на живот, свобода и лична сигурност:
Имаш правото да живееш, да бъдеш свободен 
и да се чувстваш в безопасност.

Член 4, Свобода от робство:
Никой няма право да те третира като роб и ти 
също нямаш право да превръщаш когото и да 
било в свой роб.

Член 5, Забрана на изтезания и унизително трети-
ране:

Никой няма право да те изтезава, да ти вреди 
или да те унижава.

Член 6, Право на признание като личност пред за-
кона:

Имаш право да си приет навсякъде като лич-
ност съобразно закона.

Член 7, Право на равенство пред закона:
Имаш право да бъдеш защитен и третиран рав-
ноправно от закона без дискриминация от ка-
къвто и да било вид. 

Член 8, Право на защита от компетентни съдии:
Ако са нарушени законните ти права, имаш пра-
во на справедливост и на компетентни съдии, 
които да защитят правата ти. 

Член 9, Защита от произволен арест и изгнание:
Никой няма право да те арестува, да те осъжда 
на лишаване от свободав зотваря Nobody has 
thлишаване от свобода или да те изгонва без 
основателна причина от страната ти.

Член 10, Право на справедливо публично изслуш-
ване:

Ако си обвинен в извършване на престъпле-
ние, имаш право на справедливо и публично 

изслушване.
Член 11, Право да те считат за невинен до доказва-
не на противното:

1) Трябва да бъдеш считан за невинен, докато 
не се докаже в справедлив съдебен процес, че 
си виновен. 

2) Не могат да те накажат за извършването на 
нещо, което не е било считано за престъпле-
ние по времето, когато си го извършил.

Член 12, Защита от намеса в личния живот, семей-
ството, дома и кореспонденцията:

Имаш правото да си защитен, ако някой се оп-
итва да урони доброто ти име или да влезе в 
дома ти, да отвори пощата ти или да безпокои 
теб или семейството ти без основателна при-
чина.

Член 13, Право на свободно придвижване:
1) Имаш право да се придвижваш, както жела-

еш, в рамките на родната си страна.
2) Имаш право да напускаш страната си и да 

отидеш в друга държава, и трябва да можеш 
да се връщаш в родната си страна, ако поис-
каш.

Член 14, Право на защита в друга страна:
1) Ако някой заплашва да те нарани, имаш пра-

во да отидеш в друга страна и да помолиш за 
закрила като бежанец.

2) Губиш това свое право, ако си извършил се-
риозно престъпление.

Член 15, Право на гражданство и свободата да го 
промениш:

1) Имаш право на принадлежност към дадена 
страна и на гражданство в нея.

2) Никой не може да ти отнеме гражданството 
без основателна причина. Имаш право да про-
мениш гражданството си, ако пожелаеш.

Член 16, Право на брак и семейство:
1) Когато навършиш законно пълнолетие, имаш 

право да сключиш брак и да създадеш се-
мейство без ограничения въз основа на раса, 
страна или религия. И двамата партньори 
имат едни и същи права, когато са женени и, 
когато са разделени.
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2) Никой не трябва да те принуждава да склю-
чиш брак.

3) Семейството е основната клетка на обшество-
то и правителството трябва да го закриля.

Член 17, Право на своя собственост:
1) Имаш право да притежаваш свои собствени 

неща.
2) Никой няма право да ти отнема тези неща без 

основателна причина.
Член 18, Свобода на мисълта, съвестта и религията:

Имаш право на свои собствени мисли и да вяр-
ваш във всяка религия. Свободен си да упраж-
няваш религията или вярата си, както и да ги 
променяш. 

Член 19, Свобода на убеждения и информация:
Имаш право да притежаваш и изразяваш собст-
вените си убеждения. Трябва да можеш да спо-
деляш мненията си с други хора, в това число 
хора от други страни, чрез всички средства.

Член 20, Право на мирни събрания и сдружения:
1) Имаш право да се събираш мирно с други 

хора.
2) Никой не може да те принуди да принадле-

жиш към дадена група.
Член 21, Право на участие в управление и избори:

1) Имаш право на участие в управлението си, 
или като заемаш дадена длъжност или да из-
береш някой, който да те представлява.

2) Ти и всеки друг има право да служи на стра-
ната си.

3) Правителствата трябва да се избират редов-
но чрез всеобщо, равно и тайно гласуване.

Член 22, Право на социална сигурност:
Обществото, в което живееш, трябва да ти пре-
достави социална сигурност и правата, необхо-
дими за достойнството и развитието ти.

Член 23, Право на желана работа и на присъединя-
ване към професионални съюзи:

1) Имаш право на работа, да избереш работата 
си и да работиш в добри условия.

2) Хората, които вършат една и съща работа, 
трябва да получават едно и също възнаграж-
дение.

3) Трябва да можеш да получаваш заплата, коя-
то да ти позволява да живееш и да издържаш 
семейството си.

4) Всички хора, които работят, имат право да се 
обединят в съюзи, за да защитават интереси-
те си.

Член 24,  Право на почивка и отдих: 
Имаш право на почивка и отдих. Работният ти 
ден не трябва да е твърде дълъг и трябва да 
можеш редовно да ползваш платен отпуск. 

Член 25, Право на адекватно жизнен стандарт:
1) Имаш право на нещата, от които се нуждаете 

ти и семейството ти, за да водите здравосло-
вен и удобен живот, в това число храна, облек-
ло, жилище, медицинска помощ и  

2)  Майки и деца трябва да получават специални 
грижи и помощ.

Член 26, Право на образование:
1) Имаш право да ходиш на училище. Началното 

училище трябва да е безплатно и задължител-
но. Трябва да можеш да изучиш определена 
професия или да продължиш обучението си, 
доколкото можеш.

2) В училище трябва да можеш да развиеш всич-
ки свои таланти и да се научиш да   другите, 
независимо от расата, религията или нацио-
налността им.

3) Родителите ти трябва да могат да имат дума-
та за вида образование, което получаваш. 

Член 27, Право на участие в културния живот на об-
ществото:

1) Имаш правото да вземаш участие в тради-
циите и опознаването на общността си, да се 
наслаждаваш на изкуствата и да участваш в 
научния напредък. 

2) Ако си художник, писател или учен, работата 
ти трябва да бъде защитена и трябва да мо-
жеш да извлечеш полза от нея.

Член 28, Право на социален ред:
Имаш право на вида свят, където ти и всички 
хора можете да се ползвате от тези права и сво-
боди.

Член 29, Задължения към обществото
1) Личността ти може напълно да се развие в 

рамките на обществото, в което живееш и 
имаш задължения към това общество.

2) Законът трябва да гарантира правата на чове-
ка. Той трябва да позволи на всички да зачи-
тат другите и да бъдат зачитани.

3) Тези права и свободи трябва да подкрепят 
задачите и принципите на Организацията на 
обединените. 

Член 30, Защита от намеса в тези права на човека:
Нито едно лице, група или правителство никъде 
по света не трябва да извършват нещо, което 
да унищожи тези права.
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Всеобща декларация за правата на човека
Приета и прокламирана от Резолюция на Общото събрание 217 A (III) на 10 декември 1948 г.

На 10 декември 1948 г. Общото Събрание на Органи-
зацията на обединените прие и прокламира Всеобща-
та Декларация на Организацията на обединените прие 
и прокламира Всеобщата декларация на правата на 
човека, пълният текст на която се публикува на след-
ните страници. След този исторически акт, Събрание-
то призова всички държави-членки да разгласят текста 
на Декларацията и „да осигурят разпространението, 
показването, прочитането и тълкуването ѝ главно в 
училищата, и други образователни институции, без 
разлика въз основа на политическия статус на страни-
те или териториите.” 

ПРЕАМБЮЛ
Като взе предвид, че признаването на достойнство-
то, присъщо на всички членове на човешкия род, 
на техните равни и неотменими права представля-
ва основа на свободата, справедливостта и мира в 
света, 
Като взе предвид, че пренебрегването и неуважава-
нето на правата на човека доведоха до варварски 
деяния, които потресоха съвестта на човечеството, 
и че създаването на един свят, в който хората ще се 
радват на свобода на словото и убежденията си и 
ще бъдат свободни от страх и лишения бе провъз-
гласено за най-съкровения стремеж на човека, 
Като взе предвид, че е необходимо правата на чо-
века да бъдат закриляни от закона така, че човек да 
не бъде принуждаван да прибягва към бунт срещу 
тиранията и потисничеството, като последен изход, 
Като взе предвид, че е необходимо да се насърчава 
развитието на приятелски отношения между наро-
дите, 
Като взе предвид, че народите на Oбединените на-
ции потвърдиха в Устава своята вяра в основните 
права на човека, в достойнството и стойността на 
човешката личност, в равноправието на мъжете и 
жените, и обявиха своята решимост да насърчават 
обществения напредък и по-добро жизнен стандарт 
при по-голяма свобода, 
Като взе предвид, че държавите-членки се задъл-
жиха да постигнат в сътрудничество с Oрганиза-
цията на Oбединените нации, всеобщо уважение и 
зачитане на правата на човека и неговите основни 
свободи, 
Като взе предвид, че общото разбиране на тези пра-
ва и свободи е от най-голямо значение за пълното 
осъществяване на този обет, 

Сега, следователно ОБЩОТО СЪБРАНИЕ провъзгла-
сява ТАЗИ ВСЕОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРАВАТА НА 
ЧОВЕКА като обща мярка, към постигането на която 
трябва да се стремят всички народи и държави, така 
че всеки човек и всеки орган на обществото, имайки 
постоянно предвид тази Декларация, да се стремят, 
чрез просвета и образование, да съдействат за зачи-
тане на тези права и свободи и чрез последователни 
национални и международни мерки да осигурят тяхно-
то всеобщо и ефективно признаване и спазване, както 
сред народите и държавите-членки на Oрганизацията, 
така и сред народите от териториите, намиращи се 
под тяхна юрисдикция. 
 Член 1.
Всички хора се раждат свободни и равни по достойн-
ство и права. Те са надарени с разум и съвест и след-
ва да се отнасят помежду си в дух на братство. 
Член 2.
Всеки човек има право на всички права и свободи, про-
възгласени в тази Декларация, без никакви различия, 
основани на раса, цвят на кожата, пол, език, религия, 
политически или други възгледи, национален или со-
циален произход, материално, обществено или друго 
положение. Освен това, няма да се допускат никакви 
различия, основани на политическия, правния или 
международния статут на държавата или територията, 
към която човек принадлежи, без оглед на това, дали 
тази страна или територия е независима, под попе-
чителство, несамоуправляваща се или подложена на 
каквото и да е друго ограничение на суверенитета. 
Член 3.
Всеки има право на живот, свобода и лична сигурност. 
Член 4.
Никой не трябва да бъде държан в робство или кре-
постничество: робството и търговията с роби са заб-
ранени във всичките им форми. 
Член 5.
Никой не трябва да бъде подлаган на изтезания или 
на жестоко, нечовешко или унизително третиране. 
Член 6.
Bсеки човек, където и да се намира, има право на при-
знаване на неговата правосубектност. 
Член 7.
Всички хора са равни пред закона и имат право, без 
каквато и да е дискриминация, на еднаква закрила 
от закона. Всички хора имат право на еднаква защи-
та срещу каквато и да е дискриминация, нарушаваща 
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тази Декларация, както и срещу всяко подбуждане към 
дискриминация. 
Член 8.
Всеки човек има право на ефективно възстановяване 
на правата си от компетентните национални юрисдик-
ции за действия, нарушаващи негови основни права, 
признати му от конституцията или закона. 
Член 9.
Никой не трябва да бъде подлаган на произволен 
арест, задържане или изгнание. 
Член 10.
Всеки човек има право, при пълно равенство, на спра-
ведливо и публично разглеждане на неговото дело, от 
независим и безпристрастен съд, за установяване на 
неговите права и задължения, както и за разглеждане 
на каквото и да е наказателно обвинение, предявено 
срещу него. 
Член 11.
(1) Всеки човек, който е обвинен в престъпление, има 
право да бъде считан за невинен до доказване на не-
говата вина, в съответствие със закона, в публичен 
процес, по време на който са му били осигурени всич-
ки необходими гаранции за неговата защита. 
(2) Никой не трябва да бъде осъден за действие или 
бездействие, което в момента на извършването му не 
е съставлявало престъпление по националното или 
международното право. Не може, също така, да бъде 
налагано наказание по-тежко от онова, което е било 
предвидено за съответното престъпление по времето, 
когато това престъпление е било извършено. 
Член 12.
Никой не трябва де бъде подлаган на произволна на-
меса в личния му живот, семейството, жилището и ко-
респонденцията, нито на посегателства върхy негова-
та чест и добро име. Всеки човек има право на закрила 
от закона срещу подобна намеса или посегателства. 
Член 13.
(1) Всеки човек има право свободно да се придвижва и 
да избира своето местожителство в пределите на вся-
ка държава. 
(2) Всеки човек има право да напусне всяка страна, 
включително и своята, и да се връща в страната си. 
Член 14.
(1) Всеки човек има право да търси и да получи убежи-
ще в други страни, когато е преследван. 
(2) Това право не може да бъде ползвано, когато 
действителното основание за преследване е неполи-
тическо престъпление или деяние, което противоречи 
на задачите и принципите на Организацията на Орга-
низацията на обединените. 
Член 15.

