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Uvod

Ova brošura rezultat je petogodišnjeg rada sa studentima s invaliditetom. Nedostatak

literature o studentima s invaliditetom, gotovo nikakav sustav podrške i osiguravanja jednakih

uvjeta razlozi su koji su nas naveli na ovu aktivnost. Razvojem međunarodne suradnje

prikupili smo podatke o različitim sustavima u različitim zemljama. Različita iskustva

pokazuju različite primjere u praksi, a mi smo kroz naš rad pokušali primijeniti one

najučinkovitije te izbjeći one s kojima su kolege imali probleme.

Naš prvi projekt za studente s invaliditetom bilo je pokretanje inicijative za

obilježavanje akademske 2002./03. godine kao: «Godine studenata s invaliditetom».

Inicijativu je podržalo Sveučilište u Zagrebu, ali je sve ostalo na odluci Senata o obilježavanju

te godine. Sve aktivnosti provodili smo na nivou studentskih udruga. Uz sam angažman

studenata s invaliditetom pomogli su nam i studenti socijalnog rada. U listopadu 2002. godine

organizirali smo okrugli stol: Studenti s invaliditetom i barijere. To je bio prvi oblik javnog i

otvorenog razgovora o problemima s kojima se nose studenti s invaliditetom. Nakon toga

započela je intenzivnija suradnja s Ministarstvom i Studentskim centrom Sveučilišta u

Zagrebu. U travnju 2003. godine pokrenut je projekt: Ured za studente s invaliditetom na

kojemu smo radili do 31. prosinca 2004. godine. Kroz aktivnosti Ureda organizirali smo

individualnu pomoć studentu s invaliditetom, sustav informiranja i prilagodbu literature. Osim

toga radili smo na izjednačavanju prava i mogućnosti za studente s invaliditetom bez obzira

na uzrok invaliditeta. Prilikom podnošenja godišnjeg izvješća o provedbi projekta početkom

2004. godine Ministarstvu smo podnijeli zahtjev za osnivanje Centra za studente s

invaliditetom. Ministarstvo nije prepoznalo opravdanost inicijative. U želji da nastavimo s

aktivnostima koje smo započeli kroz projekt Ured za studente s invaliditetom u travnju 2005.

godine smo osnovali Udrugu za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom

«ZAMISLI». S obzirom da su nam se tijekom provedbe projekta javljali mladi s invaliditetom

koji nisu bili studenti, a tražili su pomoć kroz Udrugu «ZAMISLI» proširili smo djelovanje na

mlade s invaliditetom. Sada radimo na projektu Ured za mlade s invaliditetom koji osim

aktivnosti za studente djeluje i za učenike, nezaposlene i zaposlene mlade osobe s

invaliditetom. Jedna od aktivnosti «Ureda» je i izrada ove brošure.
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Aktivnosti Ureda za mlade s invaliditetom financiramo putem Ministarstva obitelji,

branitelja i međugeneracijske solidarnosti.
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 Tamara Šveljo, kontakt osoba za studente s invaliditetom na Filozofskom fakultetu

Sveučilišta u Zagrebu

 Maja Rocak, magistrica komparativne socijalne politike EU

 Akademik Daniel Rukavina, rektor Sveučilišta u Rijeci

 Prof. dr. sc. Goran Kalogjera, prorektor za nastavu Sveučilišta u Rijeci

 prof. Alan Hurst, University of Central Lancashire

 Monica Svalfors, nacionalna koordinatorica za studente s invaliditetom u Švedskoj

 Gaspar Haenecaert, voditelj Flamish centra za studente s invaliditetom u Belgiji

 Alenka Bera, Društvo studenata s invaliditetom Slovenije

 Elena Mendelova, voditeljica ureda za slijepe i slabovidne studente Comenius

University Bratislava, Slovačka
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Pomozimo osobi s invaliditetom da stekne status studenta

KAKO?

 pružiti informacije

 omogućiti izbor

 osigurati uvjete

 pristupiti individualno

 procijeniti potrebe

U većini država postoji povjerenstvo za procjenu potreba i mogućnosti. Povjerenstvo

djeluje pri sveučilištu i formirano je kao savjetodavno tijelo. Osoba s invaliditetom se obraća

povjerenstvu za pomoć pri odabiru studija. Osim želje za studijem povjerenstvo uzima u obzir

sve objektivne okolnosti i osobi daje povratnu informaciju. Objektivne okolnosti su vezane uz

barijere i mogućnosti primjene znanja s obzirom na invaliditet. Osim osobi, povjerenstvo

svoje mišljenje daje i upravi studija za koji je osoba s invaliditetom pokazala interes. Ovaj

oblik organizacije savjetodavne pomoći djeluje učinkovito i na osobu s invaliditetom i na

upravu studija.

