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Phƣơng pháp đánh giá phạm
vi, chất lƣợng và kết quả sự
tham gia của trẻ em

Tổ chức Save the Children (Cứu trợ Trẻ em) hoạt động tại hơn 120 quốc gia.
Chúng tôi giúp trẻ em có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng tôi đấu tranh cho
quyền của trẻ em. Chúng tôi hỗ trợ trẻ em phát triển hết tiềm năng của mình.
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chức Thanh niên Nigeria, Roshini Nuggehalli và Anitha
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CÁCH SỬ DỤNG TẬP SÁCH NÀY
Tập sách này mô tả tầm quan trọng của việc đánh giá phạm vi, chất lƣợng và kết quả sự tham gia và
cung cấp các bảng biểu giúp thực hiện việc đo lƣờng này. Các công cụ cần thiết đƣợc trình bày trong
Tập 5. Phạm vi tham gia liên quan đến việc xem xét thời điểm trẻ em tham gia (mốc tham gia), cấp độ
mà trẻ em tham gia (mức độ tham gia) và nhóm trẻ em tham gia (mức toàn diện của tham gia).
Tập sách này mô tả 03 cấp độ tham gia khác nhau của trẻ em, bao gồm: tham vấn, hợp tác và do trẻ
điều hành. Chúng tôi sử dụng các nghiên cứu tình huống từ các quốc gia khác nhau để minh họa các
phƣơng pháp tiếp cận khác nhau có ý nghĩa gì trong thực tế. Ở trang 14-15, có hai bảng đánh giá bạn
có thể sử dụng khi làm việc với các bên liên quan khác nhau (bao gồm cả ngƣời lớn và trẻ em) nhằm
giúp đánh giá phạm vi tham gia của trẻ em trong các chƣơng trình.
Bạn cũng cần đánh giá chất lƣợng sự tham gia của trẻ em, đánh giá xem chƣơng trình mình quan
tâm đã đáp ứng 09 yêu cầu cơ bản của sự tham gia có ý nghĩa và đúng chuẩn mực đạo đức chƣa.
Bạn có thể áp dụng và hoàn thành bảng đánh giá ở trang 21 với các nhóm, bên liên quan khác nhau
đã tham gia vào chƣơng trình để đánh giá chất lƣợng tham gia của trẻ em.
Cuối cùng, bạn cần đánh giá kết quả sự tham gia của trẻ em, gồm không chỉ những thành tựu đạt
đƣợc của chƣơng trình về khía cạnh thay đổi hành vi và thái độ của trẻ em và ngƣời lớn tham gia trực
tiếp vào chƣơng trình, mà còn về các tác động rộng hơn do sự tham gia của trẻ em mang lại đối với
cộng đồng địa phƣơng hoặc ở cấp quốc gia. Các bảng đánh giá ở trang 31 và 34 sẽ giúp bạn thực
hiện điều này.

Một Ủy viên Ủy ban bảo vệ trẻ em tại trƣờng học ở Afghanistan.

GIỚI THIỆU
Để tạo dựng một môi trƣờng lan tỏa sự tôn trọng đối với sự tham gia của trẻ em, chúng ta cần xây
dựng các cơ chế thúc đẩy đánh giá mức độ hiệu quả và đúng chuẩn mực đạo đức thực chất của sự
tham gia đối với các chƣơng trình. Thông thƣờng, các chƣơng trình có sự tham gia đƣợc xây dựng
nhƣng không có mục tiêu rõ ràng cũng nhƣ không có các chỉ báo hoặc cơ sở đối chiếu để theo đó mà
đo lƣờng sự tiến triển. Điều này có thể dẫn đến sự thất bại trong các hoạt động cho trẻ em và thanh
thiếu niên, cũng nhƣ không thể xác định những điều cần làm để cải thiện chƣơng trình. Điều này cũng
gây khó khăn khi thuyết phục các nhà tài trợ hoặc các nhà hoạch định chính sách về tầm quan trọng
của chƣơng trình. Hơn nữa, các cam kết dành cho giám sát và đánh giá (GS&ĐG) có thể giúp chính trẻ
em tham gia tích cực hơn ở tất cả các giai đoạn của vòng đời chƣơng trình - tập trung vào những gì
các em muốn đạt đƣợc thông qua tham gia, có thể xác định liệu các em có thành công hay không và
xác định những gì cần phải thay đổi để chƣơng trình trở nên hiệu quả hơn.
Có ba khía cạnh riêng biệt về sự tham gia mà bạn cần đánh giá:





Phạm vi – sự tham gia đã đạt đƣợc ở mức nào, ở giai đoạn nào của chƣơng trình và với nhóm trẻ
em nào? Nói cách khác – Những gì đã đƣợc thực hiện?
Chất lƣợng – các quá trình tham gia đã tuân thủ các tiêu chuẩn theo quy định về thực hành hiệu
quả và đúng chuẩn mực đạo đức ở mức độ nào? Nói cách khác - Sự tham gia đã đƣợc thực
hiện nhƣ thế nào?
Kết quả - sự tham gia của trẻ em mang lại kết quả gì, cho chính trẻ em và thanh thiếu niên, cho
gia đình các em, cho các tổ chức hoặc các nhóm hỗ trợ sự tham gia của trẻ em, cũng nhƣ đối
với việc thực hiện rộng rãi các quyền của trẻ em trong gia đình, cộng đồng, chính quyền các cấp
địa phƣơng và trung ƣơng? Nói cách khác - Điều gì đã thay đổi?

Hình 1: Các khía cạnh của sự tham gia

Phạm vi
Khi nào trẻ em tham gia và ở cấp độ nào - tham vấn, hợp
tác hay do trẻ điều hành?

Chất lƣợng
Các hoạt động tham gia có tuân thủ 09 yêu cầu cơ bản
đối với sự tham gia có hiệu quả và đúng chuẩn mực đạo
đức không?

Kết quả
Điều gì đã xảy ra nhờ kết quả của các hoạt động tham
gia - đối với chính trẻ em cũng nhƣ việc nhận thức và
thực hiện quyền trẻ em?

Tập sách này sẽ giải thích chi tiết từng khía cạnh nói trên và giới thiệu nhiều bảng biểu để giúp bạn
nắm bắt bản chất của sự tham gia trong các chƣơng trình bạn quan tâm. Các bảng biểu đó có thể
đƣợc sử dụng ngay ở giai đoạn bắt đầu các sáng kiến mới hoặc có thể đƣợc áp dụng cho một chƣơng
trình đang đƣợc triển khai theo khung thời gian định kỳ để giúp bạn theo dõi tiến độ theo thời gian.
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Mục đích hƣớng đến là cùng làm việc với trẻ em, nhân viên, tình nguyện viên, cán bộ và các bên liên
quan khác nhau để đánh giá xem chƣơng trình của bạn có những phần nào có thể áp dụng các bảng
biểu trong tập sách. Tập sách này giúp bạn có cái nhìn trực quan về phạm vi, chất lƣợng và kết quả
sự tham gia của trẻ em và những gì bạn cần tiếp tục giám sát. Tập sách này cũng giúp bạn quyết định
liệu sự tham gia của trẻ em có góp phần thực hiện các mục tiêu của bạn hay không, những gì đang
hoạt động tốt và những phần nào chƣơng trình cần cải thiện và phát triển thêm. Bạn cũng sẽ có khả
năng xem xét sự tƣơng quan giữa ba khía cạnh của sự tham gia. Ví dụ, bạn có thể phân tích liệu trẻ
em có đƣợc tham gia ngay từ đầu chƣơng trình hay không và liệu việc trao cho trẻ em mức độ trách
nhiệm lớn hơn có tác động đến chất lƣợng sự tham gia của họ hay không. Bạn sẽ có thể thấy liệu
những cải thiện về chất lƣợng tham gia có đem lại các kết quả tốt hơn hay không.
Nhƣ đã nhấn mạnh trong Tập 2 - Đánh giá việc thiết tạo môi trường dựa trên tôn trọng và có sự tham
gia của trẻ em, bạn cần phải đảm bảo xem xét quan điểm của tất cả các bên liên quan bởi các nhóm
khác nhau có thể có những quan điểm khác nhau về việc sự tham gia ở mức độ nào là có ý nghĩa và
tạo ra thay đổi. Đánh giá cần có sự tham gia của cả trẻ em gái và trẻ em trai có các hoàn cảnh khác
nhau và cũng có thể có sự tham gia của nhân viên và đối tác, phụ huynh, lãnh đạo địa phƣơng, giáo
viên, cán bộ nhà nƣớc cấp địa phƣơng và trung ƣơng (tùy thuộc vào tính chất của chƣơng trình). Vui
lòng đọc Tập 4 để tìm hiểu thêm về cách thức huy động sự tham gia của các bên liên quan khác nhau.

Thuật ngữ “chƣơng trình” sử dụng trong tập sách này có nội hàm rộng, bao gồm các hoạt động
giáo dục đồng đẳng, tham vấn, hội thảo, hội đồng trẻ em, liên hiệp, câu lạc bộ và ủy ban, tham
gia vào truyền thông, phát triển chính sách, vận động chính sách và hội đồng nhà trƣờng. Đó
có thể là các hoạt động diễn ra một lần hoặc các chƣơng trình có cam kết dài hạn. Khung đánh
giá dƣới đây có thể đƣợc áp dụng cho bất kỳ hoạt động nào kể trên. Tuy vậy, để thuận tiện,
thuật ngữ “chƣơng trình” đƣợc sử dụng để chỉ tất cả các hoạt động đó nói chung.

1 PHẠM VI THAM GIA CỦA TRẺ EM
TRONG CÁC CHƢƠNG TRÌNH
HIỂU VỀ PHẠM VI THAM GIA
Để đánh giá phạm vi các hoạt động có sự tham gia của trẻ em và thanh thiếu niên, bạn cần quan tâm
đến ba câu hỏi sau:
 Trẻ em tham gia khi nào? (mốc tham gia)
 Trẻ em tham gia ở cấp độ nào? (mức độ tham gia)
 Trẻ em nào tham gia? (mức toàn diện của sự tham gia)
TRẺ EM THAM GIA KHI NÀO?
Trẻ em có thể tham gia vào các giai đoạn khác nhau của chu kỳ chƣơng trình (xem hình) - từ giai đoạn
khởi thảo đến giai đoạn thực hiện, cũng nhƣ giai đoạn GS&ĐG. Trẻ em tham gia càng sớm thì mức độ
ảnh hƣởng của trẻ em có khả năng càng cao.
Hình 2: Các giai đoạn của vòng đời chƣơng trình
Xác định vấn đề
(phân tích tình hình)

Hành động dựa trên kết quả đánh
giá (thông tin và phản hồi)

Đo lƣờng việc thực hiện
(giám sát và đánh giá)

Xác định những việc cần làm
để giải quyết vấn đề
(lập kế hoạch)

Hành động
(thực hiện)

a) Xác định vấn đề (phân tích tình hình)
Trẻ em có thể có vai trò rất lớn trong việc giúp ngƣời khác hiểu về cuộc sống và các vấn đề quan trọng
nhất đối với các em. Ngƣời lớn không nên cho rằng mình có đủ kiến thức và hiểu biết sâu sắc về tất cả
những điều quan trọng đối với trẻ em. Do đó, trƣớc khi thực hiện chƣơng trình, điều quan trọng là phải
đảm bảo rằng chƣơng trình phản ánh đƣợc các mối quan tâm mà chính các em đã nêu ra và đảm bảo
rằng trẻ em xem xét các hoạt động đề xuất có liên quan đến cuộc sống của các em.
b) Xác định những việc cần làm để giải quyết vấn đề (lập kế hoạch)
Trẻ em có thể tham gia lên kế hoạch các chƣơng trình/công tác vận động do các tổ chức/nhóm thực
hiện. Nếu trẻ em đã đƣợc tham gia vào quá trình xác định các vấn đề quan trọng, thì hiển nhiên điều
cần thiết là phải đảm bảo những ý kiến của trẻ em đƣợc ghi nhận nghiêm túc khi lên kế hoạch cho các
hoạt động của chƣơng trình. Mức độ trẻ em tham gia vào quá trình lập kế hoạch này có biên độ dao
động tƣơng đối lớn. Trẻ em cũng có thể thực hiện quá trình này trong các nhóm hoặc tổ chức riêng của
mình.

c) Hành động (thực hiện)
Một khi chƣơng trình đã đƣợc quyết định, trẻ em có thể đóng vai trò chính yếu trong quá trình thực
hiện. Chẳng hạn, trẻ em có thể là nhà nghiên cứu để tìm hiểu thêm về một khía cạnh của cuộc sống
các em, điều hành hội đồng trƣờng học, đóng góp ý tƣởng mới và phản hồi để phát triển cơ sở của trẻ
em, hoặc thiết kế và điều hành một chiến dịch tuyên truyền vận động.
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d) Đánh giá việc thực hiện (GS&ĐG)
Trẻ em cần tham gia giám sát thƣờng xuyên các hoạt động để có thể đánh giá tính hiệu quả của
chƣơng trình. Điều này không chỉ giúp cho trẻ em ý thức về quyền sở hữu và sự quan tâm đối với kết
quả chƣơng trình mà còn giúp các em tìm cách cải thiện những kết quả đó. Các chƣơng trình chỉ do
ngƣời lớn đánh giá có thể không xem xét và tham chiếu các quan điểm và kinh nghiệm của trẻ em.
e) Hành động dựa trên các kết quả đánh giá (thông tin và phản hồi)
Một khi đánh giá đã đƣợc hoàn thành, cần tiếp tục hành động dựa trên kết quả đánh giá đó. Trẻ em
cần đƣợc thông tin đầy đủ về các kết quả đánh giá và tham gia vào việc xem xét các gợi ý, đề xuất đối
với việc xây dựng chƣơng trình trong tƣơng lai, cũng nhƣ suy nghĩ về cách thức cải thiện hiệu quả và
lập kế hoạch các bƣớc tiếp theo.
TRẺ EM THAM GIA Ở CẤP ĐỘ NÀO?
Có ba cấp độ tham gia của trẻ em bao gồm tham vấn, hợp tác và trẻ em lãnh đạo (xem hình). Các cấp
độ này không phải khi nào cũng có ranh giới rõ ràng và trẻ em có thể tham gia các giai đoạn khác nhau
của chƣơng trình với các cấp độ khác nhau. Tuy nhiên, mức độ trẻ em đƣợc trao quyền để thực hiện
tính chủ thể trong chƣơng trình lại do mức độ tham gia của các em chi phối.
Hình 3: Mức độ tham gia

Tham gia
tham vấn

Tham gia
hợp tác

Tham gia với
sự điều
hành/lãnh đạo
của trẻ em

a) Tham gia tham vấn là khi ngƣời lớn muốn biết quan điểm của trẻ em để xây dựng kiến thức và
hiểu biết về cuộc sống, trải nghiệm của trẻ em, hoặc để thiết kế một chƣơng trình nào đó. Chẳng hạn
nhƣ buổi tham vấn của chính phủ về đề án thay đổi chính sách, hoặc việc lấy ý kiến của trẻ em để
đƣa vào một báo cáo trình Ủy ban về Quyền trẻ em. Nó có thể là một nghiên cứu học thuật tìm hiểu
về cách trẻ em vui chơi, sử dụng phƣơng tiện truyền thông xã hội hoặc những thách thức trẻ em đối
mặt trong trƣờng học. Chính quyền địa phƣơng có thể tham vấn với trẻ em thƣờng xuyên về các vấn
đề trong cộng đồng. Các tổ chức phi chính phủ (TCPCP) có thể tham khảo ý kiến của trẻ em về
chiến dịch chấm dứt trừng phạt thân thể và tinh thần, hoặc cải thiện điều kiện nƣớc uống và vệ sinh
tại các trƣờng học địa phƣơng.

