Należysz do wielkiej rodziny liczącej 800 milionów ludzi!
Czy wiesz, że jako młody Europejczyk jesteś dziś częścią wielkiej rodziny liczącej
800 milionów ludzi? Żyjesz w świecie, w którym masz prawo poznać się z innymi dziećmi,
poznać inne języki, dowiedzieć się o innych sposobach życia, innych krajach i odmiennych
opiniach. Ale jako Europejczyk, masz także obowiązek nauczyć się kochać i szanować
innych ludzi, i akceptować różnice.
Mamy nadzieję, że ta książka pozwoli Ci odkryć i zrozumieć to, co robimy w Radzie Europy,
aby Ci pomóc chronić Twoje prawa teraz i kiedy dorośniesz!
Dowiedz się więcej na www.coe.int i www.coe.int/socialcharter

Cześć, mam na imię Adam i mam 10 lat.
Mieszkam w Europie, tak jak Ty. Mój tata
pracował już w wielu krajach - we Francji,
w Turcji i na Ukrainie.
Moja młodsza siostra nie lubi się przeprowadzać,
a ja tak. Bo poznaję nowych kolegów
i koleżanki. Niedługo urodzi mi się druga
siostrzyczka i może nauczę ją grać w piłkę.
Dzisiaj jeden z moich francuskich kolegów
opowiedział mi o Radzie Europy.
To organizacja europejska, która mieści się
w Strasburgu i broni praw człowieka.
47 państw, które do niej należą, podpisały
Europejską Kartę Społeczną. W tej Karcie
są prawa dla dorosłych i dla dzieci.
Czy Ty znasz tę Kartę?
Jeżeli nie, to opowiem Ci o niej…
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Cieszę się, że po feriach A ja już nie chcę się uczyć.
Chciałbym już pracować.
wracamy do szkoły.

Chciałbym być znanym
wynalazcą albo bankierem.

BANK

Albo już wiem! Zostanę
astronautą lub pilotem.

Ale najpierw musisz
skończyć szkołę lotniczą.
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Mógłbym wymyślić
jakieś super lekarstwo!

To będę
projektował domy.

Ale najpierw musisz
skończyć studia
farmaceutyczne.

No to wymyślę nowy samochód
na energię słoneczną…
To musisz skończyć
politechnikę i zostać inżynierem.

To musisz
skończyć
architekturę.

Ale ty jesteś
bez wyobraźni!

To ty jej nie masz.
Przecież bez szkoły
nie znajdziesz pracy,
która ci się spodoba.

Czy wiesz, że musisz chodzić do szkoły, żeby zdobyć zawód?
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Moja szkoła jest wspaniała.
Chodzą do niej także
niepełnosprawni koledzy
i koleżanki.

Co będziecie trenować?

Nowy taniec.
Zapraszamy.

Pamiętasz
o treningu?

Dzisiaj
zatańczymy
tango.
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U nas w szkole jest świetna
sekcja tańca towarzyskiego
na wózkach!

Czy wiesz, że osoby niepełnosprawne mają takie same prawa jak wszyscy
i aby mogli z nich korzystać, wprowadza się specjalne rozwiązania?

W naszym domu mieszka
Anna.

Rodzinie Anny nie powodzi się najlepiej.
Państwo pomoże jej opłacić
Dlatego od razu po szkole
Tak, wiem.
koszty szkolenia i nauki zawodu.
Zapisała się na kurs pójdzie na kursy i będzie
grafiki komputerowej. pracowała.
A skąd weźmie
Świetnie!
pieniądze na
Narysuje mi grę
kursy?
komputerową.

Jest starsza
ode mnie. Niedługo
skończy szkołę.

Cześć
Adam!
To dobrze,
że będzie miała pomoc.

To zdolna dziewczyna
Tato, mamo!
i bardzo chce być
A ile płacicie za moją szkołę?
grafikiem komputerowym. Synku, szkoły podstawowe
oraz ponadpodstawowe są bezpłatne.

Czy wiesz, że jeżeli chcesz się uczyć, a nie stać Cię na to, możesz uzyskać pomoc?
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Chciałbym kiedyś być kucharzem.

Dzieciaki,
pora na obiad!

A ja nie wiem.
Może piosenkarką…
Albo strażakiem?

Ja nakryję
do stołu!

