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KDAJ

ZAKAJ
Vključevanje v procese odločanja izboljšuje avtonomijo
posameznika, krepi njegovo družbeno odgovornost ter zvišuje
kakovost upravljanja z družbo in življenje znotraj nje.
Participacija je osnova za razvoj kompetenc in vrednot pri
oblikovanju odnosov, komunikacije, medgeneracijskega
sodelovanja ter spoštovanja vladavine prava in človekovih
pravic.
Odvzemanje moči, ignoranca in nenehno postavljanje v
podrejen položaj, pri posamezniku povzroča apatičnost,
neodgovorno ravnanje in nekonstruktivno reagiranje na položaj
šibkejših ter na aktualne razmere.

KAKO
Vsak, ne glede na starost, ima pravico do soodločanja. Otroci
lahko svoj delež prispevajo k manj odgovornim odločitvam,
kot je izbira obroka ali načina preživljanja prostega časa z
družino, postopoma se odgovornosti stopnjujejo.
Pravila v skupnosti morajo biti jasna in vsak mora poznati
svoje pravice, dolžnosti in posledice. Vsakdo ima tudi pravico
do razlage, zakaj je nekaj tako, kot je. Otrok lahko že zgodaj
sodeluje na primer pri manjših gospodinjskih opravilih, saj z
izpolnjevanjem dolžnosti prispevamo k blagostanju v
skupnosti.
Pomembna je transparentnost vseh članov. Ne glede na
pozicijo moči je vsak posameznik zgled drugemu in tako
nepogrešljiv del skupnosti. Otrok se največ nauči z
opazovanjem ter s komunikacijo, zato je ključen element
učenja participacije naša lastna aktivnost.

REZULTAT
Rezultat učenja participacije je kvaliteten posameznikov
osebnostni razvoj, dobro razvita delovna in učna uspešnost;
pozitiven odnos do skupnosti, sposobnost empatije ter
visoko razvita solidarnost, kot temeljna vrednota družbe;
odgovoren posameznik, ki s svojimi dejanji izraža pripadnost
družbi in željo po boljšem položaju in napredku slehernega
posameznika.
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Učenje participacije se prične že zelo zgodaj – v družini.
Nadaljuje se znotraj sistemov, kot so vrtec, šola, lokalna
skupnost in nato širše zavedanje, da je posameznik akter,
ki sooblikuje družbo.
Vsak posameznik postopoma prevzema vse več vlog in
prehaja v družbene sisteme, kjer se uči lastne vrednosti in
sprejemanja odločitev, ki krepijo občutek pripadnosti
skupnosti.
V demokratično skupnost vsak prispeva po svojih
najboljših močeh in vsak posameznik, ne glede na starost,
mora imeti možnost soodločanja.