(1) Всеки човек има право на гражданство. 
(2) Никой не може да бъде произволно лишен от свое-
то гражданство, нито да му бъде отказано правото да 
смени гражданството си. 
Член 16.
(1) Мъжете и жените, навършили пълнолетие, без ка-
квито и да са ограничения, основани на раса, нацио-
налност или религия, имат право да сключат брак и 
да образуват семейство. Те се ползуват с равни права 
при сключване на брака, по време на брака и при него-
вото разтрогване. 
(2) Бракът трябва да се сключва само с доброволното 
и пълно съгласие на бъдещите съпрузи. 
(3) Семейството е естествена и основна клетка на об-
ществото и има право на закрила от обществото и от 
държавата. 
Член 17.
(1) Всеки човек има право на собственост, индивиду-
ално или съвместно с други лица. 
(2) Никой не трябва да бъде произволно лишен от 
своята собственост. 
Член 18.
Всеки човек има право на свобода на мисълта, съвест-
та и религията; това право включва правото да смени 
религията или убежденията си, както и свободата да 
изповядва религията или убежденията си, индивиду-
ално или колективно, публично или частно, чрез обу-
чение, обреди, богослужение и ритуали. 
Член 19.
Всеки човек има право на свобода на убеждение и на 
изразяването му; тази свобода включва правото без-
препятствено да се придържа към своите убеждения, 
както и правото да търси, да получава и да разпрос-
транява информация и идеи чрез всички средства и 
без оглед на държавните граници. 
Член 20.
(1) Всеки човек има право на свобода на мирни събра-
ния и сдружения. 
(2) Никой не трябва да бъде принуждаван да участва в 
дадено сдружение. 
Член 21.
(1) Всеки човек има право да участва в управлението 
на своята държава пряко или чрез свободно избрани 
представители. 
(2) Всеки човек има право на достъп, при равни усло-
вия, до обществените и държавни служби на своята 
страна. 
(3) Волята на народа трябва да бъде основата на 
властта на правителството. Тази воля трябва да се 
изразява чрез периодични и действителни избори, 
при всеобщо, равно и тайно гласуване или чрез рав-
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ностойна процедура, осигуряваща свобода на гласу-
ването. 
Член 22.
Всеки човек, като член на обществото, има право на 
социална сигурност и на осъществяване - чрез нацио-
нални усилия и международно сътрудничество и в съ-
ответствие с устройството и ресурсите на съответната 
държава - на икономическите, социалните и културни 
права, необходими за неговото достойнство и за сво-
бодното развитие на неговата личност. 
Член 23.
(1) Всеки човек има право на труд, на свободен избор 
на работа, на справедливи и благоприятни условия на 
труда, както и на закрила срещу безработица. 
(2) Всеки човек, без каквато и да е дискриминация, има 
право на равно възнаграждение за равен труд. 
(3) Всеки човек, който се труди, има право на спра-
ведливо и задоволително възнаграждение, което да 
осигури на него и неговото семейство съществувание, 
съответствуващо на човешкото достойнство и допъл-
нено, ако това е необходимо, с други средства за со-
циална защита. 
(4) Всеки човек има право да учредява и да членува в 
професионални съюзи за защита на своите интереси. 
Член 24.
Всеки човек има право на почивка и отдих, включител-
но на разумно ограничаване на работното време и на 
периодичен платен отпуск. 
Член 25.
(1) Всеки човек има право на жизнен стандарт, вклю-
чително прехрана, облекло, жилище, медицинско об-
служване и необходимите социални грижи, което е 
необходимо за поддържане на неговото и на семей-
ството му здраве и благосъстояние. Той има право на 
осигуряване в случай на безработица, болест, инва-
лидност, овдовяване, старост или други случаи на ли-
шаване от средства за съществуване по независещи 
от него причини. 
(2) Майките и децата се ползват с особени грижи и 
подпомагане. Всички деца, родени в брака или извън 
брака, се ползуват с еднаква социална защита. 
Член 26.
(1) Всеки човек има право на образование. Образова-
нието трябва да бъде безплатно, поне що се отнася до 
началното и основното образование. Началното обра-
зование трябва да бъде задължително. Техническото 
и професионалното образование трябва да бъдат об-
щодостъпни, а висшето образование трябва да бъде 
еднакво достъпно за всички на основата на техните 
способности.
(2) Образованието трябва да бъде насочено към ця-
лостно развитие на човешката личност и засилване на 

уважението към правата на човека и основните сво-
боди. То трябва да съдейства за разбирателството, 
търпимостта и приятелството между всички народи, 
расови или религиозни групи, както и за осъществява-
не дейността на Организацията на Организацията на 
обединените за поддържане на мира. 
(3) Родителите имат право, с приоритет, да избират 
вида образование, което да получат техните деца. 
Член 27.
(1) Всеки човек има право свободно да участва в кул-
турния живот на обществото, да се наслаждава на из-
куствата, да участва в научния напредък и да се полз-
ва от неговите достижения. 
(2) Всеки човек има право на закрила на моралните и 
материалните си интереси, които са резултат от какво-
то и да е научно, литературно или художествено про-
изведение, на което той е автор. 
Член 28.
Всеки човек има право на социален и международен 
ред, при който правата и свободите, провъзгласени в 
тази декларация, могат да бъдат напълно осъществе-
ни. 
Член 29.
(1) Всеки човек има задължения към обществото, в 
което единствено е възможно свободното и цялостно 
развитие на неговата личност. 
(2) Всеки човек, при упражняването на своите права и 
свободи, е подчинен само на такива ограничения, ус-
тановени със закон, изключително с цел да се осигури 
необходимото признаване и зачитане правата и сво-
бодите на другите и за удовлетворяване на справед-
ливите изисквания на морала, обществения ред и об-
щото благоденствие в едно демократично общество. 
(3) Тези права и свободи при никакви обстоятелства 
не могат да бъдат упражнявани в противоречие с за-
дачите и принципите на Организацията на Организа-
цията на обединените. 
Член 30.
Нищо в тази Декларация не може да бъде тълкувано 
като предоставящо право на дадена държава, група 
или лице да се занимават с каквато и да е дейност или 
да извършват действия, насочени към унищожаване 
на правата и свободите, провъзгласени в нея. 

Ресурс:
Всеобща декларация за правата на човека: www.
un.org/overview/ rights.html
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Раздел I: Права и свободи
Член 1, Задължения за зачитане правата на чо-
века:
Ако живееш в страна, която е изразила съгласието 
си с тази конвенция, имаш право на тези основни 
граждански и политически права, независимо от 
това дали си неин гражданин или не.

Член 2, Право на живот:
Имаш право на живот и това право е защитено от 
закона.1

Член 3, Забрана на изтезанията:
Никой няма право да те изтезава, наранява или 
унижава.

Член 4, Забрана на робството и принудителния 
труд:
Никой няма право да те третира като роб, а и ти не 
трябва да превръщаш никого в свой роб. Никой не 
може да те застави да работиш принудително.

Член 5, Право на свобода и сигурност
Имаш право на свобода и сигурност. Никой не може 
да ти отнеме това право, освен по реда предвиден 
от закона. Ако те арестуват, разполагаш с много 
права, в това число да разбереш защо са те аресту-
вали, право на незабавно изслушване и оспорване 
на ареста си.

Член 6, Право на справедлив съдебен процес:
Ако си обвинен в извършване на престъпление, 
имаш право на справедлив и публичен съдебен 
процес.

Член 7, Неналагане на наказания без закон:
Не могат да те накажат за нещо, което не е било 
считано за престъпление по времето на извършва-
нето му. 

Член 8, Право на зачитане на личния и семейния 
живот, дома и кореспонденцията:
Имаш право на защита, ако някой се опита да влезе 
в дома ти, отвори писмата ти, или безпокои теб и 
семейството ти без основателна причина. 

 Член 9, Свобода на мисълта, съвестта и рели-
гията:
Имаш право на свои собствени мисли и на вяра във 
всяка религия. Разполагаш със свободата да изпо-
вядваш религията или вярата си, а така също и да 

ги промениш. 

Член 10, Свобода на изразяването на мнение:
Имаш право да мислиш, каквото искаш и отговорно 
да говориш това, което искаш. Трябва да можеш да 
споделяш идеите и мненията си по всякакъв начин, 
в това число във вестници и списания, по радиото, 
по телевизията и по Интернет. 

Член 11, Свобода на събранията и сдружаване-
то:
Имаш право на мирни събирания с други хора, в 
това число правото да образуваш и членуваш в 
професионални съюзи. 

Член 12, Право на встъпване в брак:
Когато достигнеш брачна възраст, имаш право да 
встъпиш в брак и да създадеш семейство. 

Член 13, Право на ефективни правни средства 
за защита:
Ако правата ти се нарушат от друго лице или от 
правителството, имаш право да се обърнеш за съ-
действие към съдилищата или други публични ор-
гани, за да защитят правата ти.

Член 14, Забрана на дискриминацията:
Разполагаш с всички права и свободи, определе-
ни в тази конвенция, независимо от пола, расата, 
цвета на кожата, езика, религията, политическите 
ти или други убеждения, национален или социален 
произход, принадлежност към национално малцин-
ство, имущество, рождение или друг някакъв при-
знак. 

Член 15, Дерогиране при извънредно положе-
ние:
Правителството може да прекрати задълженията 
си да защитава тези права и свободи във време на 
война. Прекратяването не може да включва Член 2, 
Правото на живот.

Член 16, Ограничения за политическата дейност 
на чужденците:
Правителството не може да ограничи политическа-
та ти дейност само, защото не си гражданин на тази 
страна. 

Член 17, Забрана на злоупотреба с права:
Нито едно лице, група или правителство никъде по 
света не може да направи каквото и да било, за да 
разруши тези права.

Европейска конвенция за правата на човека
(Адаптирана версия за деца)
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Член 18, Обхват на допустимите ограничения на 
правата:
Правата и свободите ти могат единствено да се 
ограничат по начините, определени в тази конвен-
ция.

Част II: Европейски съд по правата на 
човека
Членове 19 до 51, Европейски съд по правата на 
човека, мандат и дейност:

Конвенцията учредява Европейски съд по правата 
на човека, за да разглежда дела, заведени от лица 
и правителства. Съдиите са напълно независими и 
се избират от Парламентарната Асамблея на Съ-
вета на Европа.

Част III, Разни
Членове 52 до 59, Прилагане на правата в тази 
конвенция

Комитетът на Министрите на Съвета на Европа уп-
ражнява контрол върху начина, по който правител-
ствата зачитат тази конвенция и изпълняват задъл-
женията си за поощряване и защита на правата на 
човека.

Протоколи към Европейската
конвенция за правата на човека
Тъй като Европейската конвенция за правата на чо-
века е приета през 1950 г., Съветът на Европа е 
направил важни допълнения към нея, известни като 
протоколи, които внасят допълнения към човешки-
те права на хората, които живеят в Европа. Сред 
главните права и свободи се добавят следните:

Протокол № 1:
Член 1, Право на собственост
Имаш право на собствено имущество и да използ-
ваш вещите си.
Член 2, Право на образование
Имаш право да ходиш на училище.
Член 3, Право на свободни избори
Имаш право да избираш правителството на страна-
та си с тайно гласуване.

Протокол № 4:

Член 2, Свобода на придвижване
Ако законно се намираш в дадена страна, имаш 
право да пътуваш или да живееш, където искаш в 
нея и също така да се върнеш в родната си страна.

Протоколи №№ 6 и 13:

Член 1, Отмяна на смъртното наказание
Не могат да те осъдят на смърт или екзекутират от 
правителството, нито в мирно време, нито по време 
на война. 

Протокол № 7:

Член 2, Право на обжалване в наказателното про-
изводство
Ако си осъден за престъпление, можеш да обжал-
ваш присъдата пред висшестоящ съд.
Протокол № 12:
Член 1, Обща забрана на дискриминацията
Публичните органи не могат да упражнят дискрими-
нация срещу теб по причини като цвета на кожата 
ти, пол, език, политически или религиозни убежде-
ния или произход.
1 Две допълнения към Конвенцията (наречени про-
токоли) имат за цел да премахнат смъртното нака-
зание в Европа.
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Член 1, Определение на дете:

До навършване на осемнадесетгодишна възраст, 
те считат за дете и разполагаш с всички права в 
тази конвенция. 

Член 2, Забрана на дискриминацията:

Срещу теб не трябва да се прилага дискриминация 
по никаква причина, в това число расата, цвета на 
кожата, пола, езика, религията, социалното или 
икономическо положение, инвалидност, рождение 
или друг статут на родителите или законните ти на-
стойници. 

Член 3, Висш интерес на детето:

Всички действия и решения, които засягат децата, 
трябва да се основават на това, което в твоите ви-
сши интереси или тези на което и да било дете.

Член 4, Възползване от правата в Конвенцията:

Правителствата трябва да предоставят тези права 
на вниманието ти, както и на разположение на всич-
ки деца. 

Член 5, Родителско ръководство и възможнос-
ти за развитие на детето:

Семейството ти носи главната отговорност за теб, 
така, че докато растеш, да се научиш да използваш 
правилно правата си. Правителствата трябва да за-
читат това право.

Член 6, Право на живот и развитие:

Имаш правото да живееш и да се развиваш добре. 
Правителствата трябва да осигурят оцеляването и 
здравословното ти развитие.

Член 7, Регистрация на раждането, името, граж-
данството и родителските грижи:

Имаш правото законно да се регистрира раждането 
ти, да имаш свое име и гражданство, да познаваш 
родителите си и те да полагат грижи за теб.

Член 8, Запазване на идентичността:

Правителствата трябва да зачитат правото ти на 
име, гражданство и семейни връзки.

Член 9, Разделяне от родителите:

Не трябва да те разделят от родителите ти, освен 
ако това не се прави за твое собствено добро (на-
пример, ако родител те малтретира или те прене-
брегва). Ако родителите ти са разделени, имаш 
право да поддържаш контакти и с двамата, освен 
ако това не те наранява по някакъв начин.  

Член 10, Събиране на семейство:

Ако родителите ти живеят в различни страни, тряб-
ва да имаш право да се придвижваш между тези 
страни, така че да можеш да поддържаш контакти с 
родителите си или да се съберете като семейство. 

Член 11, Защита от незаконно прехвърляне в 
друга страна:

Правителствата трябва да предприемат действия, 
за да възпрепятстват незаконното ти напускане на 
страната им. 

Член 12, Зачитане на мнението на детето:

Когато възрастните вземат решения, които те зася-
гат, имаш правото свободно да кажеш какво смя-
таш, че трябва да се случи, както и мненията ти да 
се вземат под внимание. 

Член 13, Свобода на изразяване и информация:

Имаш право да търсиш, получаваш и споделяш ин-
формация във всички форми (например, чрез писа-
не, посредством изкуствата, телевизията, радиото 
и Интернет), доколкото информацията не е в твоя 
вреда или тази на други лица. 

Член 14, Свобода на мисълта, съвестта и рели-
гията:

Имаш право да мислиш и да вярваш в  каквото ис-
каш и да изповядваш религията си, доколкото не 
възпрепятстваш други хора да се възползват от 
правата си. Родителите ти трябва да те ръководят 
по тези въпроси.

Член 15, Свобода на сдружаване и мирни събра-
ния:

Имаш право да се срещаш и да се присъединяваш 
към групи и организации с други деца, доколкото 

Конвенция за правата на детето
(КПД) (адаптирана версия за деца)
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това не възпрепятства други хора да се възползват 
от правата си. 

Член 16, Личен живот, чест и репутация:

Имаш право на личен живот. Никой не трябва да 
накърнява доброто ти име да влиза в къщата ти, да 
отваря писмата и имейлите ти или да безпокои теб 
или семейството ти без основателна причина. 

Член 17,  Достъп до информация и медиите:

Имаш право на надеждна информация от разноо-
бразни източници, в това число книги, вестници и 
списания, телевизия, радио и Интернет. Информа-
цията трябва да е полезна и разбираема за теб.