Kada bismo u Hrvatskoj imali povjerenstvo kao savjetodavno tijelo zasigurno bismo

izbjegli mnoge stupce koji pune tiskovine na temu nerazumijevanja potreba studenata s

invaliditetom, odnosno nepoznavanje sustava od strane osoba s invaliditetom. Primjerice

nemogućnost upisa studija glume ili učiteljske akademije u slučaju slabovidne osobe koja je

odbijena zbog nedostatka vida. Zatim slučaj dvije gluhe osobe koje su upisale učiteljsku

akademiju, nakon čega je uprava odlučila program prilagoditi gluhim osobama. Te napad na

Filozofski fakultet jer slijepa osoba «ne može» upisati studij koji želi. Svi ti primjeri ne bi bili

tema kada bismo imali organizirani sustav informiranja i podrške.
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Oblici oštećenja koji se vežu uz invaliditet

 tjelesno oštećenje

 oštećenje sluha

 oštećenje vida

 mentalno oštećenje

 višestruka oštećenja

Uzroci invaliditeta:

 rođenje

 bolest

 ozljeda

Manifestacije invaliditeta:

 prikriveni invaliditet

 vidljivi invaliditet

Prikriveni invaliditet podrazumijeva oblike oštećenja koja nisu vidljiva na prvi pogled.

Osobe koje su suočene s takvim oblikom oštećenja rijetko ukazuju na stanje. Uglavnom se

radi o oštećenjima unutarnjih organa za koje je utvrđen invaliditet.

Vidljivi invaliditet je prepoznatljiv i odnosi se na sve oblike invaliditeta koje

primjećujemo na prvi pogled.
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Što je potrebno napraviti?

Potrebno je osigurati pristup i mogućnost potpune razmijene informacija.
Osoba koja se kreće pomoću invalidskih kolica treba pristupačan prostor. Iako se kreću

pomoću invalidskih kolica osobe iz ove skupine imaju različite potrebe. Sve ovisi o preostaloj

motorici i mogućnostima koje utječu na samostalnost. Samostalne osobe koje se kreću

pomoću invalidskih kolica trebaju pristupačan prostor, ostale aktivnosti obavljaju same.

Osobe koje imaju otežanu motoriku ovise o pomoći druge osobe u obavljanju svakodnevnih

aktivnosti.

Osobama koje imaju otežanu motoriku moramo osigurati pomoć druge osobe kako bi

imala jednake uvjete i mogla pokazati svoje mogućnosti. Slijepa osoba treba pomoć pri

vizualnoj komunikaciji. Gluha osoba treba pomoć pri verbalnoj komunikaciji

Tko osigurava uvjete?

Uvjete osiguravaju oni koji imaju razvijenu svijest i razumiju potrebe osoba s

invaliditetom.

U RH ne postoji sustav podrške osi, od 2006. godine započeo je pilot projekt Osobni

asistent u koji je uključeno 78 osoba s najtežim stupnjem oštećenja. Među tim osobama nema

studenata. Osobni asistent osigurava podršku u smislu obavljanja svakodnevnih radnji koje

osoba samostalno ne može izvršiti.

Za studente s invaliditetom je široki spektar potreba koje uvjetuju uključivanje

različitih oblika podrške. Od informiranja i savjetovanja do svakodnevne pomoći. Cijeli

sustav ne može zadovoljiti samo jedna institucija, odnosno jedan oblik podrške. Potrebno je

uključiti sve sustave na nivou države: obrazovanja, socijalne skrbi, zdravstva i rada.

Koordinator aktivnosti trebalo bi biti Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za osobe s

invaliditetom.

