Příloha č. 4
Právo dětí na rodinu – čl. 9, 10, 18, 20, 21
Dítě má právo znát své rodiče. Oba rodiče mají společnou odpovědnost za výchovu a
vývoj dítěte. Stát poskytuje rodičům a zákonným zástupcům potřebnou pomoc při plnění
jejich úkolu výchovy dětí a zabezpečuje rozvoj institucí, zařízení a služeb péče o děti.
Rodina (otec, matka, děti) je základní buňkou společnosti. Kromě ní existuje ještě to,
čemu se říká rozšířená rodina, do které patří prarodiče (babičky, dědečkové) i ostatní
členové velké rodiny (tety, strýcové sestřenice, bratranci a další příbuzní). V mnohých
zemích je dobrým zvykem, že se rodina stará o své členy po celý život.
Mnoho dětí začíná a prožívá svůj život v ústavech, kam je rodiče odložili. Také mnoho
starých lidí končí život v domovech důchodců nebo v léčebnách pro dlouhodobě nemocné.
Děti, které nemají rodiče nebo se o ně rodiče nechtějí nebo nemohou starat, žijí
v dětských domovech, SOS vesničkách, v pěstounských rodinách nebo jsou adoptovány,
či osvojeny. Děti rozvedených rodičů žijí buď z matkou nebo s otcem, podle toho, jak se
rodiče dohodnou nebo to stanoví soud. Mají právo stýkat se s oběma rodiči. Každý rok u
nás ztrácí trvalý kontakt s jedním z rodičů přes 30 000 dětí v rozvedených manželstvích.
V 94% případů je dítě svěřeno do péče matky. Unie otců tvrdí, že naprostá většina matek
vnitřně brání dítěti v kontaktu s otcem a často ho před dítětem úplně znemožní.
Ve zdravé rodině dítě získává veškeré životní návyky, rozvíjí se psychicky i fyzicky,
zažívá pocity jistoty, lásky, podpory.
Když rodina spolu je, každý z nich se raduje.
Spolu mluví, spolu jí, a pak ještě sladce spí.
Spolu chodí lyžovat, děti si jdou spolu hrát.
Žijí spolu vesele, a tak přijdou do nebe.
(napsala K. K. ze 4. ročníku české školy ve Vídni)
Úkoly pro skupinu:
Čtěte text po označených odstavcích podle pravidel – čtení textu ve skupině.
Hledejte informace a odpovědi na otázky:






co je to rodina, co získává dítě v rodině
kdo a jak se stará o opuštěné děti, o staré lidi
jak je porušováno právo dítěte na rodinu
co musí každý dodržovat, aby bylo toto právo naplněno
znáte nějaký příběh opuštěných dětí, navštivte dětský domov

Připravujte první prezentaci pro celou třídu – seznámení s daným právem.
Jaké obrázky a texty potřebujete na svou prezentaci? (přinést na příští hodinu)
Své odpovědi a otázky zaznamenávejte na společný arch ve své skupině (fixem, pomocí
barevných lístků, pastelkou).
Vím

Dozvěděl/a jsem se

Chci se ještě dozvědět