Член 18, Обща отговорност на родителите:

И двамата ти родители споделят отговорността 
за възпитанието ти и трябва винаги да вземат под 
внимание това, което е най-добро за теб. Правител-
ствата трябва да предоставят услуги, за да подпо-
магат родителите, особено, ако и двамата родите-
ли работят.

Член 19, Защита от всички форми на насилие, 
посегателство и злоупотреба:

Правителствата трябва да гарантират, че за теб се 
полагат подходящи грижи и си защитен от насилие, 
посегателство и злоупотреба от родителите ти или 
някой друг, който се грижи за теб.

Член 20, Алтернативни грижи:

Ако родителите и семейството не могат да се гри-
жат за теб както трябва, за теб трябва да се поло-
жат грижи от хора, които зачитат религията, тради-
циите и езика ти.

Член 21, Осиновяване:

Ако те осиновят, първата грижа трябва да е какво 
е най-добро за теб, независимо дали си осиновен 
в родната си страна или те отведат да живееш в 
друга страна. 

Член 22, Деца бежанци:

Ако си дошъл в нова страна, защото в родната ти 
страна не е безопасно за теб, имаш право на за-
щита и подкрепа. Имаш същите права като децата, 
родени в тази страна. 

Член 23, Деца с увреждания:

Ако имаш някакво увреждане, за теб трябва да се 

положат специални грижи, да ти се осигурят под-
крепа и образование, така че да можеш да водиш 
пълноценен и самостоятелен живот в обществото 
съобразно възможностите си.

Член 24, Здравеопазване и здравни услуги:

Имаш право на качествено здравеопазване (напри-
мер лекарства, болници, здравни професионали-
сти) и здравно образование, за да останеш здрав. 
Имаш също така право на чиста вода, питателна 
храна, чиста околна среда. Богатите страни трябва 
да помагат на по-бедните страни да постигнат това.

Член 25, Периодичен контрол върху лечението:

Ако за теб се грижат местните органи или институ-
ции по-скоро, отколкото родителите ти, състояние-
то ти трябва редовно да се контролира, за да си 
сигурен, че за теб се полагат добри грижи и се про-
вежда подходящо лечение.

Член 26, Ползване от социално осигуряване:

Обществото, в което живееш, трябва да ти предос-
тави ползите от социални осигуровки, които да ти 
помогнат да се развиваш и да живееш в добри ус-
ловия (например, образование, култура, прехрана, 
здраве, социални помощи). Правителството трябва 
да предоставя допълнителни парични средства за 
децата на нуждаещи се семейства.

Член 27,  Добър жизнен стандарт:

Трябва да живееш в добри условия, които да ти по-
магат да се развиваш физически, умствено, духов-
но, морално и социално. Правителството трябва да 
помага на семействата, които не могат да осигурят 
това.

Член 28, Право на образование:

Имаш право на образование. Дисциплината в учи-
лищата трябва да зачита човешкото ти достойн-
ство. Началното образование трябва да е безплат-
но и задължително. 

Член 29, Задачите на образованието:

Образованието трябва да развие личността ти, та-
лантите, умствените ти и физически умения до най-
пълна степен. То трябва да те подготви за живота 
и да те насърчи да зачиташ родителите си, собст-
вения си народ и другите нации и култури. Имаш 
право да научиш правата си.
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Член 30, Деца от малцинствата и местното на-
селение:

Имаш право да научиш и да използваш традициите, 
религията и езика на семейството, независимо от 
това дали те се споделят от повечето хора в стра-
ната ти.

Член 31, Отдих, игра и култура:

Имаш право да си почиваш и да играеш, да участ-
ваш в широк обхват от развлекателни и културни 
дейности.

Член 32, Детски труд:

Правителството трябва да те защити от работа, 
която е опасна за здравето или развитието ти, коя-
то пречи на образованието ти, или която може да 
накара хората да се възползват от теб.

Член 33, Деца и злоупотреба с наркотици:

Правителството трябва да осигури начини да те за-
щити от използване, производство или дистрибуи-
ране на опасни наркотици.

Член 34, Защита от сексуална експлоатация:

Правителството трябва да те защити от сексуално 
насилие.

Член 35, Защита от търговия с деца, продажба 
и отвличане:

Правителството трябва да осигури, че няма да те 
отвлекат, продадат или заведат в други страни, къ-
дето да те експлоатират.

Член 36, Защита от различни форми на експло-
атация:

Трябва да ти се осигури защита от всякакви дей-
ности, които биха могли да увредят развитието и 
благосъстоянието ти.

Член 37, Защита от изтезания или друго жесто-
ко, нечовешко или унизително отношение и ли-
шаване от свобода:

Ако нарушиш закона, не трябва да те третират по 
жесток начин. Не трябва да те поставят на място за 
лишаване от свобода с възрастни хора и трябва да 
можеш да поддържаш контакт със семейството си. 

Член 38, Защита на деца, засегнати от въоръжен 
конфликт:

Ако си под петнадесетгодишна възраст (под осем-
надесет в повечето европейски страни), правител-
ствата не трябва да допускат да те вземат в армия-
та или да участваш директно във военни действия. 
Деца във военни зони трябва да получават специ-
ална защита.

Член 39, Възстановяване на деца жертви:

Ако са те пренебрегвали, изтезавали или насилва-
ли, бил си жертва на експлоатация и военни дейст-
вия или са те осъдили на лишаване от свобода, 
трябва да получиш специална помощ, за да възста-
новиш физическото си и умствено здраве и да се 
реинтегрираш в обществото.

Член 40, Справедливост за непълнолетни:

Ако си обвинен в нарушаване на закона, трябва 
да те третират по начин, който да зачита достойн-
ството ти. Трябва да получиш правна помощ и да 
те лишават от свобода единствено за най-сериозни 
извършени престъпления. 

Член 41, Зачитане на по-висши стандарти за 
правата на човека:

Ако законите на твоята страна са по-добри за деца 
от членовете на Конвенцията, то трябва да се след-
ват тези закони.

Член 42, Широко оповестяване на Конвенцията:

Правителството трябва широко да оповести Кон-
венцията до всички родители, институции и деца.

Членове 43-54, Задължения на правителствата:

Тези членове обясняват как възрастните и прави-
телствата трябва да работят заедно, за да осигу-
рят, че всички деца се ползват от правата си. 

Забележка: Конвенцията за правата на детето е при-
ета от Общото събрание на Организацията на обеди-
нените през 1989 г. и влиза в сила като международен 
закон през 1990 г. Конвенцията за правата на детето 
има 54 члена, които определят правата на детето и 
как тези права трябва да се защитават и поощряват 
от правителствата. Почти всяка страна в света е рати-
фицирала тази Конвенция, като е поела обещание да 
признава всички права, които тя съдържа.
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Преамбюл
Държавите страни по настоящата Конвенция,
Считайки, че в съответствие с принципите, провъзгла-
сени в Устава на Организацията на организацията на 
обединените, признаването на присъщото на всички 
членове на човешкото семейство достойнство и тех-
ните равни и неотменни права е в основата на свобо-
дата, справедливостта и мира в света,
Имайки предвид, че народите на Организацията на ор-
ганизацията на обединените отново са потвърдили в 
нейния Устав своята вяра в основните права на човека 
и в достойнството и ценността на човешката личност и 
са решени да подпомагат социалния напредък и пос-
тигането на по-високо жизнен стандарт в условията на 
по-голяма свобода, 
Признавайки, че във Всеобщата декларация за пра-
вата на човека Международните пактове за правата 
на човека Организацията на организацията на обеди-
нените е провъзгласила и договорила, че всеки има 
право на всички права и свободи, изложени в тях, без 
каквито и да било различия, като раса, цвят на кожа-
та, пол, език, религия, политически или други възгле-
ди, национален или социален произход, имуществено 
състояние, рождение или друг статут, 
Напомняйки, че във Всеобщата декларация за права-
та на човека Организацията на организацията на обе-
динените е провъзгласила, че децата имат право на 
специални грижи и помощ, 
 Убедени, че на семейството като основна клетка на 
обществото и естествена среда за израстването и 
благосъстоянието на всичките му членове и особено 
на децата трябва да бъде оказана необходимата за-
щита и съдействие, така че то да може пълноценно да 
поеме своята отговорност в обществото, 
 Признавайки, че за пълното и хармонично развитие 
на личността на детето то трябва да расте в семейна 
среда, в атмосфера на щастие, любов и разбирател-
ство, 
Считайки, че детето трябва да бъде напълно подгот-
вено за самостоятелен живот в обществото и да бъде 
възпитано в духа на идеалите, провъзгласени в Устава 
на Организацията на организацията на обединените, и 
по-конкретно в дух на мир, достойнство, толерантност, 
свобода, равенство и солидарност, 
Имайки предвид, че необходимостта от оказване 
на особени грижи за детето е заявена в Женевската 
декларация за правата на детето от 1924 г. и в Де-

кларацията за правата на детето, приета от Общото 
събрание през 1959 г., и призната във Всеобщата де-
кларация за правата на човека, в Международния пакт 
за граждански и политически права, (по-специално в 
член 23 и 24), в Международния пакт за икономически, 
социални и културни права, (по-специално в член 10) 
и в уставите и съответните документи на специализи-
раните международни организации, занимаващи се с 
благоденствието на децата, 
Имайки предвид, че както е посочено в Декларацията 
за правата на детето, „детето поради физическата и 
умствената си незрялост се нуждае от специални га-
ранции и грижи, включително подходяща правна за-
щита, преди, както и след раждането си”, 
Припомняйки разпоредбите на Декларацията за соци-
алните и правните принципи, отнасящи се до закри-
лата и благоденствието на децата и по-специално 
до подпомагането, настаняването и осиновяването в 
национален и международен мащаб; на Минималните 
стандарти на Организацията на организацията на обе-
динените за осъществяване на справедливостто по 
отношение на непълнолетните („Пекински правила”) и 
на Декларацията за защита на жените и децата при 
бедствия и въоръжени конфликти,  
Признавайки, че във всички страни в света има деца, 
които живеят при изключително трудни условия, и че 
тези деца се нуждаят от специално внимание, 
Вземайки предвид съответно важността на традиции-
те и културните стойности на всеки народ за закрилата 
и хармоничното развитие на детето,  
Признавайки значението на международното сътруд-
ничество за подобряван е условията за живот на де-
цата във всяка страна и по-специално в развиващите 
се страни, 
Се споразумяха за следното:
 

ЧАСТ I
Член 1
За задачите на тази Конвенция „дете” означава всяко 
човешко същество на възраст под 18 години освен ако 
съгласно закона, приложим за детето, пълнолетието 
настъпва по-рано. 

Член 2
1. Държавите - страни по Конвенцията зачитат и оси-

гуряват правата, предвидени в тази Конвенция, на 

Конвенция за правата на детето
Приета и открита за подпис, ратифицирана и достъпна с решение на Общото Събрание 44/25
от 20 ноември 1989 г., влязла в сила от 2 септември 1990 г., съобразно член 49



306306

compasitocccooooooooooooooooooooompasito

всяко дете в пределите на своята юрисдикция без 
каквато и да е дискриминация, независимо от ра-
сата, цвета на кожата, пола, езика, религията, по-
литическите или други възгледи, националния, ет-
ническия или социалния произход, имущественото 
състояние, инвалидност, рождение или друг статут 
на детето или на неговите родители или законни на-
стойници. 

2. Държавите - страни по Конвенцията, вземат всички 
подходящи мерки за осигуряване закрилата на дете-
то против всички форми на дискриминация или нака-
зание на основание на статута, действията, изразе-
ните мнения или убеждения на неговите родители, 
законни настойници или членовете на неговото се-
мейство. 

Член 3
1. Висшите интереси на детето са първостепенно съ-

ображение във всички действия, отнасящи се до де-
цата, независимо дали са предприети от обществе-
ни или частни институции за социално подпомагане, 
от съдилищата, административните или законода-
телните органи. 

 2. Държавите - страни по Конвенцията се задължа-
ват да осигурят на детето такава закрила и грижи, 
каквито са необходими за неговото благосъстояние, 
като се вземат предвид правата и задълженията на 
неговите родители, законни настойници или на дру-
гите лица, отговорни по закон за него, и за тази цел 
те предприемат всички необходими законодателни и 
административни мерки. 

3. Държавите - страни по Конвенцията, осигуряват 
институциите, службите и услугите, отнасящи се до 
закрилата или грижите за децата, да отговарят на 
стандартите, установени от компетентните власти, 
особено в областта на безопасността и здравеопаз-
ването и по отношение на числеността и пригоднос-
тта на техния персонал и компетентния надзор над 
него. 

Член 4
Държавите - страни по Конвенцията, са длъжни да 
предприемат всички необходими законодателни, ад-
министративни и други мерки за осъществяване пра-
вата, признати в тази Конвенция. По отношение на 
икономическите, социалните и културните права дър-
жавите - страни по Конвенцията, предприемат такива 
мерки в максималната степен, възможна с оглед на 
техните ресурси, и когато е необходимо, в рамките на 
международното сътрудничество. 

Член 5
Държавите - страни по Конвенцията, зачитат отговор-
ностите, правата и задълженията на родителите или 
в зависимост от случая на членовете на по-голямото 

семейство или общност, както предвиждат местните 
обичаи, на законните настойници или на другите лица, 
отговорни по закон за детето, да осигуряват по начин, 
съответствуващ на развитието на способностите на 
детето, подходящи насоки и ръководство в упражня-
ването от него на правата, признати в тази Конвенция. 

Член 6
1. Държавите - страни по Конвенцията, признават, че 

всяко дете има присъщо право на живот. 
2. Държавите - страни по Конвенцията, осигуряват в 

максимално възможна степен оцеляването и разви-
тието на всяко дете. 

Член 7
1. Детето следва да бъде регистрирано незабавно 

след раждането му и от рождение има право на име, 
правото да придобие гражданство и доколкото е въз-
можно, правото да познава и да бъде отглеждано от 
своите родители. 

2. Държавите - страни по Конвенцията, осигуряват 
осъществяването на тези права в съответствие с на-
ционалното си законодателство и със задълженията 
си, поети по съответните международни документи в 
тази област, особено когато в противен случай дете-
то би останало без гражданство.

Член 8
1. Държавите - страни по Конвенцията, се задължават 
да зачитат правото на детето да запази без незакон-
на намеса своята идентичност, включително своето 
гражданство, име и семейни връзки, както са признати 
от закона. 
2. Когато едно дете е незаконно лишено от някои или 
от всички елементи на неговата идентичност, държа-
вите - страни по Конвенцията, предоставят подходяща 
помощ и закрила с оглед възстановяване на неговата 
идентичност във възможно най-кратък срок. 