Tham gia tham vấn là cách tiếp cận:
 Do ngƣời lớn khởi xƣớng
 Do ngƣời lớn lãnh đạo và quản lý

 Cho phép trẻ em tác động đến kết quả
 Duy trì sự kiểm soát trong tay ngƣời lớn
Nói cách khác, nó là một quá trình trong đó ngƣời lớn xác định vấn đề cần xem xét, các câu hỏi cần
đƣa ra, phƣơng pháp để tham vấn và phân tích các phát hiện, đồng thời là những gì cần làm dựa trên
các phát hiện đó. Trẻ em phần lớn là bị động trong quá trình này. Tuy nhiên, tham gia tham vấn dù sao
đi nữa cũng rất có giá trị. Nó thể hiện sự tôn trọng đối với năng lực và quan điểm của trẻ em; nó ghi
nhận rằng trẻ em có những đóng góp đáng kể và sẽ không thể có đƣợc nếu ngƣời lớn làm một mình;
đồng thời, nó tạo điều kiện cho các quyết định đƣợc tác động bởi quan điểm và mối quan tâm của trẻ
em. Sự tham vấn, tự thân nó, đã là một cải thiện đáng kể so với các quan niệm truyền thống cho rằng
ngƣời lớn có tất cả các câu trả lời về cuộc sống của trẻ em. Do đó, tham vấn là một phƣơng thức thích
hợp để giúp trẻ em thể hiện quan điểm của mình, chẳng hạn nhƣ khi thực hiện nghiên cứu, trong các
quá trình lập kế hoạch, trong xây dựng luật pháp, chính sách hoặc dịch vụ, hoặc trong các quyết định có
ảnh hƣởng đến cá nhân trẻ em trong gia đình, trong các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc giáo dục,
hoặc liên quan đến vấn đề nhân chứng trong các thủ tục tố tụng tƣ pháp hoặc hành chính (xem hộp ví
dụ về tham gia tham vấn với trẻ em ở Nam Phi).

MỘT CÁCH TIẾP CẬN THAM VẤN GIÚP TĂNG CƢỜNG BẢO VỆ TRẺ EM
Ở Bangladesh, một TCPCP địa phƣơng đang hỗ trợ một trƣờng tiểu học nằm bên ngoài một nhà
chứa. Trẻ em đến trƣờng vào ban ngày và sau đó trở về với mẹ trong nhà chứa vào buổi tối. Nhiều
trẻ em gái đã đến gặp TCPCP đó và chia sẻ rằng các em không muốn trở về nhà vào ban đêm vì
sợ sớm muộn gì cũng bị bắt làm gái mại dâm. Nhân viên TCPCP và trẻ em gái đã thảo luận vấn đề
với các bà mẹ và kết quả là các trẻ em gái đã đƣợc ngủ tại văn phòng của TCPCP này trong hai
năm. Về sau, TCPCP đã huy động đủ ngân sách để xây dựng một ngôi nhà an toàn cho các trẻ em
ở đây. Các bà mẹ đóng góp tiền để duy trì việc học và nuôi dƣỡng con cái họ.
Trong ví dụ này, TCPCP (có nhân viên là ngƣời lớn) đó đang vận hành trƣờng học. Tuy nhiên, họ đã
tạo ra một môi trƣờng có sự tham gia nơi mà trẻ em có thể bày tỏ mối quan ngại của các em. Khi trẻ
em chia sẻ, tổ chức đã tích cực phản hồi và đƣa ra giải pháp để giải quyết vấn đề. Đây là một ví dụ
khác về quy trình tham vấn - ngƣời lớn kiểm soát tình hình nhƣng có sự tôn trọng và phản hồi đối với
các trải nghiệm và các mối quan tâm của trẻ em.
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 Có sự công nhận rằng trẻ em có thể đóng góp ý kiến hữu ích

TRẺ EM VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE Ở NAM PHI1

BỘ CÔNG CỤ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ THAM GIA CỦA TRẺ EM

QUYỂN 3

Trong một buổi tham vấn của một TCPCP với trẻ em ở Nam Phi về những trải nghiệm của các em
về dịch vụ chăm sóc sức khỏe, các em liên tục phản ánh rằng các y tá và bác sĩ không phải lúc
nào cũng quan tâm đến các em hoặc sức khỏe của các em. Ngay cả khi đang bị đau, nhiều em
cảm thấy không có ai để nói chuyện hay không ai quan tâm gì đến các em. Bởi vì là trẻ em nên
các em cảm thấy rất khó để yêu cầu ai đó giúp đỡ hoặc quan tâm, chú ý khi các em cần. Các em
thƣờng cảm thấy cô đơn và sợ hãi, đặc biệt là vào ban đêm. Nhiều em còn bày tỏ lo sợ vì các bác
sĩ và y tá đôi khi quát mắng các em, hoặc đối xử với các em một cách thô bạo, chẳng hạn nhƣ khi
thay băng vết thƣơng.
Thiếu riêng tƣ và thiếu tôn trọng đối với phẩm giá của trẻ em là một mối quan ngại lớn khác mà trẻ
em nêu ra. Các em cũng nhấn mạnh rằng vì không đƣợc bác sĩ cung cấp đầy đủ thông tin nên các
em cảm thấy lo lắng và thiếu kiểm soát một cách không cần thiết, nhƣ nhận xét: "Chúng em rất
buồn khi chúng em hỏi bác sĩ hoặc y tá về bệnh tình sức khỏe nhưng các cô chú ấy không nói gì
cả." Một vài em cũng than phiền về chính những ngƣời chăm sóc các em vì họ thƣờng xuyên
không thể hoặc từ chối việc đƣa các em đi khám khi các em bị bệnh hoặc đau nhức.
Các em cảm thấy rằng nhân viên y tế cần thể hiện vai trò giáo dục cho cha mẹ và ngƣời chăm sóc
các em về việc xác định sớm các vấn đề sức khỏe và đƣa các em đến bệnh viện. Các em cũng
cho rằng các nhân viên y tế cần tinh tế trong các mối quan hệ cấp bậc giữa ngƣời lớn - những
ngƣời nắm quyền và trẻ em, nên lƣu ý rằng trẻ em rất dễ bị tổn thƣơng khi bị bệnh và cần đƣợc
khuyến khích phải chủ động hơn trong chăm sóc, điều trị trên cơ sở tôn trọng cảm xúc của trẻ em.
Bằng cách tham vấn ý kiến với trẻ em, các nhà nghiên cứu đã xác định đƣợc các bằng chứng rất
quan trọng liên quan đến cách đối xử của các nhân viên y tế đối với trẻ em trong quá trình chăm
sóc và nhấn mạnh những thay đổi cần đƣợc thực hiện. Thông tin từ cuộc tham vấn đã đƣợc sử
dụng để giúp thiết kế một chƣơng trình giáo dục mới về quyền trẻ em dành cho nhân viên y tế,
giúp họ nhận thức rõ hơn hơn với những trải nghiệm của trẻ em ở bệnh viện.

b) Tham gia hợp tác là khi ngƣời lớn đã xác định đƣợc một vấn đề cần đƣợc giải quyết hoặc quyết
định xây dựng một chƣơng trình cụ thể mời trẻ em tham gia để giúp xác định cần phải những gì làm
và làm nhƣ thế nào. Nói cách khác, quá trình này liên quan đến một mức độ hợp tác nhất định giữa
ngƣời lớn và trẻ em. Ví dụ, chính phủ có thể quyết định xác lập một chức danh thanh tra hoặc ủy
viên giám sát quyền trẻ em. Tuy nhiên, quyết định ban đầu đƣợc đƣa ra mà không có sự tham gia
của trẻ em, nhƣng sau đó họ mời trẻ em tham gia vào các khâu thiết kế vai trò, xây dựng bản mô tả
công việc, quy trình tuyển dụng, tiếp tục hỗ trợ và tham gia vào công việc của nhân viên đƣợc bổ
nhiệm vào vị trí đó. Trẻ em là cộng tác viên trong việc thực hiện quyết định của chính quyền. Mặc dù
thanh tra về quyền trẻ em là một vị trí do ngƣời lớn đảm nhiệm và thực hiện, nhƣng trẻ em vẫn
thƣờng xuyên đƣợc thông tin và có ảnh hƣởng đến công việc này. Đây là một hình thức tham gia
hợp tác giúp tạo cơ hội để trẻ em tham gia tích cực một cách liên tục.
Hình thức tham gia này có các đặc điểm sau:





Do ngƣời lớn khởi xƣớng
Có mối quan hệ đối tác với trẻ em
Trao quyền để trẻ em tác động đến quy trình và kết quả
Giúp trẻ em gia tăng mức độ tự chủ hành động theo thời gian

HỢP TÁC VỚI TRẺ EM ĐỂ BẢO VỆ TRẺ EM TỐT HƠN3
Để ứng phó với dòng ngƣời tị nạn Afghanistan tiến vào Pakistan sau cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào
Afghanistan năm 2011, tổ chức Save the Children đã triển khai một sáng kiến nhằm tăng cƣờng bảo
vệ và đảm bảo an sinh cho trẻ em trong các trại tị nạn. Tổ chức này đã giới thiệu một quá trình đƣợc
gọi là Suy ngẫm-Hành động nhằm tập trung các nhóm trẻ em và ngƣời lớn trong các trại để tìm hiểu
về các mối quan tâm của trẻ em. Quá trình Suy ngẫm-Hành động đƣợc định nghĩa là "một quá trình
học tập có sự tham gia đƣợc thiết kế để tạo điều kiện cho ngƣời tham gia phân tích biện chứng về
môi trƣờng sống, xem sự trao quyền là trung tâm của phát triển bền vững và công bằng ..."
Save the Children đã đào tạo và hỗ trợ liên tục cho một nhóm địa phƣơng để thúc đẩy việc thành lập
các nhóm Suy ngẫm-Hành động. Các nhóm này tạo điều kiện cho trẻ em thảo luận và giải quyết các
vấn đề hiện các em đang đối mặt. Trẻ em khi tham gia đã chứng minh rằng các em có khả năng
phân tích hoàn cảnh của chính mình, xác định các mối quan tâm và đề ra các chiến lƣợc để giải
quyết các vấn đề đó.
Trong vòng vài tháng, các em đã giành đƣợc sự tin tƣởng của các cơ quan quản lý và cứu trợ trại tị
nạn và khiến chính các em trở thành những đối tác quan trọng trong công tác quản lý trại và các em
đƣợc họp bàn cùng với họ mỗi 2 tháng một lần để trình bày mối quan tâm của mình. Các vấn đề
đƣợc nêu ra bao gồm giáo dục, tình trạng căng thẳng, bệnh tật, thiếu nƣớc, sử dụng ma túy và kết
hôn sớm. Trại tị nạn và các quản trị viên cứu trợ đã có các hành động phản hồi bao gồm cải thiện cơ
sở vật chất trƣờng học, thay đổi hành vi của giáo viên, kiểm tra nhằm hạn chế trừng phạt thân thể và
tinh thần, nâng cao nhận thức về hôn nhân trẻ em và bạo lực liên quan đến giới, cải thiện khả năng
tiếp cận điều kiện vệ sinh và nguồn nƣớc.
Quá trình hợp tác này đƣợc Save the Children khởi xƣớng nhƣng sự hỗ trợ của ban quản lý trại đã
giúp trẻ em thực hiện quyền của mình để cải thiện điều kiện sống. Thay vì tạo ra một diễn đàn tham
vấn để tìm hiểu xem trẻ em cần gì và sau đó hành động để giải quyết những vấn đề đó, họ đã phối
hợp với trẻ em để giúp các em đóng vai trò tích cực trong việc giải quyết các vấn đề của chính bản
thân các em.
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Tham gia hợp tác có thể bao gồm việc trẻ em tham gia thiết kế và thực hiện nghiên cứu, phát triển
chính sách, hoặc giáo dục và tƣ vấn đồng đẳng, hoặc có thể sự tham gia của trẻ em tại các hội nghị,
hoặc trẻ em đóng vai trò đại diện trong các ban hoặc ủy ban. Các quyết định cá nhân trong gia đình,
hoặc liên quan đến các dịch vụ giáo dục và y tế, cũng có thể đƣợc thực hiện theo hình thức tham gia
hợp tác chứ không chỉ dừng ở mức độ tham vấn và có sự tham gia đầy đủ hơn của trẻ em trong các
quá trình ra quyết định. Ví dụ, trẻ em có thể cùng với cha mẹ của mình quyết định về việc tiếp tục sử
dụng một hình thức can thiệp y tế cụ thể nào đó hay không. Tham gia hợp tác tạo cơ hội cho trẻ em ra
các quyết định chung với ngƣời lớn, giúp trẻ em có thể tác động đến cả quá trình lẫn kết quả của bất kỳ
hoạt động cụ thể nào. Hộp dƣới đây chia sẻ một ví dụ về sử dụng hình thức tham gia hợp tác để tăng
cƣờng bảo vệ trẻ em ở Pakistan.
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Quá trình tham vấn – chẳng hạn nhƣ một dự án nghiên cứu với trẻ em - có thể trở thành một quá trình
hợp tác bằng cách:





Giúp trẻ em xác định các câu hỏi phù hợp
Giúp trẻ em có cơ hội phát triển phƣơng pháp nghiên cứu
Để trẻ em đảm nhận vai trò của các nhà nghiên cứu
Để trẻ em tham gia vào các buổi thảo luận về các kết quả nghiên cứu, diễn giải số liệu nghiên cứu và
các đề xuất nghiên cứu trong tƣơng lai

TRẺ EM THAM GIA NGHIÊN CỨU CỦA LIÊN HIỆP QUỐC VỀ BẠO HÀNH TRẺ EM: HƠN
CẢ SỰ THAM VẤN4
Để chuẩn bị cho nghiên cứu của Liên hiệp quốc, việc tham vấn với nhiều bên liên quan khác
nhau bao gồm cả trẻ em ở mọi nơi trên thế giới đã đƣợc xem nhƣ một thỏa thuận giữa các
quốc gia. Tuy nhiên, quá trình này không chỉ là thực hiện cam kết lắng nghe những gì trẻ em
nói. Thay vào đó, trẻ em có thể đảm nhận nhiều vai trò nhƣ cố vấn, ghi chép tài liệu, nhà vận
động, ngƣời phản hồi, nhà nghiên cứu và thúc đẩy viên, cũng nhƣ tham gia tích cực trong các
cuộc tham vấn ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu.
Trẻ em và thanh thiếu niên đã tham gia vào nhiều sáng kiến, hoạt động và sự kiện mang tính
quốc gia và khu vực liên quan đến nghiên cứu này. Trẻ em cũng là những ngƣời tham gia tích
cực trong việc phát triển các nghiên cứu tình huống, các ấn phẩm thân thiện với trẻ em và tài
liệu hóa các ý kiến của trẻ em. Ở mỗi cấp, trẻ em đƣa ra các khuyến nghị rõ ràng về cách ngăn
chặn bạo lực và nói về những hành động mà trẻ em đang thực hiện để chấm dứt tình trạng bạo
lực. Báo cáo cuối cùng của nghiên cứu đã nêu bật các kiến nghị của trẻ em trên toàn thế giới.
Bằng cách làm này, nghiên cứu đã vƣợt khỏi phạm vi của một quá trình tham vấn và trở thành
một quá trình hợp tác mà trong đó trẻ em làm việc với ngƣời lớn và đóng vai trò tích cực trong
việc hoàn thành báo cáo và các kết quả nghiên cứu.

c) Tham gia do trẻ em lãnh đạo là khi trẻ em có không gian và cơ hội để kiến tạo các hoạt động của
riêng mình và thực hiện công tác tuyên truyền vận động. Thay vì đƣa ra các phản hồi đối với các ý
tƣởng hoặc dự án do ngƣời lớn khởi xƣớng, trẻ em tự xây dựng các nhóm hoặc tổ chức của riêng họ
để thông qua đó xác định các vấn đề quan trọng nhất mà các em muốn hành động để giải quyết.
Tham gia do trẻ em lãnh đạo có những đặc điểm sau:





Trẻ em tập hợp nhau lại để cùng nhau tổ chức các hoạt động riêng
Trẻ em xác định các vấn đề mà chính họ quan tâm
Ngƣời lớn đóng vai trò là thúc đẩy viên hơn là ngƣời lãnh đạo
Trẻ em là ngƣời kiểm soát quá trình.

TRẺ EM ĐIỀU HÀNH HỘI ĐỒNG RIÊNG Ở TAMIL NADU, ẤN ĐỘ5
Hơn 10.000 hội đồng của trẻ em đƣợc thành lập theo cấp khu dân cƣ ở Tamil Nadu, Ấn Độ. Khoảng
30 gia đình sống ở từng khu vực lân cận tập hợp nhau lại để thành lập một Hội đồng khu dân cƣ.
Trẻ em của những gia đình này thì thành lập hội đồng khu dân cƣ của trẻ em. Tất cả những em này
(từ 6 đến 18 tuổi) tự động đều là thành viên của hội đồng này và không có trẻ em nào bị từ chối tƣ
cách thành viên.
Các hội đồng khu dân cƣ của trẻ em đều có quyền quản lý, bởi các em chính là chủ nhân của các
khu dân cƣ này. Trẻ em tham gia vào hội đồng hoạt động có tổ chức và đƣợc trao quyền. Các hội
đồng nhƣ vậy là những tổ chức hoạt động trên nền tảng có sự tham gia, bền vững, dựa vào cấp cơ
sở, đƣợc liên kết chặt chẽ và do trẻ em lãnh đạo. Các hội đồng này có chức năng thƣờng xuyên
phản hồi các nhu cầu của trẻ em địa phƣơng, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhất.
Mỗi hội đồng có các vị bộ trƣởng là trẻ em về các lĩnh vực nhƣ y tế, vệ sinh, môi trƣờng, nhân
quyền, quyền trẻ em, khuyết tật, giáo dục, hòa bình, tƣ pháp, nông nghiệp bền vững, xóa đói giảm
nghèo, biến đổi khí hậu và bất kỳ lĩnh vực nào khác có ảnh hƣởng đến cuộc sống của trẻ em. Tất cả
các quyết định của hội đồng đều đƣợc theo dõi và giám sát để đánh giá tiến độ thực hiện.
Mục tiêu của hội đồng nhằm tạo cơ hội cho trẻ em:
 Nói lên tiếng nói của mình và đƣợc lắng nghe
 Tạo ra một phong trào riêng để đấu tranh cho quyền lợi của trẻ em
 Trở thành những công dân năng động và có trách nhiệm thúc đẩy bảo vệ quyền và an toàn trẻ
em
 Tham gia vào công tác quản lý
 Đƣợc tham gia vào việc giải quyết vấn đề.
Hội đồng tạo cơ hội cho trẻ em chịu trách nhiệm về hành động của mình, trở nên có kỷ luật, có động
lực, tự tin, trau dồi kỹ năng và phát triển tài năng. Các em đã thành công khi giảm số lƣợng học sinh
bỏ học, thuyết phục các quận địa phƣơng nâng cấp hệ thống đèn đƣờng, đƣa nƣớc sạch đến các
ngôi làng, giảm tỷ lệ kết hôn sớm ở trẻ em và bảo vệ trẻ em khỏi các hình thức lao động trẻ em có
tính bóc lột và độc hại.
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trìnho

Trẻ em có thể bắt đầu hành động bằng cách thành lập và quản lý các nhóm hoặc tổ chức riêng của
mình với các mục đích khác nhau, ví dụ nhƣ tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức, bảo vệ trẻ
em, tác động đến chính sách công hoặc đóng góp vào việc phát triển cộng đồng (xem hộp bên dƣới về
một ví dụ trẻ em tự điều hành một hội đồng của riêng mình ở Tamil Nadu, Ấn Độ). Vai trò của ngƣời lớn
trong quá trình tham gia do trẻ em lãnh đạo là thúc đẩy viên để giúp các em theo đuổi mục tiêu của các
em thông qua việc cung cấp thông tin, tƣ vấn và hỗ trợ. Ngoài ra, trẻ em cũng có thể khởi xƣớng với tƣ
cách cá nhân - ví dụ, trong việc lựa chọn trƣờng học, tìm kiếm tƣ vấn y tế, thúc đẩy việc thực hiện các
quyền của các em thông qua tòa án, hoặc sử dụng các cơ chế khiếu nại.
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kArin

Một em gái ở một khu ổ chuột ở Phnom Penh, Campuchia, đang tập hợp các trẻ em địa phƣơng lại để
chia sẻ kiến thức về chăm sóc sức khỏe, hiểm họa ma túy và các nguy cơ bị lạm dụng.

TRẺ EM NÀO ĐƢỢC THAM GIA?
Bạn cũng cần phải tìm hiểu xem trẻ em nào đang tham gia vào chƣơng trình. Một số chƣơng trình cần
có sự tham gia rộng rãi của nhiều thành phần trẻ em, trong trƣờng hợp đó bạn cần phải suy nghĩ xem
liệu chƣơng trình có thành công trong việc tiếp cận tất cả các nhóm trẻ em đáng lẽ phải đƣợc tham gia
hay không. Thƣờng thì các chƣơng trình có sự tham gia có xu hƣớng chỉ huy động sự tham gia của
những em dễ tiếp cận nhất - đó là các em có đi học, những em có khả năng và đƣợc giáo dục tốt hơn.
Tuy nhiên, Công ƣớc Liên hiệp quốc về Quyền trẻ em yêu cầu rằng mọi trẻ em đều có quyền bình đẳng,
bao gồm cả quyền tham gia. Do đó, chƣơng trình cần phải cố gắng tiếp cận với những em, cả gái lẫn
trai, đƣợc xem là khó huy động tham gia hơn cho dù vì bất cứ lý do nào.
Một số chƣơng trình sẽ đƣợc thiết kế phù hợp cho các nhóm cụ thể - ví dụ, trẻ nhỏ, trẻ em đi làm, hoặc
trẻ em khuyết tật. Trong những trƣờng hợp này, bạn sẽ cần suy nghĩ xem liệu chƣơng trình đã cố gắng
hết mức để huy động tối đa số trẻ em từ các nhóm này tham gia hay chƣa. Nhƣ vậy, nếu một chƣơng
trình có mục tiêu hƣớng đến trẻ em khuyết tật, liệu chƣơng trình đó có sự tham gia của trẻ em với các
loại khuyết tật khác nhau, gồm cả những em có khuyết tật nặng không? Nhóm có bao gồm cả trẻ em gái
và trẻ em trai không? Nhóm có bao gồm trẻ em khuyết tật từ các cộng đồng dân tộc thiểu số trong khu
vực không?
Sau khi đã xác định đƣợc trẻ em nào là nhóm mục tiêu chính của chƣơng trình, bạn có thể xác định trẻ
em nào bị loại trừ khỏi các hoạt động tham gia. Điều này sẽ giúp bạn bắt đầu đƣa ra những biện pháp
cần thiết để huy động các trẻ em khó tiếp cận tham gia vào chƣơng trình.
Nhiều nhóm trẻ em khác nhau có thể bị loại khỏi các hoạt động tham gia, nhƣ đƣợc mô tả dƣới đây.
 Trẻ em gái - ở nhiều xã hội, trẻ em gái phải chịu áp lực về thời gian rất cao, điều này khiến các em
không có đủ thời gian để tham gia vào các hoạt động của các TCPCP hoặc các hoạt động nào khác ở
bên ngoài. Trẻ em gái đƣợc xem ngƣời giúp cha mẹ làm nhiều công việc nhà và chăm sóc em nhỏ.
Cha mẹ các em cũng có thể lo sợ rằng con gái của họ gặp rủi ro nếu nhƣ các em tham gia vào hoạt
động của TCPCP hoặc các hoạt động khác. Trẻ em gái cũng ít có khả năng đến trƣờng hơn trẻ em
trai, đặc biệt là ở cấp trung học. Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho thấy rằng nhiều trẻ em gái lại tích
cực hơn trong việc tham gia vào các tổ chức của trẻ em, nhƣ câu lạc bộ trẻ em hoặc các nhóm khác,
so với trẻ em trai. Điều quan trọng là cần giám sát và khuyến khích sự tham gia của cả trẻ em gái và
trẻ em trai trong các hoạt động.

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ THAM GIA CỦA TRẺ EM Ở MỖI GIAI ĐOẠN CỦA
VÒNG ĐỜI CHƢƠNG TRÌNH
Sau khi đã xem xét tất cả các giai đoạn của chƣơng trình và hiểu đƣợc ba mức độ tham gia của trẻ em,
bạn có thể bắt đầu đánh giá để biết mức độ tham gia nào mô tả tốt nhất cách mà trẻ tham gia chƣơng
trình của bạn ở mỗi giai đoạn.
1 Xác định vấn đề (phân tích tình hình)
Bạn có thể đánh giá xem quá trình này là:
 Tham vấn: trẻ em đƣợc yêu cầu đƣa ra quan điểm của mình, nhƣng quá trình thiết kế và thu thập
thông tin cũng nhƣ phân tích chỉ do ngƣời lớn thực hiện
 Hợp tác: trẻ em đƣợc mời đóng góp vào quá trình thiết kế phƣơng pháp phân tích và quan điểm của
trẻ em đƣợc thể hiện trong cả quá trình thu thập và phân tích dữ liệu
 Do trẻ em lãnh đạo: trẻ em thực hiện nghiên cứu riêng của mình với các trẻ em khác để xác định các
vấn đề quan tâm.
2 Xác định những việc cần làm để giải quyết vấn đề (lập kế hoạch)
Bạn có thể đánh giá xem quá trình này là:
 Tham vấn: việc lập kế hoạch có lƣu ý các vấn đề mà trẻ em nêu ra trong việc xác định các vấn đề
chính
 Hợp tác: trẻ em tham gia đóng góp ý tƣởng về việc cần xây dựng các chƣơng trình nào và làm thế
nào để các chƣơng trình này đem lại sự thay đổi
 Do trẻ em lãnh đạo: trẻ em có thể xác định và quyết định những chƣơng trình nào các em muốn diễn
ra hoặc xây dựng, hoặc các vấn đề mà các em muốn vận động để tạo ra thay đổi.
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 Trẻ em khuyết tật - trên toàn cầu có rất nhiều trẻ em khuyết tật không đƣợc đi học và đƣợc giữ
hoặc giấu kín trong nhà. Các em chịu sự phân biệt sâu sắc dƣới nhiều hình thức và thƣờng bị bắt
nạt và không đƣợc tham gia học tập, sinh hoạt cộng đồng, vui chơi và giải trí với các bạn đồng lứa.
 Trẻ em nghèo, trẻ em thuộc tầng lớp thấp và trẻ em dân tộc thiểu số - những nhóm trẻ em này,
do chịu thiệt thòi về mặt xã hội và kinh tế, thƣờng không tiếp cận đƣợc các chƣơng trình của các
TCPCP hoặc các sáng kiến dựa vào cộng đồng khác.
 Trẻ em không đi học - một số chƣơng trình hỗ trợ sự tham gia của trẻ em thông qua các dự án dựa
vào trƣờng học và do đó, những dự án này, với tính chất nhƣ vậy, sẽ không tiếp cận nhóm trẻ em
không đi học, kể cả trẻ em phải lao động.
 Trẻ em nhỏ tuổi - nhiều chƣơng trình tập trung vào những trẻ em lớn hơn hoặc thanh thiếu niên.
Nhƣng ngay cả trẻ em nhỏ tuổi cũng có khả năng tham gia vào các cuộc thảo luận về các vấn đề
ảnh hƣởng đến các em, cũng nhƣ có các quan điểm và suy nghĩ cần phải đƣợc chú ý.
 Thanh thiếu niên đồng tính nam, đồng tính nữ hoặc chuyển giới - nhiều thanh thiếu niên bị phân
biệt đối xử hoặc bị cộng đồng tẩy chay bởi tính dục của các em.

