


 Tak jako každý dospělý i děti mají svá práva. 

 Všichni lidé jsou si totiž rovni a je jedno jestli jsi velký 
nebo malý. Bez ohledu na tvé pohlaví, jazyk nebo do 
jaké rodiny jsi se narodil.  

 Základní práva dětí jsou ukotvena v Úmluvě práv  
dítěte. 

 



 

 Právo na důstojný a zdravý život  

Nikdo nemá právo ohrožovat tvůj život 

 Právo na domov  

 Právo vědět pravdivé informace o své rodině 
a minulosti i budoucnosti 

 Právo na kontakt s blízkými osobami  
 

 



 

 

 Právo na soukromí 

 Právo vyjádřit svůj názor 

 Právo učit se a vzdělávat 

 Právo na volný čas, zájmy a rozvoj talentu 

 A jiné …. 



 

 Právo vyrůstat v milující rodině, která o tebe bude 
pečovat. 



 Máš právo na ochranu před jakýmkoli tělesným či 
duševním násilím, urážením nebo zneužíváním, 

včetně sexuálního. 
Na problémy 
nejsi sám, máš 
právo na pomoc 

Co mám 
dělat ?  



 A vědět, že nejsi zodpovědný za činy svých rodičů. 



 

 Může se jednat o kontakt osobní, telefonický, písemný.  



 Právo mít místo na odpočinek, odložení svých 
osobních věcí, hraček ……  



 Právo se vyjádřit ke všemu, co se Tě týká. Tvým 
názorům musí dospělí věnovat pozornost. 

 



 Po absolvování povinné školní docházky, máš právo se 
rozhodnout jakou střední školu budeš navštěvovat. 



 Máš právo si hrát tak, jak to odpovídá Tvému věku a 
zároveň máš právo se věnovat koníčkům. 



 Máš právo využívat všech svých PRÁV, ale také máš 
POVINNOSTI ! 



 

 

 Když ti bude nejhůř, nikdy na to nejsi sám. 

 Můžeš se obrátit na svého klíčového pracovníka, 
sociálního pracovníka na Úřadě nebo existují i linky 
pomoci. 

 http://www.linkabezpeci.cz/ - telefonní číslo: 116 111 

 Policie - 158 

 



 
 http://www.linkabezpeci.cz/ 
 Úmluva o právech dítěte 
 Kniha: Hlas dítěte v náhradní rodinné péči a jak mu naslouchat, 

Terezie Pemová, Radek Ptáček a Miloslav Macela 
 
 
 
 
 
 

DĚKUJEME ZA POZORNOST   


