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20 listopada to rocznica uchwalenia 
Konwencji o prawach dziecka –
najważniejszego dokumentu 
poświęconego dzieciom. 



W tym szczególnym dniu dzieci i dorośli na 
całym świecie jednoczą się i podejmują 
działania w imieniu najmłodszych, których prawa 
często są łamane. 
To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem. 

Tego dnia na całym świecie podejmujemy 
działania i sprawiamy, aby głos dzieci był 
słyszany przez dorosłych, polityków, media.



Dlaczego polskie miasta powinny 

zaangażować się w obchody 
Międzynarodowego Dnia Praw 
Dziecka?

Polska odegrała szczególną rolę 
w tworzeniu światowego systemu ochrony praw 
dziecka – była inicjatorem uchwalenia Konwencji 
o prawach dziecka. To jeden z największych 
polskich sukcesów na arenie międzynarodowej. 

Jednym z kluczowych elementów Programu 
Miasto Przyjazne Dzieciom jest partycypacja 

dzieci i młodzieży oraz edukacja o prawach 
dziecka  – realizując działania w tym 
szczególnym dniu Miasto realizuje 
zobowiązania zawarte w Programie. 



Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka 
z UNICEF 2022

W tym roku obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka 
mają szczególny przekaz. Okazujemy wsparcie wszystkim 
dzieciom na świecie, których prawa nie są respektowane. 
Przeciwdziałamy dyskryminacji i głośno mówimy o tolerancji!

Integrujemy się z naszymi kolegami z Ukrainy, którzy dołączyli 
do szkół i przedszkoli i razem z nami tworzą społeczność. 
Uczymy się o tym co nas różni, a co łączy. Różnorodność jest 
wspaniała!



# Jak miasta mogą się zaangażować?
#1 Miasto przekazuje placówkom edukacyjnym działającym na jego terenie informacje o projekcie 
edukacyjnym przygotowanym przez UNICEF Polska. 

#2 Samorząd może wybrać jedną z propozycji aktywności przedstawionych na następnym slajdzie lub 
zrealizować własne działania związane z Międzynarodowym Dniem Praw dziecka. 

#3 Przed przystąpieniem do realizacji działań można sprawdzić, czy znajdujące się na terenie miasta placówki 
edukacyjne/ domy kultury/ biblioteki publiczne już planują organizację jakiś aktywności w tym dniu dla 
dzieci. Przedstawiciele samorządu mogą włączyć się w realizowane przez te instytucje działania. 

#4 Działania realizowane przez samorząd mogą odbywać się w dniu 20 listopada lub w tygodniu 
następującym po tej dacie. Warto upamiętnić aktywności samorządu na zdjęciach/ filmach i udostępnić je 
społeczności lokalnej. 

#5  Miasto może udostępnić w mediach społecznościowych swoje działania używając hasztagów
#unicefpoland #WorldChildrensDay oraz wykorzystując przygotowane przez UNICEF Polska materiały 
graficzne (dołączone do zaproszenia) i film z Ambasadorem Dobrej Woli UNICEF Robertem Lewandowskim  
(udostępniony po 14 listopada). 



Propozycje aktywności dla samorządów

• Zaangażowanie szkół i przedszkoli w projekt edukacyjny.

• Uczestnictwo w działaniach organizowanych przez placówki 
edukacyjne w mieście.

• Spotkanie dzieci i młodzieży z włodarzami miasta.

• Zaangażowanie Młodzieżowej Rady Miasta.

• Organizacja Dnia Otwartego w Urzędzie Miasta i 
instytucjach publicznych miasta.

• Zaangażowanie instytucji kultury, sportu, rekreacji.



Zaangażowanie placówek edukacyjnych

• UNICEF Polska co roku zaprasza szkoły i przedszkola do 
obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka 
przygotowując dedykowany projekt edukacyjny .

• Prosimy o udostępnienie, za pośrednictwem wydziału 
edukacji, informacji o projekcie poprzez rozesłanie 
informacji do placówek edukacyjnych działających na 
terenie miasta.

• Zaproszenie do udziału w projekcie skierowane do szkół i 
przedszkoli zostanie udostępnione koordynatorom 
Programu Miasto Przyjazne Dzieciom.



Uczestnictwo w działaniach organizowanych przez 
placówki edukacyjne

• Placówki edukacyjne biorące udział w obchodach 
Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizują wiele 
aktywności związanych z tym dniem (np. zawody szkolne, 
przedstawienia, marsze, spotkania z gośćmi).

• Przedstawiciele władz miasta mogą towarzyszyć dzieciom w tych 
szczególnych wydarzeniach np. prowadząc marsz, odwiedzając w 
tym dniu szkołę, wspólnie rozmawiając o prawach dziecka.

