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Да ли ће брзе промене повећати или умањити Да ли ће брзе промене повећати или умањити 
јаз између оне деце којој скоро ништа није јаз између оне деце којој скоро ништа није 
потребно и оне којa су лишенa скоро свега?потребно и оне којa су лишенa скоро свега?

У све повезанијем свету, проблеми прелазе У све повезанијем свету, проблеми прелазе 
границе – и решења морају чинити исто, границе – и решења морају чинити исто, 
повезујући глобална и локална решења како повезујући глобална и локална решења како 
бисмо померили границе могућег, испробали бисмо померили границе могућег, испробали 
неконвенционалне приступе на новим неконвенционалне приступе на новим 
местима, и убрзали напредак ка будућности местима, и убрзали напредак ка будућности 
у којој  сва деца могу да уживају своја права.у којој  сва деца могу да уживају своја права.

У тренутку када глобална заједница поставља У тренутку када глобална заједница поставља 
циљеве за период после 2015. године, за еру циљеве за период после 2015. године, за еру 
која долази после Миленијумских циљева која долази после Миленијумских циљева 
развоја, избор је на нама.развоја, избор је на нама.

Како иноватори стварају Како иноватори стварају 
бољи свет?бољи свет?
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Када свет обележава 25 година постојања Конвенције о 
правима детета, Стање деце у свету позива на одважан 

и свеж начин размишљања како би се позабавили древним 
проблемима који и даље погађају најугроженију децу. Овај 
извештај посебно позива на иновације – као и најбоља и 
најјаснија решења која потичу из заједнице, а која треба 
прилагодити како би деловала у корист сваког детета.

И сама Конвенција је иновација јер признаје децу као особе 
са правима која се морају поштовати једнако као и права 
одраслих. Конвенција је помогла да се оствари изузетан 
напредак за милионе деце, али превише деце и даље остаје 
заборављено. 

У овом извештају, истичемо како нови начини за решавање 
проблема – који често долазе од локалних заједница и самих 
младих људи – могу да нам помогну да превазиђемо древне 

О ИЗВЕШТАЈУ

неједнакости које спречавају милионе деце да преживе, 
напредују и искористе своје потенцијале.

Да бисмо завршили незавршени посао, морамо да будемо 
иновативни. То значи стварање повезаних система и нових 
мрежа за решавање проблема који прожимају секторе, 
генерације и географију. То значи ескалирање локалних решења 
како би се решили глобални изазови – и прилагођавање истих 
новим контекстима. То значи обликовање нових тржишта и 
подстицање приватног сектора да ради на изради планова за 
развој. То значи стварање решења заједно са заједницама, а у 
циљу укључења свих чланова заједнице како би се спречило да 
иновације створе још већи јаз. То значи другачије деловање и 
руковођење променом за добро деце.

У том духу, овогодишње Стање деце у свету је другачије. 
Инспирисано је изванредним радом који се дешава у земљама 
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и заједницама широм света. Руководи се принципима 
инклузивне иновације чији развој УНИЦЕФ подстиче.
И већина садржаја Стања потиче из народа, односно 
долази од искустава и увида људи који активно раде на томе 
да свет учине бољим за свако дете.

Током протекле године, УНИЦЕФ је сазвао трајну серију 
„Активираних разговора”, глобалног симпозијума који 
окупља младе проналазаче, иноваторе, пословне 
људе, уметнике и друге да говоре о иновацијама које су 
препознали, које су им потребне и чији развој помажу. Овде 
су садржане многе њихове приче преточене у есеје и идеје. 
У ствари, овогодишњи извештај обухвата највећи број есеја 
– од највећег броја младих људи – од свих извештаја још од 
како је УНИЦЕФ објавио прво Стање деце у свету 1980. 

Ово је уједно и прво потпуно дигитално Стање деце у 
свету, уз интерактивни, мултимедијални и традиционални 
садржај. Позивамо кориснике да персонализују своје 
искуство прегледом категорија или прилагођавањем 
садржаја коришћењем низа ознака, што вам омогућава да се 
ангажујете на идејама које вама највише значе. Дигитална 
платформа вас такође повезује са иноваторском заједницом 
и низом идеја које долазе из отворених извора путем 
интерактивне мапе света. 

Позивамо вас да се придружите овој дискусији, поделите 
своје идеје и искуства и ствoрите везе које би могле да 
донесу експоненцијалну промену за најугроженију децу. 
Ко зна какве идеје бисте могли инспирисати, које радње 
можете пренети, какве сараднике бисте могли пронаћи, које 
промене бисте могли направити. 

Немојте га посматрати као извештај УНИЦЕФ-а. 
Сматрајте га својим извештајем. 

Део 1:  Уобличити промену како би сва деца
 имала користи ................................................. 1

Део 2:      Неправично распоређена будућност ............. 3

Део 3:  Иновација за једнакост ................................... 5

     Многи гласови, многе приче ........................... 8
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Свет се брзо мења. Тамо где је било пет милијарди људи 1990. Свет се брзо мења. Тамо где је било пет милијарди људи 1990. 
године, до 2050. године биће девет милијарди – готово 2,7 године, до 2050. године биће девет милијарди – готово 2,7 
милијардe ће бити млађе од 18 година. Многа данас рођена деца милијардe ће бити млађе од 18 година. Многа данас рођена деца 
ће уживати у огромним могућностима која су пре 25 година била ће уживати у огромним могућностима која су пре 25 година била 
недоступна. Али неће сва деца имати једнаку шансу да одрастају недоступна. Али неће сва деца имати једнаку шансу да одрастају 
здрава, образована и способна да испуне свој потенцијал и здрава, образована и способна да испуне свој потенцијал и 
постану грађани који у потпуности учествују у друштву, као што постану грађани који у потпуности учествују у друштву, као што 
предвиђа Конвенција о правима детета. предвиђа Конвенција о правима детета. 

Величина промене и обим нових идеја чији смо данас сведоци Величина промене и обим нових идеја чији смо данас сведоци 
су изузетни – али често представљају и екстремне неједнакости. су изузетни – али често представљају и екстремне неједнакости. 

Размислите о овоме: Данас, интернетски гиганти могу да вас Размислите о овоме: Данас, интернетски гиганти могу да вас 
тренутно идентификују, предвиде шта вам се допада или не тренутно идентификују, предвиде шта вам се допада или не 

ДЕО 1
Уобличити промену како би сва деца имала користи

допада, и изграде детаљан профил помоћу софистицираних допада, и изграде детаљан профил помоћу софистицираних 
алгоритама. Ипак, једно од троје деце немају идентитет у алгоритама. Ипак, једно од троје деце немају идентитет у 
законском смислу јер није обављена једноставна процедура законском смислу јер није обављена једноставна процедура 
регистрације њиховог рођења. регистрације њиховог рођења. 

У неким местима, аутомобили иду искључиво на струју – или У неким местима, аутомобили иду искључиво на струју – или 
чак и без човека за воланом. Ипак, на неком другом месту, чак и без човека за воланом. Ипак, на неком другом месту, 
кључни медицински обрасци морају да се попуњавају руком кључни медицински обрасци морају да се попуњавају руком 
– а недостатак инфраструктуре може да значи да путовање – а недостатак инфраструктуре може да значи да путовање 
од сеоске клинике до лабораторије у главном граду може да од сеоске клинике до лабораторије у главном граду може да 
потраје и до 30 дана. потраје и до 30 дана. 

Како глобална развојна заједница планира свој курс за Како глобална развојна заједница планира свој курс за 
период после 2015. године после Миленијумских развојних период после 2015. године после Миленијумских развојних 
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циљева, мора се запитати: да ли ће брзе промене нагласити 
или умањити крајности које раздвајају децу која нису жељна 
ничега и ону која су лишена готово свега? 

Одговор на ово питање није предодређен; на нама је да 
направимо избор. Да ли ће владе, заједнице за развој 
и хуманитарну помоћ, партнери у цивилном друштву и 
пословним и академским круговима наставити да прате исти 
правац и остварују постепена побољшања у ситуацији деце, 
али не превазилазећи јазове? Или можемо бити одважнији, 
испробавати неконвенционалне приступе и тражити 
решења на новим местима како бисмо убрзали напредак ка 
будућности у којој сва деца могу да уживају своја права? 

Деца се рађају у свету који постаје све повезанији и где су 
линије између локалних и глобалних проблема нејасне. 
Глобално загревање доводи до плављења приморских 
градова, док је земљорадња у унутрашњости погођена сушом. 
Болести и сукоб прелазе преко међународних граница. 
Спречавање миграција или новца из иностранства лишавају 
децу радника миграната у удаљеним земљама средстава 
потребних да би се квалитетно хранила и похађала школу. 

Решења се, такође, све више преплићу. У нашем хипер-
повезаном, глобализованом свету, кретање људи, 
технологија и идеја је флексибилније него икада пре, 
стварајући невиђене могућности за сарадњу која може 
произвести промене великих размера. Заиста, почиње да 
се појављује глобална инфраструктура истраживања – 
где иноватори деле идеје преко граница својих држава и 
међу групама људи који су претходно били искључени са 
тржишта знања и идеја. 

Ови иноватори померају границе могућег, јер често 
почињу од малих решења за локалне проблеме која имају 
потенцијал да изазову промене и помогну да већи број 

деце добије приступ услугама и могућностима на које имају 
право – али што није увек случај у стварности. 