3 Hành động (thực hiện)

 Tham vấn: trẻ đƣợc mời tham gia
 Hợp tác: trẻ em làm việc với ngƣời lớn và tham gia vào việc thực hiện chƣơng trình - ví dụ, phản
ánh những gì mà chƣơng trình đang mong muốn đạt đƣợc và tham gia vào các hoạt động của
chƣơng trình
 Do trẻ em lãnh đạo: trẻ em tổ chức và quản lý chƣơng trình và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc
thực hiện chƣơng trình.
4 Đánh giá việc thực hiện (GS&ĐG)
Bạn có thể đánh giá xem quá trình này là:
 Tham vấn: trẻ em đƣợc tham vấn về việc liệu chƣơng trình có thành công trong việc đạt đƣợc các
mục tiêu hay không
 Hợp tác: trẻ em cộng tác với ngƣời lớn để phát triển các tiêu chí đánh giá chƣơng trình và trẻ em
đƣợc tham vấn về việc liệu chƣơng trình có thành công trong việc đạt đƣợc các mục tiêu hay
không
 Do trẻ em lãnh đạo: trẻ em xác định những gì cần đƣợc đánh giá, đồng thời thực hiện việc đánh
giá chƣơng trình với sự hỗ trợ của ngƣời lớn.
5 Hành động dựa trên kết quả đánh giá (thông tin và phản hồi)
Bạn có thể đánh giá xem quá trình này là:
 Tham vấn: trẻ em đƣợc mời đƣa ra đề xuất về cách thức phản hồi dựa trên những kết quả đánh
giá
 Hợp tác: ngƣời lớn và trẻ em cùng tham gia thảo luận chung các hàm ý của quá trình đánh giá và
tìm cách sử dụng kết quả đánh giá vào việc lập các chƣơng trình trong tƣơng lai.
 Do trẻ em lãnh đạo: trẻ em suy ngẫm về các kết quả và đƣa ra các đề xuất dựa trên các hàm ý từ
kết quả đánh giá và sau đó chia sẻ với ngƣời lớn.

And
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Bạn có thể đánh giá xem quá trình này là:
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Trẻ em xem buổi
biểu diễn của các
bạn học sinh tại
một trƣờng học ở
El Oro, Ecuador.

Tập 5 đƣa ra các ví dụ về các hoạt động chung mà bạn có thể sử dụng để thu thập thông tin. Quyển
5 cũng giới thiệu các công cụ hữu ích để thu thập dữ liệu về phạm vi tham gia của trẻ em bao gồm:
 Phân tích đƣờng bƣớc chân
 Lập bản đồ trực quan vòng đời chƣơng trình có sự tham gia
 Đánh giá theo mô hình “H”
 Phân tích vòng tròn tham gia

Dƣới đây là hai bảng đánh giá phạm vi sự tham gia của trẻ em. Bạn có thể làm việc với các bên liên
quan khác nhau, bao gồm trẻ em, để điền đủ thông tin vào các bảng này. Bảng đầu tiên giúp bạn xác
định mức độ tham gia nào phản ánh tốt nhất tính chất sự tham gia của trẻ em vào chƣơng trình của bạn
ở từng giai đoạn của chu kỳ chƣơng trình. Bảng thứ hai giúp xác định trẻ em nào đã tham gia, cũng
trong từng giai đoạn chƣơng trình. Bạn nên tìm hiểu làm thế nào và tại sao trẻ em lại tham gia vào thời
điểm đó và tham gia ở mức độ đó. Khi hoàn thành các bảng này, bạn sẽ đánh giá xem liệu có thể để trẻ
em tham gia ở các giai đoạn sớm hơn trong các hoạt động tiếp theo hay không và tham gia với mức độ
cao hơn trong quá trình ra quyết định và tác động trong toàn bộ quá trình.
Khi điền thông tin trong các bảng, bạn nên lƣu ý những điểm quan trọng sau đây:
 Cả ba cấp độ tham gia đều là các cách thức tiếp cận hợp lý và phù hợp, tùy thuộc vào mục tiêu của
chƣơng trình và bối cảnh thực hiện chƣơng trình. Các mức độ tham gia khác nhau và các giai đoạn
tham gia khác nhau có thể phù hợp với các hoạt động khác nhau. Ví dụ: nghiên cứu do ngƣời lớn thiết
kế và quản lý có sự tham gia của trẻ em với vai trò là ngƣời trả lời là hoàn toàn hợp lý, miễn là nghiên
cứu tuân thủ các chuẩn mực đạo đức và chất lƣợng phù hợp (xem trang 4-5).
 Không nên giả định rằng tất cả các chƣơng trình đều nhắm đến mục đích có sự tham gia xuyên suốt
của trẻ em hoặc hoạt động do trẻ em khởi xƣớng là một mục tiêu chung cho tất cả các chƣơng trình.
Không phải tất cả trẻ em đều muốn tham gia vào các sáng kiến do trẻ em lãnh đạo. Các em có thể
thích tham gia trên cơ sở hợp tác với ngƣời lớn. Điều quan trọng là cần đảm bảo trẻ em có sự tham
gia tối ƣu và phù hợp trong bất kỳ quá trình hoặc hoạt động nào.
 Một chƣơng trình không nhất thiết chỉ dừng lại ở một cấp độ tham gia. Các cấp độ tham gia khác nhau
có các mối quan hệ năng động và giao thoa với nhau. Một chƣơng trình có thể bắt đầu là một quá
trình tham vấn, sau đó chuyển sang hợp tác và cuối cùng tạo nên không gian cho trẻ em khởi xƣớng
chƣơng trình của riêng họ khi các em đã có đƣợc sự tự tin và kỹ năng. Ví dụ, chính quyền địa phƣơng
có thể quyết định tham vấn ý kiến trẻ em về các khía cạnh chính sách và lập kế hoạch. Khi trẻ em trở
nên quen thuộc hơn với các quy trình quản lý nhà nƣớc, các em có thể tìm cách thành lập tổ chức
hoặc hội đồng địa phƣơng của các em để thông qua đó các em sử dụng cách thức tiếp cận chủ động
và mang tính đại diện hơn nhằm khiến các vấn đề mình quan tâm có đƣợc sự chú ý của các chính trị
gia.

1 PHẠM VI THAM GIA CỦA TRẺ EM TRONG CHƢƠNG TRÌNH

BẢNG ĐÁNH GIÁ PHẠM VI THAM GIA CỦA TRẺ EM
TRONG CHƢƠNG TRÌNH

TRẺ EM BẮT ĐẦU THAM GIA KHI NÀO VÀ Ở MỨC ĐỘ NÀO?
Trẻ em đƣợc

Trẻ em

Trẻ em

tham gia

tham vấn

hợp tác

lãnh đạo
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Xác định vấn đề
(phân tích tình
hình)

Trẻ em đƣợc yêu
cầu trình bày
quan điểm của
các em

Trẻ em đƣợc yêu
cầu đóng góp vào
quá trình tìm hiểu
các vấn đề mà
các em đối diện
trong cuộc sống

Trẻ em thực hiện
nghiên cứu riêng
với các trẻ em
khác để xác định
vấn đề quan tâm

Quyết định cần làm
gì (lập kế hoạch)

Việc lập kế hoạch
có lƣu ý các vấn
đề mà trẻ em nêu
ra

Trẻ em tham gia
quyết định
chƣơng trình gì
cần ƣu tiên và
phát triển

Trẻ em tự quyết
định các vấn đề
mà các em muốn
làm

Hành động (thực
hiện)

Trẻ em đƣợc mời Trẻ em làm việc
tham gia vào
với ngƣời lớn để
chƣơng trình
thiết kế và thực
hiện chƣơng trình

Trẻ em tổ chức
và quản lý
chƣơng trình và
chịu hoàn toàn
trách nhiệm cho
việc thực hiện
đó.

Đánh giá việc thực
hiện (GS&ĐG)

Trẻ em đƣợc
tham khảo ý kiến
xem theo các em
liệu chƣơng trình
có đạt đƣợc các
mục tiêu theo kế
hoạch không

Trẻ em làm việc
với ngƣời lớn để
quyết định cách
thức đánh giá
chƣơng trình

Trẻ em quyết
định cái gì cần
đƣợc đánh giá và
thực hiện đánh
giá chƣơng trình
với sự hỗ trợ của
ngƣời lớn

Hành động dựa
trên kết quả đánh
giá (thông tin và
phản hồi)

Trẻ em đƣợc mời
đƣa ra các đề
xuất để phản hồi
lại các kết quả
đánh giá

Ngƣời lớn tham
gia cùng trẻ em
trong cuộc thảo
luận chung về
các hàm ý của
kết quả đánh giá
và tìm cách thức
đƣa những hàm ý
vào việc lập
chƣơng trình
trong tƣơng lai

Trẻ em phản ánh
các kết quả đánh
giá và đƣa ra các
đề xuất đối với
các hàm ý và sau
đó chia sẻ với
ngƣời lớn

TRẺ EM NÀO ĐƢỢC THAM GIA VÀ SỐ LƢỢNG BAO NHIÊU?

Lưu ý: đề mục của các cột bên dƣới chỉ mang tính gợi ý. Bạn cần thêm các tiêu đề thích hợp sau khi đã
thực hiện việc phân tích nhóm trẻ em nào đƣợc chƣơng trình hƣớng đến để huy động tham gia.
Độ
tuổi

Tỷ lệ
giữa trẻ
em gái
và trẻ
em trai

Tổng số
trẻ em
tham gia

Số trẻ em
khuyết tật

Số trẻ em
không đi
học

Các nhóm trẻ
em bị thiệt thòi
khác

Xác định
vấn đề
Lập kế
hoạch hành
động
Hành
động
Đánh giá
việc thực
hiện
Hành động
dựa trên
kết quả
đánh giá

Trẻ em xem kịch về bạo hành tình dục do các thành viên trong câu lạc bộ trẻ em ở Nam Kivu, Cộng
hòa dân chủ Công-gô biểu diễn.
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 Xác định trẻ em nào đang hoặc đã tham gia vào một sáng kiến
 Xác định mức độ mà các em đang hoặc đã tham gia
 Ghi lại số lƣợng của mỗi nhóm trong bảng sau

2 CHẤT LƢỢNG SỰ THAM GIA CỦA TRẺ EM

Hiện nay, ngày càng có nhiều ngƣời đồng thuận hơn về việc cần phải đạt các tiêu chuẩn chất lƣợng
đối với sự tham gia có ý nghĩa và hiệu quả của trẻ em. Các chƣơng trình, ở mức tối thiểu nhất, phải
đảm bảo sự an toàn, tôn trọng và không phân biệt đối xử. Những yêu cầu này, đƣợc mô tả bên dƣới,
đã đƣợc quy định chi tiết trong Bình luận chung về Điều 12 do Ủy ban về Quyền trẻ em6 xây dựng.
Tuy nhiên, phải công nhận rằng sẽ có nhiều trƣờng hợp rất khó đạt đƣợc đầy đủ các yêu cầu này - ví
dụ, trong trƣờng hợp khẩn cấp và các tình huống sau xung đột, hoặc ở những nơi chính phủ đặc biệt
chuyên chế. Do đó, các yêu cầu này đƣợc xem nhƣ là mục tiêu mà mỗi chƣơng trình cần hƣớng
đến, tuy vậy cần chấp nhận rằng không phải tất cả các yêu cầu này có thể đƣợc đáp ứng ngay từ
đầu hoặc thậm chí ngay khi chƣơng trình kết thúc.

CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI SỰ THAM GIA CÓ CHẤT LƢỢNG CỦA TRẺ EM
Việc giám sát và đánh giá xem mức độ tuân thủ của các hoạt động tham gia đƣợc chƣơng trình thực
hiện so với 09 yêu cầu (tiêu chuẩn) cơ bản về thực hành đạo đức và hiệu quả nhƣ thế nào là rất quan
trọng. Dƣới đây, chúng tôi giới thiệu khái quát các yêu cầu cơ bản đó và đề xuất một số quy chuẩn mà
bạn có thể dùng làm căn cứ để đánh giá xem các yêu cầu có đƣợc đáp ứng hay không.

