
 ПРАВЫ ДЗIЦЯЦI





УЛАДАЛЬНIК ПРАВОЎ





Прывiтанне, я сонечны зайчык Юнi-Юнi, 
сiмвал ЮНICЕФ у Беларусi!
Ты напэўна любiш гуляць і бавіць час з сябрамі i сяброўкамi. А можа 
быць нават ходзіш у дзіцячы садок ці ў школу? А ці ведаеш ты, што ў 
цябе ёсць свае ўласныя правы? Ты можаш жыць у бяспецы, вучыцца, 
гуляць, пазнаваць свет і рабіць шмат іншага. Чаму? Проста таму, 
што ты яшчэ дзіцё!

Цябе, твае правы і правы ўсіх дзяцей у свеце баронім мы - Дзіцячы 
Фонд ААН (ЮНІСЕФ). А дапамагае нам у гэтым важны дакумент, які 
называецца Канвенцыя аб правах дзіцяці. У 2019 годзе яна адзначае 
свой 30-ы Дзень нараджэння!

Давай жа пазнаемiмся з правамi, якiя ў цябе ёсць. Яны такія простыя, 
што табе будзе лёгка іх прачытаць і запомніць, а з гульнямі і яркімі 
малюнкамі чытанне будзе яшчэ цікавей.

Перагортвай старонку і даведайся пра свае правы разам з сонечным 
зайчыкам Юнi-Юнi!



Ты маеш права на жыццё, развіццё і клопат пра тваё здароўе.





Ты маеш права на індывідуальнасць, і ніхто не можа адняць яе ў цябе.





Ты маеш права выхоўвацца абодвума бацькамі,
нават калі яны жывуць у розных месцах.





Ты маеш права вольна выказваць сваю думку.





Ты маеш права на вольныя адносiны з сябрамі і аднагодкамі,
калі гэта не шкодзіць табе ці некаму іншаму.





Ты маеш права на асабістую прастору.





Ты маеш права атрымліваць інфармацыю з любой крыніцы,
пакуль гэта інфармацыя табе не шкодзіць.





Кожнае дзіця з інваліднасцю мае права паўнавартасна
ўдзельнічаць у жыцці грамадства.





Ты маеш права на добрыя ўмовы жыцця, адзенне, харчаванне.





Адукацыя павінна дапамагаць табе развіваць таленты і здольнасці.





Ніхто не можа забараніць табе размаўляць на тваёй роднай
мове, ведаць і захоўваць сваю культуру.





Ты маеш права адпачываць і гуляць.





Ніводнае дзіця не можа быць пакарана нароўні з дарослымі.





ПРАВЫ ДЗIЦЯЦI:
•  Кожнае дзіця на планеце мае правы. У цябе яны таксама ёсць. Ведай, што ніхто не 
павінен ставіцца да цябе інакш, чым да іншых дзяцей. Ты маеш права на роўнае стаўленне. 
Дарослыя павінны заўсёды рабiць так, як будзе лепш для цябе, а дзяржава павінна рабіць 
усё магчымае, каб абараніць твае правы.

•  Ты маеш права прасіць дапамогi ў бацькоў у прыняцці важнага рашэння.

•  Ты маеш права на жыццё, развіццё і клопат пра тваё здароўе.

•  Ты маеш права на Імя і Нацыянальнасць.

•  Ты маеш права на індывідуальнасць, і ніхто не можа адняць яе ў цябе.

•  Ты маеш права выхоўвацца абодвума бацькамі, нават калі яны жывуць у розных месцах.

•  Дзяржава павінна дапамагаць табе быць разам з бацькамі.

•  Цябе не могуць незаконна вывезці з краіны, у якой ты жывеш.

•  Ты маеш права вольна фармуляваць свае погляды.

•  Ты маеш права вольна выказваць сваю думку.

•  Ты маеш права на свабоду сваіх думак у любой форме.

•  Ты маеш права на вольныя адносiны з сябрамі і сяброўкамi, калі гэта не шкодзіць табе ці 
некаму іншаму.

•  Ты маеш права на асабістую прастору.

•  Ты маеш права атрымліваць інфармацыю з любой крыніцы, пакуль гэта інфармацыя табе 
не шкодзіць.

•  Дзяржава заўсёды дапаможа тваім бацькам клапаціцца пра цябе, тваё здароўе і 
выхаванне.

•   Ты маеш права на дапамогу і падтрымку ў любой цяжкай сітуацыі.

•  У выпадку ўсынаўлення ці ўдачарэння, дзяржава павінна дзейнiчаць толькі ў інтарэсах 
дзіцяці.



•  Кожнае дзіця з інваліднасцю мае права паўнавартасна прымаць удзел у жыцці 
грамадства.

•  Ты маеш права быць здаровым.

•  Калі ты не жывеш з бацькамі, ты павінен /павінна выхоўвацца ў клопаце і бяспецы.

•  Ты маеш права на добрыя ўмовы жыцця, адзенне, харчаванне.

•  Дзяржава павінна дапамагаць бацькам забяспечыць табе патрэбныя ўмовы для развіцця.

•  Ты маеш права на адукацыю.

•  Адукацыя павінна дапамагаць табе развіваць таленты і здольнасці.

•  Ніхто не можа забараняць табе размаўляць на тваёй роднай мове, ведаць і захоўваць 
сваю культуру.

•  Ты маеш права адпачываць і гуляць.

•  Дзяржава павінна абараняць цябе ад выкарыстання тваёй працы.

•  Дзяржава павінна абараняць цябе ад наркотыкаў.

•  Ніхто не можа дакранацца да цябе, калі гэта табе непрыемна, прымушае адчуваць сябе 
неабароненым/неабароненай.

•  Дзяржава павінна абараняць цябе ад выкраданняў.

•  Дзяржава павінна абараняць цябе ад усіх формаў уплыву, якія наносяць шкоду твайму 
развіццю.

•  Ніводнае дзіця не можа быць пакарана нароўні з дарослымі.

•  Ты маеш права не прымаць удзел ў вайне і баявых дзеяннях.

•  Калі ты зрабіў нешта нядобрае, ты маеш права на роўнае стаўленне і справядлівае 
пакаранне.








