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Prezentacja 

20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw 
Dziecka

Prawa dziecka



Idea Międzynarodowego Dnia 
Praw Dziecka z UNICEF

• 20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień 
Praw Dziecka – wyjątkowy dzień w roku, podczas 
którego oczy wszystkich skierowane są na dzieci i 
ich prawa.

• Ten rok jest szczególny. Trudny dla nas wszystkich, 
ale szczególnie trudny dla dzieci w miejscu, w 
którym jeszcze przed epidemią koronawirusa, 
sytuacja była tragiczna. Takim miejscem jest Jemen, 
kraj w którym od 5 lat toczy się wojna.

• Dzieci w Jemenie doświadczają wielu problemów: 
braku dostępu do czystej wody, pełnowartościowej 
żywności, czy właściwej opieki medycznej. Aż 2 
miliony dzieci w tym kraju nie chodzi do szkoły. 
Wiele dzieci cierpi z powodu głodu, każdego dnia 
walcząc o przetrwanie. Wojna to jedyna 
rzeczywistość jaką znają. Codzienność, w której 
funkcjonują, nie daje im szansy na szczęśliwe 
dzieciństwo.



20 listopada

Dzieciaki w naszym kraju są przyzwyczajone, 
żeby świętować 1 czerwca. Tymczasem 20 
listopada też mają ku temu okazję. 
Powszechny Dzień Dziecka nazywany jest 
także Dniem Praw Dziecka. Jest obchodzony 
w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw 
Dziecka w 1959 r. oraz Konwencji o Prawach 
Dziecka w 1989 r. Choć dzieciaki swój 
szczególny dzień mają 1 czerwca, Polska 
jako członek Światowej Organizacji Narodów 
Zjednoczonych pragnie propagować datę 20 
listopada, jako Międzynarodowy Dzień Praw 
Dziecka, by przypomnieć, że każde dziecko 
to Mały Człowiek, posiadający swoje prawa.



Co to są prawa dziecka?

Każdy człowiek ma swoje prawa, normy, które go 
chronią i pozwalają funkcjonować w 
społeczeństwie, państwie. 
Prawa mamy również my - dzieci, młodzież czyli 
wszyscy, którzy nie ukończyli 18 roku życia.
Nie jesteśmy własnością Rodziców. 
Jesteśmy młodymi ludźmi, którzy oczekują 
szacunku i godnego traktowania przez Dorosłych. 
Czasami Doroślinie zdają sobie z tego sprawy lub 
po prostu zapominają, że my też jesteśmy ludźmi, 
że czujemy i bardzo łatwo nas jest skrzywdzić, 
zranić. 
Aby uniknąć podobnych sytuacji niezbędna jest 
znajomość własnych praw, praw dziecka, które 
pozwolą nam godnie i z szacunkiem żyć.



Prawa dziecka

Przedstawiam wybrane prawa dziecka, które
udało mi się wyszukać w pomocach
naukowych oraz Wikipedii.

Czasami Dorośli zapominają o nich lub nie
traktują ich poważnie.
Warto jest zapoznać się i znać swoje prawa,
choćby nawet dlatego żeby przypomnieć o
nich Rodzicom, Nauczycielom.
Przecież Świat nie należy tylko do
Dorosłych! My dzieci, młodzież też mamy
swoje prawa i chcielibyśmy żeby były one
respektowane!!!



Prawa dziecka

Wszystkie dzieci, młodzież do 18 roku życia mają prawo do:
- wypowiedzi własnego zdania w ważnych dla nich 
sprawach, w których dorośli powinni ich wysłuchać,
- szanowania ich godności i prywatności np. respektowania 
prywatności korespondencji,
- życia beż przemocy i poniżania,
- ochrony przed złym traktowaniem i krzywdzeniem 
fizycznym oraz psychicznym,
- życia i prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego i 
umysłowego,
- miłości i wychowania przez oboje rodziców, także gdy 
rodzice nie mieszkają razem,
- nauki, wypoczynku i pełnej opieki medycznej,
- aby wszystkie sprawy w sądach i urzędach, dotyczące 
dzieci, uwzględniały najpierw ich dobro, a potem interesy 
dorosłych.



Komitet Ochrony Praw 
Dziecka

Prawa dziecka, Wasze prawa do godnego życia powinny być 
przestrzegane w domu, szkole, na ulicy - wszędzie.
Jeżeli są one łamane powinniście się zwrócić do 
odpowiednich osób - kogoś z rodziny, pedagoga czy lekarza.
Jeżeli chcecie pozostać anonimowi to możecie zadzwonić lub 
napisać do Komitetu Ochrony Praw Dziecka - specjalnej 
instytucji, która pomaga dzieciom.

• Komitet Ochrony Praw Dziecka

ul. Oleandrów 6, III piętro
00-629 Warszawa

Nr telefonu: 22 6269419
E-mail: kopd@kopd.pl

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-
17:00

mailto:kopd@kopd.pl


Konwencja Praw 
Dziecka

Konwencja o prawach dziecka jest międzynarodową umową, 
która zawiera zbiór praw. 
Państwo, które ją podpisze jest zobowiązane do przestrzegania 
zawartych w niej praw. 
Zawiera 41 artykułów zawierających: prawa osobiste, socjalne, 
polityczne i tzw. prawa specjalne dotyczące dzieci mniejszości 
narodowych, sierot, chorych, kalekich itd.
Historia legalizacji praw dziecka jest krótka. 
1924 rok - pierwszy zapis praw dziecka w Deklaracji 
Genewskiej. 
1989 rok - pierwszy pełny katalog praw zapisany w Konwencji o 
Prawach Dziecka przygotowanej przez ONZ.1991 rok - w Polsce 
zaczęła obowiązywać Konwencja Praw Dziecka.



Dziękuję za 
uwagę


