


Święto to upamiętnia także uchwalenie Deklaracji
Praw Dziecka w 1959 roku. To dokumenty, których celem jest
zapewnienie jak najlepszej ochrony i opieki najmłodszym.

Data ta upamiętnia 
podpisanie 

najważniejszego 
dokumentu 

gwarantującego prawa 
wszystkim dzieciom –
Konwencji o prawach 

dziecka.



Rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, dokumentu
który w 1989 roku przyjęła Organizacja Narodów Zjednoczonych, to radosny
dzień, ale z poważnym przesłaniem. To wspaniała okazja, aby przypomnieć
wszystkim, czym są prawa dziecka i że obowiązkiem nas wszystkich jest ich
respektowanie. To także okazja, aby zwrócić uwagę społeczeństwa na trudną
sytuację dzieci w różnych zakątkach świata, gdzie prawa są drastycznie
łamane, bądź nie są przestrzegane.



W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła
uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich
prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju.
Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi
niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego
uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Rolą
dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale
także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie dzieci.
UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne
projekty, których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka.



Obchody tego dnia, mają być impulsem do podejmowania
aktywności w zakresie upowszechniania praw dziecka, zarówno wśród
najmłodszych obywateli jak i dorosłych. Szczególną uwagę poświęca się
informowaniu dzieci i młodzieży, o tym jakie prawa im przysługują oraz
do kogo mogą się zwrócić jeśli są łamane. Podkreśla się także ogromną
rolę dorosłych, którzy powinni stać na straży tych praw, respektować je
i podejmować działania mające na celu ich ochronę.



800 12 12 12
Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka
To telefon skierowany do wszystkich dzieci, które potrzebują pomocy. Jeśli zadzwonisz pod 
ten numer, będziesz mógł/mogła porozmawiać ze specjalistą, który postara Ci się 
pomóc. Numer działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15-16:15*. Jeśli zadzwonisz 
po tej godzinie lub w nocy, możesz przedstawić swój problem i pozostawić numer telefonu, 
a następnego dnia na pewno ktoś do Ciebie oddzwoni. Możesz skontaktować się także za 
pośrednictwem strony internetowej Rzecznika Praw Dziecka www.brpd.gov.pl ale 
odpowiedź zajmie wtedy więcej czasu. Od kwietnia 2020 roku rozszerzono działalność 
telefonicznej linii interwencyjnej. Wszystkie osoby – uczniowie, rodzice, nauczyciele czy 
władze lokalne – uzyskają pomoc prawną i wyjaśnienia dotyczące treści, które mogą być 
nauczane w polskich szkołach.
116 111
Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
Jeżeli czujesz się krzywdzony i potrzebujesz pomocy – możesz zadzwonić pod numer 116 111. 
Specjaliści porozmawiają z Tobą o każdym trudnym problemie i udzielą Ci pomocy. Telefon 
działa 7 dni w tygodniu całodobowo*. Możesz także zarejestrować się na 
stronie www.116111.pl i napisać wiadomość.

Gdzie można szukać pomocy?

https://brpd.gov.pl/
https://116111.pl/


800 080 222
Całodobowa, bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz 
nauczycieli
Jeśli czujesz się przygnębiony, masz problemy w szkole lub w domu lub jesteś ofiarą 
przemocy, czekają na Ciebie specjaliści. To doświadczeni pracownicy Fundacji ITAKA -
Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych: psychologowie, pedagodzy i prawnicy. 
Konsultanci odpowiedzą na twoje pytania, doradzą, co możesz zrobić w swojej sytuacji. 
Możesz skontaktować się także przez stronę: www.liniadzieciom.pl.
801 120 002
Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”
To numer, pod który mogą dzwonić ofiary przemocy w rodzinie, a także osoby, które 
usłyszały o takiej przemocy lub są jej świadkami. Konsultacje prowadzone są 
telefonicznie lub mailowo:niebieskalinia@niebieskalinia.info Kontaktując się z 
„Niebieską Linią” uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o 
możliwościach uzyskania pomocy najbliżej Twojego miejsca zamieszkania.

http://www.liniadzieciom.pl/
mailto:niebieskalinia@niebieskalinia.info


Janusz Korczak już blisko sto lat temu napisał Nie ma dzieci – są
ludzie oraz Dziecko – już mieszkaniec, obywatel i już człowiek. Nie dopiero
będzie, a już. […]. Lata dziecięce – to życie rzeczywiste, nie zapowiedź.
Choć wiele się zmieniło w Polsce w podejściu do dzieci przez ostatnie sto lat, to
wciąż prawa dziecka nie są w pełni respektowane, a wiele osób uzależnia
respektowanie praw od wypełniania przez dzieci obowiązków. Wciąż pokutuje
przekonanie, że dzieci nie są jeszcze pełnoprawnymi ludźmi i dlatego prawa
człowieka im w pełnie nie przynależą. Jest wprost przeciwnie!



Obowiązkiem nas dorosłych jest dążenie do tego, by prawa te były
respektowane zarówno na naszym podwórku, jak i w najdalszych
zakątkach Ziemi. Dzisiaj, na pamiątkę uchwalenia Konwencji o Prawach
Dziecka obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, a także
ustanowiony przez Sejm RP Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.



Dowiedz się więcej:
Pełną treść konwencji o prawach dziecka możesz przeczytać na stronie 
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19911200526/O/D19910526.pdf
Przystępnie opracowany skrót konwencji znajdziesz na stronie Mądrzy Rodzice
Więcej o Dniu Praw Dziecka możesz przeczytać na stronie spesalvi.pl
Zajrzyj też na stronę https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rzecznik-praw-dziecka

Pedagog szkolny 
mgr Anna Kullman

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19911200526/O/D19910526.pdf
http://madrzy-rodzice.pl/2015/11/dzien-praw-dziecka/
http://spesalvi.pl/2015/11/prawa-czlowieka-zaczynaja-sie-od-praw-dziecka/

