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invaliditetom
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Nova uprava splitskog Sveučilišta odlučila je osnovati Ured za studente s invaliditetom. Ured
će biti dio Sveučilišnog centra za savjetovanje studenata u kojemu će različite oblike podrške
moći zatražiti svi splitski studenti.
Kako se upornost i trud uvijek isplate potvrđuje i primjer Ivana Bogdanovića,
bivšeg studenta Sveučilišta u Splitu. Ivan je slijep od rođenja, ali to mu nije bila
prepreka da uspješno diplomira povijest i filozofiju. Još veći Ivanov uspjeh kao osobe
s invaliditetom jest to da je uspio senzibilizirati javnost, ali i vodstvo splitskog
Sveučilišta o problemima studenata s invaliditetom.

Da budem iskren, mene je osobno već od prvih dana pobudio Ivanov aktivizam i
odmah od prvih dana smo razgovarali da ćemo ga kad završi studij pokušati dovesti
na ovaj poticaj koji daje država i da onda zajednički, koristeći njegov senzibilitet,
njegovo iskustvo izgradimo zajednički kvalitetan sustav - rekao je prorektor Boris
Maleš.

Nakon 7 godina Ured i pri splitskom Sveučilištu
Od 2008.godine, a u okviru Erasmusova projekta Tempus, Uredi za studente s
invaliditetom osnovani su u Zagrebu, Osijeku i Rijeci. Sedam godina poslije i splitsko
Sveučilište doba svoj Ured.Sastankom čelništva splitskog Sveučilišta i povjerenika za
osobe s invaliditetom pri sastavnicama dogovorene su aktivnosti koje bi trebale
stvoriti uvjete za uspješno studiranje studenata s invaliditetom. Time je udaren temelj
osnivanju Ureda za studente s invaliditetom koji će djelovati u sklopu Sveučilišnog
centra za savjetovanje. Ured bi se trebao financirati iz naknade za rad u Upravnom
vijeću Studentskog centra koje se prorektor Maleš dobrovoljno odrekao u ove svrhe.
- Ranije je bila ustaljena praksa s povjerenicima, no to je sustav koji ne funkcionira na
pravi način stoga smo pri početku rada nove uprave odlučili studentski standard
dignuti na višu razinu. Sveučilišni savjetodavni centar trebao bi imati i psihološko
savjetovanje, medicinsko i ured za upravljanje karijerama – kazao je Boris Maleš,
prorektor za studente.
Rektor Šimun Anđelinović smatra kako je osim Ureda za studente važno
prilagoditi infrastrukturu koju bi financirali sredstvima iz EU fondova.
- Do sada je svaka sastavnica Sveučilišta pomagala na svoj način, no od sada krećemo
u sustavno praćenje njihovih potreba. Jedan od prvih koraka bit će snimanje stanja
po sastavnicama gdje je dostupnost invalidima moguća i gdje nije, da provjerimo
prilagođenost infrastrukture studentima s drugačijim potrebama, dok bi prilagodbu
financirali sredstvima iz fondova EU - kazao je Anđelinović.

38 studenata s invaliditetom
Na Sveučilištu u Splitu trenutno studira 38 osoba s invaliditetom čije je potrebe ovim
projektom prepoznalo Sveučilište, ali još je puno prepreka koje se trebaju svladati,
smatra Bogdanović.
- Arhitektonske barijere, mentalne barijere koje su još uvijek jako prisutne, problemi
sa literaturom za slijepe i slabovidne studente, to su neke stvari na kojima svi
moramo raditi i Sveučilište i ostali čimbenici ove zajednice - rekao je Bogdanović, te
istaknuo da je cilj Ureda da se brine o potrebama svih studenata s invaliditetom, ali i
onih sa psihičkim poteškoćama te ostalim zdravstvenim stanjima ili teškoćama koje
mogu utjecati na tijek studija.