Jedan od primjera je i Švedska gdje postoji nacionalni koordinator za studente s

invaliditetom. Uz koordinatora svako visoko učilište ima osobu zaduženu za studente s
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invaliditetom koje komuniciraju sa studentima. Uloga koordinatora je da posreduje između

učilišta i države.

Uvjete bi trebala omogućiti visoka učilišta gdje su osobe s invaliditetom, a država bi

trebala osigurati sredstva za nesmetani rad.

U Belgiji imamo slučaj gdje su sveučilišta bodovana prema broju studenata s

invaliditetom i na osnovu bodova ministarstvo osigurava sredstva za adaptaciju prostora i

osiguravanje opreme. Osim toga imaju uhodani sustav pomoći studentu s invaliditetom, od

davanja informacija do pružanja potrebne pomoći.
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Na što sve trebamo biti spremni?
INSTITUCIJA:

- omogućiti izbor

- osigurati uvjete

OSOBA S INVALIDITETOM:

- ukazati na potrebe

- predložiti način osiguravanja uvjeta

IZBOR STUDIJA

Osoba s invaliditetom treba izabrati studij koji želi. Ne studij koji već nudi uvjete s

obzirom na invaliditet nego studij koji osoba s invaliditetom želi studirati i kroz koji može

razvijati znanja i vještine kojima će obilježiti svoj radni vijek i životni put. Izbor studija je

važna životna odluka. Zbog toga savjetujemo svakom kandidatu da posjeti visoko učilište i

sveučilišnu smotru gdje može dobiti sve podatke o studiju i razredbenom postupku. S druge

strane visoka učilišta bi trebala biti spremna ponuditi odgovore osobama s invaliditetom o

mogućnostima studiranja s obzirom na invaliditet.

Način prijave za razredbeni postupak i uvjete za upis na visoka učilišta propisuje

Natječaj koji objavljuje svako visoko učilište.
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Što napraviti za vrijeme razredbenog postupka?

Razredbeni postupak se provodi prema općim uvjetima koje definira visoko učilište.

Provjera znanja se provodi pismenim i usmenim dijelom razredbenog postupka. U postupku

sudjeluju svi kandidati prema pravilima. S obzirom na posebne uvjete u postupku provjere

znanja neke osobe s invaliditetom trebaju individualni pristup ili osiguran pristup prostoriji i

radnoj površini.

Osobe kojima trebamo omogućiti posebne uvjete:

 osobe koje se kreću pomoću invalidskih kolica

 osobe s otežanom motorikom ruku

 osobe s oštećenjem vida

 osobe s oštećenjem sluha

U individualnom postupku osoba koja čita pitanja ne smije imati fonetske pogreške.

Povjerenstvo za razredbeni postupak mora obaviti konzultativni razgovor s «pomagačima» i

uvidjeti da te osobe pri izgovoru razlikuju slova kao što su č i ć, đ i dž. Uloga pomagača je da

čitaju pitanja, odnosno da zapisuju izrečene odgovore.

Slijepa osoba sluša pitanja koja čita pomagač ili samostalno čita tiskana pitanja na

brajevom pismu. Kada slijepa osoba izrekne odgovor pomagač zaokruži ili upiše odgovor.

Zbog verbalne komunikacije u postupku rješavanja pismenog dijela ispita potreban je

individualni pristup u posebnoj prostoriji. U ovom postupku poželjno je imati dvije osobe

koje imaju ulogu promatrača, jednu osobu predlaže visoko učilište, a drugu kandidat.

Promatrači imaju ulogu povjerenika koji potvrđuju da je kandidat dao sve zapisane odgovore

te da je pomagač imao ulogu posrednika.

Slijepa osoba usmenom dijelu ispita pristupa na isti način kao i ostali kandidati.

Gluha osoba treba podršku tumača za znakovni jezik tijekom cijelog postupka.

Osoba koja ima otežanu motoriku ruku treba individualni pristup pri polaganju

pismenog dijela ispita.
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U svim slučajevima trajanje postupka je duže od prosječnog. Duljinu trajanja postupka

utvrđuje visoko učilište. U nekim zemljama zapadne europe to je 10% duže vremena, dok na

Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu trajanje je neograničeno i prestaje u trenutku

kada kandidat kaže da je gotov s odgovorima.

