D Ě T S K Á

P R Á V A

INFORMAČNÍ MATERIÁL PRO DĚTI V ZDVOP Šneček

Mám právo na respektování svých práv, mé svobody,

Mám svá práva a mám své povinnosti.
rovnos8 a důstojnos8.

Mám právo na respektování svých
Svět je veliká skládačka a všichni jsme její součásC. I já,
práv, mé svobody, rovnosti a
důstojnosti.

moji kamarádí, tety v zařízení, rodiče a ostatní lidé na
Zemi.

Svět je veliká skládačka a všichni
jsme její součástí. Já, moji
kamarádi, rodiče, tety v zařízení,
ostatní lidé na Zemi.

Nezáleží na tom, zda je někdo malý
nebo velký, silný nebo tenký, světlý
nebo tmavý.
Všichni jsme stejně důležití.

.

Mám právo na život, na zachování
života a jeho rozvoj.

Mám právo na rodinný život.
Mám právo na společné umístění
se svými sourozenci, nebráni-li
tomu vážné okolnosti ve vývoji a
vztazích sourozenců.
V zařízení mě může navštěvovat
moje rodina, maminka, tatínek,
babička, dědeček i sourozenci
nebo ostatní lidé, které znám a je
mi s nimi dobře.
Když se necítím dobře, mohu
návštěvu odmítnout.

Nikdo mi nesmí ubližovat.
Nikdo mě nesmí tělesně ani
duševně týrat.
Když budu mít nějakou bolístku,
problém, mohu se obrátit kdykoli
na tety nebo sociální pracovnici,
která mě trpělivě vyslechne, a
pomůže mi.

Mám právo mít své kamarády.
Kamarádi mě mohou navštěvovat i
v zařízení.
Spolu s kamarády se mohu
účastnit aktivit a činností
v zařízení i mimo.
Mám právo si hrát.

Mám právo učit se a vzdělávat.
Tety si se mnou hrají, povídají,
kreslíme spolu, stavíme kostičky a
společně se učíme, děláme spolu
hodně zajímavých činností.
Můžu také chodit do školky, kde
budu mít nové kamarády a naučím se
další nové věci.

Mám právo vyjadřovat svůj
názor, říkat, co si myslím.

Mám právo na dostatek zdravé
potravy.
V zařízení mám jídlo pětkrát denně,
snídani, svačinu, oběd, svačinu a
večeři. Jídlo je přizpůsobené mému
věku. Mám dostatek vitamínů, ovoce a
zeleniny.
Když mám žízeň, můžu se kdykoli
napít.
Sladkosti dostávám za odměnu, nebo
je mám schované na značce od rodičů
a se svolením tety si je můžu sníst.

Mám právo na ochranu zdraví.
Když se mě bude něco bolet nebo
budu mít úraz, tety mě ošetří a
dovedou k lékaři nebo do
nemocnice.
Tety se starají o mé zdraví.
Navštěvuje nás teta zubařka,
která se stará o naše zoubky.
Máme také tetu, s kterou si
můžeme v klidu a o samotě
povídat. A taky takovou, která
nás učí, jak správně mluvit.

Mám právo žít v bezpečí. Právo na
ochranu před násilím a špatným
zacházením.
Tety na mě dávají pozor, aby se mi nic
nestalo a nikdo mi neubližoval.
Rodiče vědí také, jak se mám chovat a
dávají na mě při našem setkání pozor.

Mám právo na svůj volný čas. Mám
právo si hrát.
Máme tady hodně hraček,
s kterými si můžu hrát. Můžu být
na herně nebo si hrát i venku.
Taky můžeme s ostatními
kamarády jet na výlet a hrát si
tam.
Jezdíme na divadelní představení,
do zoo, do aquaparku, prostě za
zábavou.

MOJE POVINNOSTI

Poslouchám tety, mluvím s kamarády, chovám se k nim
hezky.

Uklízím si po sobě hračky, pomáhám tetám při běžných
denních činnostech.

Dodržuji zásady slušného chování – umím pozdravit,
poděkovat, poprosit……

Mou povinností je se chránit a dávat pozor i na ostatní,
aby se jim nic nestalo.

