
 

 

KARTA  PRAW WYCHOWANKA DOMU DZIECKA  

W TURAWIE 

 

opracowana na podstawie 

Konwencji o Prawach Dziecka 

przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych  

dnia 20 listopada 1989 r. [Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526] 

i ratyfikowanej przez Polskę 30 września 1991 r.  

z zastrzeżeniami oraz deklaracjami interpretacyjnymi. 

 
1. Respektowanie i gwarantowanie praw konwencji dziecka, jego ochrony 

bez jakiejkolwiek  dyskryminacji niezależnie od rasy, koloru skory, płci, 

języka, religii, poglądów politycznych, statusu majątkowego, 

niepełnosprawności. 

2.  Zabezpieczenie interesów praw dziecka przy współpracy publicznych                            

i prywatnych instytucji opieki społecznej, sadów, władz 

administracyjnych i ciał ustawodawczych. 

3. Dostosowanie się do norm ustanowionych przez kompetentne władze. 

4.  Poszanowanie praw i obowiązków rodziców i dalszej rodziny, opiekunów 

prawnych  i innych osób prawnie odpowiedzialnych za dziecko. 

5. Zapewnienie godnych warunków rozwoju i życia dziecka 

6. Podejmowanie działań mających na celu poszanowanie praw dziecka,                       

jego tożsamości, obywatelstwa, nazwiska, stosunków rodzinnych.  

7.  Poszanowanie praw dziecka odseparowanego od jednego lub dwojga 

rodziców przebywających w Polsce lub poza jej granicami do 

utrzymywania regularnych stosunków osobistych i bezpośrednich 

kontaktów  za wyjątkiem przypadków, gdy jest to sprzeczne z najlepiej 

pojętym interesem dziecka. 

8. Poszanowanie prawa dziecka do swobodnego wyrażania własnych 

poglądów i  myśli. 



9. Poszanowanie prawa dziecka do swobodnego wyznawania swojej wiary. 

10. Zapewnienie dziecku dostępu do informacji oraz środków masowego 

przekazu radia, telewizji, Internetu.  

11. Ochrona dziecka przed wszelkimi formami przemocy, wyzyskiem i złym 

traktowaniem. 

12. Kierowanie się dobrem dziecka w przypadku możliwości zaadaptowania                             

go do innej rodziny.  

13. Zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu godnego, normalnego życia                               

w warunkach ułatwiających mu funkcjonowanie w społeczeństwie. 

14. Zapewnienie dziecku ochrony zdrowia, ubezpieczeń społecznych 

  i socjalnych. 

15. Zapewnienie dziecku prawa do  nauki, kierowanie się zasadą równych 

szans.  

16. Zapewnienie dziecku prawa do wypoczynku, rekreacji, czasu wolnego.  

17. Zapewnienie dziecku prawa do uczestnictwa w zabawach i zajęciach 

rekreacyjnych oraz nieskrępowanego uczestnictwa w życiu kulturalnym                          

i artystycznym.  

18. Ochrona dziecka przed używaniem, środków narkotycznych 

  i psychotropowych  oraz handlu nimi. 

19. Ochrona dziecka przed wszelkimi formami wyzysku seksualnego 

  i nadużyciami seksualnymi. 
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