YÊU CẦU 1: THAM GIA PHẢI MINH BẠCH VÀ ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN
Trẻ em phải đƣợc cung cấp thông tin về quyền tham gia theo hình thức dễ tiếp cận và thân thiện với
trẻ em. Thông tin phải bao gồm cách thức các em sẽ tham gia, tại sao các em đƣợc trao cơ hội tham
gia, phạm vi tham gia và các tác động tiềm ẩn mà sự tham gia có thể mang lại.
Cụ thể, điều đó có nghĩa là:





Sự tham gia của trẻ em có mục đích rõ ràng
Trẻ em hiểu về mức độ ảnh hƣởng của họ trong quá trình ra quyết định
Vai trò và trách nhiệm của các bên tham gia là rõ ràng và đƣợc hiểu rõ
Trẻ em đồng ý với các mục đích và mục tiêu gắn liền với sự tham gia của các em.

YÊU CẦU 2: THAM GIA PHẢI TỰ NGUYỆN
Trẻ em có quyền lựa chọn tham gia hoặc không tham gia và có thể rút khỏi các hoạt động bất cứ lúc
nào. Trẻ em không bị ép buộc tham gia hoặc ép buộc thể hiện quan điểm.
Cụ thể, điều đó có nghĩa là:

 Trẻ em có thời gian để suy nghĩ có nên tham gia hay không và quyền thông báo chính thức về việc
đồng thuận tham gia
 Trẻ em biết rằng mình có quyền chấm dứt việc tham gia và có thể làm nhƣ vậy bất cứ lúc nào các
em muốn
 Các nghĩa vụ khác của trẻ em (ví dụ, công việc và trƣờng học) đƣợc tôn trọng và hỗ trợ.

Trẻ em cần đƣợc đối xử tôn trọng và đƣợc tạo cơ hội để tự do thể hiện quan điểm của mình và khởi
xƣớng các ý tƣởng. Các cán bộ chƣơng trình cũng cần tôn trọng và tìm hiểu hoàn cảnh gia đình,
trƣờng học và bối cảnh văn hóa cuộc sống của các em.

QUYỂN 3
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Cụ thể, điều đó có nghĩa là:





Trẻ em có thể tự do thể hiện quan điểm của mình và đƣợc đối xử tôn trọng
Khi trẻ em đƣợc chọn làm đại diện, quá trình tuyển chọn đƣợc dựa trên các nguyên tắc dân chủ và
đảm bảo sự tham gia bình đẳng và đầy đủ
Cách thức làm việc cần giúp xây dựng lòng tự trọng và sự tự tin, giúp trẻ em cảm thấy rằng các em
có kinh nghiệm và quan điểm phù hợp để đóng góp ý kiến
Nhân viên chƣơng trình nên khuyến khích tất cả ngƣời lớn tham gia vào chƣơng trình phải tôn trọng
trẻ em vào mọi thời điểm.

YÊU CẦU 4: THAM GIA PHẢI PHÙ HỢP
Sự tham gia cần căn cứ vào kiến thức của chính trẻ em và cần tập trung vào các vấn đề có liên quan
đến cuộc sống của các em và bối cảnh địa phƣơng.
Cụ thể, điều đó có nghĩa là:





Các hoạt động mà trẻ em tham gia cần thực sự phù hợp với kinh nghiệm, kiến thức và khả năng của
các em
Các cách thức tiếp cận và phƣơng pháp tham gia cần dựa trên kiến thức và thực tiễn địa phƣơng
Trẻ em tham gia vào việc thiết lập các tiêu chí lựa chọn tham gia và đại diện tham gia
Trẻ em tham gia theo các cách phù hợp với khả năng và sở thích của các em, với cấp độ và tần suất
thích hợp.

YÊU CẦU 5: THAM GIA PHẢI THÂN THIỆN VỚI TRẺ EM
Các cách thức tiếp cận thân thiện với trẻ em cần đƣợc áp dụng để đảm bảo rằng trẻ em đƣợc chuẩn bị
kỹ càng để tham gia và có thể đóng góp có ý nghĩa cho các hoạt động. Các cách thức tiếp cận và
phƣơng pháp tham gia phải đƣợc thiết kế hoặc điều chỉnh dựa trên độ tuổi và khả năng của các em.
Cụ thể, điều đó có nghĩa là:





Cần chuẩn bị thời gian và nguồn lực để đảm bảo sự tham gia có chất lƣợng và trẻ em đƣợc hỗ trợ
đầy đủ để chuẩn bị cho quá trình tham gia
Phƣơng pháp tham gia đƣợc phát triển với sự cộng tác hoặc tham vấn với trẻ em
Ngƣời lớn có khả năng hỗ trợ và áp dụng các cách thức tiếp cận và cách thức làm việc thân thiện
với trẻ em.
Địa điểm hội họp và triển khai hoạt động phải có tính thân thiện với trẻ em và dễ tiếp cận đối với trẻ
em khuyết tật và các nhóm thiểu số khác

Trẻ em đƣợc cung cấp thông tin với nội dung và hình thức thân thiện, dễ hiểu.
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YÊU CẦU 3: THAM GIA PHẢI ĐƢỢC TÔN TRỌNG

YÊU CẦU 6: THAM GIA PHẢI BÌNH ĐẲNG VÀ TOÀN DIỆN
Sự tham gia của trẻ em phải tạo cơ hội cho trẻ em bị thiệt thòi đƣợc tham gia và phải khắc phục các
vấn đề phân biệt đối xử đang tồn tại. Nhân viên chƣơng trình cần có sự nhạy cảm với văn hóa của
tất cả trẻ em tham gia trong các hoạt động.
Cụ thể, điều đó có nghĩa là:







Trẻ em không bị phân biệt đối xử bất kể độ tuổi, chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo,
quan điểm chính trị hoặc khác biệt về quan điểm, nguồn gốc quốc gia, dân tộc hoặc xã hội, tài
sản sở hữu, khuyết tật, nơi sinh hoặc tình trạng khác
Các hoạt động tham gia nhắm đến việc có sự tham gia của trẻ em từ tất cả các hoàn cảnh khác
nhau, tức mọi trẻ em trong cộng đồng địa phƣơng đều đƣợc tiếp cận
Các hoạt động tham gia phải đủ linh hoạt để đáp ứng nhu cầu, kỳ vọng và điều kiện của các
nhóm trẻ em khác nhau
Độ tuổi, giới tính và khả năng của trẻ em cũng nhƣ các yếu tố đa dạng khác cần đƣợc quan tâm
Các hoạt động tham gia khắc phục các hình thức phân biệt đối xử hiện đang diễn ra.

YÊU CẦU 7: THAM GIA KHI NGƢỜI LỚN ĐÃ ĐƢỢC TẬP HUẤN
Nhân viên chƣơng trình phải có kiến thức và năng lực để thúc đẩy sự tham gia có ý nghĩa của trẻ
em. Điều này cần có sự đào tạo và chuẩn bị trƣớc khi trẻ tham gia vào các hoạt động, cũng nhƣ
cần có sự hỗ trợ liên tục theo yêu cầu.
Cụ thể, điều đó có nghĩa là:
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Tất cả nhân viên và ngƣời quản lý chƣơng trình đều phải nhạy cảm với sự tham gia của trẻ em,
hiểu tầm quan trọng của sự tham gia và nắm rõ cam kết của tổ chức của bạn đối với sự tham gia
của trẻ em
Nhân viên chƣơng trình đƣợc đào tạo phù hợp, đƣợc trang bị công cụ và các cơ hội khác để học
hỏi cách áp dụng thực hành có sự tham gia
Nhân viên chƣơng trình đƣợc hỗ trợ và đƣợc giám sát một cách hiệu quả; thực hành về sự tham
gia của nhân viên đƣợc đánh giá
Nhân viên chƣơng trình có thể thể hiện bất kỳ ý kiến hoặc sự lo lắng nào liên quan đến sự tham
gia của trẻ em với hy vọng rằng những điều này sẽ đƣợc giải quyết mang tính xây dựng
Kỹ năng hoặc chuyên môn kỹ thuật cụ thể của nhân viên đƣợc hình thành thông qua sự kết hợp
giữa tuyển dụng, tuyển chọn, phát triển nhân viên và học hỏi từ thực hành tốt của ngƣời khác
Quan hệ giữa các nhân viên và giữa nhân viên với quản lý tạo nên các chuẩn mực về hành vi
ứng xử thích hợp, đối xử với nhau một cách tôn trọng và trung thực.

YÊU CẦU 8: THAM GIA PHẢI AN TOÀN VÀ PHÒNG TRÁNH RỦI RO

Cụ thể, điều đó có nghĩa là:













Việc bảo vệ các quyền của trẻ em là điều quan trọng nhất, theo đó sự tham gia của trẻ em phải
đƣợc lên kế hoạch kỹ lƣỡng và có tổ chức
Trẻ em tham gia vào các hoạt động cần nhận thức về quyền đƣợc đảm bảo an toàn khỏi bị lạm dụng
và biết nơi tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần
Nhân viên có kỹ năng và hiểu biết tốt đƣợc ủy nhiệm để giải quyết và điều phối các vấn đề bảo vệ
trẻ em trong suốt các quá trình có sự tham gia
Các biện pháp bảo vệ đƣợc áp dụng để giảm thiểu rủi ro và ngăn ngừa tình trạng lạm dụng
Nhân viên khi triển khai quá trình có sự tham gia có chiến lƣợc bảo vệ trẻ em cụ thể cho từng giai
đoạn. Chiến lƣợc đó phải đƣợc thông tin đầy đủ đến các thành viên của tổ chức
Nhân viên nhận biết rằng trách nhiệm pháp lý và chuẩn mực đạo đức của họ cần tuân thủ nguyên
tắc thực hành của tổ chức và các chính sách bảo vệ trẻ em
Quy trình bảo vệ trẻ em xác định đƣợc những rủi ro cụ thể mà một số trẻ em phải đối mặt và các khó
khăn mà các em gặp phải khi tìm kiếm sự trợ giúp
Nhân viên phải đƣợc trẻ chấp thuận mới có thể sử dụng các thông tin mà trẻ em cung cấp; các
thông tin thuộc dạng riêng tƣ, bí mật của trẻ phải luôn đƣợc bảo vệ
Quy trình khiếu nại đƣợc thiết lập và công bố một cách chính thức để tạo điều kiện cho trẻ em khi
tham gia vào các hoạt động có sự tham gia có thể khiếu nại với các thông tin đƣợc bảo mật. Thông
tin về quy trình đƣợc xây dựng bằng ngôn ngữ và hình thức phù hợp
Không hình ảnh hoặc video nào (kể cả kỹ thuật số) của trẻ em đƣợc ghi lại hoặc xuất bản mà không
có sự đồng ý trực tiếp của trẻ em hoặc ngƣời giám hộ về mục đích sử dụng cụ thể
Trách nhiệm liên quan đến trách nhiệm pháp lý, an toàn, đi lại và y tế đƣợc phân công rõ ràng và
đƣợc lên kế hoạch hiệu quả.
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Ngƣời lớn khi làm việc với trẻ em có nghĩa vụ đảm bảo an toàn cho trẻ em, phải thực hiện mọi biện
pháp để giảm thiểu rủi ro để trẻ em tránh bị lạm dụng, bóc lột hay bất kỳ hậu quả tiêu cực nào khác từ
việc tham gia.

YÊU CẦU 9: THAM GIA PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM
Sau khi tham gia vào các hoạt động tham gia, trẻ em phải nhận đƣợc phản hồi và/hoặc có các hoạt
động tiếp nối để giải thích rõ ràng các ý kiến, quan điểm của các em đã đƣợc hiểu và sử dụng nhƣ thế
nào, các em đã tác động đến kết quả nhƣ thế nào và (nếu thích hợp) có những cơ hội nào để các em
có thể tham gia vào các quy trình và hoạt động tiếp theo.
Cụ thể, điều này có nghĩa là:





Trẻ em tham gia vào các hoạt động tham gia ở giai đoạn sớm nhất có thể
Nhân viên chƣơng trình và đối tác chịu trách nhiệm với trẻ em về các cam kết của họ
Trẻ em đƣợc hỗ trợ tham gia vào các quá trình GS&ĐG
Trẻ em đƣợc hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm tham gia với các nhóm đồng đẳng, cộng đồng địa phƣơng
và các tổ chức khác
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Tập 5 trình bày một hoạt động đƣợc gọi là “Chậu và đá”. Nó có thể đƣợc sử dụng với sự tham
gia của trẻ em và ngƣời lớn để đánh giá xem các hoạt động tham gia mà trẻ em tham gia có
đáp ứng 9 yêu cầu cơ bản đƣợc mô tả ở trên hay không.

