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Мемо от среща на представители на Училищното настоятелство с 

представители на фондация „Малките стъпки“, състояла се на 04.06.2019 г 

 

Присъствали представители на Училищното настоятелство: 

1. Диляна Гюрова-Кюпелийски, представител на 6б и председател на СН 

2. Радостина Иванова – представител на 8а 

 

Присъствали представители на фондация „Малките стъпки“: 

1. Люба Батембергска 

2. Радостина Кашъмова 
http://thesmallsteps.org/за-нас/ 

 

Обсъждани теми: 

Кратко представяне: 

Фондация „Малките стъпки“ работи в сферата на детското участие – насърчаване на 

децата да участват във вземането на решения, които ги касаят с две фокусни точки: 

- Детско участие в училище (за насърчаване реализацията на идеи на 

децата/учениците за промени в тяхната училищна среда 

- Детско участие в градска среда (подкрепа на идеи за промени в 

непосредствената градска среда) 

Основен принцип – набелязване на направления и цели и свеждането им до 

конкретни „малки стъпки“, за чието постигане се мобилизират собствените ресурси 

на децата и младежите с подкрепа на екипа. Изходна точка – желанията и нуждите 

за промяна на младите хора. Освен постигане на конкретните цели се развиват и 

уменията на участниците да анализират, приоритизират, планират и осъществяват 

дейности, както и уменията им за управление на бюджет и за работа в екип. 

 

Добри примери от досегашната им работа – съвместно с учениците от друго 

столично училище стигат до срещи с общинската администрация на ниво Столична 

община и работят активно за изграждането на вело-трасе по инициатива на 

учениците; 

 

Представителите на „Малките стъпки“ предлагат различни начини за събиране на 

идеи от учениците (напр. генериране на идеи по класове, за да бъдат обхванати 

повече деца, не само участниците в Ученическия съвет), също тренинг-програми за 

ученици и учители по различни теми от полето на гражданското участие по 

методите на неформалното образование – интерактивен, игрови начин. 

 

Търси се: 

Бюджет за осигуряване на дейностите – стартира от 1500 лв. за един срок за 

осигуряване на седмични занимания  

Включване на учителите в дейности, насърчаващи младежкото участие 

 

 

 Интересна идея: да проверим дали училищният стол може да бъде 

използван като кът за отдих на по-големите ученици извън часовете за обяд  

на малките ученици 

http://thesmallsteps.org/за-нас/

