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Úvod 
Téma participácie začína byť na Slovensku, podobne ako aj v iných krajinách Európy čoraz kľúčovejším trendom 
v procesoch rozhodovania. To sa týka aj detí a mladých ľudí, ktorí postupne dostávajú hlas v spoločnosti. Rôzne 
medzinárodné aj celoštátne dokumenty zdôrazňujú zapájanie mladých do rozhodovania o témach, ktoré sa ich 
týkajú. 

Tento princíp je veľmi dôležitý, no nie je jednoduché naplniť ho. Hľadanie spôsobov, ako mladým vyjsť v ústrety, 
ako skutočne vypočuť ich hlas, je veľmi náročné. Naráža to totiž na pretrvávajúce mocenské vzťahy (majorita 
– menšiny, dospelí – deti), nedostatočnú tradíciu kritického myslenia a demokratických procesov hľadania 
konsenzu medzi rôznymi skupinami obyvateľstva. Preto sa ľahko môže stať, že zapájanie detí a mladých môže 
mať len veľmi formálnu podobu, bez zmeny pravidiel rozhodovania. Mladí sú síce prizvaní, avšak žiadnym 
spôsobom sa nemenia pretrvávajúce nástroje, podmienky a formy rozhodovania. To môže byť pre mladých ľudí 
veľmi náročné, pretože nemajú dostatočné podmienky na to, aby ich názory boli prejavené, vypočuté a prenesené 
aj do implementácie politík. 

Už samotný zámer alebo ochota prizývať deti a mladých do procesov rozhodovania je veľmi dôležitým krokom 
k napĺňaniu princípov participácie. Je to však len nevyhnutný prvý krok. Hľadanie spôsobov, ako toto zapájanie 
realizovať tak, aby sme rešpektovali skutočné potreby mladých, umožnili im formulovať svoje názory a presadzovať 
ich v prostredí, ktoré dbá na tieto potreby a zabezpečili, aby boli vypočuté názory čo možno najširšieho spektra 
mladých ľudí (napríklad aj zo znevýhodnených skupín) je veľkou výzvou. 

V rámci projektu Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a 
tvorbe verejných politík mládeže sme sa snažili prispieť k hľadaniu efektívnych spôsobov, ako mladých ľudí 
zapájať. V rámci trojdňového seminára s mladými ľuďmi z celého Slovenska sme sa snažili identifikovať aspekty, 
ktoré vplývajú na to, v akých podmienkach môžu byť deti a mladí ľudia zapájaní, aké okolnosti a podmienky 
by mali byť brané do úvahy, ale čo je najdôležitejšie, chceli sme dať mladým priestor, aby oni sami pomáhali 
tieto podmienky definovať, vytvoriť a prispieť tak k efektívnemu nastavovaniu procesov ich zapájania do tvorby 
verejných politík. 
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Prečo zapájať deti a mladých 
Pri nastavovaní tohto procesu sme vychádzali z teoretických konceptov o participácii a z výskumných štúdií, 
ktoré poukazujú na dôležitosť špecifík zapájania mladých ľudí. 

Prvou otázkou, s ktorou vstupujeme vôbec do uvažovania o participácii je, prečo by práve mladí ľudia mali byť 
tou skupinou, ktorá má byť zapojená do rozhodovania a prečo treba hľadať špecifické nástroje na toto zapájanie. 

Vo všeobecnosti existujú tri hlavné dôvody, prečo deti a mladí nedostatočne participujú či už na tvorbe politík, 
alebo celkovo na rozhodovaní o veciach, ktoré sa ich týkajú. Podľa Lundyovej sú to predovšetkým tieto tri dôvody: 
dospelí ľudia sú veľmi často skeptickí k tomu, či majú deti dostatočnú kapacitu/schopnosti na to, aby zmysluplne 
prispeli k (spolu)rozhodovaniu o veciach, ktoré sa ich týkajú. Druhým dôvodom býva obvykle strach zo straty 
autority dospelých, čo môže destabilizovať prostredie, v ktorom prebieha rozhodovanie. Tretím dôvodom býva to, 
že dospelí majú pocit, že to bude príliš náročné a bude to vyžadovať priveľa snahy z ich strany, ak zapoja deti do 
rozhodovania a túto zvýšenú energiu je lepšie investovať do „skutočnej práce” pre deti (Lundy, 2012). 

Všetky tieto argumenty je potrebné brať do úvahy, pretože majú výrazný vplyv na to, či deti a mladí vôbec budú 
k rozhodovaniu prizývaní, ale aj na to, ako tieto procesy budú prebiehať. V našom projekte sme sa snažili jednak 
demýtizovať presvedčenie, že mladí sú nezrelí na rozhodovanie a jednak aj hľadať spôsoby, ako eliminovať 
faktory, ktoré tieto procesy komplikujú. Posledný argument o časovej náročnosti a množstve energie, ktorú treba 
vynaložiť na spoločné rozhodovanie nie je možné odstrániť. Participácia detí a mladých skutočne vyžaduje aj od 
dospelých viac snahy, vytváranie špecifických podmienok, viac času a možno aj finančných prostriedkov. 

Avšak participácia mladých môže pri efektívne nastavených nástrojoch priniesť benefity, ktoré vynahradia túto 
zvýšenú energiu a čas. Dôvodov je niekoľko a poukazuje na to aj odborná literatúra. 

