...tietotekniset ja muut välineet...

Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä
seuraaviin henkilöihin:

…nykyisin on olemassa paljon erilaisia tietoteknisiä
ja muita välineitä, joiden avulla voit seurata luentoja
sekä opiskella. Valitsemme yhdessä tarvitsemasi
välineet kuten tietokone, skanneri, erityisohjelmat,
Braille-laitteet, aakkosnumeeriset viestimet, viimeisen
sukupolven Dragon, Poet-compact, suurentavat
lamput, automaattiset ja audiolukijat, valokuvaavat
järjestelmät kännykässä, puhesynteesi, säädettävät
pöydät, tukialustat. Opiskelija saa käyttöönsä
opiskelua helpottavat välineet niin pitkäksi aikaa kuin
tarpeen…

Professori Emilia Caronna
Rehtorin edustaja vammaisten ja tukea
tarvitsevien ryhmien aloitteita varten
0521 033554 – 329 0189240
emiliawanda.caronna@unipr.it
Professori Emilio Acerbi
Rehtorin edustaja
opinto-ohjausta varten
0521 906947
emilio.acerbi@unipr.it

…osallistaminen…

Maisteri Daniela Barantani
Tukiasiain ja opinto-oikeusosaston
johtaja
0521 034075
daniela.barantani@unipr.it
Perhosten puutarha – meitä varten – Luigi Ghillani

…toimintaa kutsuttiin aiemmin nimellä integrointi,
siis kaikki se mitä voimme tehdä kohdataksemme
vastavuoroisuusperiaatteella:
järjestämme
erityyppisiä
kursseja
kuten
viittomakieli,
itsetuntemus itseluottamuksen lisäämiseksi ja
vahvistamiseksi,
psykodraama,
itsetuntemusta
vanhemmille. Järjestämme keskustelutilaisuuksia,
erityistapaamisia, taika-hetkiä satujen parissa,
elokuvia, kulttuuri-tapahtumia ja paljon muuta...
Paras kaikista? SPORT-ELL-TUTTI eli toiminto, jota
toteutamme yhdessä muiden laitosten kanssa, jotta
jokainen opiskelija löytää hänelle sopivan urheilulajin.
Tämän parissa hän voi “kasvaa” ja pitää hauskaa
muiden vammaisten ja ei-vammaisten nuorten
kanssa sekä löytää sidosryhmän opiskelijoita ja jo
valmistuneita sekä vammaisia että ei-vammaisia, jotka
osallistuvat itsenäistä elämää tukevan järjestömme
(Associazione Vita Indipendente) toimintaan…

VAMMAISTEN JA TUKEA TARVITSEVIEN
RYHMIEN PALVELUOHJELMA

...täältä saat kaikki
tarvittavat tiedot, joita
vammaiset opiskelijat
tarvitsevat suorittaakseen
tutkinnon Parman
yliopistossa...

Via Università, 12 – 43100 Parma
Keskus 0521 032111
www.unipr.it
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...oikeus opiskeluun...

...vastaanotto ja opinto-ohjaus...

...liikkuminen ulkona...

…ennen yliopistotutkintoon kirjoittautumista opiskelija
tapaa halutessaan vammaisten sekä muiden tukea
tarvitsevien ryhmien edustajan sekä varsinaisen
opinto-ohjaajan. Nämä yhdessä opiskelijan kanssa
valmistelevat opiskelijalle parhaiten soveltuvan
opintosuunnitelman pitäen mielessä myös tulevat
työmahdollisuudet. Lisäksi opiskelija saa tietoja eri
tuki-muodoista, teknisistä ja pedagogisista välineistä,
sopeutetuista toimenpiteistä sekä yksilöllisestä
opinto-suunnitelmasta, jotta saavutat haluamasi
päämäärät…

