Tlačová správa: Spoločné vzdelávanie je kľúč k rovnoprávnosti a hodnote detí
Február 2018
Zatiaľ 13 organizácií spojilo svoje sily, aby presadzovali spoločné vzdelávanie detí s a bez
zdravotného znevýhodnenia. Začiatkom februára založili Koalíciu za spoločné vzdelávanie.
Mimovládne a profesijné organizácie učiteľov, odborníkov a zástupcov rodičov sa chce spojiť v
intenzívnej spolupráci, a spoločne vyvíjať snahy o inkluzívne vzdelávanie všetkých detí
na Slovensku, bez ohľadu na ich fyzické, intelektuálne, emocionálne, sociálne, jazykové alebo
iné podmienky. Členmi Koalície je tiež Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením.
„Potrebujeme spolupracovať a presadzovať komplexné riešenia,“ komentuje založenie
Koalície Jana Lowinski z Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením. „Každé dieťa musí
mať možnosť rozvíjať sa, byť rešpektované, učiť sa v spoločenstve iných detí a dostávať pomoc.
Vieme, že je tiež potrebné podporovať učiteľov a pomáhať pri spolupráci školy s rodinou,“
dodáva.
Deti nevnímajú rozdiely, predsudky voči rôznym odlišnostiam im často vštepujú dospelí. To je
jeden z odrazových momentov Koalície za spoločné vzdelávanie, ktorý sa bude snažiť zmeniť.
„Snažíme sa o zmenu,“ hovorí Jana Lowinski. Podľa nej je čas prestať skrývať deti s postihnutím
a brániť im v získavaní vzdelávania. Vhodný individuálny a rovnoprávny prístup im môže
pomôcť vymaniť sa zo závislosti na rodičoch, na systéme a v budúcnosti sa o seba
samostatnejšie postarať a umožniť ich rodičom byť prínosom pre krajinu.
„Svoje riešenia komunikujeme s odborníkmi, aby boli reálne a uskutočniteľné,“ vysvetľuje Jana
Lowinski. „To čo nás spojilo je naša rodičovská vízia: Uznanie prirodzenej dôstojnosti deťom so
zdravotným znevýhodnením a presadzovanie ich práv v záujme plnohodnotného a
harmonického rozvoja. Poukazujeme na problémy a potreby týchto detí a ich rodín, našou
občianskou angažovanosťou sme rovnocenným partnerom pri presadzovaní našich potrieb v
zdravotnej, sociálnej a školskej oblasti.“
Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením čerpá podnety zo 680 rodín. Podnety
v roku 2017 tlmočila odborníkom a kompetentným cez 132 aktivít.
Platforma taktiež podporuje dostupnosť a kvalitu služby včasnej intervencie, potrebu domácej
opatrovateľskej a odľahčovacej služby aj pre deti so zdravotným znevýhodnením.
Platforma zostavila informačný portál pre rodiny detí so zdravotným znevýhodnením:
www.platformarodin.sk
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