...počítačové nástroje a jiné...

Na jakoukoli tvou žádost o informace
rádi odpoví:

…v dnešní době jsou k dispozici počítačové i jiné
nástroje pro sledování lekcí a studium a my z nich
zvolíme to, co by se ti mohlo hodit - počítač, skener,
specifické softwary, zařízení Braille, alfabetické
komunikátory,
Dragon
poslední
generace,
Poet-compact, zvětšující lampy, automatické čtečky
a čtečky audiozáznamů, fotografické systémy s
mobilem s vokální syntézou, nastavitelné stolky,
vhodné sezení, pulty; to vše ti bude zapůjčeno na
celou potřebnou dobu, aby ti to pomohlo při studiu…

Profesorka Emilia Caronna
delegovaná rektorem pro
iniciativy pro postižené studenty
a slabší sociální skupiny
0521 033554 – 329 0189240
emiliawanda.caronna@unipr.it

SLUŽBA PRO POSTIŽENÉ STUDENTY A
STUDENTKY A PRO SLABŠÍ SOCIÁLNÍ SKUPINY

…začlenění…
Profesor Emilio Acerbi
delegovaný rektorem pro
volbu studijních oborů
0521 906947
emilio.acerbi@unipr.it

Motýlí zahrada - pro nás od Luigiho Ghillaniho

…změnili název, dříve se jednalo o „integraci“, to
znamená vše, co můžeme udělat, abychom si vyšli
vstříc: organizujeme kurzy různých druhů, kurz italské
posunkové řeči (LIS), kurz asertivity pro zvýšení
nebo posílení sebeúcty, kurz psychodramatu, kurz
asertivity pro tvé rodiče. Organizujeme příležitosti
pro dialog, specificky zaměřená setkání, magické
chvíle s pohádkami, filmy, kulturními akcemi a
mnoho dalšího... Naše chlouba? SPORT-ELL-TUTTI,
systém, který jsme vytvořili s dalšími institucemi pro
orientaci a volbu sportu, který je pro tebe vhodný, pro
„růst“ a zábavu spolu s mnoha dalšími postiženými i
nepostiženými chlapci/devčaty a můžeš u nás najít
i pěknou skupinku postižených i nepostižených
studentů, absolventů, sdružených do Asociace
nezávislého života, která vznikla s naší univerzitou a
připravuje plány pro sociální a kulturní začlenění…

Dr. Daniela Barantani
Vedoucí oboru příspěvků a práva na
studium
0521 034075
daniela.barantani@unipr.it

...všechno to, co
postižené studentky
a studenti musí
vědět, aby mohli
odpromovat
na naší univerzitě...

Via Università, 12 – 43100 Parma
Spojovatelka 0521 032111
www.unipr.it

ČESKY - Ceco
Financování MIUR zákon č. 17/99

...právo na studium...

...přivítání a volba studijního směru...

...externí mobilita...

…dříve, než si zvolíš vysokoškolský obor, na který se
zapsat, můžeš se setkat s delegátkou pro inciativy pro
postižené studenty a studenty ze sociálně slabších
skupin a s delegátem pro volbu studijních oborů;
společně zhodnotíme nejvhodnější a nejschůdnější
univerzitní dráhu, také s ohledem na budoucí
pracovní činnost, a navíc ti poskytneme informace o
podporách a technických a didaktických nástrojích,
o opatřeních týkajících se tvých potřeb a možnosti
individuálního studijního plánu pro dosažení cílů,
které si vytyčíš…

…máme mikrobus vybavený pro děvčata a chlapce
na vozíčcích pro přesuny v rámci univerzity, s
týdenní organizací objednávek pro domluvení
vhodných časových harmonogramů pro tvoji mobilitu,
máme jednomístné a dvoumístné elektrické skútry
pro postiženou osobu a jejího průvodce/tutoraopatrovatele, malé pásové vozidlo, servořízené
schody, plošiny, a dokonce i sklápěcí vozík…

Zákon 104/92

...právo na vzdělání...
Úmluva OSN, 2006
…vyplývají ze zákona a z Úmluvy o právech
postižených lidí a jsou již součástí sociální a unijní
historie a naše univerzita již 12 let vytváří reálné
a skutečné záruky a příležitosti pro dosažení
akademických hodností, v první řadě možnost získání
vysokoškolského titulu…

...přijetí a zápis...
…pro přijetí k vysokoškolskému studiu je potřebné
ukončené středoškolské vzdělání, tzv. maturita,
dosažená po pětiletém studiu, vysvědčení nebo
potvrzení o absolvování studia pro zápis na univerzitu
nestačí…

...osvobození od poplatků...
…na základě potvrzení o invaliditě rovnající se nebo
převyšující 66% neplatíš univerzitní poplatky, platíš
pouze krajské a vládní poplatky; když se potvrzení
vztahuje na invaliditu nižší než 66%, společně
vyhodnotíme možnosti, které ti můžeme poskytnout,
a když dočasně nebo trvale patříš do slabší sociální
skupiny, máme speciální komisi, které je třeba
předložit žádost o úplné nebo částečné osvobození
od univerzitních poplatků…

...tutor...
...každá fakulta jmenuje vysokoškolského pedagoga
jako vztažného tutora, který ti bude přiřazen a bude
tě provázet během studia a který ti pomůže vyřešit
kritické problémy, které by se mohly vyskytnout; tito
tutoři spolupracují s delegátkou rektora, se kterou
jsou v neustálém kontaktu pro nalezení optimálních
řešení…

...tutoři - opatrovatelé...
…jedná se o studenty, kteří se účastní veřejné
soutěže, která se vypisuje dvakrát ročně, a kteří
prohlásí, že jsou ochotni být ti přiřazeni, absolvují
příslušný vzdělávací kurz se službou Le Eli-Che,
jsou jmenováni rektorským dekretem „Tutor pari
(tutor - opatrovatel)“, poskytnou placenou spolupráci
v rozsahu 150 hodin a postarají se o tebe v průběhu
tvého studia; musíš u nás pouze podat žádost o
získání tutora…

...interní mobilita a architektonické
bariéry...
…uvnitř fakult musíš mít možnost se pohybovat
pohodlně: proto je povinné zrušit všechny bariéry,
i když v nových budovách nebo zařízeních se již
NESTAVÍ, každý akademický rok se dělá plán na
postupné zrušení těch, které ještě existují, i když
v omezeném množství, v historických budovách;
ze strany univerzity existuje důsledná pozornost
věnovaná tomuto tématu a když zjistíš, že nám něco
uniklo, ihned to oznam delegátce rektora, která se
spojí s technickým oddělením, aby se problém vyřešil
a našla se „rozumná náprava“ v souladu s Úmluvou
OSN…

...ubytování...
...ubytovny, jídelny, stipendia, to vše jsou služby
Krajské organizace v Emilia Romagna pro právo
na vyšší vzdělání, která se dnes jmenuje ER.GO
a má územní sídlo v Parmě, tel. 0521.2139,
utentipr@er-go.it a která nabízí prostřednictvím
konkurzu také ubytovací a ekonomické zdroje a
volbu pracovního zaměření…