…yliopistolla on käytössä myös pyörätuolilla
liikkuville sopiva pikkubussi eri toimipaikkojen
välillä siirtymistä varten. Varaukset tulee suorittaa
viikoittain, jotta voidaan taata opiskelijoiden tehokas
liikkuminen. Lisäksi meillä on yksi- ja kaksipaikkaisia
sähköskoottereita
vammaiselle
ja
hänen
tukihenkilölleen tai vertaistuutorille sekä pieni telaajoneuvo, nostotasoja ja jopa taitettava pyörätuoli…

Italian laki 104/92

...oikeus koulutukseen...
YK:n yleissopimus, 2006
…kuuluvat Italian lain ja YK:n yleissopimuksen
mukaan vammaisten oikeuksiin ja ne ovat osa
nykyistä eurooppalaista todellisuutta, jota Parman
yliopisto edustaa omalta osaltaan tarjoamalla jo 12
vuoden ajan mahdollisuuden opiskella ja suorittaa
akateeminen loppututkinto…

...pääsy ja hakeminen...
…yliopistotutkintoon pääsyä varten vaaditaan
keskiasteen päästötodistus sekä ylioppilastodistus,
joka on suoritettu kansallisen lain mukaisten opintojen
jälkeen, muita todistuksia tai soveltuvuusvakuutuksia
ei hyväksytä kirjoittautumiseen…

...vapautus maksuista...
…esittämällä todistuksen vammaisuudesta, joka on
66% tai enemmän, opiskelijan ei tarvitse maksaa
yliopistomaksuja vaan ainoastaan alueelliset ja
valtiolliset verot; jos vammaisuusaste on vähemmän
kuin 66%, selvitämme yhdessä vaihtoehdot,
muun muassa sen kuuluuko opiskelija johonkin
muuhun tukea saavaan ryhmään. Lisäksi meillä
on erityiskomitea, jolta voidaan hakea vapautusta
yliopistomaksuista, kokonaan tai osittain…

...tuutori...
...jokainen tiedekunta nimittää yhden opettajan
viitehenkilöksi eli tuutoriksi, joka on opiskelijan
käytettävissä ja joka tukee tätä opintojen kuluessa.
Tuutori auttaa ratkaisemaan mahdolliset kriittiset
tilanteet ja hän toimii yhdessä rehtorin edustajan
kanssa, jotta löydetään parhaat mahdolliset ratkaisut
kaikkiin tilanteisiin…

...vertaistuutorit...
…ovat opiskelijoita, jotka osallistuvat kahdesti
vuodessa suoritettavaan julkiseen hakuun ja
lupautuen toimimaan opiskelijan tukena. Hakijat
osallistuvat valmennus-kurssille (Le Eli-Che) ja heidät
nimetään rehtorin päätöksellä ”vertaistuutoreiksi”,
joille korvataan 150 tunnin työpanos. He huolehtivat
opintojen kuluessa opiskelijasta, jonka tulee
ainoastaan
ilmoittaa
yliopistolle
haluavansa
tuutorin…

...liikkuminen sisällä ja esteettömyys...
…tiedekuntien sisällä sinun tulee voida liikkua helposti:
liikkumisen esteiden poistaminen on lain vaatimus
ja uusiin rakennuksiin niitä EI rakenneta, lisäksi
teemme joka vuosi yksityiskohtaisen suunnitelman
historiallisissa rakennuksissa vielä olevien esteiden
poistamiseksi. Tämä asia on erittäin tärkeä yliopistolle
ja pyydämme ilmoittamaan mahdollisista puutteista
vastuuhenkilölle, joka yhdessä teknisen toimiston
kanssa etsii ratkaisun ongelmaan, mahdollisesti
YK:n yleissopimuksen mainitseman ”kohtuullisen
sopeuttamisen” mukaisesti…

...majoitus...
...huoneistohotellit, ruokalat, opintotuet ovat Emilia
Romagnan alueellisen toimiston palveluja, jotka
liittyvät oikeuteen saada ylemmän asteen koulutusta.
Nykyisin tämän toimiston nimi on ER.GO ja sen
alueellinen toimipaikka on Parmassa, puh. 0521.2139,
utentipr@er-go.it. Sen kautta voit saada myös
asuntoja, taloudellista tukea tai apua työnhakuun…