Bảng dƣới đây trình bày các tiêu chuẩn giúp bạn xác định mức độ đáp ứng các yêu cầu cơ bản của
sự tham gia có ý nghĩa và phù hợp chuẩn mực đạo đức của các hoạt động tham gia của bạn. Việc
hoàn thành bảng đánh giá sẽ giúp bạn có bức tranh rõ ràng về những gì cần phải cải thiện và làm
thế nào để cải thiện. Điều quan trọng là bạn cần tiến hành quá trình phân tích này cùng với nhân
viên và các trẻ em có liên quan, vì trẻ em có thể có quan điểm rất khác về sự tham gia của các em
trong chƣơng trình. Bạn cũng nên cân nhắc đến các vấn đề sau:






Đảm bảo rằng bạn đã khuyến khích và hỗ trợ tích cực để giúp TẤT CẢ trẻ em tham gia cung cấp
thông tin, chứ không chỉ với những trẻ em hoạt ngôn hoặc có khiếu ăn nói. Việc nắm bắt kinh
nghiệm của các trẻ em khác nhau tham gia vào các hoạt động, bao gồm trẻ nhỏ, trẻ em khuyết
tật và trẻ em gái và trẻ em trai đều rất quan trọng.
Bạn có thể nhận thấy rằng việc hoàn thành tất cả các yêu cầu với tất cả trẻ em tham gia là quá
tốn kém thời gian, hoặc trẻ em có thể cảm thấy không có hứng thú để làm. Nếu điều này xảy ra,
bạn có thể chia trẻ em thành các nhóm nhỏ và để mỗi nhóm xem xét ba trong tổng số các yêu
cầu. Các nhóm sau đó có thể họp chung lại và thảo luận các kết quả đánh giá của họ để xem
những ngƣời tham gia khác có đồng ý hay không.
Các tiêu chuẩn có thể đƣợc sử dụng để giúp trẻ em và các bên liên quan khác đánh giá xem
từng yêu cầu cơ bản đƣợc đáp ứng ở mức độ nào. Tuy nhiên, có lẽ không hợp lý, đặc biệt là khi
thực hiện quá trình đánh giá với trẻ em, khi mong đợi các em có thể đánh giá từng yêu cầu đó
theo cá nhân từng ngƣời. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng các tiêu chuẩn này nhƣ một hƣớng
dẫn chung để giới thiệu các yêu cầu. Ví dụ, trong trƣờng hợp Yêu cầu 2, Tham gia phải tự
nguyện, thay vì mong đợi trẻ em cho điểm mỗi tiêu chuẩn riêng lẻ đối với yêu cầu này, bạn có thể
giải thích bao quát về ý nghĩa của yêu cầu - rằng trẻ em đã chọn tham gia, rằng trẻ em không bị
ép buộc và trẻ em biết các em có thể rút khỏi chƣơng trình bất cứ lúc nào nếu các em muốn.
Trên cơ sở giải thích đó, bạn có thể yêu cầu các em quyết định cột nào mô tả tốt nhất trải nghiệm
về sự tham gia mà các em đã có.
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Trẻ em đƣợc nhận phản hồi nhanh chóng và rõ ràng về tác động và kết quả của sự tham gia
của các em và các bƣớc tiếp theo
Phản hồi đƣợc cung cấp đến tất cả trẻ em tham gia
Trẻ em đƣợc hỏi về sự hài lòng của các em đối với quy trình có sự tham gia và quan điểm của
các em về cách thức cải thiện các quy trình đó
Các thiếu sót, hạn chế xác định qua các đánh giá đƣợc ghi nhận và cam kết sử dụng các bài
học kinh nghiệm để cải thiện các quy trình có sự tham gia trong tƣơng lai đƣợc đƣa ra.

Yêu cầu 2:
Tham gia phải
tự nguyện

Yêu cầu 1:
Tham gia phải
minh bạch và
có thông tin

Trẻ em có thể rút lui (ngừng tham gia)
bất cứ lúc nào các em muốn hay
không?

Trẻ em đƣợc cung cấp đầy đủ thông tin
và có thời gian để đƣa ra quyết định về
việc liệu các em có muốn tham gia hay
không?

Trẻ em tự nguyện tham gia hay không?

Vai trò và trách nhiệm của mọi ngƣời
tham gia có đƣợc giải thích và hiểu rõ
ràng hay không?

Thông tin đƣợc chia sẻ với trẻ em bằng
hình thức và ngôn ngữ thân thiện với trẻ
em để giúp các em hiểu hay không?

Trẻ em có đủ thông tin về chƣơng trình
để đƣa ra quyết định về việc các em
nên tham gia và tham gia bằng cách
nào hay không?

Câu hỏi gợi ý khi sử dụng bảng này
Yêu cầu chƣa
đƣợc xem xét

Nhận thức về yêu cầu
nhƣng không đƣợc
phản ánh trong thực tế

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI SỰ THAM GIA PHÙ HỢP CHUẨN MƢĐẠO ĐỨC

Nỗ lực thực hiện để
đáp ứng yêu cầu
nhƣng không có quy
trình hệ thống

Yêu cầu đƣợc tất cả
các nhân viên hiểu đầy
đủ, thực hiện và giám
sát

Yêu cầu 4:
Tham gia phải
phù hợp

Yêu cầu 3:
Tham gia phải
đƣợc tôn
trọng

Các hoạt động có phù hợp với khả
năng và mối quan tâm của trẻ em hay
không?

Trẻ có cảm thấy áp lực nào từ ngƣời lớn
khi tham gia vào các hoạt động không
phù hợp với các em hay không?

Các vấn đề đang đƣợc giải quyết có
thực sự phù hợp với cuộc sống của trẻ
em hay không?

Có nhận đƣợc sự hỗ trợ từ những
ngƣời lớn quan trọng trong cuộc sống
của trẻ em (ví dụ, cha mẹ, ngƣời chăm
sóc, giáo viên) để đảm bảo tham gia
của trẻ em đƣợc tôn trọng hay không?

Cách làm việc với trẻ em có xem xét các
giá trị địa phƣơng và thực hành văn hóa
hay không?

Các cam kết về thời gian của trẻ em (để
học tập, làm việc, vui chơi, vv) có đƣợc
tôn trọng và đƣợc cân nhắc hay không?

Câu hỏi gợi ý khi sử dụng bảng này
Yêu cầu chƣa
đƣợc xem xét

Nhận thức về yêu cầu
nhƣng không đƣợc
phản ánh trong thực tế
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Nỗ lực thực hiện để
đáp ứng yêu cầu
nhƣng không có quy
trình hệ thống

Yêu cầu đƣợc tất cả
các nhân viên hiểu
đầy đủ, thực hiện và
giám sát

Yêu cầu 6: Tham
gia phải bình
đẳng và đầy đủ

Yêu cầu 5: Tham
gia phải thân
thiện với trẻ em

Trẻ em có đƣợc khuyến khích giải quyết sự
phân biệt đối xử thông qua sự tham gia của
trẻ hay không?

Quá trình tham gia có bao trùm và không phân
biệt đối xử hay không?

Trẻ em gái và trẻ em trai ở các độ tuổi và
hoàn cảnh khác nhau có cơ hội tham gia hay
không, bao gồm trẻ nhỏ, trẻ em khuyết tật, trẻ
em thuộc các dân tộc khác nhau và các trẻ em
bị thiệt thòi khác?

Trẻ khuyết tật có tiếp cận đƣợc những địa
điểm này hay không?

Các địa điểm họp thân thiện với trẻ em có
đƣợc sử dung hay không?

Cách làm việc có xây dựng sự tự tin cho trẻ
em, giữa các trẻ em gái và trẻ em trai ở các
độ tuổi và khả năng khác nhau hay không?

Cách thức tiếp cận và phƣơng pháp thân thiện
với trẻ em có đƣợc sử dụng hay không?

Câu hỏi gợi ý khi sử dụng bảng này
Yêu cầu chƣa
đƣợc xem xét

Nhận thức về yêu
cầu nhƣng không
đƣợc phản ánh trong
thực tế
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Nỗ lực thực hiện để
đáp ứng yêu cầu
nhƣng không có quy
trình hệ thống

Yêu cầu đƣợc tất cả
các nhân viên hiểu
đầy đủ, thực hiện và
giám sát
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Yêu cầu 9:
Tham gia phải
có trách
nhiệm

Yêu cầu 8:
Tham gia phải
an toàn và
phòng tránh
rủi ro

Yêu cầu 7:
Tham gia khi
ngƣời lớn đã
đƣợc tập huấn

Trẻ em có nhận đƣợc phản hồi từ ngƣời lớn về
bất kỳ nhu cầu hỗ trợ đƣợc yêu cầu nào và các
hoạt động tiếp nối khác không?

Ngƣời lớn nghiêm túc xem xét các quan điểm và
đề xuất của trẻ em và hành động theo đề xuất của
các em hoặc giải thích tại sao các đề xuất đó
không đƣợc thực hiện hay không?

Trẻ em có đƣợc hỗ trợ tham gia vào các quá trình
tiếp nối và đánh giá hay không?

Nếu các em cảm thấy không an toàn khi tham
gia vào các hoạt động tham gia, các em có biết
đi đâu để đƣợc giúp đỡ hay không?

Các rủi ro và cách thức đảm bảo an toàn của trẻ
có đƣợc xác định hay không?

Trẻ có cảm thấy an toàn khi tham gia hay không?

Nhân viên có thể hỗ trợ hiệu quả sự tham gia
của trẻ em trong cộng đồng hay không?

Nhân viên có tự tin để thúc đẩy sự tham gia của
trẻ em hay không?

Nhân viên có kỹ năng và kiến thức phù hợp để
làm việc với trẻ em hay không?

Câu hỏi gợi ý khi sử dụng bảng này
Yêu cầu chƣa
đƣợc xem xét

Nhận thức về yêu
cầu nhƣng không
đƣợc phản ánh
trong thực tế

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI SỰ THAM GIA PHÙ HỢP ĐẠO ĐỨC

Nỗ lực thực hiện để
đáp ứng yêu cầu
nhƣng không có quy
trình hệ thống
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Yêu cầu đƣợc tất cả
các nhân viên hiểu đầy
đủ, thực hiện và giám
sát

BỘ CÔNG CỤ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ THAM GIA CỦA TRẺ EM

3 KẾT QUẢ SỰ THAM GIA CỦA TRẺ EM
Bạn cũng cần đánh giá kết quả của sự tham gia của trẻ em - đối với trẻ em và thanh thiếu niên, gia
đình, tổ chức hoặc nhóm hỗ trợ sự tham gia của trẻ em và về việc thực hiện quyền trẻ em rộng rãi hơn
trong gia đình, cộng đồng địa phƣơng, ở cấp chính quyền địa phƣơng và trung ƣơng. Hay nói cách
khác – đã đạt đƣợc những gì?
Khi đánh giá các kết quả liên quan đến sự tham gia của trẻ em, bạn sẽ cần phải đối chiếu lại các mục
tiêu ban đầu của chƣơng trình. Ví dụ, một chƣơng trình có sự tham gia có thể đƣợc thiết kế để nâng
cao lòng tự trọng của trẻ em và xây dựng các kỹ năng và sự tự tin, có thể để giúp trẻ em đấu tranh sự
thờ ơ hoặc vi phạm các quyền trẻ em. Hoặc chƣơng trình có thể nhằm thay đổi luật hoặc chính sách để
tăng cƣờng bảo vệ trẻ em. Thực ra, chƣơng trình có thể bao gồm tất cả những mục tiêu này và cả các
mục tiêu khác. Các mục tiêu khác nhau này cần phải đƣợc làm rõ ngay từ đầu vì chúng sẽ ảnh hƣởng
đến các chỉ báo hoặc tiêu chuẩn đƣợc sử dụng để đo lƣờng hiệu quả.
Trong phần này, chúng tôi mô tả các loại kết quả khác nhau mà bạn sẽ cần phải xem xét và giới thiệu
một số tiêu chuẩn mà bạn có thể sử dụng khi đánh giá sự thay đổi, kết quả và hiệu quả. Các tiêu chuẩn
đó chỉ mang tính minh họa và đã đƣợc phát triển để thúc đẩy các ý tƣởng và đề xuất các kết quả khả
thi. Xét trên tất cả các tiêu chuẩn, kết quả cần phải đƣợc đánh giá bởi tất cả những ngƣời tham gia có
liên quan - trẻ em, phụ huynh, nhân viên và thành viên cộng đồng. Đánh giá của bạn cũng cần cố gắng
trình bày các bằng chứng cụ thể về sự thay đổi, thay vì chỉ đơn thuần nói rằng một tác động nhất định
nào đó đã đạt đƣợc - ví dụ, cần chứng minh lòng tự trọng của trẻ đã đƣợc nâng cao bằng cách nào và
với tác động gì.
Bạn cần phải xem xét các vấn đề sau khi đánh giá kết quả:






Tầm quan trọng của việc thiết lập các mục tiêu và chỉ số đƣợc định nghĩa rõ ràng: Chúng ta
không thể đánh giá hiệu quả của chƣơng trình ngoài việc ngay từ đầu chƣơng trình đã xác định rõ
ràng những gì mà chƣơng trình hy vọng đạt đƣợc. Các mục tiêu rõ ràng và các chỉ báo làm căn cứ
đánh giá tiến độ là nền tảng cơ bản của một quá trình GS&ĐG có ý nghĩa. (Xem Quyển 4 để tìm hiểu
về cách phát triển các mục tiêu và chỉ báo.)
Kết quả tiêu cực: Sự tham gia đôi khi có thể dẫn đến một số kết quả tiêu cực cho trẻ em. Trẻ em có
thể đối mặt với các phản ứng bất lợi - ví dụ, từ cha mẹ, giáo viên hoặc các nhà lãnh đạo tôn giáo
trong cộng đồng. Các em có thể bị trả đũa bởi các chính trị gia nhạy cảm với những lời chỉ trích; các
phƣơng tiện truyền thông có thể đƣa các tin bài theo hƣớng tiêu cực hoặc phê phán các sáng kiến
do trẻ em thực hiện; hoặc các em có thể đối mặt với sự chống đối dẫn đến các vi phạm nghiêm
trọng hơn về quyền trẻ em. Điều quan trọng là phải nhận biết và ghi lại bất kỳ kết quả tiêu cực nào,
bởi vì chỉ khi bắt đầu hiểu về những rủi ro mà trẻ em có thể gặp phải thì chúng ta mới có cơ sở để
thực hiện các biện pháp bảo vệ và giảm thiểu hiệu quả, đồng thời làm việc cùng các em để giúp trẻ
em đƣa ra các lựa chọn và quyết định đúng đắn về các rủi ro đó.
Yếu tố cấu thành: Bạn không thể luôn thiết lập đƣợc mối liên hệ rõ ràng giữa sự tham gia của trẻ
em trong các hoạt động có sự tham gia với một kết quả nhất định nào đó. Có nhiều yếu tố góp phần
tạo ra sự thay đổi. Ví dụ: trẻ em tham gia một chiến dịch dài 2 năm nhằm nỗ lực giảm thiểu trừng
phạt thể chất và tinh thần trong trƣờng học. Trong thời gian của chiến dịch, nhiều yếu tố khác (mà
trẻ không kiểm soát đƣợc) có thể ảnh hƣởng đến hành vi của giáo viên - chẳng hạn nhƣ luật mới,
thay đổi chƣơng trình đào tạo giáo viên, mức độ thông tin truyền thông phản ánh vấn đề này, hoặc
giảm số lƣợng học viên trong lớp học. Xác định chính xác những yếu tố đã dẫn đến thay đổi mà một
chiến dịch cụ thể đã mang lại luôn là một nhiệm vụ khó khăn. Điều này cũng đúng cả đối với các
chiến dịch do ngƣời lớn lãnh đạo hay đối với chiến dịch dành cho trẻ em tham gia. Tuy nhiên, bạn có
thể xác định các hoạt động cụ thể có ảnh hƣởng lớn và những hợp phần bạn có thể thấy mối quan
hệ rõ ràng giữa hành động của trẻ em và các thay đổi cụ thể. Việc tài liệu hóa các bằng chứng này
là rất cần thiết. Thông thƣờng, ta có thể dễ dàng nhận thấy các mối quan hệ này ở hoạt động diễn ra
ở cấp địa phƣơng hơn so với tầm quốc gia.
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Khung thời gian: Nhiều kết quả mà trẻ em đang hƣớng tới sẽ mất nhiều thời gian để đạt đƣợc. Do đó,
điều quan trọng là cần đảm bảo rằng một chƣơng trình có cả mục tiêu ngắn hạn và dài hạn để trẻ em có
thể bắt đầu thấy tác động từ sự tham gia của mình, ngay cả khi vẫn còn một chặng đƣờng dài phía
trƣớc để đạt đƣợc mục tiêu tổng thể. Ví dụ, nếu trẻ em muốn làm việc nhằm tạo ra một môi trƣờng an
toàn hơn trong cộng đồng địa phƣơng, các em có thể thiết lập:
- các mục tiêu ngắn hạn nhƣ nhận đƣợc sự đồng ý của chính quyền địa phƣơng để họp mặt thƣờng
xuyên hoặc xây dựng một báo cáo dựa trên bằng chứng do trẻ em thu thập đƣợc trong cộng đồng
để xác định các địa điểm mà các em cảm thấy không an toàn và lý do tại sao
- các mục tiêu trung hạn nhƣ giúp việc chiếu sáng đƣờng phố đƣợc thực hiện hiệu quả hơn hoặc
các cơ chế báo cáo đƣợc thiết lập để báo cáo tài xế xe buýt hoặc các nhà cung cấp dịch vụ khác khi
họ lạm dụng hoặc xúc phạm trẻ em
- các mục tiêu dài hạn nhƣ thành lập ủy ban bảo vệ trẻ em địa phƣơng, giới thiệu các cơ chế hiệu
quả để báo cáo và giải quyết cho tất cả trẻ em bị lạm dụng hoặc chấm dứt mọi hình thức trừng phạt
thể chất và tinh thần trong nhà trƣờng.