Participácia mladých môže zvýšiť sociálnu súdržnosť v komunitách aj širších spoločenstvách, pretože upevňuje 
medzigeneračný dialóg (Graham a Fitgerald, 2010). Vzájomným počúvaním dochádza k tomu, že rôzne sociálne 
alebo vekové skupiny lepšie poznajú potreby ostatných, prispôsobujú svoje predstavy predstavám ostatných a 
hľadajú spoločné riešenia pre výzvy, ktorým tieto komunity alebo spoločenstvá čelia. 

Zároveň deti a mladí môžu vidieť veci inak ako dospelí a priniesť tak novú perspektívu. To, že vidia veci inak, 
však znamená, že môže dochádzať k vzájomnému neporozumeniu. Deti majú často odlišné priority a problémy. 
Efektívne zapájanie detí tak podľa Mary Kelletovej vyžaduje, aby sme sa nechali deťmi voviesť do ich sveta (Kellet, 
2010) a vidieť ho aj ich vlastnými očami. Na prekonávanie potenciálnych neporozumení je preto dôležité vytvoriť 
efektívnu kultúru počúvania. To vyžaduje najmä rešpekt voči deťom a ochotu posilňovať ich hlas. 

Dôležitým aspektom zapájania detí a mladých je vytváranie demokratického prostredia a prekonávanie 
mocenských rozdielov, ktoré vyplývajú z predstavy, že deti sú nezrelé na rozhodovanie. Hlas detí tak môže byť 
vnímaný len ako druhoradý, len ako doplnok k „zrelému rozhodovaniu“ dospelých. 

Mocenskosť vzťahov sa však môže prejavovať aj v samotnom procese participácie alebo v nastavovaní jej foriem. 
Často sú napríklad vytvárané mechanizmy participácie, ktoré len imitujú a replikujú rozhodovacie mechanizmy 
dospelých – to možno napríklad vidieť v žiackych alebo študentských parlamentoch, ktoré nemusia byť ako 
participatívny nástroj vyhovujúce pre všetky deti alebo mladých (Thomas, 2007). 

Ako sme zapájali mladých my (výber škôl) 
Kvalitný výber mladých ľudí bol jedným z významných aspektov prispievajúcich k úspešnosti seminára. Vedeli 
sme, že na to, aby sme dosiahli presnejší obraz o aktuálnom stave participácie a plastickejšiu predstavu o tom, 
ako participácia prebieha v rôznych častiach Slovenska, na školách rôznych typov a v skupinách detí a mladých 
ľudí rôzneho veku, sa budeme musieť vyvarovať „cesty ľahšieho odporu“ a aktívne oslovovať aj školy, ktoré neboli 
v čase konania seminára aktívne v žiadnom aktivizačnom programe spolupracujúcich organizácií. Okrem škôl, 
s ktorými Nadácia otvorenej spoločnosti spolupracuje v rámci programu Otvorené školy, sme preto oslovili aj 
ďalšie slovenské školy. Záujem o seminár bol výrazne vyšší ako jeho kapacitné možnosti. 
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Základnú skupinu účastníkov tvorili deti a mladí ľudia zo škôl programu Otvorené školy, pričom nie všetci z 
nich mali skúsenosť s prácou v žiackej školskej rade svojej školy. Už v prvom výbere sme tak dosiahli zapojenie 
účastníkov z veľkých mestských i menších vidieckych škôl z rôznych častí Slovenska (Žilina, Zvolen, Komárno, 
Zlaté Moravce, Chminianske Jakubovany). 

Pri ďalšom výbere sme sa snažili zasiahnuť aj stredné školy, aby sme pokryli aj staršiu vekovú kategóriu. Naše 
počiatočné obavy, že vek zohrá úloha ako deliaci faktor skupiny, sa nepotvrdili. Práve naopak – účastníci vekovú 
rôznorodosť hodnotili veľmi pozitívne, vyzdvihovali možnosť zdieľania skúseností a iný pohľad automaticky 
prinášaný iným vekom. 

Jedným z kladov skupiny bola aj jazyková rôznorodosť – v skupine boli zastúpené aj deti a mladí ľudia vyrastajúci 
v prostredí s maďarskou majoritou, deti z rómskej komunity či deti vzdelávané bilingválne (v angličtine a 
slovenčine). Zaujímavým prvkom, ktorý pri niektorých typoch diskusií obohacoval šírku názorov, bola aj účasť 
intelektovo mimoriadne nadaných detí alebo mladých ľudí z umeleckej školy.

Napriek úvodným zdanlivým rozdielom sa skupina rýchlo a veľmi dobre zosúladila. Základom ich vzájomnej 
komunikácie sa stala výmena skúseností s fungovaním žiackej školskej rady na ich škole. Vzhľadom na to, že 
na niektorých školách, z ktorých boli účastníci, mali len čerstvú skúsenosť so zakladaním žiackej školskej rady 
a na niektorých je ich participácia na chode škole bežnou praxou, boli diskusie veľmi podnetné tak z hľadiska 
účastníkov, ale aj z pohľadu nášho skúmania spôsobov zapájania, ich efektivity a možností zefektívnenia, 
posilnenia či rozšírenia.
    

