
ȘI EU AM O VOCE!



Conventia Natiunilor Unite 
pentru Drepturile Persoanelor 

cu Dizabilităti



Ce este o conventie?
O convenţie este un document la care au lucrat oameni din multe 
ţări din întreaga lume. 

Convenţia privind Drepturile Persoanelor 
cu Dizabilităţi este formată din 50 de 
articole despre diferite drepturi ale 
persoanelor cu dizabilităţi.

Convenţia stabileşte ce anume trebuie să 
facă ţările, astfel încât persoanele cu 
dizabilităţi să aibă aceleaşi drepturi 
precum ceilalţi oameni.



Ce este Organizatia 
Natiunilor Unite?
Organizaţia Naţiunilor Unite 
este formată din 193 de ţări din 
lumea întreagă. 

Aceste ţări lucrează împreună 
pentru pace în lume, pentru 
prietenia între ţări şi pentru o 
viaţă mai bună pentru toţi 
oamenii, inclusiv pentru copiii 
cu dizabilităţi.



Ce înseamnă drepturi?
Toţi copiii, inclusiv copiii cu dizabilităţi, au drepturi egale. Toate 
drepturile sunt importante. 

De exemplu, copiii cu dizabilităţi au dreptul să meargă la şcoală, 
să fie sănătoşi, să poată lucra atunci când cresc mari, să trăiască 
fericiţi, precum şi multe alte drepturi regăsite în Convenţie. 
Convenţia se asigură că ţările respectă aceste drepturi.

Articolul 1, Scop



Ce înseamnă dizabilitate?
Persoanele cu dizabilităţi îi includ pe cei care, pentru o perioadă 
mai lungă din viaţa lor, au dificultăţi să meargă, să vadă, să audă, 
să înveţe sau să facă diverse activităţi din cauza unor bariere din 
jurul lor. 

Articolul 1, Scop



Câteva cuvinte

Înseamnă feluri diferite prin care persoanele cu dizabilităţi 
pot înţelege şi transmite mesaje, de exemplu limbaje precum 
limbajul semnelor, Braille, computere şi alte tehnologii.

Articolul 2, Definiţii

Înseamnă atunci când eşti tratat altfel decât 
ceilalţi sau eşti exclus din cauza dizabilităţii.

COMUNICARE

DISCRIMINARE



Drepturi egale
£ Oamenii sunt liberi să facă alegerile proprii.

£ Nimeni nu va fi discriminat.

£ Oamenii cu dizabilităţi au aceleaşi drepturi de a fi parte din 
societate, la fel ca toţi ceilalţi oameni.

£ Oamenii cu dizabilităţi, inclusiv copiii cu dizabilităţi, trebuie 
respectaţi aşa cum sunt.

£ Toţi oamenii trebuie să aibă şanse egale şi acces egal.

£ Bărbaţii şi femeile trebuie să aibă şanse egale.

Articolul 3, Principii generale
Articolul 5, Egalitatea şi nediscriminarea



Toate ţările sunt de acord că 
fetele şi femeile cu dizabilităţi 
sunt tratate incorect şi inegal.

Prin urmare, ţările trebuie să 
se asigure că ele au drepturi, 
şanse şi libertăţi egale cu 
băieţii şi cu bărbaţii.

Articolul 6, Femei cu dizabilităţi

Fetele și femeile cu dizabilităti



Copiii cu dizabilităţi au 
aceleaşi drepturi ca toţi 
ceilalţi copii. 

În tot ceea ce fac, ţările 
trebuie să se gândească la ce 
este mai bine pentru copiii 
cu dizabilităţi, ca aceştia să 
aibă o voce care trebuie să 
fie auzită şi respectată.

Articolul 7, Copiii cu dizabilităţi

Copiii cu dizabilităti



Articolul 14, Libertatea şi siguranţa persoanei
Articolul 15, Articolul 16

Articolul 17, Protejarea integrităţii persoanei

Ţările trebuie să protejeze libertatea 
persoanelor cu dizabilităţi şi să se 
asigure că nu sunt tratate rău. 

Nimeni nu poate fi supus torturii şi 
niciunui fel de pedeapsă sau de 
tratament crud, inuman ori degradant.

Nimeni nu poate fi supus exploatării, 
violenţei şi abuzului.

Libertate, sigurantă, protectie



Articolul 19, Viaţă independentă şi integrare în comunitate
Articolul 20, Mobilitatea personală

Persoanele cu dizabilităţi au 
dreptul de a alege ce vor să 
facă în viaţă şi de trăi şi de a 
se mişca independent. 

Ţările trebuie să se asigure că 
ele pot face aceste lucruri, 
oferind servicii potrivite 
pentru persoanele cu 
dizabilităţi.

Viată independentă, mobilitate



Familie

Articolul 23, Respectul pentru cămin şi familie

Persoanele cu dizabilităţi 
au dreptul de avea o 
familie şi relaţii 
personale. Copiii cu 
dizabilităţi au dreptul de 
trăi alături de familia lor.

Ţările trebuie să se 
asigure că aceste drepturi 
sunt respectate.



ȘI EU AM 
O VOCE!

Copiii cu dizabilităţi au 
dreptul să meargă la 
şcoală şi să înveţe, la 
fel ca toţi ceilalţi copii.

Părinţii, profesorii şi 
toată lumea din jur 
trebuie să sprijine 
copiii să înveţe folosind 
un limbaj şi metode 
potrivite.

Articolul 24, Educația

Educatie



Sănătate
Persoanele cu dizabilităţi a 
dreptul să se bucure de o 
bună sănătate şi de a avea 
acces la medici şi la servicii 
de sănătate. 

Părinţii, medicii şi toată 
lumea din jur trebuie să 
sprijine copiii să fie sănătoşi.

Articolul 25, Sănătatea



Distractie, voie bună și sport
Persoanele cu dizabilităţi a 
dreptul să se bucure sport, 
activităţi recreative şi 
cultură, la fel ca toată 
lumea. 

Cărţile, spectacolele, 
muzeele, filmele şi 
sporturile trebuie să le fie 
accesibile şi copiilor cu 
dizabilităţi.

Articolul 30, Participarea la viaţa culturală, activităţi recreative, timp liber şi sport



Drepturi egale
Fetele şi femeile cu dizabilităţi

Copiii cu dizabilităţi
Libertate, siguranţă, protecţie

Viaţă independentă, mobilitate
Educaţie
Sănătate
Familie

Distracţie, voie bună şi sport



Acest material este o scurtă prezentare a unora dintre drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi, aşa cum sunt ele descrise în articolele 
din Convenţia Naţiunilor Unite pentru Drepturile Persoanelor cu 
Dizabilităţi. Materialul nu reprezintă un document legal.

Convenţia completă poate fi citită pe acest site:

www.anpd.gov.ro/web/conventia/
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