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Síť mateřských center podporuje inkluzi 

Stanovisko prezidia Sítě mateřských center 

Síť mateřských center sdílí znepokojení spoluobčanů nejen postižených a organizací, které 

s nimi pracují, s výroky prezidenta ČR Miloše Zemana. O kom je řeč? O lidech, kteří jsou 

každý něčím jiní, unikátní a to i ti, kteří mají zdravotní omezení. 

Lidské společenství obstojí pouze, pokud se budeme přijímat v různosti včetně handicapů. 

Segregovat skupiny dětí či dospělých kvůli barvě pleti, tělesnému nebo duševnímu postižení může 

dovést jedině k rozkladu společnosti.  

Mateřská centra staví na principech svépomocných skupin, na vzájemném naslouchání, na 

vzájemné výměně zkušeností, na dávání a přijímání, na vzájemné službě i na učení a učení se. 

Tedy na přirozených principech fungování humánní společnosti.  

Mateřská centra navštěvují rodiny napříč sociálním i ekonomickým spektrem, rodiny se zdravými i 

handicapovanými dětmi. V mateřských centrech jsou „odlišní“ vítaní, protože každý z nás je „nějak“ 

odlišný. Společná výchova a vzdělávání od nejútlejšího věku prospívá všem – přirozenou cestou se 

děti učí ohleduplnosti, toleranci, úctě, solidaritě … proto se můžeme vzájemně obohacovat.  

Jakákoliv segregace vede k vytváření míst, kolem kterých postupně rostou nepřekonatelné bariéry, 

následně rostou i společenské problémy. Praxe tak zvaných „vyloučených“ lokalit varuje, v případě 

handicapovaných může nastat obdobná situace. O ekonomickém aspektu – tedy o tom, že 

vydělování je daleko dražší než integrace, není třeba diskutovat.   

Každý z nás přichází na svět do jiných podmínek a s různým fyzickým i duševním vybavením, proto 

je důležité naučit se vzájemně přijímat hodnotu každého z nás. Události historických etap, které 

stavěly na segregaci, ukazují na zrůdnost, ke které vydělování „odlišných“ vedlo.  Návrat k takovým 

praktikám považujeme za nepřístojný.  

Lidská bytost má právo na rovné podmínky a zacházení, což by mělo být jako základní stavební 

kámen naší společnosti v každém z nás zakořeňováno již od útlého dětství a podmínky škol, by 

tomu měly odpovídat.   

 

V Praze 16. 1. 2013 

Prezidium Sítě mateřských center 

 

 

 

 

Kontakt: rut.kolinska@materska-centra.cz, 603 271 561  
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