
Színező

Mindenki, aki 18 éven aluli, gyereknek számít.
A gyerekjogok minden gyereket megilletnek.



Segíts a gyerekeknek
megtalálni a barátjukat

A gyerekjogok mindenkit ugyanúgy megilletnek, mindegy,
hogy ki vagy, hol élsz, milyen nyelven beszélsz, mi a
vallásod, fiú vagy lány vagy, fogyatékossággal élsz vagy
sem, szegény vagy gazdag vagy; mindegy, hogy mit csinál
vagy hisz a családod. Tilos a megkülönböztetés!



Egészítsd ki a rajzot a
szaggatott vonalak mentén
és tedd boldoggá a gyereket

Ha bántalmaztak, elhanyagoltak vagy
rosszul bántak veled, jogod van a különleges
gondoskodáshoz és védelemhez és ahhoz, hogy
visszakapd az egészséged.



Juttasd el ezeket a
tárgyakat a gyerekhez

Az államnak lehetővé kell tennie, hogy a család és a
közösségek tanítsák meg neked, milyen jogaid vannak, és
hogyan élhetsz velük.



Rajzold meg a saját
személyi igazolványod

Az államnak tiszteletben kell tartania a nevedet, állam-
polgárságodat és a családi kapcsolataidat. Ezek olyan
jogok, amiket senki nem vehet el tőled. Ha mégis ilyen
történik, segítséget kell kapnod a személyazonosságod
(pl. a neved) leggyorsabb visszakapásához.



Kösd össze a párokat

Minden téged érintő ügyben jogod van elmondani a
véleményedet. A felnőtteknek meg kell hallgatniuk téged,
és meg kell fontolniuk, amit mondtál.



Keresd meg az öt
különbséget

Jogod van a tanuláshoz! Az államnak ingyenes és
kötelező alapfokú iskolákat kell fenntartania. A tanárok az
iskolákban csak úgy fegyelmezhetnek, hogy nem sértik
meg jogaidat, sem a méltóságod.



Rajzolj neki egy
gyönyörű házat

Jogod van ahhoz, hogy mindent megkapj, ami a
jóllétedhez és fejlődésedhez szükséges. Ez azt jelenti, hogy
a felnőtteknek gondoskodniuk kell arról, hogy legyen
pl. ételed, ruháid és lakhelyed. Ha szüleid ezeket nem
engedhetik meg maguknak, az államnak kell segítenie.



Karikázd be azokat, amire
szerinted szüksége van

egy gyereknek

Jogod van játszani, pihenni, kulturális vagy művészeti
tevékenységekben való részvételhez!



Kösd össze a pontokat

Minden téged érintő helyzetben a felnőtteknek olyan dön-
tést kell hozniuk, ami NEKED a legjobb. Amikor a felnőttek
döntéseket hoznak, figyelembe kell venniük azt, hogy a
döntéseik hogyan hatnak a gyerekekre.