Čo nám mladí odkazujú – vieme sa zapojiť, ak nám vytvoríte 
podmienky 
Tri dni sme počas seminára s týmito mladými ľuďmi pracovali spoločne na témach, ktoré by mali byť inšpiráciou 
pre procesy ich zapájania či už do tvorby politík, alebo do rozhodovania o veciach, ktoré sa ich týkajú. Snažili sme 
sa identifikovať, ako možno eliminovať všetky negatívne aspekty, ktoré participáciu často sprevádzajú – či už ide 
o nedôveru v ich zrelosť alebo schopnosti, alebo nedostatočne nastavené podmienky, ktoré by rešpektovali ich 
názory, postoje a potreby, ktoré počas procesu participácie majú. Nasledujúci text bude zhrnutím najzásadnejších 
princípov a súhrnom odporúčaní, ktoré sú spoločným výsledkom práce samotných detí, mladých a nás dospelých, 
ktorí sme ich týmto procesom sprevádzali. Čo nám teda deti a mladí odkazujú?

• Detstvo je unikátne obdobie bezstarostnosti a úprimnosti, avšak nemusí byť len pasívnym 
čakaním na dospelosť.

Nedôvera v schopnosti detí robiť dôležité rozhodnutia pramení často z predstavy, že detstvo je len akýmsi 
prechodovým obdobím k dospelosti, časom postupného dozrievania a teda čakaním na zrelosť. Deti skutočne 
žijú v prostredí, ktoré im hovorí, že niečo budú môcť robiť, až keď budú starší. Samy teda čakajú, kým tento čas 
nastane a uvedomujú si, že si preto nevedia naplno užiť špecifiká obdobia, ktoré určitý vek prináša. Vnímajú 
detstvo ako čas nevinnosti, často drzosti, prípadne nezodpovednosti, ktorá však vytvára priestor na formulovanie 
odvážnych názorov, ak sa im podarí uvedomovať si dôsledky svojho konania. Pri dospelých im však chýba empatia 
a porozumenie pre takéto uvažovanie – vedomie, že aj dospelí boli kedysi deťmi a snaha pozerať sa na určité veci 
aj očami samotných detí. To by umožnilo väčšiu rovnocennosť komunikácie. Prvým odporúčaním od detí teda 
je, aby sa deti a dospelí navzájom počúvali a snažili sa vidieť svet očami toho druhého. Rešpektovať, že 
detstvo aj dospelosť majú určité charakteristiky, ktoré však nie sú dobré alebo zlé, sú len iné. Deti sú schopné 
uvedomiť si, že rodičia za ne nesú zodpovednosť, avšak musia cítiť, že na ich názore záleží a sú skutočne vypočuté. 

• Možno vnímame veci inak ako dospelí, ale neznamená to, že naše vnímanie  je nezrelé.

Deti sa dívajú na niektoré veci svojou vlastnou optikou, ktorá je veľmi špecifická, avšak neznamená to, že je menej 
hodnotná ako optika dospelých. Deti v naše skupine našli zhodu na tom, že vidia mnohé veci inak ako dospelí. Sú 
podľa nich odvážnejšie, otvorenejšie, možno by sa v určitých situáciách zachovali úplne inak ako dospelí. 
Podľa nich napríklad už neuvažujú tak rasisticky ako ich rodičia, kvôli čomu aj často prichádzajú do konfliktov. 

Deti majú pocit, že ak sa ich názor líši od názoru dospelých, je to vnímané negatívne, lebo tento názor akoby 
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nemal relevanciu. Prevláda presvedčenie, že dospelí majú viac skúseností, a preto musia mať vždy pravdu. Avšak 
ani dospelí nie sú v názoroch vždy konzistentní, nemajú dostatok informácií (niekedy ani toľko ako deti samotné) 
a nezvažujú všetky dôsledky svojho konania. 

Deti uráža a hnevá, ak ich považujeme za nezrelé pre rozhodovanie. Cítia pri tom smútok, často hnev a 
podceňovanie. Ak sa ich pýtame na názor, často ide o nedôležité veci a robíme za ne rozhodnutia o tých vážnych, 
ktoré však majú na ich život veľký dopad. Deti nám v tomto zmysle odkazujú: zrelosť nezáleží od veku, 
ale od celkového nastavenia, informácií, zmýšľania a informácií, ktoré máme k dispozícii. Čím viac nás 
budete zapájať, tým viac sa budeme postupne učiť rozhodovať. 

• Počúvajte nás, obohatí to všetkých.

Dospelí by podľa samotných detí mali načúvať aj preto, aby deti lepšie spoznali. Aby vedeli, aké majú pocity, 
nálady. Môžu tak získať iný uhol pohľadu, nový rozmer, ktorý doposiaľ nepoznali. Deti vďaka tomu budú cítiť, 
že na ich názore skutočne záleží a nebudú sa báť vysloviť  ho. Stanú sa tak sebavedomejšími a zodpovednejšími 
a tým aj skutočne rovnocennými partnermi do diskusie s dospelými. Dospelí zase získajú dobrých partnerov do 
diskusie, spätnú väzbu na svoje názory a väčšiu vzájomnú dôveru s deťmi. 

Čo sme sa od detí naučili – aké faktory vplývajú na efektívny 
proces participácie?
Deti nám teda jasne odkázali, že aj keď sú stále deťmi, majú pocit, že by sme ich mali viac počúvať, vedia robiť 
zodpovedné rozhodnutia, ak ich budú robiť spoločne s dospelými a vedia prinášať nové podnety do diskusie. 

Na to je však potrebné, aby v tom boli podporované a aby boli zabezpečené aj ďalšie podmienky, ktoré takémuto 
procesu napomôžu a proces rozhodovania a zapájania detí a mladých zefektívnia. 