Да би се проширио утицај ових иновација, морамо да 
искористимо системе који могу помоћи да се нове идеје које 
највише обећавају прошире. Својом брзином, агилношћу 
и потенцијалом за нова открића, већа међуповезаност већ 
омогућава ширу сарадњу између приватног сектора и земаља 
у развоју, због своје способности да успостави партнерства, 
изради политике, и спроведе решења на терену. Иста ова 
повезаност треба да буде доступна онима који раде на 
решавању најосновнијих проблема јер помаже да се створи 
истински глобални заједнички радни простор који је у стању 
да изнађе решења која доносе већу једнакост у приступу 
добрима, услугама и могућностима за милионе људи. 

Да би се смањили ризици од промене и максимално повећале 
предности које ће од промена имати најугроженија деца, 
потребни су нам нови производи и процеси, нови партнери и 
нови модели партнерства. Они морају бити доступни угроженим 
и рањивим особама, које на те процесе могу да утичу, а морају 
и бити утемељени на бољем разумевању њихове стварности 
и потреба. Јер сама иновација није довољна; потребне су 
нам иновације које и представљају и поспешују укљученост и 
могућности за сву децу. 

Добра вест – као што показује овогодишњи извештај о Стању 
деце у свету – јесте та да се иновација већ догађа, у местима 
где не бисте у први мах ни помислили, данас пружајући 
решења која имају потенцијал да промене животе милиона 
деце у годинама које долазе. Будућност је већ присутна. Од 
нас зависи шта ћемо од ње направити.
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Пре двадесет пет година, Генерална скупштина Уједињених 
нација усвојила је Конвенцију о правима детета. 

Од тада су милиони деце имали користи од напретка. Када 
владе, њихови међународни партнери, пословни сектор и 
заједнице упосле новац и енергију да упаре своје обавезе по 
Конвенцији, они спашавају и побољшавају животе стотина 
милиона деце. Иако је остварен огроман напредак у кључним 
областима – стопа преживљавања деце, образовање, 
приступ чистој води – превише деце се још увек суочава са 
будућношћу у којој њихове потребе нису испуњене, њихова 
права остају неостварена а њихов потенцијал осујећен. 

Земље са ниским дохотком и даље су дом највећег броја 
сиромашних и обесправљених, међутим најсиромашнија 

ДЕО 2
Неправично распоређена будућност

деца сада живе у земљама са средњим дохотком – а 
то су земље где је присутна највећа неједнакост у 
висини личних прихода. У тим земљама, као и другде, 
сиромаштво је непропорционално концентрисано у 
урбаним гетоима и удаљеним сеоским подручјима 
као и међу маргинализованим групама као што су 
етничке мањине и особе са сметњама у развоју и 
инвалидитетом. 

Чак је безбедност доласка детета на овај свет и 
даље предмет лутрије у зависности од тога где 
се дете рађа и да ли је његова/њена породица 
добростојећа – и неједнакост се протеже кроз 
детињство па надаље: 
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 Најбогатијих 20 одсто жена у свету имају 2,7 пута веће шансе од 
најсиромашнијих 20 одсто да им на порођају буде указана стручна помоћ.
У јужној Азији, шансе да најбогатије жене уживају ову погодност су скоро 
четири пута веће од шанси најсиромашнијих жена. 

 У целом свету, рођења 79 одсто најбогатије деце испод пет година су 
регистрована, али само 51 одсто најсиромашнијих уживају право на званични 
идентитет. И док 80 одсто деце која живе у градовима бива регистровано, ово 
важи за само 51 одсто оних који живе на селу. 

 Најсиромашнијих 20 одсто деце у свету има двоструко веће шансе од 
најбогатијих 20 одсто да заостану у расту због недовољне исхране и да 
умру пре свог петог рођендана. Деца у руралним областима су у сличном 
неповољном положају у односу на ону која живе у урбаним срединама. 

 Готово девет од десеторо деце из најбогатијих 20 одсто домаћинстава у 
најмање развијеним земљама света похађа основну школу – у поређењу са 
само око шест од десеторо деце из најсиромашнијих домаћинстава. Јаз може 
бити драматичан чак и у земљама са средњим дохотком. У Нигерији, на пример, 
94 одсто деце из најбогатијих домаћинстава је похађало школу, у поређењу са 
34 одсто деце из најсиромашнијих домаћинстава.

 Без обзира на богатство, девојчицама је и даље ускраћено школовање. На 
сваких 100 дечака уписаних у основну школу у западној и централној Африци, 
у школу бива уписано 90 девојчица. Друштвена маргинализација је још гора у 
средњој школи, где се уписује само 76 девојчица на сваких 100 дечака. 

 За адолесценткиње је више вероватно од њихових мушких вршњака да ће до 
19-те године бити у браку или у брачној заједници, а за њих је мање вероватно 
него за дечаке да ће да имају подробно знање о ХИВ-у. У јужној Азији, дечаци 
имају скоро два пута веће шансе од девојчица да поседују ово знање које им 
помаже да се заштите. 

 Скоро три четвртине (или око 1,8 милијарди) од 2,5 милијарде људи широм 
света који још увек немају приступ побољшаним санитарним условима 
живе у руралним подручјима. Подаци из Индије, Бангладеша и Непала, на 
пример, показују мали напредак између 1995. и 2008. године у побољшању 
покривености канализацијом међу најсиромашнијих 40 одсто домаћинстава. 

 

Превише деце остаје искључено из Превише деце остаје искључено из 
напретка који се десио у последњих напретка који се десио у последњих 
25 година. Цене ових неједнакости 25 година. Цене ових неједнакости 
најпре и најтрагичније плаћају сама најпре и најтрагичније плаћају сама 
деца. Али дугорочно дејство ће деца. Али дугорочно дејство ће 
осетити и генерације које долазе, осетити и генерације које долазе, 
јер ће те разлике подривати снагу јер ће те разлике подривати снагу 
друштва у којем ће одрастати. Дакле, друштва у којем ће одрастати. Дакле, 
решавање ових неједнакости и решавање ових неједнакости и 
смањење диспаритета је не само смањење диспаритета је не само 
исправно, сходно духу Конвенције исправно, сходно духу Конвенције 
о правима детета, то је такође о правима детета, то је такође 
стратешки потез који ће донети стратешки потез који ће донети 
практичне користи. Како глобална практичне користи. Како глобална 
заједница почиње да обликује заједница почиње да обликује 
агенду после 2015. године и поступа агенду после 2015. године и поступа 
по њој, демонтажа финансијских, по њој, демонтажа финансијских, 
политичких, институционалних и политичких, институционалних и 
културних баријера које стоје између културних баријера које стоје између 
деце и њихових права, мора бити деце и њихових права, мора бити 
централни приоритет. централни приоритет. 
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Да би сва деца имала једнаку шансу да остваре свој 
потенцијал, у највећој мери, иновација не сме да користи само 
онима који ту иновацију могу себи највише да приуште; она 
мора задовољити потребе и унапредити права и оних који 
имају најмање.

Ми то називамо иновацијом за једнакост, а она се већ дешава: 
у технолошким студијима и универзитетским лабораторијама; 
у владиним, привредним и развојним организацијама; и у 
кухињама, учионицама и друштвеним центрима широм света. 
Иноватори се ослањају на неконвенционалне изворе знања 
и сарадње, ометајући постојеће процесе и структуре, и 

ДЕО 3
Иновација за једнакост

креативно користећи расположиве ресурсе за производњу 
практичних решења која омогућавају већи квалитет или 
већи утицај по нижој цени. 

Али како утврдити да ли иновација, и сам процес иновација, 
служи да промовише једнаке могућности за сву децу, без 
обзира на околности у којима су рођена? 

УНИЦЕФ и партнери у владама, фирмама, филантропским 
организацијама и Уједињеним нацијама су подржали 
принципе иновације за једнакост. По нашем искуству, ова 
врста иновације је: 
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 Усмерена на укључење деце која нису покривена 
традиционалним приступима. 

 Израђена са и за корисника да одговори на конкретне потребе 
маргинализоване и угрожене деце и породица, а довољно 
приступачна да би они могли имати користи од ње. 

 Утемељена на принципима права детета, укључујући и право 
на недискриминацију, како би сва деца и њихове породице 
имали једнаку прилику да уживају у висококвалитетним 
производима и услугама. 

 Партиципативно укључује децу, младе људе и њихове 
заједнице као агенте промена.

 Укорењена у локалним социјалним, културним, економским, 
институционалним и политичким околностима – и 
прилагодљива различитим контекстима. 

 На основу валидних доказа и подвргнута ригорозном 
мониторингу, евалуацији и ревизији, како би се повећале 
користи за најугроженију и најрањивију децу и породице. 

 Одржива унутар финансијских и еколошких ограничења 
земље или заједнице; не ослањајући се на субвенције 
или на деградацију природних ресурса. 

 Поседује потенцијал за ескалацију како би од ње корист 
имао што већи број особа у сваком специфичном контексту. 
Пошто се околности разликују од средине до средине, неће 
све мере бити свуда прикладне. 

 Без страха од неуспеха, јер неуспех је и природна 
последица тестирања нових идеја и важан део стварања 
успешних иновација. 

