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Писмена декларация, внесена съгласно член 136 от Правилника за дейността на 
Парламента, относно интегрирането на физическото възпитание с цел устойчиво 
развиване на спортните таланти на деца с увреждания в училищна възраст с 
обещаващи възможности1

1. В Европа живеят 80 милиона души с увреждания.

2. Настоящият модел за приобщаващо образование не успява да предостави на децата 
с увреждания в училищна възраст възможността да разгърнат своя пълен потенциал 
по отношение на психологическото и физическото развитие.

3. Прилагането на приобщаващ модел на образование в училищата ще създаде равни 
възможности за достъп до активна рехабилитация под формата на спорт и спортно 
обучение, което от своя страна ще допринесе за социалната и професионалната 
интеграция на лицата с увреждания.

4. Този модел ще предостави възможности за създаване на систематичен подход към 
спортното обучение на деца с увреждания в училищна възраст.

5. Следователно Комисията се призовава да насърчава сътрудничеството между 
приобщаващите училища и да подкрепя равното третиране на спортистите с 
увреждания и тези без увреждания.

6. Настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, се 
предава на Комисията.

1 Съгласно член 136, параграфи 4 и 5 от Правилника за дейността на Европейския парламент, в случай че 
е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, декларацията се публикува в протокола от 
заседанието заедно с имената на подписалите я и се предава на нейните адресати, без това да задължава 
Парламента.


