UNICEF Polska zaprasza do współpracy
z okazji obchodów 30. rocznicy uchwalenia
Konwencji o prawach dziecka
W tym roku przypada wyjątkowa 30. rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. W 1989
roku Organizacja Narodów Zjednoczonych, po wielu latach pracy, przyjęła uniwersalny dokument,
gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie prawo do życia, prawidłowego rozwoju
i wykorzystania w pełni swojego potencjału. Na naszym kraju spoczywa szczególna odpowiedzialność monitorowania przestrzegania praw dziecka, gdyż to właśnie Polska była inicjatorem powstania
Konwencji, i to nasz kraj przedłożył na forum międzynarodowym jej pierwszą wersję.
Realizacja zapisów Konwencji o prawach dziecka spoczywa przede wszystkim na państwie oraz jego
strukturach. Samorządy, będące najbliżej obywateli, poprzez codzienną realizację założeń polityki
społecznej, rodzinnej czy kulturowej, są jednym z głównych gwarantów
i promotorów praw dziecka wśród lokalnych społeczności.
Przypadająca 20 listopada 2019 roku 30. rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka to wspaniała okazja do zaprezentowania działań samorządu prowadzonych w zakresie ochrony praw dziecka,
a także zwrócenia uwagi na wyzwania, które stoją przed lokalnymi społecznościami.
UNICEF, w ramach obchodów 30. rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, zaprasza
wszystkie samorządy miast do uczczenia tego szczególnego dnia.

Uroczyste obchody 30. rocznicy Konwencji o prawach
dziecka będą odbywać się pod hasłem:
dla każdego dziecka, dzieciństwo

Proponowane działania do podjęcia przez miasta:
Działania komunikacyjne i marketingowe – każde miasto, które przystąpi do obchodów rocznicy
Konwencji o prawach dziecka, będzie mogło zorganizować na swoim terenie kampanię promującą
prawa dziecka i rocznicę powstania tego dokumentu. W ramach kampanii miasta mogą podjąć następujące działania:
Akcję outdoorową – UNICEF dostarczy pliki z zaprojektowanymi na tę okazję wzorami
bilboardów, banerów etc., które pojawią się w przestrzeni miejskiej. W zaprojektowanych
materiałach znajdzie się miejsce na dodanie przez miasto własnego logotypu. UNICEF dostosuje format projektów do wskazanych przez miasto nośników.
Zaangażowanie lokalnych mediów – prasy, telewizji i rozgłośni radiowych. Wykorzystanie
lokalnych kanałów mediowych umożliwi miastom dotarcie do szerokiego odbiorcy. Umożliwi
nagłośnienie faktu zaangażowania organów samorządu w działania związane z obchodami 30.
rocznicy uchwalenia Konwencji, podkreślając, jak ważni są dla miasta najmłodsi obywatele.
Materiały, które mogą posłużyć w przygotowywaniu komunikatów medialnych zostaną wysłane przez UNICEF.
Organizacja w mieście wydarzenia na rzecz dzieci i zebranie ich opinii na temat miasta –
uczczenie 30. rocznicy Konwencji o prawach dziecka jest okazją dla miasta do wyeksponowania działań, jakie samorząd podejmuje na rzecz dzieci w swoim regionie. Celebracja rocznicy powstania
najważniejszego dokumentu dedykowanego dzieciom nie może się odbyć bez obecności samych
zainteresowanych. Z tej okazji miasto zorganizuje event, w którym wezmą udział dzieci. Może to być
osobne wydarzenie wyłącznie dla dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, bądź powiązane z imprezą
rodzinną czy innym wydarzeniem zaplanowanym wcześniej przez samorząd w zbliżonym terminie,
na które zostaną zaproszone dzieci. Hasłem przewodnim wydarzenia będzie „Dla każdego dziecka,
dzieciństwo”, podkreślające fakt, że wszystkie dzieci bez wyjątku, mają prawo do dzieciństwa.
Podczas wydarzenia dzieci będą miały możliwość wskazania, co chciałyby zmienić w swoim mieście
– pomysły dzieci mogą być zbierane do urny ustawionej w widocznym miejscu. Zebrane pomysły
zostaną zaprezentowane na sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej lub opublikowane przez samorząd,
np. na stronie internetowej miasta. Istotne jest, aby pomysły dzieci nie pozostały bez informacji
zwrotnej. Oznacza to, że miasto może np. po przeanalizowaniu pomysłów/postulatów dzieci wybrać
te, które będzie mogło zrealizować w najbliższym czasie i poinformować o tym społeczność.
Zwołanie Sesji Nadzwyczajnej Rady Miasta z udziałem dzieci – podczas sesji dzieci i młodzież
będą miały możliwość przedstawienia zebranych wcześniej pomysłów i/lub prezentacji dodatkowych
postulatów. Radni nie tylko będą mieli okazję usłyszeć głos młodych, ale także bezpośrednio odnieść
się do przedstawionych propozycji i podjąć dialog dotyczący możliwości realizacji poszczególnych
działań. W sesji z przedstawicielami dzieci, mogą uczestniczyć reprezentanci Młodzieżowej Rady
Miasta lub dzieci i młodzież z lokalnych szkół.
Podświetlenie na kolor niebieski budynków użyteczności publicznej – symbolicznym, ale
jednak wyjątkowo przyciągającym uwagę sposobem promocji praw dziecka w przestrzeni miejskiej
jest podświetlenie na kolor niebieski budynków i zabytków podczas Międzynarodowego Dnia Praw
Dziecka, to jest 20 listopada. Rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka na całym świecie
obchodzona jest w ten sposób i wiele miast, które dołączają do globalnej inicjatywy UNICEF. Zachęcamy polskie miasta do powielenia tego pomysłu. Wyjątkowe zdjęcia budynków podświetlonych na
niebiesko mogą zostać zamieszczone w mediach społecznościowych i na oficjalnych stronach
miasta, stanowiąc bodziec do dyskusji na temat realizacji praw dziecka w Polsce i na świecie. Zdjęcia
miast opatrzone hashtagiem #DlaKażdegoDziecka pozwolą na stworzenie galerii zdjęć miast,
którym prawa dziecka nie są obojętne.