У зависности од У зависности од 
тога ко користи тога ко користи 
богатство и од тога богатство и од тога 
како су богатство како су богатство 
и друге предности и друге предности 
које оно доноси које оно доноси 
распоређене, распоређене, 
технологија може технологија може 
да помогне да се да помогне да се 
неједнакост смањи неједнакост смањи 
или да се повећа.или да се повећа.

– Томас Вудсон, ванредни професор
на Универзитету Стони Брук

Овде је много више тога у питању од саме потребе 
да се за елитне потрошаче обезбеде најмодерније 
направе. Иновација у сврху једнакости има за циљ 
да промени животе деце која су у невољи. Дакле, 
иноватори морају да успоставе једну другачију, 
деликатнију равнотежу, прихватајући постојање 
одређеног степена ризика који је потребно 
неутралисати како би се дошло до нових решења 
уз очување нада и добробити деце. Дакле, како 
остварити ове принципе у пракси? 

Поента иновације је превазићи ограничења и 
одбити да се прихвати статус кво. И тако почиње 
принципијелан приступ иновацији, а води се 
питањима, пре него рецептима. Током читавог 
процеса – од идентификовања проблема до развоја 
и скалирања решења и вредновања њиховог утицаја 
– нека кључна питања која иноватори и катализатори 
иновација треба да размотре подразумевају: 
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Оцена контекста
◗ Које препреке стоје између најсиромашније деце 

и породица у односу на робу, услуге и могућности 
које су им потребне да остваре своја права? 

◗ Шта је раније покушано? Зашто није успело? 
◗ Да ли постоје потенцијална решења из области 

домаће радиности која би се могла развити уз 
подршку? Какву подршку треба да пруже локални 
иноватори? 

◗ Како заједнице – а посебно њихови 
најмаргинализованији припадници, као што су 
жене и девојчице или етничке мањине – могу да 
се укључе у развијање и спровођење решења? 

Развијање решења 
◗ Да ли решења испуњавају одговарајуће стандарде 

квалитета? 
◗ Да ли ће најсиромашнији бити у могућности да 

приуште решење? 
◗ Да ли ће решење бити једнако доступно деци са 

сметњама у развоју и инвалидитетом и онима из 
других угрожених група? 

◗ Да ли решење одговара предвиђеној старосној групи 
и преовлађујућим друштвеним и културним нормама? 

◗ Да ли постоје институције, инфраструктура, правни 
оквир, ресурси и капацитети који су неопходни да би 
решење функционисало? Како попунити празнине? 

◗ Да ли је решење финансијски одрживо или ће бити 
потребно више новца за наставак? 

Процена решења
◗ Да ли је решење еколошки и финансијски одрживо? 
◗ Да ли сви корисници имају једнак глас у пружању 

повратних информација? 
◗ Које ризике подразумева имплементација решења?

Да ли су они прихватљиви? 
◗ Шта се дешава ако решење не успе? Какву подршку ће 

заједнице добити као помоћ да се изборе са неуспехом? 
◗ Како ће лекције из неуспеха помоћи будуће напоре? 

Скалирање и прилагођавање решења
◗ Како знате да ли је решење погодно за скалирање? 
◗ Шта је потребно да би се решење скалирало? 
◗ Ако решење није могуће скалирати, која је његова 

вредност? 
◗ Када се решење прилагођава новом контексту, 

шта треба да се промени? 

Укључивање деце и младих
◗ Како деца и млади могу да буду укључени у процес 

иновација? 
◗ Које мере се морају предузети за заштиту деце укључене 

у процес израде и имплементације решења? Како да 
деца добију компензацију за своје време и труд? 

◗ Које врсте образовања или обуке могу помоћи 
да се унапреди дечија креативност и критичко 
мишљење? Како да се осигура да најсиромашнија и 
најмаргинализованија деца нису искључена из таквих 
могућности?

Кључна питања која иноватори и фацилитатори 
иновација треба да размотре подразумевају:
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Укључивање младих
Млади људи проналазе нове начине да се укључе и захтевају своја права.

Подстицање креативности
Младим људима је потребна подршка и квалитетно образовање како бисмо 
потпомогли њихов потенцијал иноватора.

Сарадња са заједницама
Инклузивна и одржива решења, од стране и за локалне заједнице,
су почела да се појављују.

Прилагођавање решења
Иноватори широм света затварају јазове и стварају решења која су 
прилагођена локалним потребама.

Обухватити сву децу
Преусмерити иновације ка већој једнакости и потребама најсиромашнијих 
захтева намеру.

Преиспитати структуре
Који елементи су потребни за испоруку иновација најсиромашнијој деци света?

Многи гласови, 
многе приче

У земљама и заједницама широм света, људи чине невероватне ствари да би свет учинили бољим за свако 
дете – померајући границе, оспоравајући претпоставке и делећи своја креативна решења. Извештај Стање 
деце у свету 2015 представља многа искуства и увиде ових иноватора по њиховим личним казивањима. 
Коришћењем разних категорија, читаоци онлајн извештаја могу да врше претрагу радова ових иноватора.

Следеће странице представљају неке од прича које чине сваку категорију дигиталног извештаја.

Интерактивна „Мапа иновације” вам омогућава Интерактивна „Мапа иновације” вам омогућава 
да истражите шта други раде за решавање да истражите шта други раде за решавање 
изазова који погађају децу широм света.изазова који погађају децу широм света.

Желимо да чујемо и ваш глас – испричајте Желимо да чујемо и ваш глас – испричајте 
нам о нечему иновативном што ви радите, нам о нечему иновативном што ви радите, 
или што раде људи које ви познајете. Унесите или што раде људи које ви познајете. Унесите 
те иновације на мапу – и помозите нам да те иновације на мапу – и помозите нам да 
откријемо следећу велику идеју која би могла откријемо следећу велику идеју која би могла 
да промени свет за децу.да промени свет за децу.

МАПА ИНОВАЦИЈЕ МАПА ИНОВАЦИЈЕ 
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Приче

Широм света, деца и млади уживају у јединственим 
приликама да се међусобно повежу и поделе искуства и 
сазнања. Иновативни пројекти, од којих неки започињу 
или спроводе сами млади људи, помажу да се ове везе 
трансформишу у промену. Млади људи користе интернет 
и мобилне технологије за праћење тема које их брину и да 
се непосредно обрате доносиоцима одлука. Деца која живе 
и раде на улицама проналазе средства да себи помогну да 
планирају будућност. 

У међувремену, одрасли почињу да схватају да је важно да 
слушају децу. Дизајнери технологија признају да је инпут који 
добијају од деце од кључног значаја за израду производа 
који одговарају на стварне дечије потребе и жеље – и који 
дечију маштовитост и креативност користе да прошире 
границе могућег. Хуманитарне иницијативе, иако је њихова 
реализација спора, такође почињу да консултују децу 
како би комплексни и застрашујући бирократски процеси 
адекватније одговорили њиховим потребама. Питати децу 
шта желе и шта им је потребно просто доводи до бољих 
резултата. 

Млади изналазе нове начине да узму 
учешће и да траже своја права.

Укључивање младих

Јефтини мобилни телефони са приступом интернету омогућавају многим
Кенијцима да се служе интернетом.

<http://SOWC2015.unicef.org/topics/engaging-youth>
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НАТАНИЈЕЛ КРИСТЕНСОН, 19, КЕВИН ЧОУ, 17 и ЛУК ШУСТЕР, 
18, се присећају како су развили „Seeing Eye Pad”, апликацију за 
помоћ у навигацији слабовидих. Почели су питајући се како да 
учине рачунарска искуства реалнијима – и закључили да резултати 
њиховог истраживања имају потенцијал да помогну људима са 
оштећеним видом да се крећу. Софтвер користи камеру таблет 
компјутера да скенира околину и репродукује звукове виших и 
нижих тонова који корисника упозоравају на врата, степеништа, 
рупе или пад надморске висине и друге уобичајене опасности. 
Они су осмислили софтвер за рад на уређајима који користе мало 
енергије тако да постоји већа вероватноћа да ће ти уређаји бити 
доступни онима којима су они потребни. 

АЛИСОН ДРУИН, главни футуриста и директорка Алијансе за 
будућност информација на Универзитету државе Мериленд, 
описује свој рад са децом, као партнерима у истраживању и 
развоју нових технологија. Како је објаснио 9-годишњи дечак који 
учествује у истраживању, израда технологије за децу без пружања 
могућности деци да изразе своје јединствене перспективе је „као 
да кројите одећу за некога чију величину не знате.” Друинов процес 
„кооперативног истраживања” је дао крила разним идејама, од којих 
су неке необичне и друге практичне – и из њих се рађа иновација. 

РИТА ПАНИКЕР ПИНТО, оснивачица и директорка НВО Лептири 
описује Дечију развојну казану, задружну банку коју воде деца која 
раде и због којих је ова банка и основана, укључујући и за ону 
децу која живе на улици. Банка омогућава клијентима да уштеде 
новац, зараде камату и финансирају сопствени пословни подухват 
и образовање. Како би помогла деци да се реше сиромаштва, 
обезбеђује и учење животних вештина, учећи их како да поставе 
приоритете, управљају својим новцем на начин који им помаже да 
остваре своје циљеве, те да ефикасно и етички раде свој посао. 

