
                                                                    
 

 

 

LISABONSKÁ DEKLARACE 
 

Názory mlad ch lidí na inkluzivní vzd lávaní 
 
V rámci p edsednictví Portugalska Evropské unii zorganizovalo Ministerstvo kolství 
Portugalska ve spolupráci s Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzd lávání dne 
17. zá í 2007 Evropské sly ení: „Hlas mlad ch: Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání”. 
 
Návrhy, na kter ch se shodli mladí lidé se speciálními vzd lávacími pot ebami studující na 
st edních a vy ích kolách a u ili tích v 29 zemích1, vyústily v dokument nazvan  
„Lisabonská deklarace – Názory mlad ch lidí na inkluzivní vzd lávání”. Deklarace shrnuje 
názory, které mladí lidé vyjád ili na plenárním zasedání v Parlamentu Portugalska 
(Assembleia da Repúblika) a které se t kají jejich práv, pot eb, problém  a doporu ení na 
cest  k úsp nému inkluzivnímu vzd lávání.  
 
Uvedení deklarace je dal ím v ad  oficiálních evropsk ch mezinárodních dokument  z 
oblasti speciálního vzd lávání, jako je nap íklad „Rezoluce Rady o integraci d tí a 
mlad ch lidí s posti ením do systému b ného vzd lávání” (EK, 1990), „Prohlá ení ze 
Salamanky a Ak ní rámec pro speciální vzd lávání” (UNESCO, 1994), „Lucemburská 
charta” (Program Helios, 1996), „Rezoluce Rady o rovn ch p íle itostech ve vzd lávání a 
odborné p íprav  pro áky a studenty s posti ením” (EK, 2003) i „Úmluva o právech osob 
se zdravotním posti ením” (OSN, 2006). 
 
1. Mladí ú astníci sly ení se shodli na sv ch PRÁVECH: 
- Máme právo b t respektováni a neb t diskriminováni. Nechceme soucit, ale respekt 
jako to budoucí dosp lí lenové spole nosti, kte í budou ít a pracovat v normálním 
prost edí. 
- Máme právo na stejné p íle itosti jako ostatní, av ak s pot ebnou podporou 
respektující na e pot eby. Pot eby ádného lov ka nesm jí b t p ehlí eny. 
- Máme právo se sami rozhodovat. Je pot eba, aby ná  hlas byl vysly en. 
- Máme právo ít nezávisle. Chceme mít rodinu a bydlení p izp sobené na im 
pot ebám. Mnoho z nás si p eje mít mo nost studovat na univerzit . Chceme také 
pracovat a nechceme b t izolováni od ostatních lidí bez posti ení. 
- Je pot eba, aby nás celá spole nost brala na v domí, rozum la nám a uznávala na e 
práva. 
 
2. Mladí ú astníci sly ení vyjád ili jasn  názor na hlavní oblasti ZLEP ENÍ, které ve svém 
vzd lávání zaznamenali: 
- Ve vzd lávání se nám vesm s dostává uspokojivé podpory, ale dal í pokrok je 
nezbytn . 
- Zlep uje se p ístupnost budov. Problematika mobility a prost edí bez bariér se ím dál 
ast ji stává tématem ve ejn ch diskusí. 

- Spole nost si více v ímá otázek posti ení. 
- Zlep uje se po íta ová technologie a k dispozici jsou dob e strukturované digitální 
knihy. 
 

                                            
1 Belgie, Bulharsko, eská republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, 

Loty sko, Lucembursko, Ma arsko, Malta, N mecko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, 
Rakousko, Rumunsko, ecko, Slovinsko, pan lsko, védsko, v carsko a Velká Británie. 



                                                                    
 

 

 

3. Mladí ú astníci Sly ení vyzdvihli PROBLÉMY, p ed kter mi stojí, a své POT EBY: 
- R zní lidé mají r zné pot eby p ístupnosti. Ve vzd lávání I spole nosti existují r zné 
bariéry pro lidi s odli n mi typy speciálních pot eb, nap íklad: 

- N kte í z nás pot ebují ve vyu ovacích hodinách i p i zkou kách více asu. 
- N kdy pot ebujeme p i vyu ování asisten ní pomoc.  
- Pot ebujeme b n  p ístup k upraven m materiál m, jako mají p ístup k materiál m 
na i spolu áci. 

- Svobodná mo nost volby studijních obor  je n kdy omezena p ístupností budov, 
nedostate nou technologií a p ístupem k materiál m (vybavení, u ebnice). 
- Pot ebujeme znalosti a dovednosti, které budeme moci v ivot  smyslupln  vyu ít. 
- Po celou dobu kolního vzd lávání pot ebujeme kvalitní poradenství, které nám uká e 
na e budoucí mo nosti s ohledem na na e individuální pot eby. 
- Stále chybí dostate ná informovanost o otázce posti ení. U itelé, ostatní áci i n kte í 
rodi e k nám n kdy mají negativní postoj. Lidé bez posti ení by m li v d t, e se mohou 
posti eného p ímo zeptat, zda pot ebuje pomoc i nikoli. 
 
4. Mladí ú astníci Sly ení vyjád ili své názory na INKLUZIVNÍ VZD LÁVÁNÍ: 
- Je velice d le ité poskytnout ka dému svobodu zvolit si, kde se chce vzd lávat. 
- Inkuzivní vzd lávání je tou nejlep í cestou, pokud nám poskytuje p íslu né podmínky. 
To znamená, e by k dispozici m la b t pot ebná podpora, zdroje a kvalifikovaní u itelé. Je 
pot eba, aby u itelé byli motivováni, m li dobré znalosti o na ich pot ebách a rozum li jim. 
Musí se jim dostat kvalitního kolení, m li by se nás ptát, jaké jsou na e pot eby a m li by 
v pr b hu celého na eho kolního vzd lávání spolupracovat.  
- Vnímáme mnoho pozitiv inkluzivního vzd lávání: získáváme více sociálních 
dovedností, ir í zku enost, u íme se, jak ít ve skute ném sv t , pot ebujeme mít p átele 
se speciálními pot ebami i bez nich a vzájemn  se st kat a ovliv ovat. 
- Inkluzivní vzd lávání s individualizovanou, specializovanou podporou je nejlep í 
p ípravou na vy í vzd lávání. Ú elná by byla specializovaná centra, která by nám 
poskytovala podporu a d kladn  informovala univerzity ohledn  pomoci, kterou 
pot ebujeme. 
- Inkluzivní vzd lávání p iná í v hody nám i v em ostatním. 
  
ZÁV REM mladí ú astníci Sly ení prohla ují: 
Svou budoucnost si musíme budovat sami. Musíme odstranit bariéry v nás samotn ch i v 
lidech bez posti ení. Musíme p ekonat své posti ení – pak nás bude sv t lépe p ijímat. 
 
Lisabon, zá í 2007 
 
Vydání tohoto dokumentu umo nila podpora lensk ch stát  Agentury a Generálního editelství pro 
vzd lávání a kulturu Evropské komise (http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_cs.html).  
 