Korzyści dla miasta, które włączy się w obchody 30. rocznicy
Konwencji o prawach dziecka:
Budowanie wizerunku miasta dbającego o prawa swoich najmłodszych obywateli;
Informacja o włączeniu się miasta do ogólnopolskich obchodów 30 rocznicy Konwencji o
prawach dziecka umieszczona na stronie UNICEF www.unicef.pl;
Stworzenie na stronie UNICEF www.unicef.pl galerii zdjęć miast, które włączyły się w obchody rocznicy Konwencji o prawach dziecka – galeria zdjęć podświetlonych budynków;
Pisemne podziękowanie wysłane przez UNICEF do wszystkich włodarzy miast, które zrealizowały zaplanowane w ramach obchodów działania;
Zaproszenie przedstawicieli samorządów, które włączą się w obchody do udziału w konferencji organizowanej przez UNICEF z okazji rocznicy Konwencji o prawach dziecka zaplanowanej
na 20. listopada.

Harmonogram działań:
Zgłoszenie miasta do inicjatywy obchodów 30-lecia Konwencji o prawach dziecka
– do 10 października 2019 r.
Zamieszczenie na stronie internetowej UNICEF informacji o włączeniu się miasta
do obchodów 30 rocznicy Konwencji o prawach dziecka – 21 października 2019 r.
Przesłanie przez UNICEF drogą mailową materiałów komunikacyjnych
– do 20 października 2019 r.
Podświetlenie budynków na niebiesko – 20 listopada 2019 r.
Rozpoczęcie realizacji działań – od 20 października 2019 r. lub później
Wysłanie pisemnych podziękowań przez UNICEF dla miasta – do 31 grudnia 2019 r.

Przedstawione propozycje współpracy mogą być modyfikowane przez samorządy w zależności od ich możliwości finansowych
i organizacyjnych. Miasto może także podjąć inne działania promujące 30. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka.
Wszystkie samorządy miast, które zechcą wziąć udział w obchodach 30. rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, prosimy
o przesłanie zgłoszenia na adres mailowy: apacak@unicef.pl
Wszystkie pytania prosimy kierować
na adres mailowy: apacak@unicef.pl lub telefonicznie: 22 568 03 34
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