ВИРАЈ ПУРИ, 14, објашњава како је створио „Bullyvention”, метод 
који користи људе и технологију за праћење и борбу против насиља 
путем интернета. На основу алгоритама који анализирају поруке 
на друштвеним медијима, степен топлоте на мапи насиља подиже 
свест показујући, у реалном времену, где се злостављање дешава 
– док сарадња са члановима владе омогућава да се ова свест 
преокрене у акцију. 

АНА СКИЛС, менаџерка пројекта Мерење раздвајања у 
ванредним ситуацијама, који спроводи организација Save the 
Children, разматра учешће деце избеглица у изради програма 
заштите деце. Постојеће процедуре поклањају мало пажње 
специфичним потребама које деца имају и могу да буду сувише 
формалне и да застраше децу, те створе баријере које их 
спречавају да отворено поделе своје проблеме. Упитана да 
предложе решење, деца су пронашла једноставне начине да 
се ове процедуре прилагоде тако да буду више наклоњене 
деци – на пример, подршка вршњака новопридошлој деци или 
обезбеђење могућности за игру док чекају на разговор. 

[ВИДЕО] У Чилеу, годишњи „fi iS” фестивал социјалне 
иновације има за задатак да покаже како сви – не само 
стручњаци – можемо да решавамо проблеме. У сржи је 
веровање да решавање нагомиланих социјалних бољки 
има смисла када се ради заједно са онима који су највише 
погођени и са различитим партнерима фокусираним 
на конкретне резултате. На овом фестивалу, млади 
уживо гледају популарне музичке бендове и учествују на 
седницама на којима људи из различитих сфера живота 
развијају и заједно почињу да граде решења. 

[ВИДЕО] Прича о Жозефини, надареној 21-годишњој девојци 
из Лусаке у Замбији је прича о храбрости и иновацији. Рођена 
у сиромашној четврти Лусаке у породици са 10 браће и сестара, 
Жозефина је успела да упише и заврши школу, а сада је на 
мисији да промени свет. Као једна од преко 50.000 U-Reporter-а 
из Замбије, она је део заједнице која користи СМС поруке 
да адолесцентима и младима обезбеди тајно и бесплатно 
саветовање о полно преносивим болестима и ХИВ-у. Поред СМС 
саветовања, периодичне анкете сакупљају мишљења младих и 
омогућавају им да учествују у будућности своје земље.

Приче

Обухватити
сву децу

Преиспитивање
структура

Укључивање
младих

Подстицање
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Сарадња са
заједницама

Прилагођавање
решења
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Приче

<http://SOWC2015.unicef.org/topics/sparking-creativity>

Подстицање 
креативности

Дечак који је раније живео на улици сада слика у „Месту наде” тј. Умид Јери, Дечак који је раније живео на улици сада слика у „Месту наде” тј. Умид Јери, 
Дечијем склоништу и центру за рехабилитацију у Бакуу, Азербејџан.Дечијем склоништу и центру за рехабилитацију у Бакуу, Азербејџан.

Младима је неопходна подршка 
и квалитетно образовање да 
би остварили свој иноваторски 
потенцијал. 

Деца и млади људи су по природи иноватори. Они су такође 
дубоко свесни и забринути због изазова са којима се суочавају 
њихове заједнице. Неговати њихову креативност и критичко 
размишљање представља кључ да им се помогне да развију 
сопствене потенцијале за решавање ових проблема. Слично 
томе, ширење приступа квалитетном образовању их опрема 
конкретним знањима и вештинама у дисциплинама као што 
су наука и инжењерство, који су тражени у данашњем свету 
високе технологије. Посебно је важно да деца коју друштво држи 
у неповољном положају – због ствари као што су род, сметње 
у развоју и инвалидитет, припадности етничким мањинама или 
сиромаштво – имају једнаке могућности да уче и учествују. 

Широм света, иноватори испробавају неконвенционалне 
приступе образовању – као што је коришћење једноставних 
играчака за илустрацију принципа науке, односно покретање 
лабораторија за иновације, које деци дају простор у коме се могу 
играти са моделима и машинама. Такве иницијативе нуде кључна 
знања и вештине, дајући деци могућности да изграде своје 
самопоуздање као мислиоци, ствараоци и актери у решавању 
проблема. Ова искуства могу променити животе деце – и деца, 
заузврат, имају потенцијал да промене свет. 
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ШУБХАМ БАНЕРЖИ, 13, препричава како је створио Браиго, 
Брајев штампач направљен од Лего коцака који кошта 350 долара 
(у поређењу са ценом од 2.000 долара у просеку). Да бисте 
направили Брајев штампач који је доступан широким масама, 
склапање машине по принципу уради-сам је од кључног значаја. 
Овај млади проналазач је изградио седам различитих модела пре 
него што се одлучио за онај који је био у стању да штампа шест 
тачака у жељеном редоследу према Брајевим стандардима
1. реда. „Увек бих затворио очи и прстима опипавао неравнине на 
папиру”, пише он. Упутства за изградњу и софтвер су доступни 
бесплатно, што ће обезбедити јефтино решење за особе са 
оштећеним видом. 

ОСАМА БРОШ, млади проналазач, говори о томе како су он 
и његов школски друг Омар Турк дизајнирали апликацију за 
мобилне телефоне која користи вибрације да упозори глуве 
људе на јаке звукове. Њихов „еурека” тренутак је инспирисан 
сценом коју је Осама видео на телевизији, као мали, у којој лик 
са оштећеним слухом није могао да чује куцање на вратима. 
Осама прича о томе како је ова мала искра изродила многе 
идеје. У есеју је препричан узбудљиви процес развоја идеје у 
софтверску апликацију уз помоћ ментора, и презентације на 
StartUp Weekend-у, где је њихов прототип освојио прво место.

ЕМИЛИ КАМИНС, млада иноваторка, описује своје искуство 
проналазача и залаже се да млади људи, посебно девојчице, 
постану инжењери, научнице и технолози. Она пише о својој 
одлуци да све своје пројекте да на бесплатно коришћење – 
укључујући носилицу воде која може да транспортује више 
контејнера у једном путовању и одрживог фрижидера који 
ради на отпадну воду и сунчеву топлоту – и аргументује 
да давање бесплатног приступа дизајну јесте кључ за 
обезбеђивање да сиромашни имају користи од производа 
које је створила. 

АРВИНД ГУПТА, наставник природних наука, педагог и 
проналазач на Универзитету Пун, описује како једноставни, 
свакодневни предмети – од гума од бицикла и изношених папуча 
до сламки и кутија шибица – могу бити употребљени за израду 
једноставних машина које плене дечију пажњу, а уз то их уче 
основним принципима науке. У многим земљама, образовање у 
области природних наука се фокусира на учењу напамет – али 
Гуптин активни, конкретни и креативни приступ има много већи 
потенцијал да освоји дечију машту и да их заинтересује за науку. 

ДЕЗМОНД МИЧЕЛ, директор Корнерстон иновација и члан 
одбора непрофитне организације Глобални минимум, говори о 
томе како лабораторије за иновацију унапређују образовање кроз 
активно учење. Нудећи могућности за бављење науком, израду и 
моделирање, наставни план и програм лабораторија за иновације 
промовише дечији когнитивни развој, креативност и критичко 
размишљање, као и изградњу самопоуздања и подстицања деце 
да буду маштовити, да експериментишу и изграде решења за 
проблеме које виде у свету око њих. 

ДЕЈВИД СЕНГЕХ, председник и ко-оснивач непрофитне 
организације Глобални минимум, описује искуства која су 
обликовала његов живот, као младог иноватора – од бекства од 
побуњеника током грађанског рата у Сијера Леонеу, окружен 
стројевима деце војника, и разговора са жртвама рата који 
се опорављају од ампутација у кампу у Фритауну, па све до 
претакања спознаја које је тамо стекао у израду врхунске 
протетике у Медија лабораторији Института технологије у 
Масачусетсу. Деца и млади, тврди он, имају потенцијал и страст 
за иновацијама и за решавањем проблема који муче њихове 
заједнице – али они морају да буду не само опремљени правим 
алатима, платформама и вештинама, него и обучени да доводе 
у питање статус кво и да осећају да имају право да ураде нешто 
да би променили тај статус кво. 

Приче
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БАЛАШ ЖОМБОРИ, млади проналазач, говори о развоју PictoVerb-а, 
апликације за таблет компјутере и паметне телефоне који претвара 
универзално препознатљиве симболе у аудио реченице, и тако 
помаже људима са тешкоћама у говору да комуницирају. Балаш је био 
инспирисан да направи ову апликацију након сусрета са женом која 
је изгубила глас због болести, када је видео како јој је губитак говора 
ускратио могућност успостављања веза са другим људима. Планира 
да некада касније прошири свој изум у породицу производа како би 
помогао да се свет прилагоди и задовољи потребе особа са сметњама 
у развоју и инвалидитетом. 

Постојеће технологије за помоћ су или прескупе или Постојеће технологије за помоћ су или прескупе или 
недоступне обичним људима без спонзорства од стране недоступне обичним људима без спонзорства од стране 
владе или неке непрофитне организације. Технолошка владе или неке непрофитне организације. Технолошка 
достигнућа треба да помогну човечанству а не да му достигнућа треба да помогну човечанству а не да му 
постану оптерећење због високе цене.    постану оптерећење због високе цене.    

