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Veľká štatistika o malých číslach
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Informácie o podpore zapojenia študentov s ŤZP a
o špeciálnom grante
• všetkým študentom na informačných stretnutiach (OMV RUK)
• adresne všetkým vybraným Erasmus+ študentom (fakulty, mail)
• adresne všetkým evidovaným študentom so špec. potrebami
(CPŠ, mail)
• Erasmus+ fakultným koordinátorom (OMV, CPŠ)
• zverejnené na webovej stránke univerzity (http://uniba.sk/medzinarodnevztahy/erasmus/mobilita-studenta-studium-student-mobility-for-study-sms/)

• zverejnené na webovej stránke Centra podpory
(http://cezap.sk/studium-v-zahranici/erasmus-grant-na-specialne-potreby-na-akademickyrok-2016-2017/)
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... 2
• organizovanie pravidelných informačných stretnutí
k Erasmus+ pre študentov s ŤZP a špeciálnemu
grantu
• http://cezap.sk/studium-v-zahranici

• individuálna asistencia študentom s ŤZP
• v procese podávania žiadosti o špeciálny grant,
• počas pobytu na zahraničnej mobilite,
• pri vyúčtovaní špeciálneho grantu.

Pomoc v procese - harmonogram
 Informovanie o podpore pri mobilite
 Asistencia v čase výzvy
 identifikovanie potrieb žiadateľa
 komunikácia s hostiteľskou univerzitou
 podmienky štúdia, skúsenosti so študentmi s ŤZP
 zabezpečenie podporných služieb
 financovanie podporných služieb

 Asistencia pri podávaní žiadosti
 Asistencia a pomoc počas pobytu v prípade potreby
 riešenie problémov
 komunikácia s kompetentnými
 zabezpečenie vybraných podporných služieb na diaľku
(spracovanie študijnej literatúry pre nevidiacich)

 Pomoc pri vyúčtovaní
 Prezentácia skúseností

Výber hostiteľskej univerzity
– čo zohľadňovať
• kompatibilný študijný program
• podmienky pre štúdium v závislosti od ŤZP a
individuálnych potrieb
• ponuka služieb na univerzite/mimo univerzity
• náklady na služby, kto hradí
• predchádzajúca skúsenosť so študentmi s ŤZP
• iniciovanie novej bilaterálnej zmluvy s vybranou
univerzitou, ktorá je schopná zabezpečiť náročné
podporné služby

Riziká pre Erasmus+ študentov s ŤZP
• vybraná hostiteľská univerzita nemá primerané
podmienky
• vybraná hostiteľská univerzita nedokáže zabezpečiť
potrebné podporné služby
• odmietnutie študenta s ŤZP z iných dôvodov
• málo miest na Erasmus pobyt pre aktuálny študijný
program/ malá šanca uspieť vo výberovom konaní
• Absolvovanie mobility single (študent s ŤZP sám)
alebo tandem (študent s ŤZP s „Erasmus“
spolužiakom, ktorý je ochotný poskytovať
obmedzenú asistenciu) (plusy a mínusy
pre obe strany)
• problematická komunikácia s hostiteľskou univerzitou

Objektívne bariéry
• problematická orientácia v množstve informácií

• veľa byrokratického vybavovania
• potrebný dlhý čas na prípravu (v prípade
závažnejšieho postihnutia)
• problémy s komunikáciou, neraz i akceptáciou
študenta s ŤZP zo strany prijímajúcej univerzity
• problémy s prístupnosťou akademického prostredia
na hostiteľskej univerzite
• problémy so zabezpečením podporných služieb na
hostiteľskej univerzite
• komplikované rozpočtovanie a vyúčtovanie
špeciálneho grantu

Subjektívne bariéry
• slabá informovanosť študentov s ŤZP
• neskúsenosť s medzinárodnou mobilitou/ strach
z cestovania
• nedostatočná znalosť cudzích jazykov
• strach z cudzieho prostredia, neistota pri
zabezpečovaní nevyhnutných podporných služieb
• nesamostatnosť v menežovaní menej štandardných
aktivít
• osobnostná ne/pripravenosť študenta s ŤZP
• nutnosť zvykať si na nového asistenta
• potrebná dlhá adaptačná doba na nové prostredie

ERASMUS+ grant na špeciálne potreby
– čo pokrýva
• cestovné náklady pre sprievodcu na spiatočnú cestu do/
z miesta pobytu, ubytovacie náklady pri krátkom pobyte

• špeciálna preprava žiadateľa, aj miestna
• špeciálne ubytovanie (ak nie v ŠD)
• pobytové náklady pre osobného asistenta/ náklady na
osobnú asistenciu, pokiaľ ju zabezpečuje host. univerzita
• zdravotná starostlivosť (kontroly, fyzioterapia)
• zdravotnícke pomôcky (v odôvodnených prípadoch)
• špeciálne vybavenie

• diétne stravovanie
• podporné služby (spracovanie študijných textov do
prístupnej formy pre nevidiacich, tlmočenie pre
nepočujúcich ...)

Opakovane pripomienkujeme
• Absencia jednotných pravidiel na rozpočtovanie
vybraných nákladov
Návrh: stanoviť sadzby na diétne stravovanie podľa
zadelenia hostiteľských krajín do „finančných“ skupín.

• Spôsob vyúčtovania nákladov (problémy pri diétnom
stravovaní/malých položkách, selektovanie položiek
z účtov, ...)
Návrh: v prípade diétneho stravovania prideľovať
paušálne prostriedky bez potreby vyúčtovania.

• Povinnosť prikladania akceptačného listu v prípade
pobytu v LS (z niektorých univerzít sa ťažko získava
v predpísanom termíne)

Medzinárodné iniciatívy
• Recommendations on the inclusion of higher education
students and staff with physical, mental or health-related
conditions in the Erasmus+ programme for
• Higher education institutions
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/erasmus-plusrecommendations-higher-education_en.pdf

• Erasmus+ National Agencies
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/erasmus-plusrecommendations-national-agencies_en.pdf

• EBU – ICEVI-Europe joint project (UK ako partner)
• Accessibility of exchange programs for blind and partially
sighted students
http://cezap.sk/projekty/accessibility-of-exchange-programs-for-blind-and-partially-sightedstudents/

Užitočné zdroje informácií
• MappED – inclusive mobility

https://mapped.eu/

• Studying Abroad – Erasmus+ disability guide
• http://www.ahead.ie/studyabroad?utm_source=AHEAD+Mailing+List&utm_campaign=4b7e
5f675c-AHEAD_Update&utm_medium=email&utm_term=0_a5058c779f-4b7e5f675c82347313

• (No) Limits on International Exchange?
http://www.siho.be/files/portretten/(No)%20limits%20on%20international%20exchange%20%20international%20mobility%20and%20students%20with%20a%20disability.pdf