Член 9
1.  Държавите - страни по Конвенцията, осигуряват де-

тето да не бъде разделяно от родителите си против 
тяхната воля, освен когато компетентните власти 
решат в съответствие с приложимите закони и про-
цедури и при възможност за съдебен преглед, че та-
кова разделяне е необходимо за висшите интереси 
на детето.  

2. Такова решение може да бъде необходимо в някои 
особени случаи, като например малтретиране или 
изоставяне на детето от родителите, или когато ро-
дителите живеят разделени и трябва да се вземе ре-
шение относно местоживеенето на детето. 

3. При всяка процедура съгласно точка 1 на всички 
заинтересовани страни се дава възможност да уча-



compasito

307

compasitocccccooooooooooooooooooooompasito

ствуват в нея и да изложат своите становища. 
4. Държавите - страни по Конвенцията, зачитат пра-

вото на детето, което е отделено от единия или от 
двамата си родители, да поддържа лични отноше-
ния и пряк контакт с двамата си родители редовно 
освен ако това противоречи на висшите интереси на 
детето. 

5. Когато такова разделяне е в резултат на някакво 
действие, предприето от държава - страна по Кон-
венцията, като задържане, затвор, изселване, де-
портиране или смърт (включително смърт, произ-
тичаща от каквато и да е причина, докато лицето е 
задържано от държавата) на единия или двамата 
родители или на детето, тази държава при поиск-
ване предоставя на родителите, детето, или ако е 
уместно, на друг член на семейството необходи-
мата информация относно местопребиваването на 
липсващия член (членове) на семейството освен ако 
предоставянето на информация би навредило на 
благосъстоянието на детето. Освен това държавите 
- страни по Конвенцията осигуряват предоставяне-
то на такова искане само по себе си да не води до 
неблагоприятни последствия за съответното лице 
(лица). 

Член 10
1. В съответствие със задължението на държавите 

- страни по Конвенцията, съгласно член 9, точка 1 
всяка молба от дете или от неговите родители да 
влязат или да напуснат една държава - страна по 
Конвенцията, с цел събиране на семейство се раз-
глежда по положителен, хуманен и експедитивен 
начин. Държавите - страни по Конвенцията, освен 
това осигуряват представянето на такава молба да 
не води до неблагоприятни последствия за нейните 
автори и за членовете на техните семейства. 

2. Детето, чиито родители живеят в различни държа-
ви, има право да поддържа лични отношения и преки 
контакти с двамата си родители редовно освен при 
изключителни обстоятелства. За тази цел и в съ-
ответствие със задължението си съгласно член 9, 
точка 1 държавите - страни по Конвенцията, зачи-
тат правото на детето или на неговите родители да 
напускат която и да е страна, включително собстве-
ната си, и да влизат в своята собствена страна. Пра-
вото да напускат която и да е страна подлежи само 
на тези ограничения, които са предписани от закона 
и които са необходими за защита на националната 
сигурност, обществения ред, общественото здраве 
или морал или правата и свободите на други лица, 
и които са съвместими с другите права, признати в 
тази Конвенция. 

Член 11
1. Държавите - страни по Конвенцията, предприемат 

мерки за борба с незаконното прехвърляне и невръ-
щане на деца от чужбина. 

2. За тази цел държавите - страни по Конвенцията, 
насърчават сключването на двустранни или много-
странни споразумения или присъединяването към 
съществуващи споразумения. 

Член 12
1. Държавите - страни по Конвенцията, осигуряват на 

детето, което може да формира свои собствени въз-
гледи, правото да изразява тези възгледи свободно 
по всички въпроси, отнасящи се до него, като на тях 
следва да се придава значение, съответствуващо на 
възрастта и зрелостта на детето.

2. За тази цел на детето е предоставена по-специално 
възможност да бъде изслушвано при всякакви съ-
дебни и административни процедури, отнасящи се 
до него, или пряко, или чрез представител или съ-
ответен орган по начин, съответствуващ на проце-
дурните правила на националното законодателство. 

Член 13
1. Детето има право на свобода на изразяване на мне-

ние. Това право включва свободата да търси, полу-
чава и предава информация и идеи от всякакъв вид 
независимо от границите в устна, писмена, печатна 
форма или под формата на изкуство, или чрез какви-
то и да са други информационни средства по избор 
на детето. 

2. Упражняването на това право може да подлежи на 
известни ограничения, но те трябва да бъдат само 
такива, които са предписани от закона и са необхо-
дими: 
а) за зачитане правата или репутацията на другите, 

или 
б) за защита на националната сигурност или общест-

вения ред, или на общественото здраве и морал. 

Член 14
1. Държавите - страни по Конвенцията, зачитат пра-

вото на детето на свобода на мисълта, съвестта и 
религията. 

2. Държавите - страни по Конвенцията, зачитат права-
та и задълженията на родителите или в зависимост 
от случая на законните настойници да осигурят ръ-
ководството на детето при упражняването на това 
негово право по начин, съответствуващ на развитие-
то на способностите на детето. 

3. Свободата на изразяване на собствената религия 
или вярвания може да подлежи само на такива огра-
ничения, които са предвидени в закона и са необ-
ходими за защита на обществената сигурност, ред, 
здраве или морал или на основните права и свободи 
на другите. 
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Член 15
1. Държавите - страни по Конвенцията, признават пра-

вото на детето на свобода на сдружаване и на мирни 
събрания. 

2. Не може да се налагат никакви ограничения върху 
упражняването на тези права освен наложените в 
съответствие със закона и които са необходими в 
едно демократично общество в интерес на нацио-
налната сигурност или обществената безопасност, 
обществения ред, защитата на общественото здра-
ве или морал, или защитата на правата и свободите 
на другите. 

Член 16
1. Никое дете не трябва да бъде подлагано на произ-

волна или незаконна намеса в неговия личен живот, 
семейство, дом или кореспонденция, нито на неза-
конно посегателство срещу неговата чест и репута-
ция. 

2. Детето има право на закрила от закона против така-
ва намеса или посегателство. 

Член 17
Държавите - страни по Конвенцията, признават ва-
жната функция, изпълнявана от средствата за масо-
ва информация и осигуряват на всяко дете достъп до 
информация и материали от различни национални и 
международни източници, особено тези, насочени към 
подобряване на неговото социално, духовно и морал-
но благосъстояние и физическо и умствено здраве. За 
тази цел, държавите - страни по Конвенцията: 

a. насърчават средствата за масова информация 
да разпространяват информация и материали от 
социална и културна полза за детето и в съответ-
ствие с духа на чл. 29; 

b. насърчават международното сътрудничество в 
производството, обмена и разпространението на 
такава информация и материали от различни кул-
турни, национални и международни източници; 

c. насърчават производството и разпространението 
на детски книги; 

d. насърчават средствата за масова информация 
особено да зачитат езиковите нужди на детето, 
принадлежащо към малцинствена група или към 
коренното население; 

e. насърчават разработката на подходящи насоки 
за защита на детето от информация и материали, 
вредни за неговото благосъстояние, като се имат 
предвид разпоредбите на чл. 13 и 18. 

Член 18
1. Държавите - страни по Конвенцията, полагат всички 

усилия за осигуряване признаването на принципа, 
съгласно който двамата родители носят обща от-

говорност за отглеждането и развитието на детето. 
Родителите или според случая законните настойни-
ци носят първостепенна отговорност за отглежда-
нето и развитието на детето. Висшите интереси на 
детето са тяхна основна грижа. 

2. С цел гарантиране и закрила на правата, изложени 
в тази Конвенция, държавите-страни по нея оказ-
ват подходяща помощ на родителите и законните 
настойници при осъществяване на тяхната отговор-
ност по отглеждане на децата и осигуряват създава-
нето на институции, служби и услуги в областта на 
грижите за децата. 

3. Държавите - страни по Конвенцията, предприемат 
всички подходящи мерки, за да осигурят на децата 
на работещите родители правото да се възползуват 
от услугите за деца и детските заведения, които се 
полагат за тяхното отглеждане. 

Член 19
1. Държавите - страни по Конвенцията, предприемат 

всички необходими законодателни, административ-
ни, социални и образователни мерки за закрила на 
детето от всички форми на физическо или умствено 
насилие, посегателство или злоупотреба, липса на 
грижи или небрежно отношение, малтретиране или 
експлоатация, включително сексуални престъпле-
ния, докато то е под грижите на родителите си или 
на единия от тях, на законния си настойник или на 
всяко друго лице, на което то е поверено. 

2. Такива защитни мерки включват според случая 
ефективни процедури за създаване на социални 
програми за осигуряване необходимата подкрепа на 
детето и на лицата, които се грижат за него, както и 
на всички други форми за предотвратяване и раз-
криване, докладване, отнасяне за разглеждане, раз-
следване, разглеждане и проследяване на случаите 
на малтретиране на деца, описани по-горе, и според 
случая за намеса на съдебните органи. 

Член 20
1. Дете, което е лишено временно или постоянно от 

неговата семейна среда или на което с оглед на не-
говите висши интереси не може да бъде разрешено 
да остане в тази среда, има право на специална за-
крила и помощ, оказвана от държавата. 

2. Държавите - страни по Конвенцията, в съответствие 
със своето национално законодателство осигуряват 
алтернативни грижи за това дете. 

3. Тези грижи могат да включват наред с другото да-
ване за отглеждане, Кафала по ислямското право, 
осиновяване или ако е необходимо, настаняване в 
подходящо детско заведение. Когато се разглеждат 
възможните решения на тези проблеми съответно 
внимание трябва да бъде обърнато на осигуряване 
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на приемственост при отглеждане на детето, както и 
на етническите, религиозните, културните и езикови-
те особености на средата, от която то произхожда. 

Член 21
За държавите - страни по Конвенцията, които призна-
ват и или допускат системата на осиновяване, висши-
те интереси на детето трябва да бъдат първостепенно 
съображение, като за целта те: 

a. осигуряват осиновяването на дете да бъде раз-
решавано само от компетентните власти, които 
определят в съответствие с приложимите закони 
и процедури и на основата на всички достоверни, 
отнасящи се към случая данни, че осиновяването 
е възможно, като се отчита отношението на детето 
с неговите родители, роднини и законни настойни-
ци, и че ако е необходимо, тези лица, след като са 
били съответно информирани, са дали своето съ-
гласие за осиновяването, като им е предоставена 
нужната консултация; 

b. признават, че осиновяването в чужбина може да 
се счита за алтернативно средство за грижа за де-
тето, ако детето не може да бъде дадено в семей-
ство за отглеждане или осиновяване, или не може 
по никакъв подходящ начин да се полагат грижи за 
него в страната, от която то произхожда; 

c. осигуряват детето, което се дава за осиновяване 
в чужбина, да се ползува от гаранции и стандарти, 
еквивалентни на съществуващите при осиновява-
не в страната, от която то произхожда; 

d. предприемат всички подходящи мерки, при оси-
новяване в чужбина това да не води до незаконно 
финансово обогатяване за лицата, участвуващи в 
него; 

e. подпомагат, когато е необходимо, постигането 
на задачите на този член чрез сключване на дву-
странни или многостранни спогодби или споразу-
мения и се стремят в тези рамки да осигурят нас-
таняването на детето в чужбина да се извършва 
чрез компетентните власти или органи. 

Член 22
1. Държавите - страни по Конвенцията, вземат необхо-

димите мерки да осигурят дете, което иска да полу-
чи статут на бежанец или което се счита за бежанец 
в съответствие с приложимото международно или 
вътрешно право и процедури, независимо дали е 
придружено или не е придружено от неговите роди-
тели или от което и да е друго лице, да получи под-
ходяща защита и хуманитарна помощ в ползуването 
на съответните права, изложени в тази Конвенция 
и в другите международни документи за правата на 
човека или по хуманитарни въпроси, по които посо-
чените държави са страни. 

2. За тази цел държавите - страни по Конвенцията, 
подкрепят, когато смятат за необходимо, усилията 
на Организацията на организацията на обединени-
те и на други компетентни междуправителствени 
организации или неправителствени организации, 
сътрудничещи с Организацията на организацията на 
обединените, да защитават и подпомагат това дете 
и да издирят родителите или други членове на се-
мейството на всяко дете бежанец с цел да получат 
информация, необходима за събирането му с чле-
новете на неговото семейство. В случаи, когато не 
могат да бъдат намерени родителите или други чле-
нове на семейството, на детето се осигурява същата 
закрила, както на всяко друго дете, постоянно или 
временно лишено от неговата семейна среда по ка-
квато и да било причина, както е определено в тази 
Конвенция. 

Член 23
1. Държавите - страни по Конвенцията, признават, че 

дете с умствени или физически недостатъци тряб-
ва да води пълноценен и достоен живот в условия, 
които осигуряват достойнството му, поощряват са-
мостоятелността и улесняват активното му участие 
в обществото. 

2. Държавите - страни по Конвенцията, признават пра-
вото на детето с умствени или физически недоста-
тъци на специални грижи и насърчават и осигуряват 
според наличните ресурси оказването на такова 
дете и на поелите грижата за него на помощ, за коя-
то са направени постъпки и която отговаря на със-
тоянието на детето и на положението на родителите 
или другите лица, грижещи се за детето. 

3. Признавайки специалните нужди на детето с умстве-
ни или физически недостатъци, помощта, оказвана в 
съответствие с точка 2 на този член, се предоставя 
безплатно, когато това е възможно, като се вземат 
предвид финансовите възможности на родителите 
на детето или другите лица, грижещи се за него, и 
е насочена към осигуряване на ефективен достъп и 
получаване на образование, обучение, здравни гри-
жи, рехабилитация, подготовка за трудова дейност и 
възможности за отдих по начин, позволяващ на де-
тето най-пълната възможна социална интеграция и 
индивидуално развитие, включително неговото кул-
турно и духовно развитие. 

4. Държавите - страни по Конвенцията, подпомагат 
в духа на международното сътрудничество, раз-
мяната на подходяща информация в областта на 
здравната профилактика, на медицинското, психо-
логическото и функционалното лечение на децата с 
умствени или физически недостатъци, включително 
разпространение и достъп до информация относно 
методи на рехабилитация, образование и профе-
сионална подготовка, с цел да се даде възможност 
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на държавите - страни по Конвенцията, да подобрят 
своите възможности и умения и разширят опита си в 
тези области. В това отношение особено трябва да 
се имат предвид нуждите на развиващите се страни. 