NHẮC LẠI MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA LIÊN QUAN
Tiêu chuẩn

Một chuẩn mực, hoặc điểm tham chiếu, làm căn cứ để so sánh, đánh giá, đo
lƣờng hoặc phán xét.

Mục tiêu

Một phát ngôn tóm tắt mô tả chi tiết về những gì một chƣơng trình hoặc dự án cần
đạt đƣợc trong một khung thời gian nhất định với những nguồn lực cụ thể.

Chỉ báo

Một yếu tố hoặc biến định lƣợng hay định tính cung cấp phƣơng tiện đơn giản
và đáng tin cậy để đánh giá thành quả, để phản ánh những thay đổi liên quan
đến các can thiệp đã diễn ra, hoặc để giúp đánh giá kết quả thực hiện của các
chủ thể khác nhau có liên quan.

Kết quả

Các thay đổi có thể hoặc đã đạt đƣợc trong ngắn hạn và trung hạn đƣợc tạo
nên bởi các kết quả đầu ra của một hoặc nhiều can thiệp.

Tác động

Kết quả lâu dài đƣợc tạo ra bởi một can thiệp phát triển, trực tiếp hoặc gián
tiếp, chủ định hoặc không chủ định, tích cực hoặc tiêu cực, chủ yếu hoặc thứ
yếu.

Kết quả của bất kỳ chƣơng trình nào đều có thể nhóm thành hai loại lớn:


Kết quả cấp độ cá nhân - liên quan đến hành vi và thái độ của trẻ em



Kết quả ở phạm vi rộng hơn

KẾT QUẢ CẤP ĐỘ CÁ NHÂN
Những kết quả này mô tả tác động của các hoạt động tham gia của chƣơng trình đối với những ngƣời
liên quan hoặc bị ảnh hƣởng trực tiếp nhất bởi chƣơng trình - ví dụ, trẻ em, cha mẹ hoặc ngƣời chăm
sóc, nhân viên của tổ chức hỗ trợ hoặc cộng đồng bên ngoài. Đây là tác động đƣợc tạo ra đơn giản là
do quá trình tham gia vào chƣơng trình. Các kết quả hành vi hoặc thái độ có liên quan đến tất cả các
chƣơng trình, bất kể chƣơng trình có trọng tâm hoạt động là gì. Bất kể một chƣơng trình đƣợc thiết kế
để thành lập ra hội đồng của trẻ em, giải quyết bạo lực trong gia đình, hay cải thiện điều kiện nƣớc và
vệ sinh trong trƣờng học, điều quan trọng là đánh giá đƣợc sự tham gia của trẻ em vào các chƣơng
trình đó ảnh hƣởng nhƣ thế nào đến trẻ em, cũng nhƣ những ngƣời lớn quan trọng xung quanh họ.
Bằng chứng này có thể đƣa đến thông tin hữu ích về tiềm năng tham gia tích cực của trẻ em, những tác
động có hại có thể xảy ra và những yếu tố nào góp phần khiến trẻ em có đƣợc trải nghiệm bổ ích và lâu
dài. Kết quả đối với các nhóm khác nhau có thể bao gồm:
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CÁC LOẠI KẾT QUẢ

(i) Kết quả đối với trẻ em:





Nâng cao lòng tự tôn và sự tự tin
Cải thiện/ Nâng cao các kỹ năng (giao tiếp, giải quyết vấn đề, đàm phán v.v.)
Nâng cao nhận thức về quyền
Ý thức về tính hiệu quả và trao quyền.

Trẻ em tham gia thảo luận nhóm ở Nicaragua.
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Họp nhóm của trẻ em ở Rajasthan, Ấn Độ.

(ii) Kết quả đối với thái độ hoặc hành vi của cha mẹ hoặc ngƣời chăm sóc:






Nhận thức về quyền và nhu cầu của trẻ em đƣợc nâng cao
Nhạy cảm hơn với quyền và nhu cầu của trẻ em
Cải thiện chất lƣợng trong mối quan hệ với trẻ em
Hiểu rõ hơn về năng lực của trẻ em
Sẵn lòng hỏi ý kiến và cân nhắc quan điểm của trẻ em.

(iii) Kết quả đối với thái độ và hành vi của nhân viên:





Nhạy cảm hơn với quyền và nhu cầu của trẻ em
Cải thiện chất lƣợng trong mối quan hệ với trẻ em
Hiểu rõ hơn về năng lực của trẻ em
Nâng cao cam kết về tăng cƣờng sự tham gia.

(iv) Kết quả đối với các chƣơng trình hỗ trợ tham gia:





Thay đổi văn hóa tổ chức theo hƣớng tôn trọng quyền trẻ em nhiều hơn
Nhân viên sẵn sàng xem xét lại cân bằng quyền lực và từ bỏ quyền kiểm soát có lợi cho
việc chia sẻ quyền lực lớn hơn
Sự tham gia của trẻ em đƣợc lồng ghép trong tất cả các lĩnh vực của chƣơng trình nhƣ
một cách tiếp cận nền tảng
Thay đổi trong các hoạt động của chƣơng trình để phản ánh chính xác hơn các mối quan
tâm và ƣu tiên của trẻ em.

(v) Kết quả đối với cộng đồng địa phƣơng:
 Nhận thức về quyền trẻ em và thái độ tôn trọng đối với trẻ em đƣợc nâng cao
 Vị thế của trẻ em đƣợc nâng cao
 Tăng cƣờng sự sẵn sàng để trẻ em tham gia vào quá trình ra quyết định.

Đây là những kết quả chỉ ra rằng một sự thay đổi cụ thể nào đó đã xảy ra trong cộng đồng, ở cấp địa
phƣơng hoặc quốc gia, nhờ kết quả của sự tham gia của trẻ em. Những kết quả này rõ ràng sẽ có sự
khác biệt lớn giữa các chƣơng trình, tùy thuộc vào mục tiêu của chƣơng trình - ví dụ, một số chƣơng
trình có thể tập trung vào vận động để cải cách pháp lý, trong khi những chƣơng trình khác có thể tập
trung vào phát triển cộng đồng, cải thiện tiếp cận truyền thông hoặc thúc đẩy môi trƣờng học đƣờng
dân chủ hơn. Một số mục tiêu này sẽ có sự tham gia của trẻ em nhƣ một phƣơng cách/phƣơng tiện
trong khi những mục tiêu khác sẽ xem sự tham gia chính là đích đến.


Tham gia là đích đến: Trong một số chƣơng trình, sự tham gia chính nó là kết quả mong đợi. Nếu
mục tiêu của một chƣơng trình là thiết lập một diễn đàn cho trẻ em để gây ảnh hƣởng đến quyết
định của chính quyền địa phƣơng, kết quả sẽ đƣợc xác định dựa trên mức độ và hiệu quả của sự
tham gia của trẻ em - ví dụ, thành lập diễn đàn của trẻ em, tiếp cận các cuộc họp thành phố sáu
tháng một lần, hoặc cam kết của chính quyền địa phƣơng phát hành một phiên bản tài liệu quan
trọng theo hƣớng thân thiện với trẻ em. Chƣơng trình sẽ đƣợc GS&ĐG dựa trên việc liệu nó có thực
sự bảo đảm các cơ chế mà qua đó trẻ em có thể tham gia vào các cuộc thảo luận và quyết định về
các vấn đề ảnh hƣởng đến các em hay không. Tất nhiên, một khi diễn đàn đƣợc thành lập, các em
sẽ muốn sử dụng diễn đàn để đạt đƣợc những thay đổi khác trong cuộc sống của các em, giới thiệu
các mục tiêu và kế hoạch mới cũng cần đƣợc đánh giá. Tuy nhiên, ngay từ đầu, mục tiêu là nhằm
thiết lập cơ hội tham gia qua diễn đàn và do đó tham gia diễn đàn là kết quả cần đƣợc đo lƣờng.



Tham gia là phƣơng cách/phƣơng tiện: Các chƣơng trình khác có thể hƣớng đến các kết quả
nhƣ chấm dứt bạo lực đối với trẻ em hoặc tăng cƣờng khả năng tiếp cận giáo dục của trẻ em gái. Ở
đây, kết quả là việc thực hiện quyền đƣợc bảo vệ hoặc giáo dục của trẻ em và sử dụng sự tham gia
nhƣ là phƣơng cách để đạt đƣợc nó. Chẳng hạn, sự tham gia có thể bao gồm: vận động chính sách,
thể hiện tiếng nói với truyền thông, thực hiện nghiên cứu, hoặc nâng cao nhận thức của của cộng
đồng về vấn đề đó. Chỉ thu thập bằng chứng về những gì đã thay đổi - ví dụ, một cây cầu đƣợc xây
dựng để cho phép trẻ em đến trƣờng trong mùa mƣa – sẽ là chƣa đủ. Mà mặt khác, cần phải chứng
minh rằng chính sự tham gia của trẻ em đã giúp mang lại sự thay đổi đó. Vì vậy, khi thu thập dữ liệu,
bạn sẽ cần phải tìm hiểu từ các bên liên quan tại sao họ cho rằng đã có sự thay đổi diễn ra. Chẳng
hạn, liệu có bằng chứng nào cho thấy một nghiên cứu đã do trẻ em thực hiện, trong đó ghi lại có bao
nhiêu trẻ em không thể đến trƣờng khi trời mƣa, để phục vụ việc thuyết phục chính quyền địa
phƣơng rằng xây dựng cây cầu là điều cần thiết? Chiến dịch vận động ngƣời dân địa phƣơng của
trẻ em đã làm dấy lên dƣ luận trong cộng đồng và nhờ đó chính quyền địa phƣơng không thể nào
tiếp tục làm ngơ? Các em đã thành công trong việc sử dụng phƣơng tiện truyền thông địa phƣơng
để nêu vấn đề và gây áp lực lên chính quyền địa phƣơng để họ tiến hành xây dựng cây cầu hay
chƣa?

3 KẾT QUẢ SỰ THAM GIA CỦA TRẺ EM

KẾT QUẢ Ở PHẠM VI RỘNG HƠN

Trong trƣờng hợp bạn khởi động một chƣơng trình thay vì tiến hành GS&ĐG một chƣơng trình đã đƣợc
triển khai, bạn và các trẻ em tham gia sẽ cần cùng nhau quyết định các mục tiêu của chƣơng trình là gì
và các chỉ báo hoặc tiêu chuẩn nào sẽ đƣợc sử dụng để đánh giá xem chƣơng trình có thành công
trong việc đạt đƣợc những mục tiêu đó hay không. Ví dụ, trẻ em có thể muốn tham gia vào một dự án
để giảm số lƣợng trẻ em gái bị buộc kết hôn sớm, hay để chấm dứt việc sử dụng các hình phạt thể chất
và tinh thần trong nhà trƣờng, hoặc để thiết lập hội đồng trẻ em.
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BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

BỘ CÔNG CỤ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ THAM GIA CỦA TRẺ EM

QUYỂN 3

Tập 5 cung cấp các công cụ giúp bạn thu thập dữ liệu, bao gồm:


Vẽ bản đồ cơ thể



Đèn giao thông vàng, xanh, đỏ



Trẻ em phân tích bối cảnh thay đổi



Câu chuyện về sự thay đổi quan trọng nhất



Cho điểm độ tự tin



Biểu đồ ra quyết định



Giám sát (với) dải băng đỏ



Theo dõi chuyên cần

Các bảng sau đây cung cấp một khung minh họa để giúp bạn giám sát các kết quả liên quan đến sự
tham gia của trẻ em đối với từng bên liên quan. Bạn sẽ cần phải điều chỉnh lại khung này, với sự
hợp tác với trẻ em, để xác định các kết quả sẽ đạt đƣợc ngay lúc khởi đầu của một chƣơng trình cụ
thể. Bảng này sau đó có thể đƣợc sử dụng trong quá trình thực hiện và vào lúc kết thúc chƣơng
trình để giúp bạn đánh giá xem các mục tiêu đó có đạt đƣợc hay không và những gì cần phải thay
đổi để cải thiện chƣơng trình.

