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Финансиран от 
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Екипът на Фондация „Асоциация Анимус” навлезе в 
изпълнението на последната фаза на проекта „Подкре-
па за гласа на детето в европейското общество чрез на-
ционални телефонни линии за деца”. Детското участие 
е относително нов феномен не само в България, но и 
в някои други европейски страни. Десетилетия наред 
възрастните не са позволявали на децата да изказват 
мнението си по въпроси, които пряко касаят настоя-
щия и бъдещия им живот. Тази тенденция се е проме-
нила и в наше време децата са възприемани като ин-
дивидуалности, които имат потребности и които не са 
подчинени на родителите си. Създаването на подходя-
щи условия за детско участие е дълъг процес и изисква 
възрастните да се научат да изслушват децата, да се ин-
тересуват от мнението им, да зачитат предложенията и 
идеите им и най-вече да си партнират с тях при взема-
нето на решения, които касаят живота им.

Страни като България, Румъния, Полша, Словакия и 
Чехия имат малък опит в детското участие и все още 
не съвсем установени добри практики. Това създаде 
нуждата от изработване на методология, която да га-
рантира включването на детската гледна точка в разви-
ването на Националната телефонна линия за деца 116 
111. България, Румъния, Полша и Словакия участваха 
активно в изработването на методологията, като създа-
доха детски групи и работиха с тях по различни задачи, 
свързани с методологията в продължение на осем ме-
сеца.  
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Изработената методология е факт благода-
рение на опита, който ние, възрастните, натру-
пахме в работата си с групата за деца и младе-
жи. Методологията описва как могат да бъдат 
създадени подходящите условия,  които да га-
рантират участието на децата и представя раз-
лични инструменти, които измерват детското 
участие и които са гарант, че последното се е 
случило. 

Веднъж създадена, методологията може да 
се интегрира в други услуги, а също така и да 
подпомогне други линии, които все още не са 
въвели детското участие като част от подобря-
ването на услугата за деца.

Друго ключово събитие за последната фаза 
на проекта е стартирането на виртуална кам-
пания в Google и Facebook, която цели да по-
пуляризира проблемите на децата, които се 
обаждат на Националната телефонна линия за 
деца 116 111. Кампанията се провежда под мо-
тото: „Тийнейджърите говорят…Чуйте ги!” и ще 
продължи 3 месеца. Тя ще даде възможност на 
родители, професионалисти и граждани да из-
разяват мнения, впечатления, опит в поредица 
от дискусии, вдъхновени от избора на децата 
да говорят за това, което преживяват.

Темите на дискусиите обобщават проблеми-
те на обаждащите се деца и юноши и по ника-
къв начин не разкриват информация, която да 
доведе до разпознаването на конкретно дете.

Всеки, който иска да се включи в 
кампанията и да изрази отношение 
към важните за тийнейджърите 
теми, може да го направи на след-
ния линк: 

h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
teenageritegavorite.