– Шубам Банарџи

Подстицање креативности

[ВИДЕО] Образовање је више него само испитни резултати и оцене 
на папиру. Нигде то није више јасно него у Јамајци, где преовладава 
метод наставе познат као „креда и говор”. МАРВИН ХОЛ, бивши 
наставник математике, сматра да постоје бољи начини да 
се деци пренесе знање. Од 2008. године је спровео низ летњих 
кампова и радионица познатих као „Лего за твој ум.” Радионице 
укључују изградњу робота од Лего коцака, али обухватају много 
више од тога, укључујући и инспиративно креативно размишљање 
и решавања проблема, подстицање финансијске интелигенције, 
развој вештина у купопродаји, добити и губитку, предузетничко 
размишљање и учешће у тржишној економији.  

[ВИДЕО] Помисли на „простор за иновацију” и шта ти пада на памет? 
Можда инкубатор у Силицијумској долини, или хај-тек простор за хакере 
у Берлину. Лусака, Замбија вероватно не пада одмах на памет – али то 
је управо оно што се дешава у малој кући у мирној улици са дрворедом 
иза једног од главних тржних центара главног града. У 2011. години, 
четири локална предузетника су основала BONGOHIVE како би младе 
људе учили технолошким вештинама, делили радни простор и били део 
заједнице посвећене идеалима иновације, креативности и одрживости. 
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Приче

Деца, породице и заједнице су аутономни агенти, и признати их 
као такве је од кључног значаја за поштовање њихових људских 
права и за креирање решења која су успешна и одржива. 
Подухвати који потичу из иницијативе чланова заједнице и 
развијају се са њиховим учешћем имају више изгледа да 
задовоље њихове потребе на начине који су прихватљиви и 
осетљиви на локалне социјалне, културне и политичке факторе 
који недостају онима који долазе изван заједнице. 

Разнолики иновативни пројекти постижу резултате тако што 
се усредсређују на локално учешће и заступање. У неким 
земљама, програми социјалне заштите стимулишу потражњу 
за робом и услугама тако што заузврат нуде новац у замену 
за промене у понашању, као и куповину квалитетније хране 
и редовне посете лекару. Ригорозне процене су показале да, 
када су родитељи овлашћени да инвестирају у своју децу, деца 
жању трајне користи. Ова лекција је потврђена и од стране 
хуманитарних иницијатива које се фокусирају на потражњу, 
непосредно дају родитељима робу која им је потребна да 
помогну својој деци. Када научници постану партнери заједница, 
долази до размене знања која обогаћуje обе стране и може да 
доведе до ефикаснијих решења. И власништво и оснаживање 
члановa заједнице даје овим интервенцијама већу шансу за 
стварање промене које опстаје.

Инклузивна и одржива решења 
долазе од локалних људи и њима су
и намењена.

<http://SOWC2015.unicef.org/topics/working-with-communities>

Сарадња са 
заједницама

Пројекат за добробит деце у Кини користи социјалне раднике у заједнициПројекат за добробит деце у Кини користи социјалне раднике у заједници
како би на исплатив и ефикасан начин обухватио сиромашну деце и децукако би на исплатив и ефикасан начин обухватио сиромашну деце и децу
у удаљеним крајевима земље.у удаљеним крајевима земље.
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МОХАМЕД БАНГУРА, млади проналазач, говори о проналаску 
јефтине машина за оштрење ножева за занатлије из своје 
заједнице након што је приметио да се алати који они користе 
редовно троше. Мохамед се ставио у њихову кожу, замишљајући 
како би се осећао да се стално ломе интегрисана кола која су му 
потребна да би следио своју страст за изградњом електронике. 
Он је своју машину развио у блиској сарадњи са занатлијама, и 
видевши да они користе његов готов производ, расла је и његова 
вера у сопствену способност да створи решења.

СТИВ КОЛИНС, ко-оснивач и директор Valid Nutrition, говори 
о свом пионирском развоју метода решавања проблема акутне 
неухрањености у заједници (CMAM) – модел неге који се удаљава 
од традиционалног, скупог модела који има малу покривеност, и 
који подразумева болничке центре терапеутског храњења који 
су спроводиле хуманитарне агенције. Нови модел омогућава да 
се људи лече у својим домовима уз подршку локалних клиника 
и уз коришћење готове медицинске хране. Дајући родитељима 
средства којима могу да се брину о својој деци, CMAM је из корена 
унапредио лечење акутне неухрањености. 

КАРЕН МЕКУР, ванредни професор на Економском факултету 
у Паризу и истраживач на Француском пољопривредном 
универзитету истражује иновативне условне програме преноса 
готовинских средстава који заобилазе традиционални приступ 
понуде, фокусирајући се на пружање услуга, како би се уместо 
тога задовољила потражња на тај начин што се породицама у 
сиромашним и угроженим заједницама обезбеђује готовина у 
замену за промене у исхрани и здравственом понашању. Такве 
иницијативе за социјалну заштиту оспособљавају породице 
да инвестирају у своју децу. И оне делују: ригорозне процене 
случајног узорка су показале да ове иницијативе производе 
одржива побољшања у когнитивном развоју деце. 

ОЛИВИЈЕ НИРУБУГАРА, предавач на Факултету за новинарство и нове медије на 
Универзитету Еразмус у Ротердаму и виши предавач медијске фондације Гласови 
Африке, говори о свом искуству обучавања младих људи у осам афричких земаља 
да користе мобилне телефоне да производе аудиовизуелних извештаје о питањима 
која подривају реализацију дечијих права – од дечијег рада до насиља и недостатка 
приступа квалитетном образовању. Млади новинари показују видео снимке локалним 
администраторима и доносиоцима одлука, изражавајући своју забринутост и покушавају 
да пронађу решења. Гласови Африке их такође уче новинарској етици – нарочито у 
погледу евентуалних ризика за децу приказану у њиховим причама. 

Подстицање средине која промовише примену доказа и транспарентности Подстицање средине која промовише примену доказа и транспарентности 
како би се покренуле промене представља значајан изазов са којим се како би се покренуле промене представља значајан изазов са којим се 
сви ми морамо ухватити у коштац.сви ми морамо ухватити у коштац.

– Стив Колинс– Стив Колинс



16    СТАЊЕ ДЕЦЕ У СВЕТУ 2015: Сажетак

[ВИДЕО] ТЕНДЕКАЈИ КАТСИГА, директор операција 
Deaftronics, је изумео Соларно уво, први слушни апарат 
на батерије на пуњење. Уређај траје 2-3 године и може се 
користити у 80% слушних апарата који се данас продају на 
тржишту. Развијен је да задовољи потребе заједница које 
немају редован приступ електричној енергији; може да се 
пуни соларном енергијом, изворима светла у домаћинству, 
или пуњачем за мобилни телефон. Компанија је обучавала 
друге особе у Бразилу и Јордану да користе ову технологију, 
а производ се продаје у најмање 40 афричких земаља. 
У Зимбабвеу, овај апарат помаже деци која би иначе 
пропустила прилику на образовање због слуха.

ЏЕЈМС РАДНЕР, доцент на Факултету за државну политику 
и управљање, Универзитета у Торонту; КАРЛИ СИЛВЕР, 
потпредседник Targeted Challenges for Grand Challenges 
Канада; и НАТАНИЈЕЛ ФУТ, виши сарадник у Центру за 
развој детета на Универзитету Харвард, пишу о сарадњи 
између научника и заједница да стварају локална решења 
која смањују сиромаштво и унапређују животе деце. Потребна 
нам је иновација да створимо стратегије испоруке које 
одговарају локалним потребама тако што упошљавају знања 
и капацитете свих релевантних актера, од мајки у селима 
до мултинационалних компанија. „Интегрисана иновација” 
ангажују друштвене, научне и пословне иноваторе за боље, 
одрживе и мерљиве резултате.

Када је сунчано Када је сунчано 
време, 17-годишња време, 17-годишња 
Тапива Мтиси воли да Тапива Мтиси воли да 
седи напољу и чита седи напољу и чита 
љубавне романе док љубавне романе док 
чека да се напуни чека да се напуни 
њен (слушни апарат) њен (слушни апарат) 
Соларно уво.Соларно уво.

– Тендекаји Катсига

[ВИДЕО] ПРОЈЕКАТ ДЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ је започет 2010. 
године у пет кинеских провинција са циљем да допре до 
сиромашне деце у удаљеним и руралним подручјима на 
економичан и ефикасан начин. Овај видео следи 8-годишњег 
Папана, који живи са баком и дедом, и Меи Хонгфанг, и 
„босоногог социјалног радника” који је обучен да пружи помоћ 
породицама као што је Папанова. Меи прати како породице 
користе месечне владине субвенције, осигуравајући да их 
неговатељи и старатељи троше како треба.

Приче
Питање како испоручити решења на места Питање како испоручити решења на места 
где су она најпотребнија и како осигурати да где су она најпотребнија и како осигурати да 
она буду прихваћена и примењена на тим она буду прихваћена и примењена на тим 
местима остаје крајње неистражено, што има местима остаје крајње неистражено, што има 
тешке последице за угрожену децу.тешке последице за угрожену децу.

– Џејмс Раднер, Карли Силвер и Натанијел Фут

Обухватити
сву децу

Преиспитивање
структура

Укључивање
младих

Подстицање
креативности

Сарадња са
заједницама

Прилагођавање
решења
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Приче

Колико год да је смисао иновације пробијање граница и ширење 
могућности око нас, толико се тиче и решавања проблема у 
оквиру граница локалног контекста. Иноватори могу да раде 
само са оним што имају – а и у земљама са ниским дохотком и 
заједницама, никад немају довољно. 

