
PRAWA DZIECKA



HISTORIA PRAW DZIECKA

Historia praw dziecka nie jest zbyt długa bowiem dopiero naHistoria praw dziecka nie jest zbyt długa bowiem dopiero na
przełomie XVIII i XIX wieku w świadomości ludzi ukształtowało
się przekonanie, że dziecko potrzebuje specjalnej opieki
i ochrony.

Na początku XX wieku zaczęto myśleć o dziecku jako odrębnej
istocie, a o dzieciństwie, jak okresie, który rządzi się swoimi
prawami.

W 1913 roku odbył się I Międzynarodowy Kongres Opieki nad
Dzieckiem, a w 1920 roku powstał Międzynarodowy Związek
Pomocy Dzieciom, który organizował pomoc dzieciomPomocy Dzieciom, który organizował pomoc dzieciom
dotkniętych wojną.

W 1923 roku związek ten uchwalił dokument zwany Deklaracją
Praw Dziecka.

Rok 1959 przyniósł Deklarację Praw Dziecka ONZ (Organizacja
Narodów Zjednoczonych), poszerzającą katalog praw dzieci.
W roku 1989 ONZ uchwaliła Konwencję o Prawach Dziecka.



Podstawowe założenia Konwencji to:

„dziecko jest samodzielnym podmiotem. Ze względu na
swoją niedojrzałości psychiczną i fizyczną wymaga
szczególnej opieki i ochrony prawnej”,szczególnej opieki i ochrony prawnej”,

„dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego
tożsamości, godności, prywatności”,

„rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania
dziecka”,

„państwo ma wspierać rodzinę, a nie wyręczać ją w jej
funkcjach”.

Konwencja oparta jest na 3 głównych zasadach:Konwencja oparta jest na 3 głównych zasadach:

☺ niedyskryminacji,

☺ poszanowaniu godności dziecka,

☺ kierowaniu się w każdej sprawie dobrem dziecka.



KATALOG PRAW W KONWENCJI OBEJMUJE: KATALOG PRAW W KONWENCJI OBEJMUJE: 

Prawa i wolności osobiste: 

☺ prawo do życia i rozwoju,

☺ prawo do identyczności (dorośli powinni dziecko szanować, 
dawać mu wolność; dziecko ma również prawo do godności 
i nietykalności),

☺ prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania

☺ prawo do wyrażania własnych poglądów,

☺ prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, ☺ prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, 
wyzysku, nadużyć seksualnych i wszelkiego okrucieństwa.



Prawa socjalne:

☺ prawo do ochrony zdrowia,

☺ prawo do wypoczynku i czasu wolnego.

Prawa kulturalne:

☺ prawo do korzystania z dóbr kultury,

☺ prawo do informacji 

☺ prawo do znajomości swoich praw. 

Prawa polityczne (publiczne):

☺ prawo do posiadania obywatelstwa

☺ prawo do udziału w organizacjach, stowarzyszeniach itp.

Konwencję o Prawach Dziecka w wersji przyjaznej dzieciom możecie pobrać ze strony:

https://www.unicef.pl/Wspolpraca-ze-szkolami/Materialy-dydaktyczne/Prawa-dziecka



W Polsce do ochrony praw niepełnoletnich został powołany Rzecznik Praw Dziecka
(ustawą z dnia 6 stycznia 2000 r.) Zgodnie z tym aktem prawnym rzecznik stoi na

straży przestrzegania konwencji, a w szczególności prawa dziecka do życia

i ochrony zdrowia - chroni dziecko przed przejawami przemocy i okrucieństwem.

Proponuje też zapisy i ustawy, które pomagałyby w przestrzeganiu praw dziecka.Proponuje też zapisy i ustawy, które pomagałyby w przestrzeganiu praw dziecka.

Każde dziecko może napisać lub zadzwonić do Biura Rzecznika i zapytać o swoje

prawa, zgłaszać swoje uwagi oraz spostrzeżenia.

Ochroną praw dziecka zajmują się także określone organizacje, np. Towarzystwo

Przyjaciół Dzieci, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Helsińska Fundacja Praw

Człowieka, Fundacja Dzieci Niczyje .



PRAWA DZIECKA 

na podstawie Konwencji o Prawach Dziecka 
Marcin Brychczyński

Niech się wreszcie każdy dowie
i rozpowie w świecie całym,
że dziecko to także człowiek,
tyle, że jeszcze mały.

Dlatego ludzie uczeni,
którym za to należą się brawa,
chcąc wielu dzieci los odmienić
stworzyli dla Was mądre prawa.
chcąc wielu dzieci los odmienić
stworzyli dla Was mądre prawa.
Więc je, na co dzień i od święta
spróbujcie dobrze zapamiętać.



Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,
a szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.
(artykuł 33,34 i 36 Konwencji o Prawach Dziecka)

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi.
I mam prawo wybierać, z kim się będę bawić.
(artykuł 13,15,16 i 17 Konwencji o Prawach Dziecka)



Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywaćNikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać
i każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.
(artykuł 19,28,34,36 i 37 Konwencji o Prawach Dziecka)

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,
nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.
(artykuł 9 i 10 Konwencji o Prawach Dziecka)



Nikt nie może moich listów czytać bez pytania.
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.
(artykuł 16 Konwencji o Prawach Dziecka)

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,
a gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.
(artykuł 2,3,4,22,23, i 30 Konwencji o Prawach Dziecka)



Tak się tu w wiersze poukładały prawa dziecka na całym świecie,
byście w potrzebie z nich korzystały najlepiej jak umiecie.
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