• Dôležitý je priestor, v ktorom proces participácie prebieha.

Ako sme už spomínali, na reprodukcii mocenských nerovností sa často podieľa aj to, že napriek snahe o zapájanie 
detí a mladých sa rozhodovanie deje v priestore, ktorý je dizajnovaný a prispôsobený potrebám dospelých. Deti 
sú v tomto prípade len prizvané do priestorov (zasadačiek, konferenčných priestorov, úradníckych budov), ktoré 
„patria“ dospelým, čím sa znižuje možnosť participovať rovnocenne. Deti majú pocit, že do takéhoto priestoru 
nepatria, že nie je aj „ich“. 

Preto sme spolu s deťmi uvažovali, ako by mal vyzerať (fyzický) priestor, kde by sa cítili prijaté, dostatočne 
pripravené na uvažovanie o veciach, o ktorých by mali rozhodovať. Využívali na to všetky zmysly – zrak, čuch, 
hmat, chuť. 

Na základe diskusie a obrázkov, ktoré deti vytvorili je zrejmé, že priestor, v ktorom sa takéto rozhodovanie 
odohráva, je kľúčový. V prvom rade musí byť prístupný a priateľský ku všetkým (napríklad bezbariérový, 
navrhnutý tak, aby sa v ňom ktokoľvek cítil dobre a aby boli rešpektované špecifické potreby rôznych ľudí). Mal 
by byť dostatočne svetlý, bez akýchkoľvek rušivých prvkov (farby, materiály, neporiadok). Sedenie by malo byť 
usporiadané tak, aby sa nikto necítil vylúčený. Všetky zmysly by mali byť uspokojené tak, aby rozhodovanie 
prebiehalo nerušene (žiaden hluk, chlad/prílišné teplo). 

• Nemôžeme rozhodovať samy, potrebujeme podporu ostatných, aj dospelých.

Deti sú presvedčené, že ich hlas by mal byť vypočutý a že na mnohé rozhodnutia sú dostatočne zrelé. Avšak 
uvedomujú si, že tak nemôžu robiť samy, hneď a bez prípravy. Na to, aby robili zodpovedné a rozumné rozhodnutia 
alebo aby k nim aspoň prispievali, potrebujú podporu od iných – „významných druhých“. Takýmito ľuďmi môže 
byť ktokoľvek, ku komu majú deti dôveru, dokáže ich hlas „tlmočiť“ tým, ktorí vo finále rozhodujú alebo niekto, 
kto ich môže sprevádzať procesom rozhodovania. Môžu to byť napríklad rovesníci alebo starší priatelia, ktorí 
majú skúsenosti s témami, o ktorých sa rozhoduje, ale nie sú priamo zaangažovaní do konkrétnej témy. Môžu 
priniesť síce odlišné, ale s mladými ľuďmi konzistentné názory a môžu byť oporou pre rozhodovanie. To isté platí 
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aj pre rodičov – v spoločnosti majú väčšiu váhu, dospelí na nich viac dajú, poznajú však zároveň svoje deti a vedia 
stáť na ich strane. Podľa oblasti, v ktorej sa rozhoduje, to môžu byť aj iní dospelí aktéri – učiteľky, vychovávatelia, 
sociálni pracovníci, poskytovatelia služieb či dobrovoľníci. V každom prípade to môže byť akýkoľvek spriaznený 
dospelý, ktorý nemá priamy záujem v konkrétnej veci, ale prináša nový, nestranný uhol pohľadu a dokáže deťom 
poskytnúť potrebnú podporu a pocit dôvery. 

• Potrebujeme rešpektujúci prístup a pocit bezpečia.

Deti si myslia, že ak majú byť dostatočne zapojené do rozhodovania, mal by byť vypočutý názor všetkých skupín 
detí – nielen tých, ktoré sú najúspešnejšie alebo najvýrečnejšie. Preto vnímajú ako kľúčovú nutnosť prispôsobovať 
podmienky participácie aj deťom so znevýhodnením či z iného prostredia. Uvedomujú si, že vytvorenie priestoru 
pre všetkých vyžaduje aj neutrálny priestor, ktorý „nepatrí“ len jednej skupine, pričom by mali byť rešpektované 
pravidlá rovného prístupu všetkých (tlmočenie, bezbariérový prístup, Braillovo písmo). Pre efektívne zapájanie 
všetkých je kľúčové mať spoločne dohodnuté pravidlá a najmä hodnoty/princípy, ktoré by mali stáť na rovnosti 
a nestrannosti. Nejde však len o tento typ zdravotných či kultúrnych znevýhodnení. Nie všetky deti sú rovnako 
zručné v rozprávaní alebo aktívne v komunikácii. Podľa nich by tieto odlišnosti mali byť zobrané do úvahy a mal 
by byť vytvorený priestor na to, aby sa mohli zapojiť všetci podľa svojich možností. 

S nestrannosťou súvisí aj samotný proces participácie. Deti sa zhodli na tom, že je dôležité, aby ich týmto procesom 
sprevádzal niekto, kto je neutrálny, nestranný a vie zabrániť vznikajúcim hádkam alebo ostrejším konfliktom. 
Objektívnosť pohľadu tohto človeka by potom zabezpečila aj elimináciu mocenských nerovností medzi deťmi 
alebo dospelými alebo aj medzi rôznymi skupinami detí či aktérov. 

