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OGÓLNOPOLSKI
DZIEŃ PRAW DZIECKA

Co to są prawa dziecka?
Janusz Korczak powiedział kiedyś „nie ma dzieci są
ludzie”. I to jest prawda. „Dziecko to także człowiek tylko,
że jeszcze mały...”. Przecież każdy dorosły kiedyś również
był dzieckiem. Tak więc, podobnie jak każdy dorosły,
dziecko jest właścicielem pewnych praw i wolności.
Nazywają się one prawami człowieka.
Źródłem tych praw jest godność człowieka, zwana również
człowieczeństwem.

Marcin Brykczyński – O prawach dziecka

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.
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.
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.
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Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać,
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.
Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.
Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.
Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.
Tak się tu w wiersze poukładały
Prawa dla dzieci na całym świecie,
Byście w potrzebie z nich korzystały
Najlepiej, jak umiecie.

Prawa osobiste umożliwiające Twój rozwój:
PRAWO DO SWOBODY MYŚLI I WYZNANIA: Twoi rodzice lub
opiekunowie mają prawo ukierunkowywać Cię i wychowywać
zgodnie ze swoimi zasadami, tłumaczyć Ci świat, pokazywać
i go objaśniać. Nie znaczy to jednak, że musisz myśleć tak jak
oni, choć warto się zastanawiać nad tym, co mówią i co chcą Ci
przekazać. Pamiętaj, że Twoi rodzice też mają prawo do swoich
przekonań i myśli, a więc także Ty nie możesz narzucać im
swojego sposobu myślenia. Swoboda wyrażania swoich
przekonań i wyznawanej religii jest ograniczona w przypadku,
gdy narusza porządek publiczny, zdrowie lub moralność
społeczną, a także prawa i wolności innych osób
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PRAWO DO PRYWATNOŚCI I ZACHOWANIA
TAJEMNIC: Nikt nie ma prawa ingerować w Twoje
życie prywatne czy domowe i korespondencję,
chyba że robi to dla Twojego dobra lub
bezpieczeństwa. Wiąże się z tym także
zobowiązanie
do
zachowywania
tajemnicy.
Z tajemnicami jednak jest tak, że jeśli coś Cię
niepokoi, związane jest z zagrożeniem lub
nadużyciem, podziel się tym z osobą, której ufasz,
lub skorzystaj z anonimowego Telefonu Zaufania
dla Dzieci i Młodzieży 116 111. Prawo też chroni
Twój honor i reputację – to także ochrona Twojego
wizerunku. Jeśli więc nie chcesz mieć zdjęć na
profilu Twojego rodzica czy koleżanki – masz prawo
im o tym powiedzieć i oni powinni to uszanować

PRAWO DO WOLNOŚCI OD PRZEMOCY: Nikt nie ma prawa
stosować wobec Ciebie jakiejkolwiek formy przemocy. Masz
prawo do ochrony przed przemocą fizyczną, psychiczną,
emocjonalną, seksualną i ekonomiczną. Pamiętaj więc, że
zarówno bicie, hejt, poniżanie, szantaż emocjonalny czy
zaniedbywanie to przemoc, przed którą powinnaś/-eś być
chroniona/-y.. Twoim prawem jest też ochrona przed
wykorzystywaniem seksualnym, a więc jakimkolwiek dotykiem,
którego sobie nie życzysz, nakłanianiem czy zmuszaniem do
kontaktów seksualnych.

Prawa socjalne które są obowiązkami państwa i dorosłych do stworzenia
odpowiednich warunków do Twojego rozwoju umysłowego i fizycznego
PRAWO DO OCHRONY ZDROWIA: Twoje prawo do
ochrony zdrowia oznacza, że państwo powinno
zapewnić Ci dostęp do jak najlepszej opieki
zdrowotnej i umożliwić Twoje leczenie czy
rehabilitację, kiedy są konieczne. Twoim prawem jest
także zdobywanie wiedzy o profilaktyce zdrowotnej,
a więc wszelkich działaniach, które pomagają Ci
zachować zdrowie, prawidłowo się rozwijać i mieć
świadomość różnych zagrożeń oraz tego, jak można
ich uniknąć – np. dbając o higienę, poszerzając
wiedzę o szczepieniach, budując zdrowe nawyki
żywieniowe.