Ограничене околности могу инспирисати генијална решења. Где 
због поплављених путева деца не могу да иду у школу, флота 
соларних чамаца може довести школу до њих. Тамо где је пут 
до школе опасан због присуства бомби и шута, СМС поруке могу 
помоћи да деца буду безбедна. Где су због честих нестанака 
струје породице зависне од генератора који троше скупо гориво 
и емитују отровне гасове, урин – који је бесплатан, безбедан и 
одржив – може да буде алтернативно решење. 

Параметри се разликују од земље до земље, и од једне заједнице 
до следеће. Локални иноватори најбоље знају шта је могуће а шта 
није. Од читавог низа фактора зависи које ће решење вероватно 
деловати у одређеном контексту – од друштвених и културних норми 
до карактеристике окружења и инфраструктуре, и нивоа образовања 
и вештина људи. Нешто што чини чуда на једном месту може да 
не делује на неком другом. Колико ће иновација бити ефикасна, 
прихватљива и одржива ће зависити од тога како добро се уклапа 
у живот и окружење деце и заједница које га користе.

Иноватори широм света премошћују јазове 
и изналазе решења скројена да одговоре 
на локалне потребе.

Прилагођавање 
решења
<http://SOWC2015.unicef.org/topics//adapting-solutions>

Архитекта Мохамед Резван је осмислио „плутајуће школе” као начин да се деци Архитекта Мохамед Резван је осмислио „плутајуће школе” као начин да се деци 
у заједницама које су често погођене поплавама обезбеди приступ образовању у заједницама које су често погођене поплавама обезбеди приступ образовању 
током целе године. током целе године. 
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АБИОЛА АКИНДЕЛЕ, 16, ЗАИНАБ БЕЛО, 17, АДЕБОЛА 
ДУРО-АИНА, 16, и ОЛУВАТОИН ФАЛЕКЕ, 17, причају како 
су створили агрегат који троши урин како би обезбедили 
приступачну и сигурну алтернативу за Нигеријце који немају 
приступ поузданом снабдевању енергијом. После почетних 
неуспеха, млади проналазачи су представили генератор 
на Иноваторском сајму Африке 2012. године, где је њихов 
изум доживео велику славу. Од тада су га представили на 
националном и међународном нивоу, освојили награде и сада 
раде за државну владу Лагоса на даљем развоју генератора 
како би био погодан за производњу великих размера. 

ИСАМАР КАРТАХЕНА, 18, препричава како је изумела 
Vibrasor, уређај који су она и њена другарица Катарина 
Фернандез развиле да би помогле људима са оштећеним 
слухом да се безбедно крећу кроз густо насељена подручја. 
Како су и саме особе оштећеног слуха, Исамар и Катарина 
познају из прве руке потешкоће са којима се суочавају 
заједнице глувих у таквим областима. Њихов уређај 
претвара буку у вибрације и светла, а посебно је калибрисан 
да одговори на звук фреквенције сирена аутомобила и 
мотоцикала. Иако их недостатак средстава спречава да се 
покрену од фазе прототипа, оне настављају да спроводе 
истраживања у нади да ће даље развити свој производ. 

БИСМАН ДЕУ, 16, говори о развоју GreenWood-а, грађевинског 
материјала направљеног од нежељеног отпада од пиринча, 
који се често спаљује и тако загађује ваздух и убија инсекте 
који су корисни за пољопривредне културе и чини површински 
слој земљишта делимично неплодним због губитка хранљивих 
материја. GreenWood ствара повољну, водоотпорну иверицу 
која се може користити у јефтином, еколошки одрживом 
простору за становање, као и за израду чврстог школског 
намештаја – помаже да се смањи загађење ваздуха и 
побољша животни стандард на селима стварањем тржишта
за пиринчани отпад. 

ГИНТЕР ФИНК, доцент међународне здравствене економије на 
Универзитету Харвард, и СТЕФАНИ СИМОНС ЗУИЛКОВСКИ, 
доцент за компаративно образовање и међународни развој 
на Државном универзитету Флориде, причају о стварању нове 
метрике за процену дечијег когнитивног развоја у Замбији која 
је прилагођена овој култури. Мотивацију за пројекат су добили 
када су истраживачи схватили да су тестови који су развијени у 
западним земљама бескорисни – просто зато што су тражили 
од деце да одговоре на питања о стварима које никада раније 
нису видели, као што су лабораторијски апарати или иглуи, 
или да обављају њима у потпуности непознате задатке, као 
што је анализа дводимензионалних слика. Нове процене, 
те коришћење предмета и задатака који су познати деци из 
Замбије су произвели прецизније резултате. 

Бисман Деу, 16, је једна Бисман Деу, 16, је једна 
од проналазачица од проналазачица 
GreenWood-а – GreenWood-а – 
заменског материјала заменског материјала 
за дрво који се израђује за дрво који се израђује 
од неупотребљивог од неупотребљивог 
пиринчаног отпада пиринчаног отпада 
и који може да се и који може да се 
користи као грађевински користи као грађевински 
материјал за јефтину материјал за јефтину 
изградњу стамбених изградњу стамбених 
објеката.објеката.

Приче
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НИКОЛА ЈАКОБС, 17, прича како је измислила ЛУМО плочу 
од рефлексивног материјала на коју се штампају кућни бројеви 
који омогућавају особљу хитне помоћи које ради ноћу да лоцира 
одређене куће у неформалним насељима. У развоју свог пројекта, 
Никола је интервјуисала становнике неформалних насеља у Јужној 
Африци и схватила да често чекају неколико сати да дође хитна 
помоћ. Рад са погођеним заједницама, тврди она, је од суштинског 
значаја за стварање културе иновације која може да се преноси са 
једне генерације на другу. 

ДИН КАРЛАН, професор економије на Универзитету Јејл и 
председник Акције иновација за сиромаштво, и НАТАНИЈЕЛ 
ГОЛДБЕРГ, виши директор за политику у Акцији иновација за 
сиромаштво, воде расправу о важности осетљивости на локални 
контекст у програмима који имају за циљ да помогну сиромашнима. 
Исти програм, ако се спроводи у Индији, Пакистану, Хондурасу, 
Етиопији, Гани и Перуу производи драматично различите утицаје 
на потрошњу у домаћинству. Успеси и неуспеси подједнако 
показују вредност експеримената допуњен ригорозном проценом. 
Нови реализатори су научили много од раних усвојитеља и 
инкорпорирају лекције из пилот програма када покушавају да 
скалирају програме са циљем да унапреде животни стандард, 
охрабре људе да штеде, и побољшају добробит за децу у 
дугорочном смислу. 

ЏЕЈКОБ КОРЕНБЛУМ, суоснивач и директор Souktel мобилних 
решења, пише о коришћењу мобилних технологија за стварање 
система за упозоравање деце и родитеља који живе у појасу 
Газе на опасности у близини локалних школа. С обзиром на 
то да је приступ интернету веома непоуздан и не постоји брзи 
интернет, систем се ослања на обичне СМС поруке – што је 
једноставна и широко кориштена технологија која омогућава 
администраторима школа, наставницима и родитељима да брзо и 
ефикасно комуницирају, помажући да ученици буду безбедни током 
ванредних ситуација. 

МОХАМЕД РЕЗВАН, извршни директор и оснивач НВО Shidhulai Swanirvar 
Sangstha, пише о „плутајућим” школама које обезбеђују приступ образовању 
током целе године деци која живе у често плављеном региону у Бангладешу. Како 
9-годишња ученица каже: „Ми похађамо наставу на школским бродовима. Они 
долазе до нас шест дана у недељи, чак и ако пада јака киша и надолази поплава. 
Веома је забавно да тако учимо, ја учим о компјутерима а [мој мали брат] учи о 
рекама, рибама и птицама у нашем селу.” Почевши од једног брода 2002. године, 
Shidhulai сада поседује флоту од 54 плутајућих школа, библиотека, здравствених 
клиника, центара за образовање одраслих, као и соларних радионица за заједнице 
које имају последице након монсуна. Образовање и испоруке обновљиве енергије 
су увек бесплатни за сву децу. 

Прилагођавање решења

Школски чамац прво служи као школски аутобус, и скупља Школски чамац прво служи као школски аутобус, и скупља 
децу са стајалишта на обали реке; потом чамац пристане децу са стајалишта на обали реке; потом чамац пристане 
и почиње школски час.и почиње школски час.

 – Мухамед Резван

Приче



20    СТАЊЕ ДЕЦЕ У СВЕТУ 2015: Сажетак

МАНУШИ НИЛЕШ ШАХ и МИША ПАТЕЛ, 17, измислили су 
„Мисли зелено, ради плаво”, уређај који користи слуз кактуса за 
пречишћавање воде, уместо токсичног алума који је тренутно 
у употреби. Они описују своје путовање младих проналазача, 
наглашавајући улогу наставника и ментора који су их инспирисали 
да крену на дуг и мукотрпан процес експериментисања како би 
урадили све тачно како треба. Следећи кораци? Даља истраживања 
у смислу разраде процеса – а онда се надају имплементацији на 
скали. Шта год да се деси, Миша и Мануши ће увек ценити искуство 
које су стекли у развоју свог пројекта: који их је од бистрих ученика 
природних наука претворио у страствене истраживаче. 