A posledným aspektom je aj rešpektujúce prostredie, pretože sa ukázalo, že deti, ktoré majú už v tomto veku 
skúsenosť s tým, že boli vypočuté a na ich hlas sa prihliadalo, majú aj oveľa väčšiu dôveru v dospelých a v 
užitočnosť a potrebnosť participácie. Zároveň vedia tieto deti oveľa lepšie, odvážnejšie a presnejšie formulovať 
svoje názory, postoje a zároveň aj formulovať, čo všetko je potrebné na efektívne zapájanie mladých ľudí do 
rozhodovania. Teda samotná participácia a hlas detí v útlom veku (napríklad pri rozhodovaní v rodine alebo v 
škole či širšej komunite) sú veľmi dobrým predpokladom pre úspešnú participáciu aj na tvorbe verejných politík. 

Čo sme si pri zapájaní detí všimli – kedy a ako sa im dobre 
pracuje? 
Ako sme už uviedli, trojdňový seminár prebiehal s veľmi rozmanitými žiakmi základných a stredných škôl z 
celého Slovenska. Tento seminár neslúžil len na to, aby deti analyzovali verejné politiky a hľadali možnosti, ako 
sa na ich príprave podieľať; snažili sme sa aj počas samotného seminára hľadať spôsoby, ako procesy participácie 
nastavovať efektívne. Sledovali sme preto, v akých podmienkach sa deťom pracuje najlepšie, čo funguje a čo 
naopak komplikuje ich spoluprácu, čo im pomáha na to, aby vedeli dobre formulovať svoje názory a podeliť 
sa o ne s ostatnými. Našou snahou bolo, aby aj hľadanie odpovedí na to, ako lepšie a efektívne zapájať deti, 
prebiehalo participatívne, za ich aktívnej účasti a podpory. Dospelí v tomto prípade fungovali ako sprievodcovia 
týmto procesom a facilitátori diskusií. 

Kým v predchádzajúcich častiach sme popisovali, ako to vnímajú samotné deti a čo nám ony samy odkázali 
prostredníctvom jednotlivých aktivít, táto časť je zameraná na to, čo sme si my – dospelí všimli a odpozorovali 
od detí. 

• Deti baví spolupráca – Počas celého seminára sme s deťmi a mladými ľuďmi pracovali v menších 
skupinách, prakticky žiadnu aktivitu nerealizovali individuálne. Jednotlivé skupiny sme pravidelne 
obmieňali, aby mali všetci možnosť pracovať v skupine, kde sa cítia dobre a eliminovali tak situácie, 
kedy by boli tri dni odkázané na skupinu, ktorá im prípadne nevyhovuje. Rešpektovali sme však, 
že z každej školy sa seminára zúčastňovali vždy dvaja žiaci, ktorí obvykle pracovali spolu, aby mali 
pocit bezpečia v novom prostredí. Skupinová práca sa ukázala ako veľmi efektívna, diskusie mohli 
byť oveľa dynamickejšie ako vo väčšej skupine a zároveň si deti vytvárali vzájomnú podporu, čo nie 
je možné pri individuálnej práci. Samotné deti tento spôsob veľmi oceňovali, vnímali ho ako zmenu 
oproti tomu, čo poznajú zo škôl – cítili väčšiu slobodu, možnosť učiť sa od iných a vytvárať niečo 
spoločne.
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• Deti potrebujú veľa svetla a príjemný priestor – Negatívnym aspektom na seminári bola nie 
úplne vhodná seminárna miestnosť, ktorá bola tmavá a nevzbudzovala pocit „pohody“ pri práci. Keď 
sme v kapitole 5 písali o dôležitosti fyzického priestoru, tu sa to ukázalo v praxi. Väčšina vecí, ktoré 
deti a mladí potrebujú vo fyzickom priestore, tu chýbalo, čo sa odrážalo aj v efektivite práce. 

• Deti sa rýchlo unavia – Počas trojdňového seminára sme deťom pripravili veľmi intenzívny 
program. Chceli sme s nimi prejsť veľa oblastí zapájania (od vnímania svojho statusu, cez prostredia, 
kde prebieha rozhodovanie, faktory, ktoré na zapájanie vplývajú, analýzu politík až po návrhy na 
možnosti zapájania mladých). Ukázalo sa, že týchto aktivít bolo na deti príliš veľa v relatívne krátkom 
čase, čo sa odrazilo aj na ich celkovej únave. Napriek tomu, že ich aktivity bavili a považovali ich za 
užitočné, prejavovala sa u nich v jednotlivých aktivitách pomerne veľká únava, ktorá bola v závere 
seminára viditeľná. Do budúcnosti je preto dôležité, aby bol aj samotný program participatívnych 
procesov pripravovaný a konzultovaný so samotnými deťmi, aby sa predišlo tomu, že budú neochotne 
spolupracovať alebo budú mať negatívne pocity z tohto procesu len kvôli tomu, že sú preťažené.

• Humor veľmi pomáha – Jedno z najkľúčovejších zistení z tohto seminára je, že deti a mladí 
potrebujú vnímať aktivity v podstate ako hru. Táto práca ich musí baviť, musia v nej vidieť zmysel 
a musia sa pri nej cítiť dobre. Čo sa ukázalo v našom procese ako veľmi užitočné bolo, že sme často 
používali humor, snažili sme sa o priateľskú atmosféru a eliminovali akékoľvek napätie. 

