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Dzieckiem jest każda osoba, która nie ukończyła 18 lat.
(artykuł 1)

Materiały informacyjne zrealizowane w ramach projektu "Misja-miasto. Dzieci mają głos"  Stowarzyszenia dO!Pmina Lab z dotacji programu
Program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Konwencja o Prawach Dziecka
(wybrane artykuły opracowane na podstawie S.Buregren "Mała książka o demokracji", s.36-39)

Wszystkie dzieci mają takie same prawa bez względu na
pochodzenie, rasę, płeć, język, status materialny i wyznanie.

Żadne dziecko nie może być dyskryminowane. (artykuł 2)

Każde dziecko ma niezbywalne prawo do życia i
rozwoju. (artykuł 6)

Każde dziecko ma prawo do imienia i obywatelstwa,
poznania swoich rodziców i objęcia opieką rodzicielską.

(artykuł 7)

Każde dziecko ma prawo do kształtowania i wyrażania
własnych poglądów oraz wypowiadania się 

w postępowaniach sądowych. Każde dziecko ma prawo
 do swobody myśli, sumienia i wyznania. (artykuł 12-15)

Każde dziecko ma prawo do ochrony przed przemocą
fizyczną bądź psychiczną krzywdą lub zaniedbaniem bądź

złym traktowaniem lub wyzyskiem i wykorzystaniem.
(artykuł 19)

www.szkolajestnasza.pl

https://www.facebook.com/Dopamina-Lab-432853420857478/?__cft__[0]=AZWZFbNvJiu78_FVBRjmt3DhnwG6Ao05egYm8m38ddV1moiiNiA-ymWh4loLoNEoCxdSfJ0nKzn7UTqGDv8T864V5uQi8jWHG7FXHVxo3UwxsZ8bjkZufvsX71EcGeuaueWZTYuTZMFjtdUsDtR_UBLtZ794sfY4sCXGrk8GY6IZLin-Dp12V36ti9Zn8p6rcTg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/funduszaktywniobywatele/?__cft__[0]=AZWZFbNvJiu78_FVBRjmt3DhnwG6Ao05egYm8m38ddV1moiiNiA-ymWh4loLoNEoCxdSfJ0nKzn7UTqGDv8T864V5uQi8jWHG7FXHVxo3UwxsZ8bjkZufvsX71EcGeuaueWZTYuTZMFjtdUsDtR_UBLtZ794sfY4sCXGrk8GY6IZLin-Dp12V36ti9Zn8p6rcTg&__tn__=kK-R
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Materiały informacyjne zrealizowane w ramach projektu "Misja-miasto. Dzieci mają głos"  Stowarzyszenia dO!Pmina Lab z dotacji programu
Program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Konwencja o Prawach Dziecka
(wybrane artykuły opracowane na podstawie S.Buregren "Mała książka o demokracji", s.36-39)

Każde dziecko ma prawo do nauki. Nauka powinna
przygotowywać dziecko do życia, rozwijać szacunek dla

praw człowieka u=i wychowywać w duchu tolerancji,
 pokoju i przyjaźni. (artykuł 28-29)

Każde dziecko ma prawo do zabawy, wypoczynku i
czasu wolnego. (artykuł 31)

Państwo jest zobowiązane do informowania dzieci o ich
prawach. (artykuł 42)

Państwo zobowiązane jest do zapewnienia każdemu
dziecku najwyższego poziomu ochrony zdrowia oraz

rehabilitacji zdrowotnej. (artykuł 24)

Każdemu dziecku psychicznie lub fizycznie
niepełnosprawnemu państwo powinno zapewnić życie

 w warunkach gwarantujących godność umożliwiających
osiąganie należności oraz ułatwiających aktywne
uczestnictwo w życiu społeczeństwa. (artykuł 23)

https://brpd.gov.pl/konwencja-o-prawach-dziecka/ - pełna treść dokumentu 
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