Nie martw się.
Jak podrośniesz,
to pójdziemy
do poradni zawodowej.

Albo pielęgniarką,
albo klaunem
w cyrku. A może
inżynierem?
Tam sprawdzą,
jakie masz zdolności.

W takiej poradni zrobią ci różne
testy i podpowiedzą jaki zawód
powinnaś wybrać.

Pokażą mi różne
zawody?
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Jeśli nie wiesz, kim chcesz być jak dorośniesz,
są tacy, którzy Ci pomogą, podpowiedzą.

Wiesz, co się dzieje z Djidjo?
Nie ma jej w szkole od tygodnia.
Boję się,
że musi żebrać.

Siedzieć na ulicy i wyciągać do obcych
Słyszałam,
ręce po pieniądze? To okropne!
że wiele
romskich
dzieciaków jest
zmuszanych
do żebrania.

Nikt nie może kazać jej żebrać.
Djidjo ma dopiero 10 lat i nie powinna
ani pracować, ani tym bardziej żebrać.

Poproszę moją siostrę, która pracuje w opiece
społecznej, żeby porozmawiała z rodzicami Djidjo.
Na pewno coś wymyśli.

Łatwo pani tak
mówić. Bo pani jest
dorosła i sama może
decydować, co chce
robić.

Czy wiesz, że nikt nie może Cię zmuszać ani do pracy, ani do żebrania?
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Mamo,
na ulicy siedzi chłopak.
Chyba jest chory.

Trzeba zawiadomić jego
rodzinę i wezwać lekarza.

Bardzo mnie boli brzuch.
Gdzie mieszkasz?

Ja nie mam domu!

Dzwonię pod
112 po pomoc.

To zapalenie wyrostka.
Szczęście, że zadzwoniliście
po pogotowie. Uratowaliście go.

Chłopiec jest już po operacji.
Policja ustaliła, że nie ma rodziny.
Cieszę się, że ten chłopak
trafił do rodziny zastępczej
i już ma swój dom.

Ten chłopak jest
chyba bezdomny.
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Czy wiesz, że jeśli nie masz rodziny - masz prawo do pomocy.
Nie możesz żyć na ulicy.

Pakujemy paczki.

Co robicie?

Wyślemy
je do naszych
znajomych
w Bułgarii.

Po co?

Tam były powodzie.
Rzeka zalała ich dom.
I wszystko, co było w środku meble, zabawki…

Gdzie teraz
mieszkają?

A ja zrobiłem
kolorowe okładki
na zeszyty.
Oni i inni powodzianie dostali
mieszkania zastępcze od miasta.
Dostali też zapomogi
na podstawowe sprzęty.

POCZTA

Moja mama zapakowała
moje nowe dresy,
podkoszulki i buty.

My też chcemy im trochę pomóc.
Ja wysyłam zabawki.

Czy wiesz, że każdy ma prawo do mieszkania,
a ci, którym brakuje pieniędzy, mogą korzystać z pomocy Państwa?
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Wiesz dziadku,
muszę chyba pójść do pracy.

Bo potrzebuję
pieniędzy.

Ale to niesprawiedliwe.
Nie możesz iść do pracy,
dopóki nie dorośniesz.

A to dlaczego?

Właśnie, że
sprawiedliwe.
Dorośli pracują,
a dzieci powinny się
uczyć i bawić.

Ale ja chcę kupić
sobie nowy rower!

To będzie długo trwało.
Oszczędzaj
kieszonkowe.

Więc może nie będziemy
dawali ci prezentów,
tylko wrzucali pieniądze
do skarbonki.

Czy wiesz, że nie możesz pracować, dopóki nie dorośniesz?
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Dzisiaj w szkole
była policja.

Bo wczoraj obok szkoły
jakiś ponury typ zaczepiał dzieci.
Zapraszał mnie do samochodu
i obiecywał wycieczkę.

POLICJA

Uważajcie! Musicie bronić się przed przemocą
i mówić o niej rodzicom albo policji.

Dowiedziałem się, że nikt
nie ma prawa mnie dotykać bez
mojej zgody i stosować wobec
mnie przemocy.

POLICJA

Czy wiesz, że jeśli ktoś Ci robi krzywdę,
nawet w domu czy w szkole, nie trzeba się wstydzić? Należy o tym mówić.
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Au! Boli mnie ręka.
Po tej szczepionce? Pokaż tacie.