• Dôležitý je jednoduchý jazyk prístupný deťom – Ak dospelí v práci s deťmi pri takýchto procesoch 
používajú komplikované vety, cudzie slová (napríklad participácia), deti nemajú pocit, že aktivity sú 
pre nich a o nich. Je veľmi dôležité hľadať jazyk a formulácie, ktorým deti dobre rozumejú, aby sa 
cítili komfortne. Ak to tak nie je, môžu nadobudnúť pocit, že naozaj nie sú zrelé na rozhodovanie, 
keď ani nerozumejú veciam, ku ktorým sa majú vyjadrovať. 

• Rozmanité skupiny fungujú efektívnejšie  – Ak chceme zapojiť do rozhodovania všetky skupiny 
detí, je dôležité, aby tieto skupiny boli naozaj rozmanité. Deti sa líšia nielen vekom, ale aj sociálnym 
statusom, kultúrnym prostredím a pod. Veľkú úlohu zohráva aj povaha detí a ich predchádzajúca 
skúsenosť so zapájaním do rozhodovania alebo vyjadrovaním svojich názorov. Menšie skupiny, kde 
sú deti takto rozmanité, umožňujú tiež zabezpečiť rešpektujúce prostredie a vytvárať priestor pre 
všetkých. Niekto rád prezentuje, iná rada kreslí, ďalší majú nápady, s ktorými iní neprídu. Ak je 
vytvorené rovnocenné prostredie na prácu v týchto skupinách, deti si veľmi efektívne vedia nájsť 
svoje miesto/rolu v skupine a cítiť sa v nej komfortne. 

• Pomáhajú spriatelení dospelí – Ďalšia z veľmi dôležitých „lekcií“, ktorú sme získali bola, že je 
veľmi dôležité, aby deťom s formuláciami názorov pomáhali starší rovesníci alebo dospelí. V každej 
skupine preto bola jedna dobrovoľníčka, ktorá sa nezapájala do diskusie, skôr pozorovala, avšak v 
situácii, kedy deti nevedeli ako ďalej, kládla otázky, vysvetľovala pojmy alebo posúvala diskusiu do 
ďalších oblastí, ak na to deti samy neprišli. To ukazuje, že deti v týchto procesoch nie je dobré nechať 
samé, aspoň v úvodných fázach. Najmä tie, ktoré nie sú zvyknuté formulovať a prezentovať svoje 
názory, potrebujú podporu dospelých. 

• Umožniť participáciu – Zo skúseností vieme povedať, že tam, kde je participácia umožnená, sa 
začínajú takpovediac diať veci a téma ako taká si žije svojím životom. Práve rozdielnosť a unikátnosť 
vnímania detí tam, kde je participácia umožnená, viedla k zaujímavým postrehom, aktivitám, a 
najmä rešpektujúcej atmosfére. Tá má okrem iného dopad aj na to, ako deti vnímajú samy seba, na 
ich vnímanie spoločnosti a celkovo pozitívnejšie a otvorené nazeranie na svet.

• Deti sú progresívnejšie – Myslia ekologicky, stav planéty a zmena klímy ich trápia nepomerne viac 
ako dospelých, dokonca začíname evidovať prípady tzv. enviromentálnej úzkosti. Mladá aktivistka 
s Aspergerovým syndrómom Greta Thunbergová zo Švédska, ktorá pomohla aktivizovať tisíce 
mladých ľudí po celom svete, no na druhej strane rozpútala až nevídané vášne a diskusiu o tom, čo 
všetko ekologické je a čo nie je a diskusiu o tom, či sa vôbec deti a mladí ľudia majú do takých aktivít 
zapájať alebo nie, je výborným príkladom.

• Deti myslia ďaleko viac na skupiny s rôznym znevýhodnením a ich názory sú vo všeobecnosti menej 
rasistické. Pri plánovaní miest a aktivít myslia aj na deti, ktoré potrebujú vozík, nepočujúce deti, 
deti migrantov či celkovo z iných krajín apod. Z našich pozorovaní napr. téma LGBTI pre ne nie je 
takou polarizujúcou ako pre dospelú spoločnosť. V téme akceptácie Rómov väčšinovou spoločnosťou 
je veľmi silno vidieť vplyv rodičov a učiteľov – v tejto téme deti často preberali a kopírovali názory 
dospelých, aj keď pri obhajobe týchto názorov boli menej razantné ako ich dospelé vzory. 
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Zisťovanie názorov detí prostredníctvom fokusových skupín – na 
čo myslieť pri výskumoch 
Súčasťou participatívnych procesov, často v ich úvodnej fáze, býva zisťovanie názorov detí a mladých ľudí na 
určité témy, o ktorých sa neskôr rozhoduje. Fokusové skupiny sú jedným z najčastejších výskumných nástrojov 
používaných počas nastavovania systému participácie. 
Výskumné metódy sa vždy riadia určitými pravidlami, ktoré je potrebné brať do úvahy, ak chceme získať skutočne 
spoľahlivé a platné dáta. Zároveň fokusové skupiny s deťmi a mladými môžu mať isté špecifiká, na ktoré je treba 
prihliadať.

Nasledujúca časť bude preto krátkym zhrnutím najdôležitejších princípov, ktoré je potrebné mať na mysli pri 
používaní takéhoto výskumného nástroja. 