PRAWO DO GODZIWYCH WARUNKÓW SOCJALNYCH:
Twoje prawo do życia w warunkach zapewniających Ci
właściwy rozwój fizyczny i psychiczny to jednocześnie
obowiązek rodziców, którzy w razie potrzeby powinni być
wspierani przez państwo, jeśli Wasza rodzina znajduje się
w trudnej sytuacji życiowej. Pamiętaj jednak, że to nie
oznacza, że godne życie jest wtedy, kiedy ma się nowy
telefon i najnowsze ubrania. Na godziwy poziom życia
składają się np. warunki dobre dla Twojego zdrowia
i rozwoju, ale też właściwa opieka rodzicielska, dostęp do
dóbr kultury i informacji.

PRAWO DO WYPOCZYNKU I CZASU WOLNEGO:
Tak! Masz prawo do odpoczywania, uczestniczenia w zabawach
i zajęciach rekreacyjnych. W ramach dbania o realizację tego
prawa rodzice także pilnują Twojego czasu snu, bo także o taki
wypoczynek chodzi. Pamiętaj jednak, że to prawo nie znosi
Twoich obowiązków i najlepiej ustalać z rodzicami to, jak dzielisz
czas poza szkołą między odpoczynek i zabawy a obowiązki.

Prawa kulturalne wspierają kształtowanie się Twojej tożsamości i rozwój osobowy

PRAWO DO NAUKI: Nauczanie na poziomie podstawowym
powinno być obowiązkowe i bezpłatne dla wszystkich dzieci
– tak na szczęście już jest w Polsce. Masz prawo do takiej
jakości edukacji, żeby umożliwiała w jak najpełniejszym
zakresie rozwój Twojej osobowości, talentów oraz zdolności
umysłowych i fizycznych. Edukacja powinna przygotować
Cię do życia w wolnym społeczeństwie, w duchu
zrozumienia, pokoju, tolerancji, równości płci oraz przyjaźni
pomiędzy wszystkimi narodami, grupami etnicznymi,
narodowymi i religijnymi, a także wykształcić powinna
w Tobie poszanowanie środowiska naturalnego!

PRAWO DO KORZYSTANIA Z DÓBR
KULTURY:
Masz
prawo
uczestniczyć
w wydarzeniach kulturalnych i artystycznych,
poznawać kulturę i jej znaczenie, stosownie do
Twojego wieku. Państwo powinno dbać
o to, żeby zarówno w mediach publicznych, jak
i instytucjach kultury dostępna była specjalna
oferta kulturalna dla dzieci w różnym wieku.

PRAWO DO INFORMACJI: Masz prawo do każdej
informacji, której potrzebujesz, ale dostosowanej
do Twojego wieku – to już rola rodziców,
nauczycieli i innych dorosłych, aby odpowiadając
na Twoje pytania, starali się dopasować
odpowiedzi do Twojego wieku i dojrzałości. Nie
wszystkie informacje są dla Ciebie od razu
dostępne i zrozumiałe. Dzieje się tak ze względu
na to, że wymagają one odpowiedniej wiedzy
i znajomości różnych norm. Bez tego różne terminy
naukowe i odniesienia do sytuacji mogą Ci raczej
zaciemnić niż objaśnić jakąś kwestię

PRAWO DO ZNAJOMOŚCI SWOICH PRAW:
Państwo powinno zadbać o to, abyś znał/-a swoje
prawa, oraz o to, aby znali je dorośli. Masz prawo
oczekiwać, że inni też wiedzą, że jest taki kodeks jak
Konwencja o Prawach Dziecka, i że znają jego
artykuły. Możesz też sam/-a mówić o Konwencji
innym. Wymieniaj się więc tymi informacjami ze
wszystkimi znajomymi i rodziną!
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