• Zachęcamy do podjęcia inicjatywy spotkania się z dziećmi/ 
młodzieżą w szkole/ przedszkolu, by opowiedzieć w jaki sposób 
miasto poprzez swoje działania realizuje i chroni prawa dziecka 
(w spotkaniach mogą brać udział przedstawiciele samorządu, 
sędziowie, adwokaci, lokalni rzecznicy, przedstawiciele 
organizacji pozarządowych).



Spotkanie dzieci i młodzieży z władzami miasta

• Organizacja spotkania dzieci i młodzieży z władzami miasta w siedzibie 
Urzędu Miasta lub w innym ogólnodostępnym miejscu (formuła 
spotkania dowolna: Okrągły Stół, wywiad z prezydentem/ 
burmistrzem miasta, panel dyskusyjny z zaproszonymi gośćmi).

• Spotkanie poświęcone tematyce dyskryminacji w mieście – jakie 

problemy dotykają dzieci i młodzież w tym obszarze? w jaki sposób 
radzą sobie z dyskryminacją? jakiej pomocy potrzebują/ czego 
oczekują od władz miasta? 

• Wspólne określenie postulatów do realizacji przez miasto na najbliższy 
rok w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i integracji wśród dzieci i 
młodzieży.

• W spotkaniu warto uwzględnić głos dzieci uchodźców i migrantów 
przebywających na terenie miasta. 

• Uwaga: tematyka spotkania może dotyczyć innych zagadnień niż 
dyskryminacja i integracja – dyskusja może skupiać się wokół praw 
dziecka ogólnie lub wokół wybranego prawa istotnego z punktu 
widzenia obecnych warunków życia dzieci w mieście. 



Zaangażowanie Młodzieżowej Rady Miasta
• Organizacja specjalnego posiedzenia/ sesji poświęconej prawom 

dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki 
przeciwdziałania dyskryminacji i integracji.

• W posiedzeniu Młodzieżowej Rady Miasta mogą wziąć udział 
radni miasta oraz przedstawiciele władz miasta, którzy razem z 
młodzieżą wstępnie określą działania związane z 
przeciwdziałaniem dyskryminacji i integracji w mieście na 
najbliższy rok.

• Do dyskusji w ramach obrad warto zaprosić przedstawicieli 
młodzieży ukraińskiej przebywającej na terenie miasta, by mogła 
przedstawić swoje potrzeby w zakresie integracji i 
przeciwdziałania dyskryminacji.

• Uwaga: tematyka spotkania może dotyczyć innych zagadnień niż 
dyskryminacja i integracja – dyskusja może skupiać się wokół 
praw dziecka ogólnie lub wokół wybranego prawa istotnego z 
punktu widzenia obecnych warunków życia dzieci w mieście. 



Organizacja Dnia Otwartego w Urzędzie 
Miasta i instytucjach publicznych miasta

• W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka 
siedziby instytucji publicznych miasta mogą zostać otwarte 
specjalnie dla dzieci i młodzieży.

• Wybrani przedstawiciele UM/instytucji publicznych mogą być 
dostępni dla dzieci i młodzieży, którzy zechcą je odwiedzić i 
porozmawiać o ich funkcjonowaniu i podejmowaniu działań na 
rzecz najmłodszych obywateli

• W siedzibie urzędu może być dostępny przedstawiciel wydziału 
prawnego, który w przystępny sposób opowie dzieciom o ich 
prawach, szczególnie w zakresie uczestnictwa w życiu miasta

• Dla dzieci warto przygotować aktywności plastyczne/ konkursy/ 
drobne upominki itp.



Zaangażowanie instytucji kultury, sportu, 
rekreacji

• W obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka mogą 
włączyć się wszystkie lokalne instytucje publiczne/ kultury/ 
sportu/ rekreacji.

• Instytucje mogą przygotować specjalne wydarzenia dla 
dzieci i młodzieży poświęcone prawom dziecka.

• Instytucje mogą także zaproponować bezpłatną pulę 
biletów lub w obniżonej cenie na przedstawienia/ wystawy/ 
warsztaty itp. skierowaną do dzieci/ młodzieży/ rodzin.

• Uwaga: informację o możliwości wzięcia udziału w 
obchodach przekazuje instytucjom miejskim Urząd Miasta 
określając z nimi zakres podejmowanych działań



W Międzynarodowym Dniu Praw Dziecka 
ważne jest, aby zaangażować dzieci i 
młodzież – najmłodszych obywateli miasta w 
proces przygotowywania, planowania i 

realizacji działań. 

Może dzieci i młodzież mają własny ciekawy 
pomysł na spędzenie tego dnia wspólnie 
z władzami miasta i zwrócenie uwagi na 
kwestie praw dziecka? 



Życzymy
wyjątkowego
Międzynarodowego 
Dnia Praw Dziecka!