Член 24
1. Държавите - страни по Конвенцията, признават пра-

вото на детето да се ползва от най-високия достижим 
стандарт на здравословно състояние и от здравните 
услуги за лечение на заболяванията и за възстано-
вяване на неговото здраве. Държавите - страни по 
Конвенцията, се стремят да осигурят никое дете да 
не бъде лишено от правото си на достъп до такива 
здравни услуги. 

2. Държавите - страни по Конвенцията, полагат усилия 
за осигуряване на пълното прилагане на това пра-
во и по-специално предприемат подходящи мерки с 
цел: 
a. да намалят смъртността при кърмачетата и деца-

та; 
b. да осигурят на всички деца необходимата ме-

дицинска помощ и здравни грижи, като основно 
внимание се отделя на развитието на основните 
здравни грижи; 

c. да преговарят срещу болестите и недохранването, 
включително в рамките на основните здравни гри-
жи, като наред с другото използуват лесно достъп-
ни технологии и доставят хранителни продукти и 
питейна вода, вземайки под внимание опасности-
те и рисковете от замърсяване на околната среда; 

d. да осигурят на майките подходящи грижи преди и 
след раждане; 

e. да осигурят на всички групи в обществото, и по-
специално на родителите и децата, информация 
относно здравето и изхранването на детето, пре-
димствата на кърменето, хигиената и здравослов-
ността на околната среда и предотвратяването на 
нещастните случаи, както и обучение и съдействие 
за използването на тази информация; 

f. да развиват здравната профилактика, консултаци-
ите за родителите и просветната дейност и услуги-
те в областта на семейното планиране. 

3. Държавите - страни по Конвенцията, вземат всички 
подходящи и ефикасни мерки за премахване на тра-
диционните практики, които нанасят вреда на здра-
вето на децата. 

4. Държавите - страни по Конвенцията, се задължават 
да развиват и насърчават международното сътруд-
ничество с оглед постепенно постигане на пълна ре-
ализация на правото, признато в този член. В това 
отношение особено трябва да се вземат предвид 
нуждите на развиващите се страни. 

Член 25
Държавите - страни по Конвенцията, признават пра-
вото на дете, което е било настанено в специално за-
ведение от компетентните власти с цел грижи, защи-
та или лечение на неговото физическо или умствено 
здраве, на периодичен контрол върху провежданото 
лечение, както и върху всички други обстоятелства от-
носно неговото настаняване. 

Член 26
1. Държавите - страни по Конвенцията, признават пра-

вото на всяко дете да се ползува от обществени оси-
гуровки, включително и обществени застраховки, и 
предприемат необходимите мерки за постигане на 
пълна реализация на това право в съответствие с 
тяхното национално законодателство. 

2. Тези осигуровки трябва да бъдат отпускани съо-
бразно разходите и положението на детето и на 
лицата, които носят отговорност за издържането на 
детето, както и като се вземе предвид и всяко друго 
съображение, отнасящо се до искането за отпускане 
на такива осигуровки, отправено от дете или от не-
гово име. 

Член 27
1. Държавите - страни по Конвенцията, признават пра-

вото на всяко дете на жизнен стандарт, съответству-
ващ на нуждите на неговото физическо, умствено, 
духовно, морално и социално развитие. 

2. Родителят/родителите или другите лица, отговорни 
за детето, имат първостепенна отговорност да оси-
гурят в рамките на своите способности и финансо-
ви възможности условията за живот, необходими за 
развитието на детето. 

3. Държавите - страни по Конвенцията, в съответ-
ствие с националните условия и в рамките на своите 
възможности, предприемат необходимите мерки с 
цел да подпомагат родителите и другите лица, от-
говорни за детето, да осъществяват това право и в 
случай на нужда предоставят материална помощ и 
програми за подпомагане, особено по отношение на 
изхранването, облеклото и жилището. 

4. Държавите - страни по Конвенцията, предприемат 
всички необходими мерки за получаване от страна 
на детето на издръжката от родителите или от дру-
гите лица, които носят финансова отговорност за 
него както на тяхна територия, така и от чужбина. 
Особено когато лицето, носещо финансова отговор-
ност за детето, живее в държава, различна от тази 
на детето, държавите - страни по Конвенцията под-
помагат присъединяването към международни спо-
годби или сключването на такива спогодби, както и 
приемането на други подходящи договорености. 
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Член 28
1. Държавите - страни по Конвенцията, признават пра-

вото на детето на образование и с оглед на осъщест-
вяването на това право във все по-голяма степен и 
при еднакви възможности те по-специално трябва: 
a. да направят началното образование задължител-

но и безплатно за всички; 
b. да насърчават развитието на различни форми на 

средно образование, включително общо и профе-
сионално образование, като ги направят достъпни 
и на разположение за всяко дете и вземат подхо-
дящи мерки, като представянето на безплатно об-
разование и предоставяне на финансова помощ в 
случай на необходимост; 

c. да направят висшето образование достъпно за 
всички на основата на способностите и с всички 
подходящи средства; 

d. да направят обучителната информация и тази за 
професионално обучение и ориентация налична и 
достъпна за всички деца; 

e. да вземат мерки за насърчаване на редовното 
присъствие в училищата и намаляване процента 
на децата, напуснали училище. 

2. Държавите - страни по Конвенцията, предприемат 
всички подходящи мерки за осигуряване спазването 
на училищната дисциплина по начин, съвместим с 
човешкото достойнство на детето и в съответствие 
с тази Конвенция. 

3. Държавите - страни по Конвенцията, подпомагат 
и насърчават международното сътрудничество по 
въпроси, отнасящи се до образованието и по-специ-
ално с оглед да допринесат за премахване на не-
вежеството и неграмотността в задачия свят и да 
улеснят достъпа до научни и технически знания и 
съвременни методи за преподаване. В това отноше-
ние особено трябва да се вземат предвид нуждите 
на развиващите се страни. 

Член 29
1. Държавите - страни по Конвенцията, се споразумя-

ват, че образованието на детето трябва да бъде на-
сочено към: 
a. развитието на личността на детето, на неговите 

таланти, умствени и физически способности до 
най-пълния им потенциал;  

b. развитието на зачитането на човешките права и 
основните свободи и на принципите, провъзгласе-
ни в Устава на Организацията на организацията на 
обединените; 

c. развитието на чувството на уважение към родите-
лите на детето, към неговата собствена културна 
идентичност, език и стойности, към националните 
стойности на страната, в която детето живее, на 

страната, от която то произхожда и на цивилиза-
ции, различни от неговата собствена; 

d. подготовката на детето за отговорен живот в сво-
бодно общество, в духа на разбирателство, мир и 
толерантност, равенство между половете и друж-
ба между всички народи, етнически, национални и 
религиозни групи и коренно население; 

e. развитието на чувството на уважение към природ-
ната среда. 

2. Никоя разпоредба от този член или от член 28 не 
следва да се тълкува по начин, който да накърнява 
свободата на всяко физическо или юридическо лице 
да учредява и ръководи образователни институции, 
при условие, че бъдат спазени принципите, изложе-
ни в точка 1 на този член, и че образованието, дава-
но от такива институции, отговаря на минималните 
стандарти, които могат да бъдат установени от дър-
жавата. 

Член 30
В тези държави, в които съществуват етнически, рели-
гиозни и езикови малцинства или коренно население, 
дете, принадлежащо към такова малцинство, или про-
изхождащо от коренното население, не може да бъде 
лишавано от правото в общност с другите членове на 
неговата група да се ползува от неговата собствена 
култура, да изповядва или практикува неговата собст-
вена религия, или да използува неговия собствен език. 

Член 31
1. Държавите - страни по Конвенцията, признават пра-

вото на детето на отдих и почивка, на участие в игри 
и дейности за отмора, подходящи за възрастта му, и 
на свободно участие в културния живот и изкуствата. 

2. Държавите - страни по Конвенцията, зачитат и раз-
виват правото на детето на пълноценно участие в 
културния и творческия живот и насърчават предос-
тавянето на подходящи и равни възможности за кул-
турна и творческа дейност, отдих и отмора. 

Член 32
1. Държавите - страни по Конвенцията, признават пра-

вото на детето да бъде защитено от икономическа 
експлоатация и от извършване на каквато и да е ра-
бота, която крие опасност или може да попречи на 
образованието на детето, или да навреди на здра-
вето или на физическото, умственото, духовното, 
моралното или социалното развитие на детето. 

2. Държавите - страни по Конвенцията, предприемат 
законодателни, административни, социални и обра-
зователни мерки за осигуряване прилагането на този 
член. За тази цел, като се имат предвид съответните 
разпоредби на други международни документи, дър-
жавите - страни по Конвенцията, по-специално: 
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a. установяват минимална възраст или минимални 
възрасти за започване на работа; 

b. предвиждат подходящо регулиране на часовете и 
условията на работа; 

c. предвиждат съответни наказания и други санкции 
за осигуряване ефективното приложение на този 
член. 

Член 33
Държавите - страни по Конвенцията, предприемат 
всички необходими мерки, включително законодател-
ни, административни, социални и образователни, за 
закрила на децата от незаконната употреба на нарко-
тици и психотропни вещества, както е определено в 
съответните международни договори, и за предотвра-
тяване използуването на деца в незаконното произ-
водство и в трафика на такива вещества. 

Член 34
Държавите - страни по Конвенцията, се задължават 
да защитават детето от всички форми на сексуална 
експлоатация и от сексуално насилие. За тези зада-
чи държавите - страни по Конвенцията, вземат всички 
подходящи мерки на национално, двустранно и много-
странно равнище за предотвратяване на: 

a. подбуждане или принуждаване на дете да се зани-
мава с каквато и да е незаконна сексуална дейност; 

b. експлоатация на деца с цел проституция или дру-
га незаконна сексуална практика; 

c. експлоатация на деца с цел производство на пор-
нографски представления и материали. 

Член 35
Държавите - страни по Конвенцията, предприемат 
всички подходящи мерки на национално, двустранно и 
многостранно равнище за предотвратяване отвлича-
нето, продажбата или търговията с деца в каквато и да 
е форма и с каквато и да е цел. 

Член 36
Държавите - страни по Конвенцията, закрилят детето 
от всички други форми на експлоатация, засягащи в 
какъвто и да е аспект благосъстоянието на детето. 

Член 37
Държавите - страни по Конвенцията, осигуряват: 

a. никое дете да не бъде подлагано на изтезания или 
друго жестоко, нечовешко или унизително отнася-
не или наказание. Нито смъртно наказание, нито 
доживотен затвор без възможност за освобожда-
ване няма да се налагат за нарушения, извършени 
от лица под 18-годишна възраст; 

b. никое дете да не бъде лишено от неговата сво-
бода незаконно или произволно. Арестуването, 

задържането или осъждането на лишаване от сво-
бода на дете следва да бъде в съответствие със 
закона и да се използува само като крайна мярка и 
за най-краткия възможен срок; 

c. всяко дете, лишено от свобода, да бъде третирано 
хуманно и като се зачита достойнството, присъщо 
на човешката личност, и по начин, който взема 
предвид нуждите на лицата на неговата възраст. 
По-специално всяко дете, лишено от свобода, 
трябва да бъде отделено от възрастните освен 
ако се прецени, че висшите интереси на детето 
изискват да не се прави това, и да има правото да 
поддържа контакти със семейството си чрез корес-
понденция и посещения освен при изключителни 
обстоятелства;  

d. всяко дете, лишено от свобода, да има право на 
незабавен достъп до правна и друга необходима 
помощ, както и правото да оспорва законността на 
лишаването си от свобода пред съд или друг ком-
петентен, независим и безпристрастен орган и на 
бързо решение по всякакви такива дела. 

Член 38
1. Държавите - страни по Конвенцията, се задължават 

да зачитат и да осигурят зачитане на приложими-
те за тях в случай на въоръжен конфликт норми на 
международното хуманитарно право, които се отна-
сят до децата. 

2. Държавите - страни по Конвенцията, вземат всич-
ки възможни мерки да осигурят лицата, които не са 
достигнали 15-годишна възраст, да не вземат пряко 
участие във въоръжени действия. 

3. Държавите - страни по Конвенцията, се въздържат 
от призоваване на всяко лице, ненавършило 15-го-
дишна възраст, във въоръжените си сили. При при-
зоваване на лица, които са навършили 15-годишна 
възраст, но не са навършили 18 години, държавите 
- страни по Конвенцията, се стремят да дават прио-
ритет на по-възрастните. 

4. В съответствие със своите задължения, произтича-
щи от международното хуманитарно право за закри-
ла на гражданското население в случай на въоръ-
жен конфликт, държавите - страни по Конвенцията, 
предприемат всички разумни мерки за осигуряване 
закрила и грижи за децата, които са засегнати от въ-
оръжен конфликт. 

Член 39
Държавите - страни по Конвенцията, предприемат 
всички необходими мерки за подпомагане на физи-
ческото и  психическото възстановяване и социална 
реинтеграция на дете, жертва на всякаква форма на 
липса на грижи, експлоатация или злоупотреба, изте-
зания или каквато и да е друга форма на жестоко, не-
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човешко или унизително отнасяне или наказание, или 
на въоръжен конфликт. Това възстановяване или ре-
интеграция се извършва в среда, благоприятствуваща 
укрепването на здравето, самоуважението и достойн-
ството на детето. 

Член 40
1. Държавите - страни по Конвенцията, признават пра-

вото на всяко дете, което е заподозряно, обвинено 
или признато за виновно в нарушаване на наказа-
телния закон, да бъде третирано по начин, съвмес-
тим с чувството за достойнство и собствена стой-
ност на детето, който укрепва зачитането от детето 
на основните права и свободи на човека и който взе-
ма предвид възрастта на детето, необходимостта да 
се подпомага реинтеграцията на детето и поемането 
от него на конструктивна роля в обществото. 