Ale ja już więcej
nie pójdę na żadne
szczepienie.
Nigdy, przenigdy!

Jak tata mówi,
że przestanie,
to przestanie.

Tata powiedział, że za dwa dni
przestanie boleć. A jak nie przestanie?

Musisz chodzić
na szczepienia,
żeby nie zachorować
na jakąś ciężką chorobę.

Niestety nie wszystkie.
Ale wy na szczęście – tak.
Pamiętajcie, że musicie
dbać o siebie.
Najważniejsze jest być zdrowym.

Czy wszystkie
dzieci na świecie
są szczepione?

Czy wiesz, że Państwo musi chronić Twoje zdrowie?
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Dzisiaj po lekcjach
idziemy do naszego
ogródka.

Znowu wyrosły chwasty.
A przecież lubicie jeść warzywa.

Musimy?

Ale nie chce
mi się znowu
wyrywać
chwastów…

Mnie bardzo smakuje sałata,
którą wyhodowałam.
Ty ją też jesz codziennie do
kanapek, które przynosisz do
szkoły.

No to będziesz
nosił wiaderka z wodą.
Takiej pięknej sałaty
i marchwi nie ma nikt
w naszej szkole.

Bo po prostu my jesteśmy
najlepszymi ogrodnikami!

Smacznego! To bardzo
ważne, żebyśmy nauczyli się
właściwie odżywiać.

Czy wiesz, że masz prawo dowiedzieć się co robić, żeby być zdrowym?
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Już jesteś? Przecież dzisiaj
poniedziałek. Zawsze w poniedziałki
chodziłeś do Patryka.

A kto im tak kazał?
Tak postanowili w sądzie
rodzice. Ale Patryka i jego
brata też zapytano o zdanie.

Cześć Adam! Jesteśmy
w tym tygodniu u mamy.
Przyjdziesz do nas?
Przyjdź,
mam nową
grę na play
station.

Wszystko się zmieniło.
Rodzice Patryka rozwiedli się
i teraz on i jego brat będą
mieszkali tydzień z mamą,
a tydzień z tatą.

Super, że jesteście!
Oczywiście przyjdę.

Czy u taty też macie swój pokój?
A czy teraz Patryk
i jego brat chodzą
w jednym tygodniu
do jednej, a w drugim
do drugiej szkoły?

Oczywiście!
Mamy pokój,
swoje łóżka i biurka.

Mamy teraz dwa domy.

Czy wiesz, że Twoja rodzina ma prawo być chroniona?
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Coś ty! Chodzą
do tej samej szkoły.
Ich rodzice mają
mieszkania niedaleko
od ich szkoły.

Mój tata pracuje w stoczni.
Chciałem zobaczyć, jak się buduje statki.

Synku, załóż kask,
bo musisz być
bezpieczny!

Poznajcie mojego syna Adama!
A to Hana ze Słowacji i Beni z Albanii.

Możemy już iść?

Tato, czy trudno zbudować statek?
Trudno, ale u nas w stoczni pracują najlepsi pracownicy
z różnych krajów. Podoba im się ta praca i dobrze zarabiają.
Tato, to znaczy, że każdy
jest traktowany w taki sam
sposób?

Tak, oczywiście! Nieważne, skąd
przyjechali. Jeśli już tu pracują,
są sobie równi.

Czy wiesz, że każdy dorosły ma prawo do pracy? Powinien się w niej czuć
bezpiecznie i być dobrze traktowany. I zarabiać tyle, aby utrzymać swoją rodzinę.
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Twój tata znalazł
już jakąś nową pracę? Jeszcze nie.

Mamo, ja chyba nie pojadę
na ten obóz sportowy.

Dlaczego?

Jeszcze wczoraj
nie mogłeś się
doczekać,
a teraz nie
chcesz jechać?
A skąd wezmą
pieniądze? Przecież
jego rodzice nie pracują.

Dalej chcę.
Ale nie mogę.

Robert pojedzie. Rozmawiałam
wczoraj z jego mamą.
Jego tata przedtem pracował i wpłacał
trochę pieniędzy do specjalnej kasy,
więc teraz dostaje przez pewien czas
zasiłek, zanim nie znajdzie nowej pracy.

