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За однією з версій, у 1925 році Генеральний консул Китаю в
Сан-Франциско зібрав групу китайських дітей-сиріт і влаштував
для них святкування Дуаньу Цзе (Фестиваль човнів-драконів),
дата якого якраз припала на 1 червня. Завдяки щасливому випадку,
день збігся і з часом проведення "дитячої" конференції в Женеві.

Офіційна версія виникнення
Дня захисту дітей
Рішення про відзначення Міжнародного дня захисту дітей 1 червня прийняла
Міжнародна демократична федерація жінок у листопаді 1949 року. Перший
Міжнародний день захисту дітей було відзначено ще в 1950 році. ООН підтримала
ініціативу федерації та оголосила захист прав, здоров'я і життя дитини - одним із
пріоритетів у своїй діяльності. В Україні цей день відзначають із 1998 року. У 1991 році
Україна приєдналася до Конвенції ООН про права дитини. З 27 вересня 1991 року для
України набула чинності Конвенція Організації Об'єднаних Націй про права дитини,
згідно з якою кожна держава зобов'язана поважати та заохочувати право дитини на
всебічну участь у культурному і творчому житті, забезпечувати їй повноцінне дозвілля
та відпочинок, сприяти наданню їй відповідних можливостей для цього. Цією конвенцією
також чітко визначено, що дитина має право на захист від фізичного та психічного
насильства. Проте, не завжди деклароване стає реальним.

День захисту дітей має свій прапор, визнаний більш ніж у 30 країнах
світу. Він являє собою зелений фон, на якому схематично зображено земну
кулю і 5 різнокольорових людських фігурок. Зелений колір - колір гармонії,
свіжості і родючості. Зелений фон наштовхує нас на думку, що навколо нас
створено все, щоб нормально і благополучно розвиватися. Від нас
вимагається лише дати собі й іншим можливість скористатися цими
благами.
Земну кулю символізує наш спільний дім, а його синій колір говорить
про мир і єдність, яких ми можемо досягти, якщо будемо ставитися один до
одного з розумінням і любов'ю.
Різнокольорові людські фігурки символізують терпимість до різних
рас і різноманітність. Зірка, яку утворюють ноги дітей, символізує світ,
який ми почнемо випромінювати, коли об'єднаємося і забудемо про чвари
заради щастя дітей. А п'ять різнокольорових точок - це символ того, що
всі ми походимо від одного роду людського.
Синя фігурка зверху на прапорі - символ Бога, який любить усіх
однаково. Тому і ми, як його образ і подобу, повинні любити і поважати всіх
людей, незалежно від їх раси, кольору шкіри, віросповідання, матеріальної
забезпеченості та інших факторів.

Прапор
Міжнародного
дня захисту
дітей

Святкування Дня захисту дітей починалося з різного роду дискусій,
промов і конференцій, темою яких було благополуччя дітей в усьому світі. У
телепрограму спеціально включають фільми і передачі про дітей і для дітей, а
на вулицях проводяться конкурси і спортивні змагання, в яких можуть
взяти участь всі бажаючі діти і навіть отримати подарок.День захисту
дітей ставить своєю метою захистити інтереси тих маленьких жителів
нашої планети

День захисту дітей зазвичай супроводжується концертними
програмами, виставками та пізнавальними заходами, головними героями
яких стають діти. Свято 1 червня - це час проведення різноманітних
благодійних акцій для мам та дітей з подарунками та сюрпризами,
спрямованих на поліпшення умов життя дітей та охорону їхніх інтересів.

День захисту дітей ставить своєю метою захистити інтереси тих
маленьких жителів нашої планети, які піддаються різного роду небезпекам і
терплять позбавлення із-за помилок дорослих. Причому відбувається це
абсолютно у всіх країнах світу: в Америці та інших розвинених країнах діти
страждають через невідповідних їхньому віку і потребам телепередач і
морального розкладу, в Африці та інших країнах «третього світу» - з-за
голоду, відсутності освіти і схильності величезної кількості хвороб. Мета
Дня захисту дітей - звернути увагу громадськості на ці проблеми і
захистити дітей від помилок дорослих, а також сприяти духовному і
фізичному розвитку підростаючого покоління в усьому світі.

Нема світлішого нічого в цілім світі,
Як сонце ясне й чисті небеса.
Нема нічого кращого, як діти,
Діти повинні жити
у світі краси,
Бо в них любов, надія і краса.
гри, казки,
музики, малюнка,
фантазії, творчості.

Василь Сухомлинський

Бо в них найкращі наші сподівання,
Вершина, може, нашого буття.
Тому-то ми без зайвого вагання
За них віддати можемо життя.

Якщо не знаєш які твої діти,
подивися на їхніх друзів.
Сюнь-цзи

Готові зірку зняти з небосхилу
І прихилити небо голубе.
Щоб тільки дітям у житті щастило,
Бо в дітях ми продовжуєм себе.

Та мусим добре істину збагнути,
(Інакше гірка чаша не мине),
Щоб смачно їсти, модно одягнути —
Це ще не все, не саме головне...

Діти починаються
з любові до батьків.
Дорослішаючи, вони починають їх судити.
Іноді вони їх прощають.

О. Уайльд

Тому щоденно маєм пам’ятати,
Який би пост не обіймали ми.
Весь жар душі потрібно їм віддати,
Щоб діти виросли хорошими людьми!

Діти вчать дорослих людей
не занурюватися у справу
до кінця і
залишатися вільними.
М. Пришвін

Чесна дитина
любить
не тата з мамою,
а трубочки з кремом.
Дон-Амінадо

Щоб у дітей була душа іскриста,
Неначе сонце раннє золоте,
Велика, добра, світла, чиста-чиста...
Давайте будем думати про те!

Це в першу чергу нам, батькам, потрібно,
Як прийде старість або час біди.
Щоб не було і боляче, і стидно,
Що діти нам не подали води.

На Землю сонце промені сипнуло
І синьо усміхнулись небеса.
То ж дай нам Бог, щоб лихо нас минуло.
Хай радують нас діти і краса.

