...infotehnoloogilised ja muud
vahendid...

Igasuguse teabe saamiseks võid
pöörduda järgmiste inimeste poole:

…tänapäeval on olemas palju infotehnoloogilisi ja
muid vahendeid, mille abil loenguid jälgida ja õppida.
Me valime välja selle, millest sulle võib kasu olla –
arvuti, skanneri, spetsiaalse tarkvara, Braille’ kirjaga
seadmed, alfabeetilised suhtlusvahendid, viimase
põlvkonna Dragon, Poet-compact, suurendavad
lambid, auto- ja audiolugejad, kõnesüntesaatori ja
mobiiltelefoniga fotosüsteemid, reguleeritavad lauad,
kohandatud istmed, lugemislauad; sulle antakse
laenuks õppimiseks vajalikke abivahendid nii kauaks,
kui sul neid vaja on…
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…selle nimi on muutunud, kõigepealt kõneldi
“integratsioonist”, st kõigest, mida me saame teha, et
üksteisega kohtuda: me korraldame väga erinevaid
kursusi – itaalia viipekeele- ja enesekindlusekursusi,
et sinu enesehinnangut tõsta või tugevdada,
psühhodraamakursusi, enesekindlusekursusi sinu
vanemate jaoks. Korraldame ka mõttevahetusi,
sihtkohtumisi,
maagilisi
hetki
muinasjuttude,
filmide,
kultuurisündmuste
ja
veel
millegi
muuga… Mille üle me eriti uhked oleme? See on
SPORT-ELL-TUTTI, süsteem, mille me rajasime
koos teiste organisatsioonidega. Me juhendame
sind endale sobiva spordiala valimisel, et sa saaksid
koos paljude teiste nii puuetega kui ka puueteta
noortega edasi areneda ja oma meelt lahutada,
lisaks võid meie juures kohtuda toreda üliõpilaste ja
vilistlaste rühmaga, kelle seas on nii puuetega kui ka
puueteta inimesi ning kes on moodustanud Iseseisva
Elu Ühingu, mis sündis meie ülikoolis ning tegeleb
sotsiaalse ja kultuurilise kaasamise projektidega…
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PUUETEGA JA KAITSETUSSE RÜHMA
KUULUVATE ÜLIÕPILASTE TALITUS

...kõik, mida
puuetega üliõpilastel
on vaja teada,
et meie ülikoolis
bakalaureusekraad
saada...

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

EESTI KEEL - Estone
Rahastamine: haridusministeerium, seadus 17/99

...õigus õppida...

...vastuvõtt ja suunamine...

...liikumine väljaspool ülikooli...

…enne otsustamist, millisele bakalaureusekursusele
end kirja panna, võid kohtuda puuetega ja sotsiaalselt
kaitsetu rühma üliõpilastele suunatud algatustega
tegeleva rektori asetäitja ning erialavalikut puudutava
nõustamisega tegeleva rektori asetäitjaga; hindame
koos, milline on kõige mugavam ja sobivam stuudium
ning mõtleme ka tulevasele karjäärile. Lisaks anname
sulle teavet toetuste ja tehniliste abivahendite ning
õppevahendite, sinu vajadustele vastava abi ja
individuaalse õppekava kohta, mille abil saavutada
endale seatud eesmärke…

…meil on minibuss, mis on kohandatud ka ratastoolis
noorte jaoks, et ülikooli eri hoonete vahel liigelda,
nädalase etteteatamise süsteem, et sinu jaoks sobiv
ajakava kokku leppida, meil on ühe- ja kahekohalisi
elektrirollereid puudega inimesele ja tema saatjale/
tugiüliõpilasele, väike roomikliikur, trepitõstuk, pandus
ning isegi üks kokkupandav ratastool…

Seadus 104/92

...õigus haridusele...
ÜRO konventsioon, 2006
…on ette nähtud nii seaduse kui ka puuetega inimeste
õiguste konventsiooniga ning neist on praeguseks
saanud ühiskonna ja kogukonna ajaloo osa; meie
ülikool on juba 12 aastat määranud tagatisi ja andnud
võimalusi akadeemiliste kraadide, esmajärjekorras
bakalaureusekraadi saamiseks…

...sisseastumine ja immatrikuleerimine...
…bakalaureuseõppesse astumiseks on vaja
keskkooli lõputunnistust, nn küpsustunnistust, mis
saadakse pärast viieaastasi õpinguid; lihtsalt koolis
käimist kinnitavad tunnistused või tõendid ülikooli
vastuvõtmisel ei kehti…

...maksust vabastamine...
…66% või sellest raskema puude tõendiga ei
pea maksma ülikooli määratud õppemaksu, ainult
piirkondlikke ja riigimakse; kui tõend näitab väiksemat
puuet kui 66%, vaatame koos, milliseid võimalusi
saame pakkuda. Seejärel hindame, kas sa kuulud
sotsiaalselt kaitsetute, ajutise või alalise puudega
inimeste rühma – meil on erikomisjon, kellele saab
esitada õppemaksust täieliku või osalise vabastamise
taotluse…

...tugiisik...
...iga teaduskond määrab tugiisikuks ühe õppejõu,
kes sind õpingute ajal toetab ja aitab lahendada
tekkida võivaid tõsiseid probleeme; tugiisikud teevad
koostööd puuetega üliõpilastega tegeleva rektori
asetäitjaga, kellega nad peavad pidevalt ühendust,
et leida parimaid võimalikke lahendusi…

...tugiüliõpilased...
…on üliõpilased, kes osalevad konkursil, mis
korraldatakse kaks korda aastas, teatavad, et nad
on valmis sind toetama, teevad läbi Le Eli-Che
talituse kursuse, nimetatakse rektori määrusega
tugiüliõpilaseks, töötavad sinuga koos 150 tundi ning
saavad selle eest tasu; nad hoolitsevad sinu eest
õpingute jooksul; ainus, mida sa pead tegema, on
meilt tugiisikut paluda…

...liikumine hoonete sees ja ehituslikud
tõkked...
…sul peab olema võimalik õppehoonetes lihtsalt
ringi liikuda: seega tuleb kõrvaldada tõkked; olgugi,
et uutesse õppehoonetesse ja teenindusruumidesse
tõkkeid EI rajata, koostatakse igal akadeemilisel aastal
üksikasjalik kava nende tõkete kõrvaldamiseks, mis
ajaloolistes hoonetes ikka veel leidub – kuigi vähe;
meie ülikool pöörab sellele suurimat tähelepanu ja
kui meil on midagi kahe silma vahele jäänud, teata
sellest kohe puuetega inimestega tegelevale rektori
asetäitjale, kes asub probleemi lahendama koos
tehnikaosakonnaga kas või ÜRO konventsiooniga
ettenähtud “põhjendatud ümberkorralduste” teel…

...majutus...
...korterhotellide, sööklate, stipendiumidega seotud
teenuseid osutab Emilia Romagna piirkondlik asutus,
mis tegeleb õigusega kõrgharidusele, praeguse
nimega ER.GO, asukoht: Parma, tel 0521 2139,
utentipr@er-go.it, mis pakub lisaks abistamisele ka
elamuressursse, majanduslikke vahendeid ja tööle
suunamist…

