...počítačové nástroje i iné...

Na akúkoľvek tvoju žiadosť o informácie
radi odpovedia:

…v dnešnej dobe sú k dispozícii počítačové i iné
nástroje pre sledovanie lekcií a štúdia, a my z nich
zvolíme to, čo by sa ti mohlo hodiť - počítač, skener,
špecifické softwary, zariadenia Braille, alfabetické
komunikátory,
Dragon
poslednej
generácie,
Poet-compact, zväčšujúce lampy, automatické
čítače a čítače audiozáznamov, fotografické systémy
s mobilom s vokálnou syntézou, nastaviteľné stolíky,
vhodné sedenia, pulty; to všetko ti bude zapožičané,
aby ti to pomohlo pri štúdiu, na celú potrebnú
dobu…

Profesorka Emilia Caronna
delegovaná rektorom pre
Iniciatívy pre postihnutých študentov
a slabšie sociálne skupiny
0521 033554 – 329 0189240
emiliawanda.caronna@unipr.it
Profesor Emilio Acerbi
delegovaný rektorom pre
Voľbu študijných odborov
0521 906947
emilio.acerbi@unipr.it

…začlenenie…

Dr. Daniela Barantani
Vedúca odboru príspevkov a práva na
štúdium
0521 034075
daniela.barantani@unipr.it
Motýlia záhrada - pre nás od Luigiho Ghillaniho

…zmenili názov, najprv sa jednalo o „integráciu“,
to znamená všetko, čo môžeme urobiť, aby sme si
vyšli v ústrety: organizujeme kurzy rôznych druhov,
kurz talianskej posunkovej reči (LIS), kurz asertivity
pre zvýšenie alebo upevnenie úcty k sebe samému,
kurz Psychodrámy, kurz asertivity pre tvojich rodičov.
Poskytujeme príležitosti pre dialóg, špecificky
zamerané stretnutia, magické chvíle s rozprávkami,
filmami, kultúrnymi podujatiami a mnohým ďalším...
Naša pýcha? SPORT-ELL-TUTTI, systém, ktorý
sme vytvorili s ďalšími inštitúciami pre orientáciu a
voľbu športu vhodného pre teba, pre „rast“ a zábavu
spolu s mnohými ďalšími chlapcami/dievčatami
postihnutými i nepostihnutými, a u nás sa môžeš
stretnúť aj s peknou skupinku študentov, absolventov,
postihnutých i nepostihnutých, združených do
Asociácie Nezávislého Života, ktorá vznikla s našou
univerzitou a pripravuje plány pre sociálne a kultúrne
začlenenie…

SLUŽBA PRE POSTIHNUTÝCH ŠTUDENTOV
A ŠTUDENTKY A PRE SLABŠIE SOCIÁLNE
SKUPINY

...všetko to, čo
postihnuté študentky
a študenti musia
vedieť, aby mohli
promovať
na našej univerzite...

Via Università, 12 – 43100 Parma
Spojovateľka 0521 032111
www.unipr.it
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...právo na štúdium...
Zákon 104/92

...právo na vzdelanie...
Dohoda OSN, 2006
…vyplývajú zo zákona a z Dohody o právach
postihnutých ľudí a sú už súčasťou sociálnej histórie
a histórie únie, a naša univerzita poskytuje reálne
a skutočné záruky a príležitosť pre dosiahnutie
akademických hodností, v prvom rade pre získanie
vysokoškolského titulu…

...prijatie a zápis...
…pre prijatie na vysokoškolské štúdium je potrebné
ukončené stredoškolské vzdelanie, tzv. maturita,
dosiahnutá po 5-ročnom štúdiu, vysvedčenie
alebo potvrdenie o absolvovaní štúdia pre zápis na
univerzitu nestačí…