Metóda fokusových skupín je formou kvalitatívneho výskumu, ktorá je založená predovšetkým na skupinovej 
diskusii moderovanej výskumníkom a využíva skupinovú interakciu. Jej cieľom je získať údaje a náhľady 
účastníkov k nejakej téme, ktoré by mimo skupinu boli ťažšie prístupné. Podstatou fokusovej skupiny je téma – 
ohnisko, okolo ktorého sa vinie diskusia. Moderátor musí byť schopný udržať diskusiu okolo tejto témy, ktorá by 
mala byť všetkým účastníkom zrejmá od začiatku a mala by byť zrozumiteľná. Toto špecificky platí pre deti a 
mladých ľudí – je mimoriadne dôležité naformulovať tému jednoducho, zrozumiteľne a prístupne tým, s 
ktorými hovoríme. Ak používame komplikované koncepty a pojmy, účastníci fokusovej skupiny sa nebudú cítiť 
„oprávnení“ alebo „zruční“ k téme sa vyjadrovať. 

Pre efektívnu realizáciu fokusovej skupiny je dôležitá precízna príprava. 
V úvode je potrebné dobre naformulovať tému a pripraviť osnovu – scenár. Ten nesmie byť príliš košatý a 
komplikovaný, pretože treba brať do úvahy, že sa k jednej oblasti vyjadruje 7-8 ľudí, čo je časovo náročnejšie ako 
bežný rozhovor. Zároveň je pravdepodobnejšie, že respondenti budú odbiehať od témy – skúsenosť moderátora 
a zručnosť vracať sa k okruhu otázok je v tomto prípade kľúčová. Pre otázky platí, že musia byť krátke, jasné, 
vyjadrené v bežných slovách, bez emocionálne či hodnotovo nabitých slov alebo fráz, ktoré môžu vyvolať 
odpoveď, vyhýbajúce sa morálnym obsahom, vyhýbajúce sa posudzovaniu participantov.

Úloha moderátora je v tomto procese veľmi dôležitá. On je ten, ktorý vedie diskusiu, formuluje otázky, sleduje 
vzájomné interakcie, dbá na to, aby sa dodržiavali etické princípy fokusových skupín a vedie diskusiu k hľadaným 
zámerom. V prípade mladých ľudí je dôležité, aby nepôsobil dominantne, bol svojim správaním „blízko“ 
mladým ľuďom, aby mali k nemu dôveru. 

Na čo musí dávať pozor dobrý moderátor fokusovej skupiny: 

• Stojí v centre a pritom bokom: moderátor nehovorí svoje názory, nikoho nehodnotí, neposudzuje 
a ani nechváli (nemá názor, skúma nepoznané). 

• Aktívne načúva: prikyvuje hlavou, mimikou naznačuje, že počúva, čo daný respondent hovorí, 
nabáda k tomu, aby respondenti povedali viac o myšlienke, ktorú spomenuli. 

• Udeľuje slovo – snaží sa zapojiť všetkých účastníkov postupne, dbá na to, aby si neskákali do reči, 
v prípade osobných invektív ich upozorní na pravidlá nenapádania. Pri rozmanitých skupinách 
mladých ľudí (vekovo, sociálne, kultúrne) dbá na to, aby sa všetci mohli rovnocenne zapojiť. 
Snaží sa preto eliminovať dominanciu niektorých a vytvárať priestor pre introvertných účastníkov 
alebo tých, ktorým sa z rôznych dôvodov ťažko komunikuje. 

• Riadi diskusiu: ak účastník/čka povie niečo veľmi všeobecné, pýta sa na detaily, žiada vysvetlenie, 
príklady, pomocné otázky: Mohli by ste o tom povedať viac? Pri akej príležitosti ste sa s niečím 
takým stretli? Ako si to vy sami vysvetľujete? Čo vás vedie k takémuto tvrdeniu?

9



Kedy diskusia viazne alebo ide nesprávnym smerom: 

Zámer diskusie nie je dosiahnutý, ak:

• sa ľudia začnú baviť o niečom úplne inom, začnú asociovať, vzďaľovať sa téme, odbočia1; 

• participanti sa nudia; odpovedajú na otázky, avšak sú znateľne indiferentní voči dianiu;

• dominuje niekoľko jednotlivcov, ostatní sa nezapájajú;

• niektorí reagujú agresívne, navzájom sa osočujú.

Čo je dôležité pri fokusových skupinách s deťmi: 

Pri deťoch a mladých ľuďoch je mimoriadne dôležité, aby moderátor zabezpečil ich pozornosť počas celého 
trvania skupiny. Môže používať pomôcky ako obrázky, kartičky, tabuľky, aby sa lepšie orientovali v téme. 

Zo skúseností vyplýva, že deti majú buď tendenciu navzájom sa prekrikovať, skákať si do reči (ak je im téma blízka 
a rady o nej hovoria), alebo na druhej strane sú zamĺknuté a boja sa hovoriť (to zvyčajne v prípade náročnej témy, 
v ktorej sa necítia byť „doma“. Tu je absolútne kľúčová rola moderátora, ktorý musí deti podporiť vo vyjadrení 
názorov a nechať im dostatočný priestor, zároveň však musí dbať na to, aby hovoril vždy len jeden a aby nastala 
atmosféra vzájomného aktívneho počúvania aj medzi ostatnými. Je veľmi vítané, ak účastníci navzájom na seba 
reagujú, avšak je potrebné zabrániť vzájomnému osočovaniu. To totiž môže viesť buď ku konfliktu, alebo k tomu, 
že niektorý z účastníkov úplne prestane hovoriť zo strachu pred útokom ostatných. 

