
Program Miasto Przyjazne Dzieciom jest światowym programem UNICEF, którego 
celem jest wsparcie lokalnych społeczeństw w implementacji Konwencji o prawach 
dziecka, dzięki czemu najlepiej można realizować prawa najmłodszych obywateli.   

Program został zainicjowany w 1996 roku podczas obrad Konferencji Narodów Zjednoczonych w Stam-
bule. U źródeł powstawania Miasta Przyjaznego Dzieciom leżało przekonanie, że dobra sytuacja dzieci 
(ich dobrobyt) będzie najlepszym wyznacznikiem tego w jakim stopniu realizowane są zapisy Konwencji 
o prawach dziecka. 

Najbliżej potrzeb dzieci lokalnie są władze samorządowe, stąd też program w głównej mierze skiero-
wany jest do nich. Zadaniem władz jest wskazywanie kierunków rozwoju miasta, wprowadzania zmian 
i rozwiązań, które uwzględniałyby najlepszy interes dziecka.
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PROGRAM FUNKCJONUJE W PONAD 30 
KRAJACH NA CAŁYM ŚWIECIE, SĄ WŚRÓD 
NICH ZARÓWNO KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ 

JAK I WYSOKOROZWINIĘTE. 
Przykłady Miast Przyjaznych Dzieciom
• Francja: Paryż, Cannes, Lyon, 
• Niemcy: Poczdam, Kolonia,
• Szwajcaria: Baden, Bern, 
• Belgia: Leuven, Hasselt, 
• USA: Boston, Denver, Chicago,
• Kanada: De Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Quebec.



Główne założenie programu opiera się na realizacji praw dziecka. To właśnie prawa dziecka powinny być głównym impul-
sem do stworzenia miasta odpowiadającego na potrzeby i oczekiwania dzieci. Tylko zagwarantowanie przez dorosłych 
dzieciom ich praw jest w stanie uczynić je pełnoprawnymi obywatelami i zmobilizować do aktywnego uczestnictwa w życiu 
społecznym. Miasto Przyjazne Dzieciom to nie tylko program realizujący działania rekreacyjne czy edukacyjne, ale to 
przede wszystkim wyzwanie dla samorządu, by w proces zarządzania miastem wpisać działania na rzecz najmłodszych. 
Prowadzone na rzecz dzieci oraz z dziećmi.
Program zakłada uczynienie dzieci pełnoprawnymi obywatelami miasta mającymi możliwość uczestnictwa w jego życiu, co 
oznacza, że ich prawa i potrzeby są respektowane na równi z potrzebami i prawami dorosłych obywateli. 
W ramach programu powstaje  platforma współpracy i współdziałania wszystkich uczestników życia lokalnej społeczności. 
Wdrożenie koncepcji Miasta Przyjaznego Dzieciom zakłada zaangażowanie nie tylko władz miasta, ale również dzieci, 
szkół, organizacji pozarządowych, lokalnych przedsiębiorstw, oraz mediów. Oznacza również otwarcie na inicjatywy i dzia-
łania mające na celu dobro dziecka.

Program składa się z trzech ściśle ze sobą powiązanych komponentów:
• pierwszy dotyczy przeprowadzenia zmian wewnątrz struktur administracyjnych, 
• drugi włączenia dzieci w życie społeczne miasta,
• zaś trzeci zaangażowania wszystkich uczestników lokalnej społeczności (media, biznes, organizacje pozarządowe) 

do budowy środowiska przyjaznego dzieciom.

Miasto Przyjazne Dzieciom to takie, które dba o swych najmłodszych obywateli, jest świadome ich potrzeb i praw. Stara się 
zagwarantować im optymalne warunki życia i rozwoju zdając sobie sprawę jak ogromny wpływ na ukształtowanie dorosłe-
go człowieka ma dzieciństwo. Dzieci powinny mieć zagwarantowany dostęp nie tylko do podstawowych dóbr i usług, ale 
również do zabawy, odpoczynku i sportu.

W Mieście Przyjaznym Dzieciom najmłodsi obywatele mają prawo i możliwość:
• Wpływania na decyzje dotyczące ich miasta i gminy, 
• Przedstawienia swojego zdania w sprawach ich dotyczących, 
• Uczestnictwa w życiu społecznym, 
• Korzystania z podstawowych usług: edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, 
• Ochrony przed przemocą i wykorzystaniem, 
• Bezpiecznego poruszania się po mieście, 
• Przyjaznych miejsc na zabawę i spotkania z przyjaciółmi, 
• Uczestnictwa w życiu kulturalnym i sportowym, 
• Bycia pełnoprawnym obywatelem danego miasta, korzystającym ze wszystkich dostępnych usług niezależnie od 

swoich poglądów, pochodzenia i wyznania.


