...računalniški in drugi pripomočki...

Za kakršne koli informacije se obrnite na:

…danes so študentom invalidom na voljo številni
računalniški in drugi pripomočki za učenje in
sledenje predavanjem: računalniki, optični čitalci,
posebna programska oprema, Braillova vrstica,
komunikatorji, najnovejša različica programa Dragon,
Poet-compact, povečevalne svetilke, samodejni čitalci
in zvočni predvajalniki, fotografski sistemi z vgrajenim
mobilnim telefonom za zvočne povzetke, nastavljive
mize, ustrezna sedala, čitalna stojala. Študenti si
lahko brezplačno izposodijo vse pripomočke, ki jim
bodo olajšali učenje v času študija…
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…vključitev…
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…gre za novo poimenovanje, ki je nadomestilo
“integracijo”, in obsega vse dejavnike, ki pripomorejo
k obojestranskemu uspehu. Univerza prireja različne
tečaje, med drugim tečaj znakovnega jezika, tečaj
za povečanje in utrditev samospoštovanja, tečaj
psihodrame, tečaj samozavesti in odločnosti za
starše. Organizira tudi debatne krožke, tematska
srečanja, čarobne trenutke ob pravljicah in filmih,
kulturne prireditve in še veliko drugega… S čim se
ponašamo? S sistemom SPORT-ELL-TUTTI, ki smo
ga izdelali v sodelovanju z drugimi inštitucijami za
lažjo izbiro najprimernejše športne dejavnosti, za
“rast” in zabavo v družbi številnih drugih invalidnih
in neinvalidnih mladostnikov/mladostnic. Poleg
tega v sklopu Univerze deluje skupina invalidnih in
neinvalidnih študentov ter diplomirancev, ki sodelujejo
v društvu Associazione Vita Indipendente, ki oblikuje
projekte za družbeno in kulturno vključevanje…
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...pravica do študija...

...sprejem in usmerjanje...

...mobilnost v zunanjih prostorih...

…preden posamezen študent invalid izbere ustrezno
študijsko smer, se lahko sestane z rektorjevo
pooblaščenko za Pobude za socialno šibke in
invalidne študente ali s pooblaščencem za pomoč
in usmerjanje pri izbiri študijske smeri, s katerima
skupaj preuči najudobnejšo in najprimernejšo
študijsko pot glede na svoje bodoče zaposlitvene
interese. Univerza nudi tudi informacije o podpori,
tehničnih in študijskih pripomočkih ter posegih, ki
ustrezajo potrebam posameznika, in o možnosti
individualnega študijskega programa za dosego
zastavljenih ciljev…

…Univerza ima v lasti kombi, ki je prilagojen za dostop
z invalidskim vozičkom, in skrbi za prevoze med
različnimi univerzitetnimi sedeži. Prevoz deluje na
podlagi predhodne najave in ustreznega tedenskega
razporeda za vsakega posameznika. Univerza ima
v lasti tudi električne skuterje z enim ali z dvema
sedežema za invalida in njegovega spremljevalca /
študenta tutorja, manjšega goseničarja, stopniščni
vzpenjalec, nožne naslone in zložljiv voziček…

...tutor...

…v fakultetnih prostorih se mora študent invalid
gibati brez težav: najprej je treba odstraniti obstoječe
ovire, pa čeprav jih v novih ali v pomožnih stavbah
NE postavljajo. Vsako študijsko leto Univerza pripravi
razčlenjen načrt za odpravo ovir, ki so v manjšem
številu še vedno prisotne v starejših stavbah. Univerza
je izredno pozorna do te problematike. O morebitnih
ovirah, ki jih je Univerza spregledala, naj študent
nemudoma obvesti pooblaščenko, ki bo skupaj s
tehniki našla ustrezno rešitev oziroma “primerno
prilagoditev”, kot to predvideva Konvencija ZN…

Zakon 104/92

...pravica do izobraževanja...
Konvencija ZN, 2006
…sta predvideni po zakonu in v Konvenciji o pravicah
invalidov. Danes sta že povsem ukoreninjeni v
družbeno in evropsko zgodovino. Naša Univerza že
12 let uresničuje in udejanja jamstva ter priložnosti
za pridobitev študijskih nazivov, začenši z diplomo…

...sprejem in vpis...
…pogoj za sprejem na študijsko smer je maturitetna
izobrazba, ki jo kandidati pridobijo po opravljenem
5-letnem šolanju na višji srednji šoli. Druga potrdila
ali dokazila o usposobljenosti za obiskovanje študija
ne veljajo za vpis na Univerzo…

...oprostitev šolnine...
…s potrdilom o 66% ali višji stopnji invalidnosti so
študenti invalidi oproščeni plačila univerzitetne
šolnine in plačajo samo deželne in vladne prispevke.
V primeru invalidnosti, ki je nižja od 66%, Univerza
skupaj s študentom poišče najustreznejšo rešitev.
Socialno šibki študenti – začasno ali stalno – se
lahko obrnejo na posebno univerzitetno komisijo in
zaprosijo za olajšavo ali popolno oprostitev plačila
univerzitetnih šolnin…

...vsaka fakulteta med docenti imenuje enega
tutorja, ki študenta invalida spremlja v času študija
in mu pomaga reševati morebitne zaplete, s katerimi
se srečuje v času študija. Tutorji osebno in redno
sodelujejo z rektorjevo pooblaščenko, s katero
skušajo poiskati najboljše rešitve…

...tutorji študenti...
…Izbrani so na podlagi razpisa, ki ga Univerza objavi
dvakrat letno. Ti študenti izrazijo svojo pripravljenost
za pomoč in opravijo izobraževalni tečaj pri Eli-Che.
Imenovani so z rektorskim odlokom “Tutorji študenti”.
Za svojih 150 ur dela prejmejo plačilo in študentom
invalidom pomagajo pri študijskih dejavnostih. Za
pridobitev takšne oblike pomoči mora študent invalid
podati vlogo za dodelitev tutorja…

...mobilnost v notranjih prostorih in
arhitektonske ovire...

...nastanitev...
...domovi, menze in štipendije sodijo med storitve,
ki jih nudi Azienda Regionale dell’Emilia Romagna
per il Diritto agli Studi Superiori, danes ER.GO,
z območnim sedežem v Parmi, Tel. 0521.2139,
utentipr@er-go.it. ER.GO prireja natečaje, na podlagi
katerih nudi nastanitev, finančno podporo in poklicno
usmerjanje…