Fokusová skupina s deťmi by nemala trvať dlhšie ako hodinu a počet účastníkov by nemal presiahnuť 7-8. Dôležité 
je zabezpečiť fyzický komfort a občerstvenie. 
Priebeh fokusovej skupiny a jej cieľ by mal byť všetkým zrejmý už od začiatku – najmä pri deťoch je veľmi dôležité 
povedať, čoho sa téma týka, čo najjednoduchšie ju vysvetliť, vysvetliť priebeh stretnutia (aj prípadné poddtémy) 
a na záver urobiť veľmi zrozumiteľné a jednoduché zhrnutie. Dôležité je aj ocenenie (verbálne) za prejavenú 
dôveru, úprimnosť a garancia dôvernosti a anonymity údajov. Pre deti a mladých ľudí je často veľmi užitočné 
vedieť (sami sa na to často pýtajú), na čo budú získané údaje slúžiť. Obvykle veľmi dobre funguje, ak moderátor 
zdôrazní dôležitosť hlasu detí v širšom spoločenstve (napríklad „váš hlas je dôležitý, aby dospelí poznali vaše 
názory a vedeli robiť zodpovedné rozhodnutia s vami alebo za vás). 

Fokusová skupina nie je voľnou diskusiou – musí mať vždy jasný cieľ, pravidlá. Neexistujú v nej správne alebo 
nesprávne odpovede, moderátor nemá prísť medzi mladých ľudí s predstavou, čo konkrétne sa chce od nich 
dozvedieť. Preto musia byť otázky formulované veľmi neutrálne a moderátor nesmie za žiadnych okolností 
prejaviť väčšiu náklonnosť k istým respondentom alebo istým typom odpovedí. 

Deti sa často moderátorov pýtajú, čo si o danej téme myslia oni (hľadajú expertnú alebo dospelácku odpoveď). 
V tomto prípade je dôležité zdôrazniť, že na názore moderátora nezáleží, nie je tam v tejto chvíli na to, aby sa 
zapájal do diskusie. Prejavený názor moderátora totiž v prípade detí a mladých ľudí môže veľmi ľahko viesť k 
tomu, že sa „tón“ a smerovanie diskusie prispôsobí názoru moderátora, prípadne je v jasnej opozícii voči nemu. 
Vtedy fokusová skupina stráca zmysel. 

1 Aj keď to môže byť zaujímavé a v danej chvíli sa zdá, že je to pre nich zaujímavejšie, treba mať vždy na zreteli tému, o ktorej sa bavíme a 
zasiahnuť včas – tam je dôležité dobré načasovanie: nechať človeku priestor, aby sa sám vrátil k téme (ak je to iba odbočka) – ak sa príliš 
odchyľuje, treba výrazne zasiahnuť a povedať niečo v zmysle: toto je veľmi zaujímavé a nepochybne pre vás veľmi dôležité, máme však na 
túto diskusiu obmedzený čas a ešte nám ostáva viacero tém, ktoré by sme chceli prediskutovať. Prípadne: je to veľmi zaujímavé, ale je nás v 
diskusnej skupine desať a ja by som veľmi rád/rada dal/a priestor aj ostatným, aby sa vyjadrili k témam, o ktorých dnes rozprávame. 
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Záver
V tomto texte sme sa snažili poukázať na rôzne aspekty, ktoré je potrebné brať do úvahy, keď chceme zapájať deti 
do rozhodovania. 

Dôležité je deti priamo zapájať do celého tohto procesu – počúvať ich a spoločne s nimi hľadať mechanizmy, ako 
procesy participácie dobre nastaviť a na čo nezabudnúť. Ukázalo sa, že je to mimoriadne dôležité, pretože naše 
predstavy (nás dospelých) často pracujú so zamlčanými predpokladmi, že vieme, čo je pre deti dobré. Takýmto 
spôsobom sme sa dozvedeli, že deti sú presvedčené, že sú dostatočne zrelé na to, aby mohli robiť rozhodnutia, 
ktoré sa týkajú priamo ich alebo širšieho okolia, v ktorom žijú. Hnevajú sa, ak ich dospelí podceňujú, zároveň 
si však uvedomujú, že potrebujú ich pomoc a sprevádzanie aj počas participatívneho procesu. Prinášajú často 
odlišné pohľady, na ktoré už dospelí buď zabudli, alebo ich neberú do úvahy, pretože ich detstvo vyzeralo a 
prebiehalo inak. Deti v našej skupine si zároveň myslia, že ich názory sú v niektorých oblastiach dokonca zrelšie 
a odvážnejšie ako názory dospelých. Všimli sme si, že deti vnímajú potreby a špecifiká rôznych skupín (zdravotne 
znevýhodnených, ľudí z iného kultúrneho prostredia) a myslia na nich aj pri nastavovaní procesov zapájania. 
Zároveň sú však hravé a rady používajú humor a nadhľad aj pri vážnych témach. 

Pri procesoch zapájania detí do rozhodovania je potrebné brať do úvahy všetky tieto aspekty. Je zrejmé, že takýto 
proces vyžaduje väčšiu trpezlivosť, čas aj energiu, avšak benefity, ktoré to prináša, prevažujú tieto „náklady“. Ak 
sú deti zapájané do rozhodovania v čo najskoršom veku, stávajú sa z nich neskôr aj zodpovední občania, ktorí 
vnímajú potreby rôznorodých skupín a ktorí sa zaujímajú o svet a dianie okolo seba. 
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