...zbavenie poplatkov...
…na základe potvrdenia o invalidite, dosahujúcej
alebo prevyšujúcej 66%, neplatíš univerzitné
poplatky, platíš len krajské a vládne poplatky; keď
sa potvrdenie vzťahuje na invaliditu nedosahujúcu
66%, spolu zhodnotíme možnosti, ktoré ti môžeme
poskytnúť, a keď dočasne alebo trvalo patríš do
slabšej sociálnej skupiny, máme špeciálnu Komisiu,
ktorej je potrebné predložiť žiadosť o úplné alebo
čiastočné zbavenie univerzitných poplatkov…

...privítanie
smeru...

a

voľba

študijného

…skôr ako si zvolíš vysokoškolský obor, na ktorý
sa zapíšeš, môžeš sa stretnúť s delegátkou pre
iniciatívy pre postihnutých študentov a študentov
zo sociálne slabších skupín a delegátom pre voľbu
študijných odborov; spolu zhodnotíme najvhodnejšiu
a najschodnejšiu univerzitnú dráhu, aj s ohľadom na
budúcu pracovnú činnosť a navyše ti poskytneme
informácie o podporách a technických a didaktických
nástrojoch, o opatreniach, týkajúcich sa tvojich
potrieb a možnosti individuálneho študijného plánu,
pre dosiahnutie cieľov, ktoré si vytýčiš…

...študijný vedúci...
...každá fakulta menuje vysokoškolského pedagóga
ako vzťažného študijného vedúceho, ktorý ti bude
priradený a bude ťa sprevádzať počas štúdia, a
ktorý ti pomôže vyriešiť kritické problémy, ktoré by
sa mohli vyskytnúť; títo študijní vedúci spolupracujú
s delegátkou rektora, s ktorou sú v neustálom styku,
kvôli hľadaniu optimálnych riešení…

...externá mobilita...
…máme mikrobus vybavený pre dievčatá a
chlapcov na vozíčkoch pre presuny v rámci
univerzity, s týždenným plánovaním objednávok pre
dohodnutie vhodných časových harmonogramov pre
tvoju mobilitu, máme jednomiestne aj dvojmiestne
elektrické skútre pre postihnutú osobou a jej
sprievodcu/študijného vedúceho-opatrovateľa, malé
pásové vozidlo, servoriadené schody, plošiny a
dokonca i sklápací vozíček…

...interná mobilita a architektonické
bariéry...
…v interiéri fakúlt musíš mať možnosť sa pohybovať
pohodlne: preto sa povinne rušia všetky bariéry, aj
keď v nových budovách alebo zariadeniach sa už
NESTAVAJÚ; každý akademický rok sa robí plán na
postupné zrušenie tých, ktoré ešte existujú, aj keď v
obmedzenom množstve, v historických budovách; zo
strany univerzity je kladená veľká pozornosť tejto téme
a keď zistíš, že nám niečo uniklo, bezprostredne to
oznám delegátke rektora, ktorá sa spojí s technickým
oddelením kvôli vyriešeniu problému, a nájdeniu
„rozumnej nápravy“ v súlade s Dohodou OSN…

...študijní vedúci – opatrovatelia...
…jedná sa o študentov, ktorí sa zúčastňujú Verejnej
súťaže vyhlasovanej dvakrát do roka, a ktorí prejavia
ochotu byť ti priradení. Absolvujú príslušný vzdelávací
kurz so službou Le Eli-Che, sú menovaný rektorským
dekrétom „Tutor pari (študijní vedúci - opatrovatelia)“,
poskytnú platenú spoluprácu v rozsahu 150 hodín
a postarajú sa o teba v priebehu tvojho štúdia;
musíš len podať u nás žiadosť o získanie študijného
vedúceho…

...ubytovanie...
...ubytovne, jedálne, štipendiá, to všetko sú služby
Krajskej organizácie v Emilia Romagna pre Právo
na vyššie vzdelanie, ktorá sa dnes volá ER.GO,
a má územné sídlo v Parme, tel. 0521.2139,
utentipr@er-go.it, a ktorá ponúka prostredníctvom
konkurzu aj ubytovacie a ekonomické zdroje a voľbu
pracovného zamerania…