2. За тази цел и зачитайки съответните разпоредби на 
международните документи, държавите - страни по 
Конвенцията, по-специално осигуряват: 
a. никое дете да не бъде заподозряно, обвинено или 

признато за виновно в нарушаване на наказателния 
закон по причина на действия или бездействия, кои-
то не са забранени от националното или междуна-
родното право по време на извършването им; 

b. всяко дете, заподозряно или обвинено в наруша-
ване на наказателния закон, да има поне следните 
гаранции: 

i. да се счита за невинно до доказването, че е ви-
новно в съответствие със закона; 

ii. да бъде информирано незабавно и пряко за об-
виненията против него или ако е необходимо, 
чрез неговите родители или законни настойници 
и да получи правна или друга подходяща помощ 
в подготовката и представянето на неговата за-
щита; 

iii. случаят да бъде решен без забавяне от компе-
тентна, независима и безпристрастна институция 
или съдебен орган в справедлив процес съгласно 
закона, при наличието на правна или друга под-
ходяща помощ освен ако се прецени, че това не 
е в интерес на детето, по-специално, вземайки 
предвид неговата възраст или положение, него-
вите родители или законни настойници; 

iv. да не бъде принуждавано да дава показания или 
да се признава за виновно; да може да разпитва 
или да бъдат разпитвани от негово име свидете-
ли на обвинението и да бъде разрешено участие-
то и разпитването на свидетели на защитата при 
условия на равенство; 

v. ако се счита, че е нарушило наказателния закон, 
това решение и всякакви мерки, наложени вслед-
ствие на това, да бъдат обжалвани пред по-ви-
сша компетентна, независима и безпристрастна 

институция или съдебен орган съгласно закона; 
vi. да има безплатното съдействие на преводач, 

ако детето не разбира или не говори използува-
ния език; 

vii. да се зачита напълно неговият личен живот на 
всички етапи на процеса. 

3. Държавите - страни по Конвенцията, се стремят да 
съдействат за създаването на закони, процедури, 
органи и институции, имащи непосредствено отно-
шение към деца, заподозрени, обвинени или призна-
ти за виновни в нарушаване на наказателния закон 
и по-специално: 
a. за установяване на минимална възраст, под която 

да се приема, че децата не са в състояние да на-
рушават наказателния закон; 

b. когато е подходящо и желателно, за вземане на 
мерки за разрешаване на случаите с такива деца, 
без да се прибягва до съдебни процедури, при ус-
ловие, че напълно се спазват правата на човека и 
законовите гаранции.  

4. Различни мерки, като грижи, напътствия и наблю-
дение, съветване, условно осъждане, даване за от-
глеждане, програми за образование и професионал-
но обучение и други алтернативи на настаняването 
в специални институции се предоставят, за да се 
осигури децата да бъдат третирани по начин, под-
ходящ за тяхното благосъстояние и съответствуващ 
както на обстановката, така и на нарушението. 

Член 41
Нищо в тази Конвенция не засяга каквито и да са раз-
поредби, които са по-благоприятни за осъществяване 
правата на детето и които се съдържат в: 

a. законодателството на държава - страна по Кон-
венцията или 

b. международното право, в сила за тази държава. 

ЧАСТ II

Член 42
Държавите - страни по Конвенцията, се задължават да 
оповестят широко принципите и разпоредбите на Кон-
венцията както сред възрастните, така и сред децата 
чрез подходящи и активни действия. 

Член 43
1. За да се изучава напредъкът, постигнат от държа-

вите - страни по Конвенцията, при изпълняване на 
задълженията, поети по тази Конвенция, се учредя-
ва Комитет по правата на детето, който изпълнява 
функциите, предвидени по-долу. 

2. Комитетът се състои от 10 експерти с висока нрав-
ственост и призната компетентност в областта, която 
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тази Конвенция обхваща. Членовете на Комитета се 
избират от държавите - страни по Конвенцията, из-
между техните граждани и служат в лично качество, 
като се вземат предвид справедливото географско 
разпределение и представителството на основните 
правни системи. 

3. Членовете на Комитета се избират чрез тайно гла-
суване по списък от лица, посочени от държавите - 
страни по Конвенцията. Всяка държава - страна по 
Конвенцията, може да посочи едно лице измежду 
своите граждани. 

4. Първоначалните избори за Комитета ще се прове-
дат не по-късно от шест месеца след датата на вли-
зане в сила на тази Конвенция, а след това изборите 
се провеждат на всеки две години. Най-малко чети-
ри месеца преди датата на всеки избор Генерални-
ят секретар на Организацията на организацията на 
обединените отправя писмена покана до държавите 
- страни по Конвенцията, да предложат своите кан-
дидати в срок от два месеца. Генералният секре-
тар впоследствие изготвя списък по азбучен ред на 
всички лица, определени по този начин, посочвайки 
държавите, които са ги предложили, и го представя 
на държавите - страни по тази Конвенция. 

5. Изборите се провеждат на срещи на държавите - 
страни по Конвенцията, свиквани от Генералния 
секретар в седалището на Организацията на орга-
низацията на обединените. На тези срещи, на които 
две трети от държавите - страни по Конвенцията, 
представляват кворум, в Комитета се избират тези 
лица, които получат най-голям брой гласове и абсо-
лютно мнозинство от гласовете на представителите 
на държавите - страни по Конвенцията, присъству-
ващи и участвуващи в гласуването. 

6. Членовете на Комитета се избират за срок от четири 
години. Те могат да бъдат преизбирани, ако отново 
бъдат предложени. Мандатът на петима от члено-
вете, избрани на първите избори, изтича след две 
години. Имената на тези петима членове се опре-
делят чрез жребий от председателя на събранието 
непосредствено след първите избори. 

7. Ако член на Комитета почине или подаде оставка 
или заяви, че по някаква друга причина не може 
повече да изпълнява задълженията си в Комитета, 
държавата - страна по Конвенцията, която е посочи-
ла този член, определя друг експерт измежду своите 
граждани, който да служи през останалата част от 
мандата и който подлежи на одобрение от Комитета. 

8. Комитетът приема свои собствени процедурни пра-
вила. 

9. Комитетът избира свое бюро за срок от две години. 
10. Съвещанията на Комитета обикновено се про-

веждат в седалището на Организацията на органи-
зацията на обединените или на всяко друго подхо-

дящо място, определено от Комитета. Обикновено 
Комитетът се събира веднъж годишно. Продължи-
телността на заседанията на Комитета се определя 
и преразглежда, ако е необходимо, от съвещание на 
държавите - страни по тази Конвенция, и подлежи на 
одобрение от Общото събрание на Организацията 
на организацията на обединените. 

11. Генералният секретар на Организацията на орга-
низацията на обединените предоставя необходимия 
персонал и материални средства за ефективното 
осъществяване от Комитета на неговите функции в 
съответствие с тази Конвенция. 

12. Членовете на Комитета, учреден в съответствие 
с тази Конвенция, получават възнаграждение, одо-
брявано от Общото събрание, от средствата на Ор-
ганизацията на организацията на обединените по 
ред и условия, определени от Общото събрание. 

Член 44
1. Държавите - страни по Конвенцията, се задължават 

да представят пред Комитета, чрез Генералния се-
кретар на Организацията на организацията на обе-
динените доклади за мерките, които са предприели 
за осъществяване на правата, признати в Конвенци-
ята, и за напредъка, постигнат при ползуването на 
тези права: 
a. в срок от две години от влизането в сила на тази 

Конвенция за съответните държави; 
b. впоследствие на всеки пет години. 

2. Докладите, представени съгласно този член, посоч-
ват факторите и трудностите, ако такива съществу-
ват, влияещи върху степента на изпълнение на за-
дълженията по тази Конвенция. Докладите трябва 
също така да съдържат достатъчно информация, за 
да може Комитетът да получи пълна представа за 
прилагането на Конвенцията в съответната страна. 

3. За държавата - страна по Конвенцията, която е 
представила изчерпателен първоначален доклад 
пред Комитета, не е необходимо в следващите си 
доклади, представени в съответствие с точка 1, бук-
ва б на този член, да повтаря основната информа-
ция, представена по-рано. 

4. Комитетът може да поиска от държавите - страни по 
Конвенцията, допълнителна информация във връз-
ка с изпълнението на Конвенцията. 

5. Комитетът представя на Общото събрание на Ор-
ганизацията на организацията на обединените чрез 
Икономическия и социален съвет доклади за своята 
дейност на всеки две години. 

6. Държавите - страни по Конвенцията, правят до-
кладите си широко достъпни за обществеността в 
собствените си страни. 
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Член 45
За да подпомогнат ефективното прилагане на Конвен-
цията и да насърчат международното сътрудничество 
в областта, която Конвенцията обхваща: 

a. специализираните организации, Детският фонд 
на Организацията на организацията на обедине-
ните и другите органи на Организацията на орга-
низацията на обединените имат правото да бъдат 
представени при обсъждането на прилагането на 
разпоредбите на тази Конвенция, които попадат в 
обсега на тяхната компетентност. Комитетът може 
да покани специализираните организации, Дет-
ския фонд на Организацията на организацията на 
обединените и всички други органи, които счита за 
подходящи, да представят експертни мнения за 
изпълнението на Конвенцията в области, влизащи 
в обсега на съответната им компетентност. Той 
може да покани специализираните организации, 
Детския фонд на Организацията на организацията 
на обединените и другите органи на Организация-
та на организацията на обединените да предста-
вят доклади за изпълнението на Конвенцията в 
области, влизащи в обсега на тяхната дейност; 

b. Комитетът предава, ако счита за необходимо, на 
специализираните организации, Детския фонд на 
Организацията на организацията на обединени-
те и другите компетентни органи, всички доклади 
от държавите - страни по Конвенцията, които съ-
държат искане или посочват нужда от технически 
съвети или съдействие, заедно с наблюденията и 
предложенията на Комитета, ако има такива, по 
тези искания или сигнали; 

c. Комитетът може да препоръча на Общото събра-
ние да отправи молба към Генералния секретар да 
предприеме от негово име проучвания по конкрет-
ни въпроси във връзка с правата на детето; 

d. Комитетът може да прави предложения и препо-
ръки от общ характер на основата на информа-
цията, получена съгласно член 44 и 45 на тази 
Конвенция. Тези предложения и препоръки от общ 
характер се предават на всяка заинтересована 
държава - страна по Конвенцията, и се докладват 
на Общото събрание заедно с бележките, ако има 
такива, на държавите - страни по Конвенцията.

ЧАСТ III
Член 46
Тази Конвенция е открита за подписване от всички 
държави.

Член 47
Тази Конвенция подлежи на ратификация. Ратифик-

ационните документи се депозират при Генералния 
секретар на Организацията на организацията на обе-
динените. 

Член 48
Тази Конвенция е открита за присъединяване за всяка 
държава. Документите за присъединяване се депози-
рат при Генералния секретар на Организацията на ор-
ганизацията на обединените. 

Член 49
1. Тази Конвенция влиза в сила на тридесетия ден 

след датата на депозиране при Генералния секре-
тар на Организацията на организацията на обеди-
нените на двадесетия документ за ратификация или 
присъединяване. 

2. За всяка държава, ратифицирала или присъединила 
се към Конвенцията след депозирането на двадесе-
тия документ за ратификация или присъединяване, 
Конвенцията влиза в сила на тридесетия ден след 
депозирането от тази държава на нейния документ 
за ратификация или присъединяване. 

Член 50
1. Всяка държава - страна по Конвенцията, може да 

предложи поправка и да я внесе при Генералния се-
кретар на Организацията на организацията на обе-
динените. Въз основа на това Генералният секретар 
съобщава предложението за поправка на държави-
те - страни по Конвенцията, с молба да го уведомят 
дали одобряват свикването на конференция на дър-
жавите - страни по Конвенцията с цел обсъждане и 
гласуване на предложението. Ако в срок от четири 
месеца от датата на такова съобщение най-малко 
една трета от държавите - страни по Конвенцията, 
одобрят свикването на конференция, Генералният 
секретар свиква такава конференция под егидата на 
Организацията на организацията на обединените. 
Всяка поправка, приета с мнозинство от държавите 
- страни по Конвенцията, присъствуващи и участву-
ващи в гласуването на конференцията, се представя 
на Общото събрание на Организацията на организа-
цията на обединените за одобрение.  

2. Всяка поправка, приета в съответствие с точка 1 на 
този член, влиза в сила след одобрение на Общо-
то събрание на Организацията на организацията на 
обединените и приемането ѝ от две трети от държа-
вите - страни по Конвенцията. 

3. Когато една поправка влезе в сила, тя става задъл-
жителна за тези държави - страни по Конвенцията, 
които са я приели, като другите държави - страни по 
Конвенцията, продължават да бъдат обвързани от 
разпоредбите на тази Конвенция и всички предишни 
поправки, които те са приели. 



316316

compasitocccooooooooooooooooooooompasito

Член 51
1. Генералният секретар на Организацията на орга-

низацията на обединените получава и изпраща до 
всички държави текста на резервите, направени от 
държавите при ратификацията или присъединява-
нето. 

2. Не се допускат резерви, несъвместими с предмета и 
задачите на тази Конвенция. 

3. Резервите могат да бъдат оттеглени по всяко време 
с писмено уведомление, адресирано до Генералния 
секретар на Организацията на организацията на 
обединените, който информира за това всички дър-
жави - страни по Конвенцията. Такова уведомление 
влиза в сила от датата, на която то бъде получено от 
Генералния секретар. 

Член 52
Всяка държава - страна по Конвенцията, може да де-
нонсира тази Конвенция с писмено уведомление, ад-

ресирано до Генералния секретар на Организацията 
на организацията на обединените. Денонсирането 
влиза в сила една година след датата на получаване 
на уведомлението от Генералния секретар. 

Член 53
Генералният секретар на Организацията на организа-
цията на обединените е определен за депозитар на 
тази Конвенция. 

Член 54
Оригиналът на тази Конвенция, чиито английски, 
арабски, испански, китайски, руски и френски текст 
са еднакво автентични, се депозира при Генералния 
секретар на Организацията на организацията на обе-
динените. 
В уверение на това долуподписаните пълномощници, 
надлежно упълномощени за това от своите правител-
ства, подписаха тази Конвенция. 
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Влизане в сила: процесът, посредством който дого-
вор става напълно обвързващ за държавите, които са 
го ратифицирали. Това се случва, когато се постигне 
минималния брой ратификации, изисквани от догово-
ра. 

Официално образование: структурирана обучител-
на система, която се провежда от началното училище 
до университета и включва специализирани програми 
за техническо и професионално обучение. 

Утвърдително действие: Действие, предприето от 
правителство или частна институция за компенсиране 
на минала дискриминация в образование или трудова 
заетост.

Африканска харта за правата на човека и народите 
(Африканска харта): Регионален договор за правата 
на човека за африканския континент, приет от Органи-
зацията на африканско единство (ОАЕ) през 1981 г..

Американска конвенция за правата на човека (Аме-
риканска конвенция): Договор за правата на човека, 
приет от Организацията на американските държави 
(ОАД) през 1969 г. Тя покрива Северна, Централна и 
Южна Америка.

Кодификация, кодифицирам (шифровам): Процес 
на формализиране на закони или права в писмени до-
кументи.

Колективни права: Правата на групи за защита на ин-
тересите и идентичността им; понякога наричана „пра-
ва трето поколение”.