Trẻ em gái nhảy múa ở một trung tâm thiếu nhi tại trại tị nạn thuộc vùng của ngƣời Somali tại Ethiopia.
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Đối với cha mẹ
và nhân viên

Đối với trẻ em

Kết quả

Sẵn sàng tham khảo ý kiến với trẻ em

Hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc
lắng nghe trẻ em

Nhận thức về năng lực của trẻ

Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Ý thức về hiệu quả và trao quyền

Nâng cao nhận thức về quyền

Nâng cao lòng tự tôn và tự tin

Tiếp thu các kỹ năng và kiến thức

Danh sách này không đầy đủ và bạn có
thể thay đổi / thêm các tiêu chuẩn khác

Các tiêu chuẩn đề xuất để đánh giá
các kết quả hành vi hoặc thái độ.

KẾT QUẢ HÀNH VI HOẶC THÁI ĐỘ
Thay đổi tiêu
cực/tổn hại phát
sinh do tham gia

Không thay đổi
Thay đổi tức thời/thay
đổi chỉ đối với một số
bên liên quan / thiếu
tính bền vững

Thay đổi đáng kể và
bền vững đƣợc ngƣời
lớn và trẻ em ghi nhận

3 KẾT QUẢ SỰ THAM GIA CỦA TRẺ EM

Đối với cộng đồng
địa phƣơng

Đối với các tổ chức

Nhạy cảm hơn về quyền và nhu cầu của trẻ
em

Đối với cha mẹ và
nhân viên (tiếp tục)

Vị thế của trẻ em trong cộng đồng đƣợc cải
thiện

Thay đổi trong các chƣơng trình nhằm phản
ánh mối quan tâm và ƣu tiên của trẻ em

Sự tham gia của trẻ em đƣợc gắn kết với tất
cả các lĩnh vực của chƣơng trình

Sự sẵn sàng của nhân viên để xem xét lại sự
cân bằng quyền lực

Thay đổi văn hóa tổ chức theo hƣớng tôn
trọng quyền trẻ em nhiều hơn

Cải thiện chất lƣợng trong mối quan hệ với trẻ
em

Danh sách này không đầy đủ và bạn có thể
thay đổi / thêm các tiêu chuẩn khác

Kết quả

Các tiêu chuẩn đề xuất để đánh giá kết quả
hành vi hoặc thái độ.

KẾT QUẢ HÀNH VI HOẶC THÁI ĐỘ
Thay đổi tiêu
cực / tổn hại
phát sinh do
tham gia

QUYỂN 3

Không thay đổi

BỘ CÔNG CỤ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ THAM GIA CỦA TRẺ EM

Thay đổi tức thời/
thay đổi chỉ đối với
một số bên liên quan
/ thiếu tính bền vững

Thay đổi đáng kể và
bền vững đƣợc
ngƣời lớn và trẻ em
ghi nhận

2 KẾT QUẢ Ở PHẠM VI RỘNG HƠN
Chúng tôi sử dụng nghiên cứu điển hình từ Ấn Độ (xem hộp bên dƣới) để giúp bạn tìm hiểu làm
thế nào bạn có thể phân tích các phát hiện về kết quả tham gia. Bảng tiếp sau đó sử dụng nghiên
cứu điển hình để đánh giá và chỉ nhằm mục đích minh họa.

MAIKKALA PANCHAYAT (CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƢƠNG CỦA TRẺ EM) CAN THIỆP
NHẰM GIẢM TÌNH TRẠNG NGHIỆN RƢỢU TRONG CỘNG ĐỒNG7
Nghiện rƣợu là một lối sống và là một vấn đề lớn ở các vùng ngôi làng (gọi là Panchayat8) ở
Ấn Độ. Phần lớn rƣợu đƣợc cung cấp bởi ngƣời bán không có giấy phép, trong các cửa
hàng rau và tạp hóa, bằng xe đạp và dƣới gốc cây và theo các cách thức sáng tạo khác.
Mặc dù cộng đồng địa phƣơng đã thảo luận vấn đề này tại nhiều cuộc họp khác nhau,
nhƣng không ai quan tâm đến vấn đề này một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, một nhóm trẻ
em đã thành lập Makkala Panchayat9 và đã nghiên cứu và phát hiện ra rằng nghiện rƣợu là
một vấn đề quan tâm lớn đối với các em và cả cộng đồng, là nguồn cơn dẫn đến bất hòa và
bạo lực gia đình, mất thu nhập, giảm khả năng học tập, thiếu lƣơng thực, nợ nần, các vấn
đề sức khỏe, thƣơng tích và tử vong.
Các em đã trình bày những phát hiện của mình tại phiên họp của làng - Gam Sabha,10
nhƣng chẳng tạo ra đƣợc sự quan tâm hay hành động gì. Đây là một cú sốc đối với các em.
Tại cuộc họp tiếp theo của Makkala Panchayat, các em quyết định cần đề ra một kế hoạch
hành động tốt hơn. Sau khi thảo luận kỹ càng về những lý do khiến ngƣời lớn bỏ qua vấn đề
này, các em đã quyết định rằng cách duy nhất để "mở to mắt ngƣời lớn" là chứng minh vấn
đề này trên khía cạnh tiền bạc.
Bƣớc đầu tiên là thu thập một số thông tin định lƣợng. Mỗi ngày, các em thu thập và đếm tất
cả các bịch rƣợu rỗng gần các cửa hàng. Các em nhận thấy rằng trung bình có 300 bịch
đƣợc tiêu thụ mỗi ngày. Sau đó các em đã tính toán. Một bịch rƣợu có giá 11 rupee, vì vậy
300 bịch tiêu tốn 3.300 rupee. Nhƣ vậy một tháng mất đến 99.000 rupee và 1 năm tiêu tốn
đến 1.188.000 rupee.11 Đây là một số tiền rất lớn đối với một ngôi làng nhỏ với tổng dân số
khoảng 400 đến 450 ngƣời.
Các em đã trình bày tất cả các thông tin thu thập đƣợc tại Gram Sabha và giải thích quy
trình thu thập thông tin cho cộng đồng địa phƣơng. Kết quả này thật sự gây sốc. Mất đi một
nguồn thu nhập rất lớn nhƣ vậy đối với ngôi làng còn nghèo khó này là điều chƣa ai tƣởng
tƣợng ra đƣợc. Toàn bộ mọi ngƣời có mặt cũng cảm thấy xấu hổ - khi trƣớc đây họ đã
đƣợc trẻ em thông tin về vấn đề này và họ, tuy là ngƣời lớn nhƣng đã không nhận ra đây là
vấn đề và không ai trong số họ, kể cả những ngƣời nắm giữ chức vụ cao trong làng, từng
đƣa ra bất kỳ biện pháp nào để giải quyết vấn đề này. Tất cả mọi ngƣời nhất trí yêu cầu các
cơ quan có liên quan xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc và có các hành động nghiêm
túc và tức thì.
Bƣớc đầu tiên là ra quyết định ngừng bán rƣợu từ tất cả các nguồn ngoại trừ các cửa hàng
đƣợc cấp phép. Mọi ngƣời quyết định rằng Panchayat sẽ ngay lập tức ra một thông báo
cấm các cửa hàng bán rƣợu mà không đƣợc cấp phép – và hoạt động buôn bán rƣợu tại
các cửa hàng rau và tạp hóa, trên xe đạp và dƣới gốc cây đều bị cấm. Ngoài ra, các chính
trị gia địa phƣơng đã tổ chức một chiến dịch lớn chống lại tình trạng nghiện rƣợu nhằm
hƣớng đến một ngôi làng “không có rƣợu”.

Giảm lạm dụng
rƣợu và các hậu
quả về bạo lực và
tổn hại đến trẻ em
và gia đình

Mục đích chƣơng
trình

Giảm các trƣờng
hợp bạo lực trong
gia đình

Giảm lƣợng tiêu
thụ rƣợu

Đóng các cửa
hàng bán rƣợu bất
hợp pháp

Nâng cao nhận
thức về quy mô
của vấn đề nghiện
rƣợu

Các mục tiêu

Thay đổi tiêu cực/tổn
hại phát sinh do
tham gia

CÁC KẾT QUẢ PHẠM VI RỘNG HƠN (VÍ DỤ MINH HỌA)
Không thay đổi

Một vài bằng chứng về
giảm bạo lực nhƣng chƣa
có thể đánh giá liệu nó có
bền vững hay không

Thay đổi tức thời hoặc
ngắn hạn/thay đổi chỉ
đối với một số bên liên
quan

Mức bán rƣợu giảm đáng kể.
Lãnh đạo cộng đồng cam kết xây
dựng khu vực không uống rƣợu

Quan chức địa phƣơng buộc
đóng các cửa hàng bán rƣợu
trái phép

Thuyết phục địa phƣơng dựa
trên mức độ tiêu thụ rƣợu và
các tác hại lên gia đình

Vận động cộng đồng địa
phƣơng.

Đƣa ra bằng chứng rõ ràng về
mức tiêu thụ rƣợu rất cao

Trẻ em tiến hành nghiên cứu
về các mức độ uống rƣợu bất
hợp pháp

Thay đổi đáng kể và bền vững
đƣợc ngƣời lớn và trẻ em ghi
nhận

4 TÓM TẮT
Một khi bạn đã hoàn thành quá trình đánh giá phạm vi, chất lƣợng và kết quả của sự tham gia
của trẻ em, bạn sẽ hiểu rõ hơn rất nhiều về những gì bạn đã đạt đƣợc và về việc bạn có đạt các
mục tiêu bạn đã đặt ra cho chƣơng trình hay chƣa. Điều này cũng sẽ giúp trẻ em tham gia vào
chƣơng trình tăng cƣờng sự hiểu biết mang tính phản biện và phản ánh nhiều hơn về sự tham
gia của các em và mức độ hiệu quả mà sự tham gia đó mang lại. Ví dụ, phân tích phạm vi tham
gia của trẻ em có thể làm các em nhận thức ra rằng các em cần đƣợc tham gia tại các giai đoạn
sớm hơn trong vòng đời chƣơng trình hay bản chất của sự tham gia của các em chỉ dừng ở mức
độ tham vấn trong khi các em muốn nâng lên mức tham gia mang tính hợp tác.
Nhìn chung, quá trình này giúp thúc đẩy chúng ta có các cách tiếp cận cẩn trọng hơn đối với việc
thiết kế chƣơng trình trong tƣơng lai, cho phép bạn phát huy những điểm mạnh và cải thiện
những khiếm khuyết. Nó cũng có thể đƣa lại cho bạn dữ liệu quan trọng để dựa vào đó để vận
động đƣợc các cam kết ở mức lớn hơn đối với quyền tham gia của trẻ em. Ví dụ, nếu một đánh
giá cho thấy nhiều bằng chứng nhất quán rằng tham gia góp phần tăng cƣờng kỹ năng, sự tự tin
và lòng tự tôn của trẻ em, thì thông tin này có thể đƣợc sử dụng để thúc đẩy việc công nhận trẻ
em là những ngƣời tham gia năng động trong quá trình tự học của các em ở trƣờng.

Một em gái tại trại
tị nạn ở Iraq cầm
bức tranh vẽ nhân
ngày Quốc tế
thiếu nhi.
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10

Gram Sabha là phiên họp hội đồng làng của trẻ em với sự tham gia của các các quan chức liên quan, nơi
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BỘ CÔNG CỤ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
SỰ THAM GIA CỦA TRẺ EM
Tập

3

Phƣơng pháp đánh giá phạm vi,
chất lƣợng, kết quả sự tham gia
của trẻ em

Bộ công cụ này trình bày cách thức giám sát và đánh giá sự tham gia của trẻ em trong các chƣơng trình, cộng đồng
và toàn xã hội. Nó dành cho các nhà thực hành và trẻ em làm việc trong các chƣơng trình có sự tham gia cũng nhƣ
dành cho chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, xã hội dân sự và tổ chức trẻ em mong muốn tìm kiếm giải pháp đánh
giá và tăng cƣờng sự tham gia của trẻ em trong xã hội.
Bộ công cụ gồm 6 tập
Tập : Giới thiệu cung cấp cái nhìn tổng quan về sự tham gia của trẻ em, cách thức xây dựng bộ công cụ và hƣớng
dẫn vắn tắt về giám sát và đánh giá.
Tập 2: Đánh giá việc thiết tạo môi trƣờng dựa trên tôn trọng và có sự tham gia của trẻ em cung cấp khung
đánh giá và các công cụ thực hành để đánh giá sự tham gia của trẻ em trong cộng đồng và xã hội.
Tập 3: Phƣơng pháp đánh giá phạm vi, chất lƣợng và kết quả sự tham gia của trẻ em cung cấp khung lý luận
về sự tham gia của trẻ em và giới thiệu các tiêu chuẩn và bảng biểu để đánh giá sự tham gia của trẻ em.
Tập : Hƣớng dẫn
bƣớc giám sát và đánh giá sự tham gia của trẻ em xem xét sự tham gia của trẻ em, thanh
thiếu niên và ngƣời lớn trong một quá trình. Nó cũng bao gồm hƣớng dẫn xác định mục tiêu và các chỉ số đánh giá
sự tiến bộ, phƣơng pháp thu thập dữ liệu mang tính hệ thống, tài liệu hóa các hoạt động và phân tích kết quả thu
đƣợc.
Tập 5: Công cụ giám sát và đánh giá sự tham gia của trẻ em cung cấp các công cụ bạn có thể sử dụng khi làm
việc với trẻ em, thanh thiếu niên cũng nhƣ các bên liên quan khác.
Tập : Kinh nghiệm, lời khuy n và khuyến nghị t trẻ em và thanh thiếu ni n do các thanh thiếu niên đã tham
gia trong quá trình thử nghiệm công cụ này soạn thảo. Sbao gồm hai phần riêng biệt: một dành cho ngƣời lớn và một
dành cho trẻ em và thanh thiếu niên.
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