JAKÁ JSOU MÁ PRÁVA

1. Jsem dítě, protože každý je dítě, komu je méně než 18 let (0 > 18).
2. Všechno co děláte, by mělo být to nejlepší pro mě. Mám právo na Vaši ochranu a péči
(teta, lékař, psycholog, sociální pracovník).

3. Mám právo:
- znát svou mámu a tátu a také na jejich péči. Máma a táta mají zase právo o mě
pečovat.
- na návštěvy a vycházky s mámou a tátou, na pobyty u nás doma

-

prožívat svůj život na plno (mít své zájmy, naplnit své potřeby)
vědět kdo jsem a kam patřím. Nikdo mi nesmí zasahovat do mého soukromí, číst mé
dopisy a bránit kontaktu s mou rodinou.

-

říci, co si myslím, když se mě to týká a Vy byste mě měli pozorně poslouchat a mluvit
se mnou

-

dovídat se nové věci, poznávat, jak to chodí v běžném životě, jak žijí jiní lidé, co je
zajímá

-

-

chodit do školky a do školy, dovídat se nové věci, být pochválen, když se mi něco
povede a přiměřeně potrestán, když zlobím
na odpočinek a volný čas, na hraní si s kamarády

na ochranu před drogami, zneužíváním a špatným zacházením. Nikdo mi nesmí ubližovat a
trápit mě.

4. I když jsem trošku jiný (nemocný, cizinec, …), chci si hrát a dělat všechno jako ostatní
děti. Chci chodit mezi lidi, jezdit tramvají, nakupovat v obchodě, chodit do kina a až budu
dospělý, budu chodit do práce a starat se o svou vlastní rodinu.

5. Když se necítím dobře a něco mě bolí, nesmíte mě nechat trápit.

6. Máma a táta tu nejsou, musíte se o mě co nejlépe postarat a pomoci mi vše zvládnout a
já o Vás něco pěkného napíšu nebo nakreslím (co se mi líbilo a co ne).

7. Mám právo být šťastný!

