LISABONSKÁ DEKLARACE
Názory mladch lidí na inkluzivní vzdlávaní
V rámci pedsednictví Portugalska Evropské unii zorganizovalo Ministerstvo kolství
Portugalska ve spolupráci s Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdlávání dne
17. záí 2007 Evropské slyení: „Hlas mladch: Vstíc rozmanitosti ve vzdlávání”.
Návrhy, na kterch se shodli mladí lidé se speciálními vzdlávacími potebami studující na
stedních a vyích kolách a uilitích v 29 zemích1, vyústily v dokument nazvan
„Lisabonská deklarace – Názory mladch lidí na inkluzivní vzdlávání”. Deklarace shrnuje
názory, které mladí lidé vyjádili na plenárním zasedání v Parlamentu Portugalska
(Assembleia da Repúblika) a které se tkají jejich práv, poteb, problém a doporuení na
cest k úspnému inkluzivnímu vzdlávání.
Uvedení deklarace je dalím v ad oficiálních evropskch mezinárodních dokument z
oblasti speciálního vzdlávání, jako je napíklad „Rezoluce Rady o integraci dtí a
mladch lidí s postiením do systému bného vzdlávání” (EK, 1990), „Prohláení ze
Salamanky a Akní rámec pro speciální vzdlávání” (UNESCO, 1994), „Lucemburská
charta” (Program Helios, 1996), „Rezoluce Rady o rovnch píleitostech ve vzdlávání a
odborné píprav pro áky a studenty s postiením” (EK, 2003) i „Úmluva o právech osob
se zdravotním postiením” (OSN, 2006).
1. Mladí úastníci slyení se shodli na svch PRÁVECH:
- Máme právo bt respektováni a nebt diskriminováni. Nechceme soucit, ale respekt
jakoto budoucí dosplí lenové spolenosti, kteí budou ít a pracovat v normálním
prostedí.
- Máme právo na stejné píleitosti jako ostatní, avak s potebnou podporou
respektující nae poteby. Poteby ádného lovka nesmjí bt pehlíeny.
- Máme právo se sami rozhodovat. Je poteba, aby ná hlas byl vyslyen.
- Máme právo ít nezávisle. Chceme mít rodinu a bydlení pizpsobené naim
potebám. Mnoho z nás si peje mít monost studovat na univerzit. Chceme také
pracovat a nechceme bt izolováni od ostatních lidí bez postiení.
- Je poteba, aby nás celá spolenost brala na vdomí, rozumla nám a uznávala nae
práva.
2. Mladí úastníci slyení vyjádili jasn názor na hlavní oblasti ZLEPENÍ, které ve svém
vzdlávání zaznamenali:
- Ve vzdlávání se nám vesms dostává uspokojivé podpory, ale dalí pokrok je
nezbytn.
- Zlepuje se pístupnost budov. Problematika mobility a prostedí bez bariér se ím dál
astji stává tématem veejnch diskusí.
- Spolenost si více vímá otázek postiení.
- Zlepuje se poítaová technologie a k dispozici jsou dobe strukturované digitální
knihy.
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Belgie, Bulharsko, eská republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva,
Lotysko, Lucembursko, Maarsko, Malta, Nmecko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko,
Rakousko, Rumunsko, ecko, Slovinsko, panlsko, védsko, vcarsko a Velká Británie.

3. Mladí úastníci Slyení vyzdvihli PROBLÉMY, ped ktermi stojí, a své POTEBY:
- Rzní lidé mají rzné poteby pístupnosti. Ve vzdlávání I spolenosti existují rzné
bariéry pro lidi s odlinmi typy speciálních poteb, napíklad:
- Nkteí z nás potebují ve vyuovacích hodinách i pi zkoukách více asu.
- Nkdy potebujeme pi vyuování asistenní pomoc.
- Potebujeme bn pístup k upravenm materiálm, jako mají pístup k materiálm
nai spoluáci.
- Svobodná monost volby studijních obor je nkdy omezena pístupností budov,
nedostatenou technologií a pístupem k materiálm (vybavení, uebnice).
- Potebujeme znalosti a dovednosti, které budeme moci v ivot smyslupln vyuít.
- Po celou dobu kolního vzdlávání potebujeme kvalitní poradenství, které nám ukáe
nae budoucí monosti s ohledem na nae individuální poteby.
- Stále chybí dostatená informovanost o otázce postiení. Uitelé, ostatní áci i nkteí
rodie k nám nkdy mají negativní postoj. Lidé bez postiení by mli vdt, e se mohou
postieného pímo zeptat, zda potebuje pomoc i nikoli.
4. Mladí úastníci Slyení vyjádili své názory na INKLUZIVNÍ VZDLÁVÁNÍ:
- Je velice dleité poskytnout kadému svobodu zvolit si, kde se chce vzdlávat.
- Inkuzivní vzdlávání je tou nejlepí cestou, pokud nám poskytuje písluné podmínky.
To znamená, e by k dispozici mla bt potebná podpora, zdroje a kvalifikovaní uitelé. Je
poteba, aby uitelé byli motivováni, mli dobré znalosti o naich potebách a rozumli jim.
Musí se jim dostat kvalitního kolení, mli by se nás ptát, jaké jsou nae poteby a mli by
v prbhu celého naeho kolního vzdlávání spolupracovat.
- Vnímáme mnoho pozitiv inkluzivního vzdlávání: získáváme více sociálních
dovedností, irí zkuenost, uíme se, jak ít ve skuteném svt, potebujeme mít pátele
se speciálními potebami i bez nich a vzájemn se stkat a ovlivovat.
- Inkluzivní vzdlávání s individualizovanou, specializovanou podporou je nejlepí
pípravou na vyí vzdlávání. Úelná by byla specializovaná centra, která by nám
poskytovala podporu a dkladn informovala univerzity ohledn pomoci, kterou
potebujeme.
- Inkluzivní vzdlávání pináí vhody nám i vem ostatním.
ZÁVREM mladí úastníci Slyení prohlaují:
Svou budoucnost si musíme budovat sami. Musíme odstranit bariéry v nás samotnch i v
lidech bez postiení. Musíme pekonat své postiení – pak nás bude svt lépe pijímat.
Lisabon, záí 2007
Vydání tohoto dokumentu umonila podpora lenskch stát Agentury a Generálního editelství pro
vzdlávání a kulturu Evropské komise (http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_cs.html).