Czy wiesz, że każdy, kto stracił pracę, ma prawo do ochrony?
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Bo Robert nie jedzie.
Jego rodzice nie mają
pieniędzy na opłacenie
obozu.

Wczoraj w stoczni był wypadek.
Hana upadła i złamała nogę.

Tak i będzie musiała leżeć w szpitalu.
Długo?

I co, założyli
jej gips?
Cześć Hana,
jak się czujesz?

Nie, ale potem będzie jeszcze
Hana dostanie zasiłek
musiała zostać w domu. Nie będzie
chorobowy z ubezpieczenia
mogła pracować. społecznego.
Skąd weźmie
pieniądze?

To super!
Dzień dobry!
Ale fajny gips!

Czy wiesz, że każdy, kto zachoruje albo miał wypadek,
dostanie pomoc dzięki ubezpieczeniu społecznemu?
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Zobacz,
co mama mi kupiła!
Pewnie nową lalkę.

Hełm strażacki?
Dla dziewczyny?

Tak! Bo ja chcę
pracować w Straży
Pożarnej!

A widzisz?
Ja chcę i będę!

Kobiety pracują w różnych
zawodach.Twoja ciocia jest
kierownikiem dużej budowy.
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Kobiety nie mogą
być dyskryminowane
w pracy tylko dlatego,
że są kobietami.
Niestety, często się zdarza,
że za taką samą pracę
dostają mniej pieniędzy
niż mężczyźni.

Czy wiesz, że kobiety nie mogą być dyskryminowane,
to znaczy traktowane inaczej niż mężczyźni?

Dziewczyny nie mogą
być strażakami.
Nie masz racji.
Do szkół
strażackich
przyjmują także
dziewczyny.

Ja sprzątnę w łazience,
a ty się połóż.
Dziękuję!

Musisz teraz dużo
odpoczywać, żeby
dzidziuś urodził
się zdrowy.

Cieszysz się,
że będziesz
miała siostrę?

Dam jej prawie
wszystkie moje
zabawki!

Przestań już chodzić
do pracy.
Nie powinnaś się męczyć.

Nie martw się.
Mam teraz lżejszą pracę.

To ja pozmywam
naczynia.

A potem wrócę do pracy.
Cieszę się, że jak Ja też się cieszę.
urodzi się mała, Pobędę z wami kilka miesięcy.
to zostaniesz
z nami w domu.

Mama będzie miała
urlop macierzyński.

Ojcowie też maja
prawo do urlopu, kiedy
urodzi się dziecko.

Czy wiesz, że prawo chroni przyszłe mamy?
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Nie martwcie się, codziennie będzie
przychodzić do niej osoba z opieki
społecznej.
Będzie jej robić zakupy i gotować.

Dzisiaj wróciła
ze szpitala nasza
sąsiadka.

Może my też pomożemy?

Widziałem, siedziała
na wózku. Jak ona sobie
da radę? Mieszka sama.

Zaproponujcie jej to.

No i okazało się,
Codziennie odwiedzamy
naszą sąsiadkę,czytamy
że nasza pomoc
bardzo się przydała! jej książki i pijemy
pyszną herbatkę.

Czy wiesz, że osoby w starszym wieku mają prawo do ochrony?
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Mamo! Co to jest?
To właśnie Europejska Karta
Społeczna, o której opowiadał
ci twój kolega.

Sporo się dowiedziałem
o moich prawach!
To bardzo ważne,
żeby się nimi interesować.

Pewnie! W dodatku ta wiedza
może mi się przydać każdego dnia!
Myślę, że jak dorośniesz,
to przeczytasz ją całą. Dokładnie!
Europejska Karta Społeczna
to wiele różnych praw, które
dotyczą zarówno dorosłych,
jak i dzieci. Warto, żebyście
o nich wiedzieli!
I właśnie po to jest ta książka.
Cześć!
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Prawa przedstawione w tej książce odnoszą się do niektórych artykułów Europejskiej Karty Społecznej
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Należysz do wielkiej rodziny liczącej 800 milionów ludzi!
Czy wiesz, że jako młody Europejczyk jesteś dziś częścią wielkiej rodziny liczącej
800 milionów ludzi? Żyjesz w świecie, w którym masz prawo poznać się z innymi dziećmi,
poznać inne języki, dowiedzieć się o innych sposobach życia, innych krajach i odmiennych
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innych ludzi, i akceptować różnice.
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