Пакт: Обвързващо споразумение между държави; из-
ползвано като синоним на конвенция и договор. Глав-
ните международни пактове за правата на човека, и 
двата приети през 1966 г., са Международния пакт за 
граждански и политически права (МПГПП) и Между-
народния пакт за икономически, социални и културни 
права (МПИСКП).  И двата са приети през 1966 г. и 
влизат в сила през 1976 г.

Конвенция: Обвързващо споразумение между дър-
жави; използвано като синоним на договор и пакт. 
Конвенция е с по-подсилено значение от декларация, 
защото е законно обвързващо за правителствата, 
които са я ратифицирали. Когато, например, Общото 
събрание на ООН приема конвенция, то създава меж-
дународни норми и стандарти. След като Общото съ-
брание на ООН приеме конвенция, държавите страни 
по нея могат след това да ратифицират конвенцията, 
като я превърнат в международен закон.

Конвенцията за премахване на всички форми на 
дискриминация срещу жените (Конвенция за жени-
те, КПВФНСЖ) (приета през 1979 г.; влязла в сила 
през 1981 г.): Първият законно обвързващ документ, 
който забранява дискриминацията срещу жените и за-
дължава правителствата да предприемат утвърдител-
ни действия за поощряване на равенството на жените.

Конвенция за премахване на всички форми на ра-
сова дискриминация (Конвенция за расите, КПРД) 
(приета през 1965 г.; влязла в сила през 1969 г.): 
Конвенция, определяща и забраняваща дискримина-
цията базирана на раса.

Конвенция за предотвратяване и наказване на 
престъплението геноцид (Конвенция за геноцида, 
1951 г.) (Приета през 1948 г.; влязла в сила през 
1951 г.): Международна конвенция, определяща и за-
браняваща геноцида; първият международен договор 
на Организацията на обединените.

Конвенция за правата на детето (Конвенция за де-
цата, КПД (приета през 1989 г.; влязла в сила през 
1990 г.): Конвенция, определяща пълния спектър от 
граждански, културни, икономически, социални и по-
литически права за деца.

Конвенция за правата на хората с увреждания 
(КПХУ) (приета през 2006 г.): първата конвенция, ут-
върждаваща човешките права на хората с увреждания 
от всякакъв вид, в това число физически и психо-со-
циални.

Съвет на Европа: Съветът на Европа, учреден през 
1949 г., е първата европейска междуправителствена 
организация. Днес 48-те му държави-членки буквално 
покриват задачия континент Европа. Той има за цел 
да разработи общи демократични и правни принципи 
базирани на Европейската конвенция за правата на 
човека.

Декларация: Документ, определящ договорени прин-
ципи и стандарти, но който не е законово обвързващ. 
Конференциите на ООН, като Конференцията на ООН 
за правата на човека във Виена през 1993 г. и Све-
товната конференция за жените в Пекин през 1995 г. 
обикновено произвеждат два комплекта декларации: 
единият написан от представителите на правителства-
та и един от неправителствените организации (НПО). 
Общото събрание на ООН често издава влиятелни,но 
законово необвързващи декларации.

Декларация за правата на детето: Приета от Общо-
то събрание на ООН през 1959 г., този необвързващ 

Речник за правата на човека
Забележка: Термините в този речник са показани с удебелен шрифт в текста на Compasito.
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документ определя десет главни принципа, които след 
това сформират основата за Конвенцията за правата 
на детето (КПД), която е приета през 1989 г..

Европейска конвенция за предотвратяване на из-
тезанията: Регионален договор за правата на човека, 
приет през 1987 г. от Съвета на Европа, който има за 
цел да предотврати различните насилия срещу хора, 
задържани от публичен орган на места като затвори, 
центрове за задържане на младежи, полицейски учас-
тъци, бежански лагери или психиатрични болници. 

Европейска конвенция за защита на правата на 
човека и основните свободи (Европейска конвен-
ция, Европейска конвенция за правата на човека, 
ЕКПЧ): Регионален договор за правата на човека, при-
ет през 1950 г. от Съвета на Европа. Всички държави-
членки са Съвета на Европа са страни по ЕКПЧ, и се 
очаква нови членки да ратифицират конвенцията при 
първа възможност. 

Европейска културна конвенция: (Приета от Съве-
та на Европа, 1954; влязла в сила 1955 г.): Регио-
нален договор, който определя официалната рамка 
за работата на Съвета на Европа за образованието, 
културата, наследството, младежта и спорта. Допъл-
нение към Европейската конвенция, Културната кон-
венция има за цел да запази Европейската култура и 
да разработи взаимно разбирателство и оценяване на 
културното разнообразие сред различните нации. 

Европейската социална харта (Приета от Съвета 
на Европа 1962 г.; ревизирана 1996 г.): Регионален 
договор, който гарантира социалните и икономически 
права на човека; тя допълва Европейската конвенция, 
която в общи линии адресира гражданските и полити-
чески права.

Способност за развитие: Принцип, използван в Кон-
венцията за правата на детето (КПД), който препоръч-
ва по-голямо упражняване на правата на детето по 
отношение на развиващата му се когнитивна и емо-
ционална зрялост. 

Права първо поколение: термин, отнасящ се до 
всички граждански и политически права на човека, та-
кива като гласуване, изразяване на мнения, религия, 
събрания, справедлив съдебен процес и живот. Меж-
дународният пакт за граждански и политически права 
(МПГПП) в общи линии кодифицира тези права. Тъй 
като терминът предполага йерархия на гражданските 
и политически права над правата второ поколение, 
или икономическите и социални права, той все повече 
и повече отпада от употреба. 

Род: социална структура, която уведомява за ролите, 
отношенията, стойностите и взаимовръзките между 

жените и мъжете. Докато полът се определя биологи-
чески, родът се определя от обществото, което почти 
винаги функционира като подчинява жените на мъже-
те.

Женевски конвенции: Четири договора, приети през 
1949 г. по Международния комитет на Червения кръст 
(МКЧК) в Женева, Швейцария. Тези договори прераз-
глеждат и разширяват първоначалните договори, при-
ети през 1864 г. и 1929 т. Те адресират третирането на 
болни и ранени войници и моряци, военнопленници и 
цивилни под вражески контрол.

Геноцид: Действия, извършени с намерение за разру-
шаване, изцяло или частично, на национална, етниче-
ска, расова или религиозна група.

Хуманитарно право: съвкупност от правни норми, 
главно базирани на Женевските конвенции, които за-
щитават определени лица по време на въоръжен кон-
фликт, помагат на жертвите и ограничават методите 
и средствата за борба, за да се сведат до минимум 
разрушенията, загубата на живот и ненужни човешки 
страдания.

Рамка за правата на човека: Развиващата се и вза-
имосвързана съвкупност от международни документи, 
която определя правата на човека и установява меха-
низми, за да ги поощри и защити.

Документи за правата на човека: всеки официален, 
писмен документ на държава или държави, който оп-
ределя права като необвързващи принципи (деклара-
ция) или кодифицира права, които са законно обвърз-
ващи за тези държави, които ги ратифицират (пакт, 
договор или конвенция).

Неотменни: Отнася се до права, които принадлежат 
на всяко лице и не могат да се отнемат от това лице 
при никакви обстоятелства. 

Неделими: Отнася се до равното значение на всеки 
закон за правата на човека. На лице не може да се 
отрече човешко право на това основание, че то е „по-
маловажно” или „несъществено”. 

Неофициално образование: Продължаващ цял жи-
вот процес, при който всяко лице придобива отноше-
ния, стойности, умения и познания от образователни 
влияния и ресурси в средата си и от ежедневния си 
опит (например, със семейството и съседите, на паза-
ра и в библиотеката, от средствата за масова инфор-
мация и игра).

Взаимозависими: Отнася се до допълнителната 
рамка на закона за човешки крака. Например, способ-
ността ви да участвате в управлението ви е пряко за-
сегната от правото ви да се изразявате, да получите 
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образование и дори да получите неща необходими за 
живота.

Междуправителствени организации (МПО): ор-
ганизации, спонсорирани от няколко правителства, 
които имат за цел да координират усилията си; някои 
са регионални (например, Съветът на Европа, Орга-
низацията за африканско единство), някои са съюзи 
(например Организацията на Северноатлантическия 
договор, НАТО); а някои са посветени на конкретна 
цел (например Световната здравна организация [СЗО] 
и Организацията на организацията на обединените за 
образование, наука и култура [ЮНЕСКО]).

Международен пакт за граждански и политически 
права (МПГПП) (Приет през 1966 г., и влязъл в сила 
през 1976 г.): МПГПП декларира, че всички хора раз-
полагат с широк обхват от граждански и политически 
права и определя начини за упражняване на монито-
ринг върху зачитането им от държавите-членки.

Международен пакт за икономически, социални и кул-
турни права (МПИСКП) (Приет през 1966 г., и влязъл в 
сила през 1976 г.): МПИСКП декларира, че всички хора 
разполагат с широк обхват от икономически, социални 
и културни права.

Международна организация на труда (МОТ): Учре-
дена през 1919 г. като част от Версайския мирен до-
говор, МОТ става специализирана агенция на ООН 
през 1946 г. По мандата си да подобрява работните 
условия и да поощрява социалното справедливост, 
МОТ преминава през редица конвенции, отнасящи се 
до човешките права на децата особено по свързани с 
детския труд въпроси.

Държави-членки: Страни, които са членки на меж-
дуправителствени организации (например, Организа-
цията на обединените, Съветът на Европа).

Неофициално образование: Всяка планирана про-
грама за лично и социално образование извън учеб-
ния план за официално образование, разработена за 
подобряване на обхвата от знания, умения и компе-
тентност.

Неправителствени организации (НПО): организа-
ции, сформирани от хора извън правителството. НПО 
упражняват мониторинг върху производствата на ор-
ганите свързани с правата на човека като Съвета на 
Организацията на обединените по правата на човека,  
и са „пазители” на правата на човека, които попадат в 
рамките на мандата им. Някои са големи и междуна-
родни (например Червения Кръст, Амнести Интерне-
шънъл, Скаутите); други може да са малки и местни 
(например, организация за застъпничество за хора с 
увреждания в конкретен град; коалиция за поощрява-

не на правата на жените в един бежански лагер). НПО 
играят основна роля при оказване на влияние върху 
политиката на ООН, и много от тях са с официален 
консултативен статут в ООН.

Протокол по опция: Договор, който модифицира друг 
договор (например, като добавя допълнителни проце-
дури или разпоредби). Нарича се ‘по опция’, защото 
правителство, което е ратифицирало първоначалния 
договор може да избере дали да ратифицира проме-
ните, направени в протокола или не.

Протокол по опция за участието на деца във въо-
ръжен конфликт: 2000 Изменение на Конвенцията за 
правата на детето (КПД), което увеличава минимал-
ната възраст за участие във въоръжен конфликт от 
първоначалната петнадесет- до осемнадесетгодишна 
възраст. 

Положителна дискриминация: Вижте утвърдително 
действие.

Ратификация, ратифицирам: Процес, с който зако-
нодателният орган на държава потвърждава действие 
на правителството при подписването на договор; офи-
циална процедура, при която държава се обвързва с 
договор след приемането му.

Резерва: Изключенията, които държавите страни по 
договор правят по отношение на договор (например, 
разпоредби, които те не се съгласяват да следват). 
Резервите, обаче, не могат да подкопаят основното 
значение на договора.

Права второ поколение: термин, отнасящ се до ико-
номическите, социални и културни права като адек-
ватен жизнен стандарт, здравеопазване, жилищно 
настаняване и образование. Международният пакт за 
икономически, социални и културни права в общи ли-
нии кодифицира тези права. Тъй като терминът пред-
полага йерархия на гражданските и политически права 
над икономическите и социални права, той все повече 
и повече отпада от употреба. 

Алтернативен доклад: Неофициален доклад, изгот-
вен от институти или лица, представляващи граждан-
ското общество, подаден до комитет, упражняващ мо-
ниторинг върху договор за правата на човека. Такива 
доклади обикновено противоречат на или допълват 
официалния доклад за съответствие и изпълнение 
на договора, предаден от правителство като част от 
свързаните с договора му задължения.

Права на солидарност: Вижте колективни права.

Специален докладчик: Лице, избрано от орган на 
ООН за правата на човека по конкретна тема (напри-
мер за продажбата на деца, детската проституция и 
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детската порнография; за  насилие срещу жени) или 
в ситуация свързана с правата на човека в конкретна 
страна.

Стереотип: Опростено, обобщено, и често несъзна-
телно предубеждение за хора или идеи, което може 
да доведе до предразсъдъци и дискриминация.

Права трето поколение: Вижте колективни права.

Договор: Официално споразумение между държави, 
което определя и модифицира взаимните им дългове 
и задължения; използван като синоним с конвенция и 
пакт. Когато държавите-членки ратифицират договор, 
който е бил приет от Общото събрание на ООН, чле-
новете на този договор стават част от вътрешните му 
законови задължения.

УНИЦЕФ (Детски фонд на организацията на обеди-
нените): С мандат от Общото събрание на Организа-
цията на обединените, УНИЦЕФ проповядва защита 
на правата на децата, за да им помогне да удовлетво-
рят основните им нужди и да разширят възможности-
те си да достигнат пълния си потенциал. УНИЦЕФ се 
ръководи от Конвенцията за правата на детето и се 
стреми да я установи като определяща етническите 
принципи и международни стандарти на поведение 
към децата. 

Универсалност: Принцип, във връзка с който се спаз-
ват всички права на човека от всички хора във всички 
държави и общества в цял свят.

Всеобща декларация за правата на човека (Всеоб-
ща декларация, ВДПЧ): Приета от Общото събрание 
на 10 декември 1948 г. Тя е главният документ на ООН, 
установяващ свързаните с правата на човека стандар-
ти и норми. Всички държави членки са изразили съ-
гласието си да се придържат към ВДПЧ. Въпреки, че 
първоначално декларация е била предназначена като 
необвързваща, с течение на времето различните ѝ 
разпоредби придобиха толкова широко признание, че 
сега може да се каже, че тя се е превърнала в обичаен 
международен закон.

Световна здравна организация (СЗО): междуправи-
телствена организация под егидата на Организацията 
на обединените, която работи за поощряване на здра-
веопазването в цял свят.

Ксенофобия: Страх от чужденци, от лица от други 
страни или в основни линии от чуждестранни неща. 
Ксенофобията може да доведе до дискриминация, ра-
сизъм, насилие и дори въоръжени конфликти срещу 
чужденците.
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Полезни ресурси
Забележка: Следното предоставя обща информация за правата на децата. Това не е, 
обаче, не е изчерпателен списък. Вижте Глава V., Избрани теми за правата на човека, за 
ресурси по конкретни теми.

