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Příklad podpory účasti: Formación sin Límites (Vzdělávání bez hranic) 

Španělsko 

 

 

Shrnutí případové studie 

 

Ve Španělsku je terciální studium poskytováno na vysokých školách. Nadace Repsol a ONCE 

rozvíjejí projekt na podporu povědomí o vzdělávání ve vztahu k hendikepovaným. Projekt se 

nazývá Formación sin Límites (Vzdělávání bez hranic) a spolupracuje na něm Španělský výbor 

zástupců osob se zdravotním postižením (CERMI). 

 

Projekt Vzdělávání bez hranic byl vytvořen jako program na podporu informovanosti o 

vzdělávání, zaměřený na studenty s hendikepem a bez hendikepu, na rodiče a učitele, jejichž 

hlavním cílem je zvýšení aktivní účasti hendikepovaných jedinců ve vzdělávacím systému, 

zejména na univerzitách. Cílem v blízké budoucnosti je poskytnout studentům takové 

vzdělání, které zvýší jejich šance na nalezení kvalitního zaměstnání po absolvování školy. 

 

Specifické cíle programu jsou: 

 

• Práce s komunitou ve vzdělávání, která má zvýšit společenské povědomí o důležitosti práva 

hendikepovaných lidí na rovný přístup k vyššímu vzdělání v zájmu rozvoje společnosti. 

• Podnítit všechny studenty, s hendikepem nebo bez hendikepu, aby se účastnili společných 

aktivit s cílem zdůraznit pravidelnou přítomnost hendikepovaných jedinců ve třídách a obecně 

ve společnosti.  

• Poskytovat učitelům nezbytné zdroje k tématům souvisejícím s inkluzivním vzděláváním jako 
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nástroj pro podporu vyššího vzdělávání hendikepovaných studentů. 

• Podpora diverzity a nediskriminace hendikepovaných osob, což přispívá k překonávání 

předsudků a stereotypů, se kterými je dosud spojován pohled na tuto skupinu osob. 

• Podpora pozitivního vlivu hendikepovaných osob vstupujících na univerzitu, zvýšení 

očekávání toho, co se čeká od nich, a přispění k pomoci těmto osobám při překonávání 

překážek a obav, které je potřeba odstranit. 
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