Права дітей

Матеріал для розповсюдження
Картки з твердженнями
Скопіюйте наступні статті і виріжте їх, зробивши схему з картками із твердженнями.
Дитина має право вільно висловлювати думку з усіх питань, що зачіпають його/її, і думці дитини має бути приділена
належна увага. Дитина має право на свободу вираження поглядів.
Право дитини на свободу думки, совісті і релігії має поважатися. Дитина має право на свободу асоціації та мирних
зборів.
Жодна дитина не може бути об'єктом свавільного або незаконного втручання в його/її особисте і сімейне життя,
житла чи листування. Дитина повинна бути захищена від незаконного посягання на його/її честь і репутацію.
Батьки несуть основну відповідальність за виховання і розвиток дитини.
Дитина має право на освіту. Держава повинна зробити початкову освіту обов'язковою і доступною, а також
безкоштовною для всіх. Шкільна дисципліна повинна бути введена відповідно з гідністю дитини. Освіта повинна бути
спрямована на розвиток особистості, талантів і здібностей, на розвиток поваги до прав людини і основних свобод,
у напрямку розвитку свідомого життя у вільному суспільстві в дусі миру, дружби, взаєморозуміння, терпимості і
рівності, а також на розвиток поваги до природного середовища.
Дитина має право на відпочинок і дозвілля, щоб гратися і вільно брати участь у культурному житті і займатися
мистецтвом.
Дитина повинна бути захищена від економічної експлуатації та від виконання роботи, яка є небезпечною для його/її
життя і розвитку. Дитина повинна бути захищена від усіх форм сексуальної експлуатації та сексуального насильства,
використання дітей в проституції або в іншій незаконній сексуальній практиці, у порнографії та порнографічних
матеріалах.
Держава вживає всіх можливих заходів для захисту та догляду за дітьми, які постраждали від збройних конфліктів.
Кожна дитина, звинувачена у скоєнні правопорушення або злочину, повинна вважатися невинною, поки її провина
не доведена, мати юридичну допомогу, яка представлятиме його/її справу, а не примушувати до дачі свідчень чи
визнання вини, мати його/її особисте життя, яке повністю поважають, і розглядається в порядку, відповідно його/
її віку, обставин та благополуччя. Ні смертна кара, ні довічне тюремне ув'язнення, які не передбачають можливості
звільнення, не призначаються за злочини, вчинені дітьми у віці до 18 років.
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