КАТЕРИН ВОНГ, млада проналазачица, је изградила два прототипа 
за бежичне телемедицинске уређаје засноване на раду мобилних 
телефона, стетоскоп који ради уз помоћ блу-тута и електрокардиограф 
који резултате шаље у реалном времену на телефон у виду 
дигитализованих ЕКГ резултата. Она говори о параметрима за 
пројектовање технолошких решења за регионе у свету где су 
електронске новотарије, попут паметних телефона, обично недоступни. 
Иноватори морају да раде са оним чему људи имају приступ – у овом 
случају, то су основне карактеристике телефона. 

Приче

[ВИДЕО] У удаљеном делу Уганде, једноставна иновација 
побољшала је животе деце школског узраста. Где су пре 
девојчице морале да напусте школу да би сакупљале дрва да 
обезбеде енергију за програм оброка у школи, сада енергија 
долази право до њих путем школског тоалета. У подземном 
уређају за производњу биогаса, разградња отпада се одвија 
у вакумираном простору, и на крају производи комбинацију 
метана и угљен диоксида који покреће пећи у кухињи.

Лекари који раде у земљама у развоју Лекари који раде у земљама у развоју 
морају да препознају чињеницу да, да морају да препознају чињеницу да, да 
би се обезбедиле здравствене услуге би се обезбедиле здравствене услуге 
за преосталих 90 посто, односно за за преосталих 90 посто, односно за 
већину оболелих, неопходно је директно већину оболелих, неопходно је директно 
повезати најугроженије пацијенте са повезати најугроженије пацијенте са 
докторима, ма где се они налазили. докторима, ма где се они налазили. 

– Катерин Вонг
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Приче

Када нам је циљ свет у којем свако дете може да оствари своја 
људска права без дискриминације, може ли иновација стварно 
да отклони баријере које толико много деце ускраћују за оно 
што им је потребно за преживљавање и развој? 

Може, али се то неће десити само од себе. По систему по којем 
свет данас функционише, најспектакуларнији иноваторски 
производи, као што су модерне новотарије, медицинска 
средства врхунске технологије и нанотехнологије, служе онима 
чије су основне потребе већ задовољене. 

Неки кажу да ће корист од иновације постепено нестати, али 
ово није неминован исход. Иновација је обично усмерена 
на подручје релативне користи тако да је потребно да више 
труда уложимо да бисмо иновацију довели до оних који су у 
најнеповољнијем положају, било због свог имовинског статуса, 
рода, расе, вере, способности или старости. Преусмерити 
иновацију у циљу постизања веће једнакости и подмирења 
потреба најсиромашнијих захтева свесне напоре. 

Потребан је свестан напор да би се 
иновација преусмерила ка остварењу 
веће правичности и ка потребама 
сиромашних.

<http://SOWC2015.unicef.org/topics/reachingallchildren>

Обухватити сву децу 

Сестре Џан и Џани Пералес живе у Макаретију (Вишенационална држава Боливија), Сестре Џан и Џани Пералес живе у Макаретију (Вишенационална држава Боливија), 
подручју које погађају јаке суше.подручју које погађају јаке суше.
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ШАРОН ДЕТРИК, руководилац међународних програма 
за Африку и Средњи Исток у организацији Defence 
for Children International, говори о иновативној природи 
Комитета за права детета који је преокренуо статус деце 
од пуких објеката права, како других тако и добротворних 
организација, у пуноправне субјекте саме по себи. После 25 
година потребно је још труда, али тренутно Комитет за права 
детета ради на промовисању приступа деце правосуђу, како 
би се осигурало да деца свих земаља поседују правичне, деци 
прилагођене, механизме приступа правним лековима који 
поштују њихова права у случају да су та права прекршена.

БEН РАМАЛИНГАМ, председник фонда Humanitarian 
Innovation, позива развојну заједницу да превазиђе модел 
постепене иновације која прилагођава постојеће пословне 
моделе и да пригрли дисруптивну иновацију која преображава 
везу између хуманитарних организација и корисника помоћи. 
Он тврди да потребе, интереси и заступање крајњих корисника 
треба да буду у средишту иновативних решења за проблеме 
са којима се сусрећу сиромашни и испитује неколико кључних 
подухвата који уводе промене тако што моћ одлучивања дају 
деци, породицама и заједницама. 

ДИЈАНА РАВИЧ, историчарка образовања и професор на 
Универзитету у Њујорку која врши истраживања из области 
образовања, нуди критичку процену две иновације образовне 
политике у Сједињеним државама – стандардизовано 
тестирање и чартер школе – које примењују тржишне 
принципе избора потрошача и конкуренције у циљу 
унапређења квалитета јавног образовања. Међутим, процена 
школског успеха ученика показује да и даље постоји јаз 
у успеху између сиромашне деце и њихових имућнијих 
вршњака. Равич, која је била кључна особа за покретање ових 
иницијатива, тврди да су се оне показале као неуспешне из 
разлога што не нуде решење за основне узроке ових разлика, 
односно, сиромаштво и неједнакост.

СМИТА СРИНИВАС, асистент професор Урбаног планирања и 
директор лабораторије за технолошке промене на Универзитету 
Колумбија, се детаљније бави неким високотехнолошким и 
нискотехнолошким проналасцима као што су вакцине, протетика и 
тоалети, које су обелоданили људи из сиромашних земаља и који 
су њима и намењени. Она тврди да проналасци који су развијени у 
условима оскудице имају већи потенцијал да произведу инклузивна 
решења јер директно одговарају на потребе сиромашних људи у свету, 
а такође одговарају и контексту у којем ти људи живе. 

ЏУДИТ ШУЦ, професор науке, технологије и развоја на Републичком 
универзитету Уругваја разматра како да усклади истраживање и науку 
како бу иновација могла да поспеши једнакост за децу. Она тврди да 
политика иновације треба да се сматра граном социјалне политике, и 
да критеријуми успешности треба да буду базирани не на остварењу 
профита нити на испуњењу захтева имућног дела светске популације, 
него на производњи висококвалитетне јавне робе и услуга које 
одговарају на потребе најсиромашнијих људи на свету. 

Иновација понекад представља дихотомију: Иновација понекад представља дихотомију: 
модерна иновација, заснована нанаучној основи модерна иновација, заснована нанаучној основи 
за имућна тржишта, и домишљата, јефтина за имућна тржишта, и домишљата, јефтина 
иновација за сиромашне заједнице. иновација за сиромашне заједнице. 

– Џудит Шуц

Приче
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ТОМАС ВУДСОН, асистент професор на Универзитету Стоуни 
Брук, нуди увид у то како дифузија технологије може да повећа или 
смањи стопу неједнакости између сиромашних и богатих и између 
разних групација у друштву. Све ово зависи од карактеристика 
технологије, начина на који се она користи, ко добије прилику да је 
користи и како се врши дистрибуција богатства и других користи које 
произилазе из те технологије. Како би технологија деловала у сврху 
постизања једнакости, научници и креатори политика морају да 
развију технологије које су доступне сиромашном делу популације 
и које директно излазе у сусрет потребама угрожене деце, те се 
уклапају у контексте у којима та деца живе.

[ВИДЕО] ДИЈАНА МАРУШИК, шеснаестогодишњакиња из Молдавије воли да израђује 
компјутерске програме. Она је особа са слабим видом због чега јој је тешко да проводи 
доста времена за компјутером. Због тога је развила апликацију која особама са слабим 
видом омогућава да се служе компјутером само путем наредби које издају говором. 
Предвиђа да ће проблем са слабим видом постати све чешћа појава међу младима 
због повећаног коришћења компјутера и интернета те због чињенице да млади људи 
нису заштићени од могућих негативних последица претеране употребе компјутера. 
Жели да њена апликација помогне у спречавању ових проблема.

Обухватити сву децу

[SLIDESHOW]  GIORGI DEMETRASHVILI, 
a psychologist with the First Step Centre 
in Tbilisi, Georgia, 

                         ЂИОРЂИ ДЕМЕТРАШВИЛИ, 
психолог у центру Први корак у Тбилисију у 
Грузији износи запажање да децу са сметњама 
у развоју и инвалидитетом обично не привлаче 
играчке којима су окружене или их користе на 
погрешан начин. Зато је он створио играчке за 
које је користио предмете из домаћинства и 
децу укључио у процес израде играчака како би 
играчке учинио привлачним, интересантним и 
забавним.

[СЛАЈДШОУ]
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Приче

Иновација је више од нових технологија – колико год оне биле 
револуционарне, оне саме по себи неће променити животе 
најсиромашније деце на свету, породица и заједница. Спровести 
иновације у дело значи бавити се законима, инфраструктуром, 
институцијама, културним вредностима, друштвеним нормама, 
тржиштима, новцем и људима – и често значи супротставити се 
постојећем стању. 

