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"Wszędzie tam, gdzie mężczyźni i kobiety są skazani na życie w skrajnym
ubóstwie, łamane są prawa człowieka. Spotkanie się w celu zapewnienia

poszanowania tych praw jest naszym uroczystym obowiązkiem". 
(O. Józef Wrzesińskii).

 
 



17 PAŹDZIERNIKA W WARSZAWIE
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ
WALKI Z UBÓSTWEM

DZIAŁAJĄC RAZEM
WESPRZYJMY DZIECI, ICH

RODZINY I SPOŁECZNOŚCI, ABY
SKOŃCZYĆ Z UBÓSTWEM

KONWENCJA PRAW
DZIECKA

W tym roku przypada 30.  rocznica przy jęcia
Konwencj i  o  prawach dziecka.  Konwencja
chroni  wszystkich ludzi  poniże j  18  roku
życia .  Jest  dokumentem uniwersalnym, nie
może być kwestionowana i  dotyczy
wszystkich aspektów związanych z  dobrem
dziecka.  Ustala  etyczne międzynarodowe
normy traktowania dzieci .  Zawiera pełny
zbiór  praw dziecka (prawa cywilne,
społeczne,  pol i tyczne i  kulturowe) .  Uznaje
prawo każdego dziecka do poziomu życia
odpowiadającego jego rozwojowi
f izycznemu,  psychicznemu,  duchowemu,
moralnemu i  społecznemu.   Konwencja
została  podpisana przez 191  kra jów.

Tegoroczny temat 17 października
przypomina nam, że nasze wysiłki  na rzecz
przezwyciężenia ubóstwa muszą dotyczyć
realizacji  wszystkich praw dzieci .  Nie z
własnej winy, dzieci żyjące w ubóstwie są
pozbawione prawa do przetrwania,  zdrowia,
wyżywienia,  edukacji ,  współdecydowania,
ochrony przed krzywdą, wyzyskiem i
dyskryminacją.  Dla tych setek milionów
dzieci,  które codziennie cierpią z powodu
ubóstwa, obietnica dzieciństwa ustanowiona
w Konwencji  Praw Dziecka nie została w
pełni zrealizowana. Można ją zrealizować
tylko wtedy, gdy rodziny i  społeczności będą
wystarczająco wspierane poprzez działania
na rzecz zmniejszenia ubóstwa. To umożliwi
im stworzenie przyjaznego i  bezpiecznego
środowiska, w którym dzieci będą mogły 
 swobodnie korzystać ze swoich praw.

17  października,  Światowy Dzień Walki  z
Ubóstwem, został  of ic ja lnie  uznany przez
Organizac ję  Narodów Zjednoczonych w
1992 roku.  Dzień ten po raz pierwszy
obchodzony był  w 1987 roku przez tysiące
uczestników na Placu Trocadero  w Paryżu
we Francj i .  
17  października jest  dniem,  w którym
osoby ży jące w skra jnym ubóstwie
szczególnie powinni  zabrać głos ,  a
wszyscy obywatele  mają  zastanowić s ię ,  w
jaki  sposób mogą przyczynić s ię  do
l ikwidacj i  skra jnego ubóstwa.
 

17 PAŹDZIERNIKA W
KIELCACH

"Działajmy wspólnie, aby zadbać o to, co jest
dla nas ważne!"

14 października, 17:00 - 19:30, ul. Paca 40
Wieczór twórczości - Słowo i muzyka dla

godności
Koncert grupy The Streeters oraz występ grupy

opowiadaczy!

23 października, 17:30 - 19:30, ul. Trębacka 3
Warsztaty Wrzesińskiego - prezentacja raportu

"Ukryte wymiary ubóstwa"

17 października, początek o godz. 13:00, 
Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej

KAMPANIA TAPORI

W październiku oraz l istopadzie zostanie
przeprowadzona kampania Taporii  podczas
której  dzieci poznają historię dziewczynki
Fon oraz zastanowią się,  co dla nich jest
ważne i  jak o to dbają.  

Koncert zespołu The Streeters , występ grupy
opowiadaczy oraz teatru grupy młodzieżowej 

Debata z udziałem grupy 
"Osób doświadczających ubóstwa" EAPN Polska

Spotkanie z osobami doświadczającymi ubóstwa

17 października, od godz. 13:00 
Płyta Praw Człowieka 

Dworzec Kolejowy w Kielcach, 
przy krzyżu upamiętniającym osoby bezdomne

Msza święta
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