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Dzień Dziecka – to święto na 365 dni w roku
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Dzień Dziecka nie ma zbyt długiej tradycji. W tym roku obchodzimy zaledwie
65. rocznicę jego ustanowienia. W 1954 roku Zgromadzenie Ogólne
Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby uświadomić społecznościom
międzynarodowym prawa dziecka ustanowiło jedno z najważniejszych,
cywilizacyjnych świąt obchodzonych na świecie.

Deklaracja Praw Dziecka
Najważniejszym celem deklaracji jest uświadomienie wszystkim, że: „ludzkość powinna dać dziecku
to, co ma najlepszego” oraz obowiązek zapewnienia „szczęśliwego dzieciństwa i korzystanie,
zarówno w jego interesie, jak i w interesie społeczeństwa, z praw i swobód”.
Deklaracja uznając dzieci za podmioty praw człowieka zawiera 10 zasad, które regulują prawa
dziecka. Wymienia się tu min. prawo do wszechstronnego rozwoju, do opieki nad matką i dzieckiem,
prawo do nauki i rozrywek, do ochrony i pomocy, ochrony przed zaniedbaniem, okrucieństwem,
wyzyskiem i dyskryminacją oraz inne.

Dzień Dziecka – co kraj to obyczaj
W Polsce i wielu krajach Europy Wschodniej Dzień Dziecka świętuje się 1 czerwca. Jednak to ważne
święto w wielu krajach obchodzi się w różnych terminach. Okazuje się również, że społeczności
niektórych państw dużo wcześniej, przed oficjalnym ogłoszeniem Dnia Dziecka, świętowały ze
swoimi pociechami. W Japonii Dzień Dziecka jest świętem od 1948 roku. Obchodzony jest corocznie
5 maja. Dodatkowo 3 marca świętuje się Dzień Lalek, Święto Dziewcząt. W Turcji święto dzieci
obchodzi się 23 marca równocześnie ze Świętem Niepodległości. We Francji Dzień Dziecka
przypada na Święto Trzech Króli i obchodzony jest razem z przypadającym na 6 stycznia Dniem
Rodziny.

Konwencja o prawach dziecka
Jest to umowa międzynarodowa przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1989 roku
obowiązująca prawie we wszystkich państwach świata. W umowie tej spisano podstawowe prawa
dziecka cywilne, socjalne, kulturalne, polityczne. Bardzo ważnym akcentem w ustawodawstwie
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dotyczącym dzieci jest rola Polski, która zaproponowała Komisji Praw Człowieka ONZ projekt
ustawy.

Zabawy na wsi i w mieście
Jeśli przyjrzymy się zapowiedziom świętowania tego pięknego dnia, to z całą pewnością można
stwierdzić, że imprezy dla dzieci organizowane są w całym kraju. Na wsiach i w miastach odbywać
się będą dni sportu, festyny, przedstawienia, koncerty i zabawy plenerowe dla najmłodszych. Dzieci
oczywiście spodziewają w tym dniu prezentów i nie powinniśmy zawieść ich oczekiwań. W Polsce od
25 już lat w tym dniu obraduje Sejm Dzieci i Młodzieży.
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