Помощ за действие: www.actionaid.org
Амнести Интернешънъл: http://web.amnesty.org
Фондация Bernard van Leer (Бернард ван Леер) (BVLF): www.bernardvanleer.org
Коалиция за спиране използването на деца войници (CSC): www.child-soldiers.org 
Информационна мрежа за правата на детето (CRIN): www.crin.org

▪ Cъюз на децата като партньори: www.crin.org/childrenaspartners/
▪ Фокусна точка за сексуалната експлоатация на деца: www.crin.org/organisations/vieworg.asp?id=725
▪ Група НПО за Конвенцията за правата на детето: www.crin.org/NGoGroupforCRC 

Дом на децата: http://child-abuse.com/childhouse/ 
Клирингова организация за международно развитие на деца, младежи и семейни политики: www.childpolicyintl.org 
Childnet International (Чайлднет Интернешънъл): www.childnet-int.org
Деца войници: www.childsoldiers.org/home/ 
Деца работници в Азия (CWA): www.cwa.tnet.co.th
Коалиция за спиране използването на деца войници: www.child-soldiers.org
Кратко изложение на добри практики в образованието за правата на човека: www.hrea.org/compendium 
Съвет на Европа: www.coe.int

▪ Изграждане на Европа с и за деца: www.coe.int/children
▪ Дирекция за младежта и спорта: www.coe.int/youth
▪ Образование за демократично гражданство: www.coe.int/t/dg4/education/edc/default_EN.asp?
▪ Ресурси за образование на младежи по правата на човекаs: www.coe.int/compass 

Грижа за работещи деца (CWC): www.workingchild.org
Международна защита за деца (DCI): www.dci-is.org
Задействане на обучителната мрежа: www.eenet.org.uk/ 
Eurobarometer (Евробарометър): www.gesis.org/en/data_service/eurobarometer/
Euronet (Евронет), Европейска мрежа за деца: www.europeanchildrensnetwork.org 
Европейски форум за благосъстоянието на децата: www.efcw.org
Край на детската проституция, детската порнография и търговията с деца за сексуални задачи: www.ecpat.net 
Handicap  International (Международни увреждания):  www.handicap-international.org/index.html
Съдружници в образованието за правата на човека: www.hrea.org/
Интернет за правата на човека: www.hri.ca/children/ThematicIndex.shtml
Система за информация и документация за правата на човека: www.huridocs.org/ 
Наблюдение на правата на човека: http://hrw.org
Уеб за правата на човека: www.hrweb.org
Институт за изследване на работещи деца (IREWoC): www.childlabour.net International Бюро за деца католици 
(BICE): www.bice.org
Международна организация на труда, Международна програма за премахване на детския труд (ILo-IPEC): www.
ilo.org
Международна федерация Terre des Hommes (IFTDH): www.terredeshommes.org
Международна клирингова организация за деца, младежи и медии: www.nordicom.gu.se/clearinghouse.php 
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Доверие в мъдростта на медиите: www.mediawise.org.uk
Международна група за права на малцинствата (MRG): www.minorityrights.org
Омбудсман за деца в Норвегия: www.barneombudet.no 
Институт Отворено общество: www.osi.hu/
Оrganisation Mondiale Contre la Torture (oMCT): www.omct.org 
Международен секретариат Оксфам (Оxfam): www.oxfaminternational.org
Движение на хора за образование за правата на човека: www.pdhre.org/ 
План за международен уеб сайт: www.plan-international.org
Право на образователен проект: www.right-to-education.org
В безопасност при разпространение онлайн (SoLo): www.safeonlineoutreach.com 
Съюз Спасете децата: www.savethechildren.net

▪ Група Спасете децата на Европа: www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_who.html
▪ Спасете децата на Норвегия: www.reddbarna.no
▪ Спасете децата на Швеция www.rb.se
▪ Спасете децата на Обединеното Кралство  (SCUK): www.savethechildren.org.uk 

Мрежа за правата на децата на Югоизточна Европа (SEECRAN): www.seecran.org
Разбиране за работата на децата: www.ucw-project.org UNICEF: www.unicef.org

▪ УНИЦЕФ ЦИЕ/ОНД и Балтийски регионален уебсайт: www.unicef.org/programme/highlights/cee
▪ УНИЦЕФ Изследване на центъра свързано с трафика на деца: www.childtraffi cking.org/
▪ УНИЦЕФ Изследователски център Иноченти: www.unicef-icdc.org
▪ Магията на УНИЦЕФ: www.unicef.org/magic/
▪ Гласове на младостта на УНИЦЕФ: www.unicef.org/voy/
▪ Мрежа на медиите на младежите на УНИЦЕФ: http://ypmn.blogspot.com/2006_07_23_archive.html 

Организацията на обединените
▪ Комитет за правата на детето на ООН: http://193.194.138.190/html/menu2/6/crc/
▪ Комитет за премахване на расовата дискриминация на ООН (CERD): www.ohchr.org/english/bodies/cerd/

index.htm
▪ Глобален проект за преподаване и обучение с кибер училищен автобус на ООН: http://cyberschoolbus.un.org/
▪ Офис на Върховния комисар по правата на човека на ООН: www.unhchr.ch
▪  Специален докладчик на ООН за продажба на деца, детска проституция и детска порнография: www.ohchr.

org/english/issues/children/rapporteur/index.htm
Дете на войната: www.warchild.org 
Световна банка:

▪ Европа и Централна Азия: http://lnweb18.worldbank.org/eca/eca.nsf
▪ Световна Банка Youthink! (Мисли!): www.worldbank.org/html/schools/
▪ Глобална програма за детския труд на Световната Банка: 

Световна здравна организация (СЗО): www.who.int/en/
Уеб сайт World Vision International (Световна международна визия) (WVI): www.wvi.org/home.shtml
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Състояние на ратификация на основните
международни документи за правата на човека

ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ СЪВЕТ НА ЕВРОПА

СТРАНИ Международен 
Пакт за икономи-
чески, социални 
и културни права 

– МПИСКП

Конвенция 
за правата 
на детето 

- КПД

Европейска 
конвенция 
за правата 
на човека – 

ЕКПЧ

Европейска 
социална 

харта - ЕСХ

Ревизирана 
европейска 
социална 

харта - 
РЕСХ

Европейска конвенция за 
предотвратяване на из-

тезанията и нечовешкото 
или унизително отнасяне 

или наказание

Положение към 19.04.2007 19.04.2007 03.06.2005 27.02.2006 15.06.2006 02.07.2007 27.02.2006

Влизане в сила 03.01.1976 23.03.1976 02.09.1990 03.09.1953 26.02.1965 01.07.1999 01.02.1989

Албания � � � � � �

Андора � � � � �

Армения � � � � � �

Австрия � � � � � � 

Азербайджан � � � � � �

Беларус � � �

Белгия � � � � � � �

Босна и Хер-
цеговинаа

� � � � �

България � � � � � �

Хърватия � � � � � �

Кипър � � � � � � �

Република Че-
хия

� � � � � �

Дания � � � � � �

Естония � � � � � �

Финландия � � � � � � �

Франция � � � � � � �

Грузия � � � � � �

Германия � � � � � �

Гърция � � � � � �

Унгария � � � � � �

Исландия � � � � � �

Ирландия � � � � � � �

Италия � � � � � � �

Латвия � � � � � �

Лихтенщайн � � � � �

Литва � � � � � �

Люксембург � � � � � �

Малта � � � � � � �

Молдова � � � � � �

Монако � � � � �

Черна гора � � � � �

Нидерландия � � � � � � �

Норвегия � � � � � � �

Полша � � � � � �

Португалия � � � � � � �

Румъния � � � � � �
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Агенти по продажбите на публикациите на Съвета на Европа 
БЕЛГИЯ 
La Librairie Européenne – 
The European Bookshop 
Rue del’Orme, 1 
B-1040 БРЮКСЕЛ 
Тел.: +32 (0)2 231 04 35 
Факс: +32 (0)2 735 08 60 
E-mail: order@ibeurop.be 
http://www.libeurop.be

Jean De Lannoy
Avenue du Roi 202 Koningslaan
B-1190 БРЮКСЕЛ
Тел.:+32 (0)2 538 43 08
Факс: +32 (0)2 538 08 41
E-mail: jean.de.lannoy@dI-servi.com
http:/ /www jean-de-lannoy.be

КАНАДА
Renouf Publishing Co. Ltd.
1 -5369 Canotek Road
Отава, Онтарио K1J9J3, Канада
Тел.: +1 613 745 2665
Факс: +1 613 745 7660
Безплатен тел.: (866) 767-6766
E-mail: order.dept@enoufbooks.com
http://www.renoufbooks.com

РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ
Suweco CZ, s.r.o. 
Klecakova 347 
CZ-180 21 Прага 9 
Тел.: +420 2 424 59 204 
Факс: +420 2 848 21 646 
E-mail: import@suweco.cz 
http://www.suweco. cz

ДАНИЯ 
GAD
Vimmelskaftet 32 
DK-1161 КОПЕНХАГЕН K 
Тел.: +45 77 66 60 00 
Факс: +45 77 66 60 01 
Email: gad@gad.dk 
http://www.gad.dk

ФИНЛАНДИЯ 
Akateeminen Kirjakauppa
PO Box 128
Keskuskatu 1
FIN-00100 ХЕЛЗИНКИ
Тел.: +358 (0)9 121 4430
Факс: +358 (0)9 121 4242
E-mail: akatilaus@akateeminen com
http://www.akateeminen.com

ФРАНЦИЯ
La Documentation française
(diffusion/distribution France entiere)
124, rue Henri Barbusse
F-93308 Аубервилиер Седек/
Aubervilliers Cedex
Тел: +33 (0)1 40 15 70 00
Факс:+33 (0)1 40 15 68 00
Email:
commande@ ladocumentationfrancaise.fr
http://www.ladocumentationfrancaise.fr

Librairie Kléber
1 rue des Francs Bourgeois
F-67000 Страсбург
Tel.: +33 (0)3 88 15 78 88
Fax: +33 (0)3 88 15 78 80
Email:
francoiswolfermann@librairie-kleber.fr
http://www.librairie-kleber.com

ГЕРМАНИЯ/АВСТРИЯ
UNO Verlag GmbH 
August-Bebel-Allee 6 
D-53175 БОН 
Тел.: +49 (0)228 94 90 20 
Факс: +49 (0)228 94 90 222 
E-mail: bestellung@uno-verlag.de 
http://www uno-verlag.de

ГЪРЦИЯ 
Librairie Kauffmann sa.
Sadiou 28 
GR-105 64 Атина 
Тел :+30 210 32 55 321 
Факс:+30 210 32 30 320 
E-mail: ord@otenet.gr 
http://www.kauffmann.gr

УНГАРИЯ 
Euro Info Service kft.
1137 Bp. Szent István krt. 12.
H-1137 Будапеща 
Тел.: +36 (06)1 329 2170 
Факс: +36 (06)1 349 2053 
E-mail: euroinfo@euroinfo.hu 
http://www.euroinfo.hu

ИТАЛИЯ 
Licosa SpA
Via Duca di Calabria, 1/1 
1-50125 ФЛОРЕНЦИЯ 
Тел.: +39 0556 483215 
Факс: +39 0556 41257 
E-mail: licosa@licosa.com 
http://www.licosa.com

МЕКСИКО
Mundi-PrensaMéxico, SA. De C.V.
Rio Pánuco, 141 Delegacion Cuauhtémoc
06500 Мексико, Федерален окръг
Тел: +52 (01)55 55 33 56 58
Факс: +52 (01)55 55 14 67 99
E-mail:mundiprensa@mundiprensa.com.mx
http://www.mundiprensa.com.mx

НИДЕРЛАНДИЯ
De Lindeboom Internationale Publicaties b.v.
M .A. de Ruyterstraat 20 A
NL-7482 BZ Хааксберген
Тел.: +31 (0)53 5740004
Факс: +31 (0)53 5729296 
Email: books@delindeboom.com  
http://www.delindeboom.com

НОРВЕГИЯ
Akademika
Postboks84 Blindern
N-0314 ОСЛО

Тел.:+47 2 218 8100
Факс: +47 2 218 8103
E-mail: support@akademika.no
http://www.akademika.no

ПОЛША
Ars Polona JSC 
25 Obroncow 3reet 
PL-03-933 ВАРШАВА 
Тел.: +48 (0)22 509 86 00 
Факс: +48 (0)22 509 86 10 
E-mail: arspolona@arspolona com.pl 
http:/ / www.arspolona.com.pl

ПОРТУГАЛИЯ
 Livraria Portugal 
(Dias& Andrade, Lda.)
Rua do Carmo, 70 
P-1200-094 ЛИСАБОН 
Тел.: +351 21 347 42 82 / 85 
Факс: +351 21 347 02 64 
E-mail: info@livrariaportugal.pt 
http://www.livrariaportugal.pt

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ
Весь Мир
9a, Колпачный переулок.
RU-101000 МОСКВА 
Тел.: +7 (8)495 623 6839 
Факс: +7 (8)495 625 4269 
E-mail: orders@vesmirbooks.ru 
http:// www. vesmirbooks.ru

ИСПАНИЯ
Mundi-FYensa Libras sa.
Castelló, 37
E28001 МАДРИД
Тел.: +34 914 36 37 00
Факс:+34 915 75 39 98
Email: libreria@mundiprensa.es
http://www.mundiprensa.com

ШВЕЙЦАРИЯ
Van Diermen Editions- ADЕCO 
Chemin du Lacuez 41 
CH-1807 БЛОНЕ 
Тел : +41 (0)21 943 26 73 
Факс: +41 (0)21 943 36 05 
Email: info@adeco.org 
http://www.adeco.org

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
The Stationery Offi ce Ltd 
PO Box 29
GB-НОРИЧ NR3 1GN 
Тел.: +44 (0)870 600 5522 
Факс: +44 (0)870 600 5533 
Email: book.enquiries@so.co.uk 
http://www.tsoshop.co.uk

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ и  КАНАДА
Manhattan Publishing Company 
468 Albany Post Road 
КРОТЪН-ОН-ХЪДСЪН, НЙ 10520, САЩ 
Тел : +1 914 271 5194 
Факс: +1 914 271 5856 
Email: lnfo@manhattanpublishing.com
http:/ / www.manhattanpublishing.com

Издателство на Съвета на Европа
F-47075 Страсбург Седекс

Тел.:+33 (0)3 88 41 25 81- Факс.:+33 (0)3 88 41 39 10 - E-mail: publishing@coe.int – Website: http:/book.coe.int
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