Низ иницијатива подржавају иновације које доносе користи за 
најсиромашнију децу и породице. Угледни мислиоци смишљају 
нове подстицаје како би произвођачи лекова развили лечење за 
болести које убијају децу попут туберкулозе, која несразмерно 
погађа људе који не могу да плате високе цене. Развој приступачних 
производа и изузеци од ауторских права се супротстављају 
ограничењима за коришћење интелектуалне својине да би се 
изградио нови систем који промовише сарадњу и прилагођавање 
и шири приступ информацијама и технологијама. Партнерства која 
комбинују техничке капацитете, ресурсе и дистрибутивне мреже 
бизниса са знањем и искуством заједнице у развоју стварају нова 
тржишта усмерена ка потребама недовољно опслужених заједница. 
Синергија између јавног и приватног, глобалног и локалног помаже 
да се повећа утицај локалних иновација и превазиђу препреке које 
спречавају најсиромашнију децу у остваривању њихових права.

Који су практични кораци за 
примену иновације да би се помогло 
најсиромашнијој деци на свету?

Преиспитивање 
структура
<http://SOWC2015.unicef.org/topics/rethinkingstructures>

Деца се играју у близини Амбуланте Китмбиле у држави Оромија у Етиопији.Деца се играју у близини Амбуланте Китмбиле у држави Оромија у Етиопији.
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СЕТ БЕРКЛИ, директор Гавија, Алијансе за вакцине, говори о томе како 
иновативни развој вакцина, финансирање, испорука и производне технологије 
помажу да се имунизација обезбеди за милионе деце о чијим потребама нико 
не брине. Гави, јавно-приватно партнерство, поседује неколико иновативних 
финансијских механизама које користи да би драстично снизио цене вакцина 
против болести које убијају децу као што су упала плућа и ротавирус. Од како 
је лансиран 2000. године, овај пројекат је обезбедио довољно вакцина за 
имунизацију 440 милиона деце, чиме је спречена смрт око 6 милиона људи. 

ЏИМ ФРУХТЕРМАН, оснивач и генерални директор Benetech-а, говори о 
томе шта технологија и закон могу а шта не могу да ураде да би се побољшао 
приступ штампаним садржајима за децу са сметњама у развоју. Ebooks 
упрошћује конверзију текста у приступачне формате, и на тај начин може 
помоћи у смањењу јаза у школском успеху између ученика са и без сметњи у 
развоју и инвалидитетом – али закони о ауторским правима и обавеза плаћања 
тантијема издавачима спречавају сиромашне ученике и школске системе да 
искористе потенцијал ове технологије. 

РЕБЕКА ХАНЛИН, специјалиста за иновације и развој у Секретаријату 
AfricaLics, испитује различите моделе партнерства која обједињују новац 
и знање из јавног и приватног сектора како би се унапредило истраживање 
и размена знања и створили ефикасни механизми доставе и финансирања 
лекова како би и најсиромашнија деца била вакцинисана. Ови напори истичу 
кључну улогу друштвених технологија – аранжмана институција, организација, 
финансирања и капацитета – у помагању да физичке технологије као што су 
вакцине заштите децу од смртоносних болести и оних које за последицу могу 
да имају инвалидитет. 

ВЕЈД ХОКСТЕЛ, шеф операција у Институту за глобалну јавну политику, 
истражује како такви иновативни модели приватно-јавног партнерства, као 
што је маркетинг усмерен на одређену сврху, могу промовисати добробит 
деце. Овај модел је добитна комбинација и за организације за развој, јер може 
пренети њихове поруке широј публици и прикупити новац за њихове циљеве, 
али и за предузећа, чија репутација у јавности расте ако „чине добро”, а у исто 
време и остварују профит од продаје својих основних производа или услуга. 
Одрживост овог приступа ствара висок потенцијал за дугорочно партнерство и, 
што је најважније, за позитивне и трајне резултате за децу. 

МАРИА ОДЕН, професор Праксе биоинжењеринга и директор Лабораторије за 
инжењерски дизајн Ошман на Универзитету Рајс; РЕБЕКА РИЧАРДС-КОРТУМ, 
професор биоинжењеринга и директор Рајсовог Института за глобалне 
технологије у здравству 360°; и ЕЛИЗАБЕТ МОЛИНЕУК, педијатар консултант 
у централној болници Краљица Елизабета на Малавију, описују Јаслице 
будућности, пакет јефтиних здравствених технологија које за циљ имају заштиту живота 
новорођенчади у срединама са недовољно ресурса. Технологије које спашавају људске 
животе, а које су развијене у земљама са високим приходима, и обично су недоступне 
или једноставно не делују у таквим условима – због сурових услова, односно недостатка 
средстава, инфраструктуре и капацитета да се одржавају и поправљају. Да би се 
сачували животи новорођенчади у сиромашнијим срединама, технологије морају бити 
посебно дизајниране да функционишу и поред таквих ограничења. 

Номадска деца чекају да приме вакцине против полија у Мојен Номадска деца чекају да приме вакцине против полија у Мојен 
Шарију, региону у јужном Чаду 2014. године. Овакви путујући Шарију, региону у јужном Чаду 2014. године. Овакви путујући 
народи су често изван домашаја здравствених услуга, и спадају народи су често изван домашаја здравствених услуга, и спадају 
међу најризичније групе за болести које је могуће спречити међу најризичније групе за болести које је могуће спречити 
вакцинама.вакцинама.
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[ВИДЕО]  Једноставан и јефтин уређај – Raspberry Pi 
– шири могућности учења за децу избеглу из Сирије. 
Користећи телевизијски екран, рачунар величине кредитне 
картице, и арапски школски програм који је развила 
Академија Кхан, овај нетрадиционални метод нуди помоћ 
за актере у образовању који раде на испуњавању потреба 
деце у пренатрпаним избегличким логорима. Деци је такође 
дата и могућност да израде програме и игре прко софтвера 
за кодирање који је уграђен у Pi.

ТОМАС ПОГЕ, председник Подстицаја за глобално здравље 
и директор Програма за глобалну правду на Универзитету 
Јејл; НАРМИН ХАЈДЕР, директор Фонда за утицај на 
здравство; и ЗАИН РИЗВИ, истраживач аналитичар у 
Подстицајима за глобално здравље, разговарају о Фонду 
за утицај на здравство, предложени механизам плаћања по 
учинку како би се изменио систем подстицаја за фармацеутске 
компаније, а у смислу задовољења потреба јавног здравља, 
укључујући и развој лекарске неге за занемарене болести – као 
што су облици туберкулозе који су отпорни на лекове – који 
несразмерно погађају сиромашне људе. 

ФЕРНАНДО М. РЕИМЕРС, директор Програма политике 
међународног образовања и Иницијативе за иновацију 
глобалног образовања на Универзитету Харвард, пише о новим 
могућностима за иновације у образовању. У ери глобализације, 
иновација у образовању је постала „глокална”, јер више није ни 
чисто локална нити глобална, и ослања се на глобално искуству 
и локалну праксу. Унапређење мрежа и стручних заједница за 
едукацију поспешује пренос иновативних пракси у различите 
контексте, како би се убрзала образовна инклузија. 

РОБЕРТ ВАЈС, аналитичар пословног развоја, и КРИСТА 
ДОНАЛДСОН, директор D-REV-а разговарају о пословним 
моделима ове компаније усмереним на кориснике и тржишта 
који омогућавају компанији да развије и испоручи иновативне, 
јефтине, квалитетне производе осмишљене да унапреде животе 
људи који живе са мање од 4 америчка долара дневно на 
глобалном југу. Ове иновације имају реалан, мерљив утицај: 
од како је ушао на тржиште 2012. године, D-REV-ов уређај за 
фототерапију који ради на ЛЕД светло и који је дизајниран 
да задовољи специфичне потребе окружних болница у 
сиромашним земљама – је излечио 26.630 новорођенчади 
рођених са жутицом (до октобра 2014. године) од Индије 
до подсахарскe Африке, а која иначе не би добила никакво 
ефикасно лечење. Следећи изазов: Скупити ресурсе за 
скалирање таквих иновација, како би се максимално увећало 
њихово дејство и помогло да што више деце остане здраво. 

[ВИДЕО] У Судану, иновативна решења су неопходна да 
би се за угрожену и другу децу обезбедио ваншколски 
приступ квалитетном образовању. У овом видео снимку 
представљен је нови софтвер и игра која омогућава деци 
која не похађају школу да ухвате корак са својим школским 
програмом употребом јефтиних таблет рачунара. Уз помоћ 
фацилитатора заједнице, до 1.800 деце ће добити бежични 
приступ садржајима електронског учења погодног за дечији 
узраст преко централног сервера који је постављен у центру 
три удаљена села. Ученици ће добити помоћ за коришћење 
својих бежичних уређаја како би приступили материјалима 
за учење (укључујући задатке, тестове, слике, итд.) или 
послали и користили материјале које ће делити са својим 
вршњацима или фацилитаторима.
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Извештај Стање деце у свету 2015: Замислимо нову будућност:
Иновација за свако дете се налази на <http://sowc2015.unicef.org>

Широм света, развија се револуција иновације за децу – често
на местима на којима бисмо најмање то очекивали – а све више
је предводе млади људи.

Подстакнути креативношћу, повезивањем и сарадњом, појављују 
се нови начини решавања проблема – у студијима за технолошки 
дизајн и универзитетским лабораторијама, у организацијама за 
развој и корпорацијама, али и у кухињама и месним заједницама.

Поводом обележавања 25. годишњице Конвенције о правима 
детета, ово издање Стања деце у свету истиче рад изузетних 
младих иноватора који већ замишљају нову будућност
– и позивају свет да се придружи овом растућем покрету
за унапређење права сваког детета.

#EVERYchild