Upisne kvote

Upisne kvote definiraju broj osoba koje će upisati određeni studij. Često se desi da se

pojedine kvote prekorače zbog podijeljenog broja bodova među onima koji su posljednji na

listi koji ulaze u kvotu. U svakom slučaju broj koji definira kvotu u praksi ne znači da nije

promjenljiv. Skoro uvijek se desi da se upiše veći broj osoba od broja koji definira upisnu

kvotu. Posebni uvjeti omogućuju izravan upis pod uvjetom da određeni kandidat pređe

razredbeni prag. Do ove akademske godine, prema odluci Ministra posebne uvjete uživali su

svi na koje se odnosi «Zakon o braniteljima», vrhunski športaši, pripadnici dijaspore te osobe

sa 60% i više invaliditeta. Stupanjem na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom

školstvu Odluku o upisima donose visoka učilišta. Ministar više nema ingerenciju i ne smije

se miješati u autonomiju sveučilišta. O tome najbolje govori nedavna odluka Ustavnog suda o

izravnom upisu djece branitelja.

Mnoga visoka učilišta ne razumiju rečenicu: Osobe sa 60% i više invaliditeta, koja se

od 2003. godine spominje u odluci o upisu. Zbog nerazumijevanja ove akademske godine

mnogi kandidati s invaliditetom nisu upisali studij iako su prešli razredbeni prag. Ipak,

Sveučilište u Rijeci je u potpunosti preuzelo identičnu rečenicu iz odluke Ministra i ove

godine su svi kandidati sa 60% i više invaliditeta na razredbenom postupku za studij u sklopu

Sveučilišta u Rijeci imali izravan upis nakon pređenog razredbenog praga.

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu donio je odluku o izravnom upisu za

kandidate sa 100% invaliditetom. Nakon provedenog razredbenog postupka utvrđeno je da

neke osobe ne mogu upisati studij iako su prešle prag. Naime, donošenje odluke rezultat je

neinformiranosti da gluhe osobe pri utvrđivanju tjelesnog oštećenja dobiju najveći postotak od

70%, da neke osobe s CP-om imaju utvrđen postotak od 90% oštećenja iako se kreću pomoću
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invalidskih kolica. Naravno, uprava fakulteta nije mogla protiv svoje odluke iako nije

skrivana iznenađenost činjeničnim stanjem.

Zašto smo tražili posebne uvijete za osobe s invaliditetom?

Osobe s invaliditetom nemaju jednake uvijete u školskom sustavu. Slijepi učenici

nemaju svu potrebnu literaturu u pristupačnom formatu. Gluhi učenici nemaju tumača i ne

sudjeluju u redovnim programima. Osobe koje se kreću pomoću invalidskih kolica imaju

ograničeni izbor pristupačnih škola. Centri za odgoj i obrazovanje više su usmjereni za

pripremu za tržište rada, a programi su zastarjeli i često skraćeni. U svakom slučaju osoba s

invaliditetom s osamnaest godina ne nalazi se u istom položaju i nije ravnopravna

konkurencija svome vršnjaku bez invaliditeta.

Početkom 2003. godine proveli smo anketu o studentima s invaliditetom. Nakon

obrađenih povratnih podataka uočili smo da većina studenata s invaliditetom plaća studij.

Najmanji postotak tjelesnog oštećenja među studentima koji su plaćali studij bio je 60%.

Održali smo sastanak na koji su bili pozvani svi obuhvaćeni upitnikom i predložili smo da

pošaljemo molbu za oslobađanje od plaćanja školarine. Uglavnom se radilo o studentima s

težom financijskom situacijom i svi su se složili s inicijativom.

Paralelno smo od Ministarstva tražili da se izjednače prava svih osoba s invaliditetom

bez obzira na uzrok. Do tog trenutka su svi s invaliditetom kojega je uzrok sudjelovanje u

Domovinskom ratu imali pravo na besplatno školovanje, na stipendiju, besplatne udžbenike,

izravan smještaj u studentskom domu.

Ministarstvo je riješilo problem otvorivši novu kategoriju za stipendije pod «I» u kojoj

svi studenti s invaliditetom ostvaruju pravo na stipendiju. Zatim je u Odluci o upisima

uvedena rečenica o izravnom pravu upisa svih osoba sa 60% i više invaliditeta ukoliko pređu

razredbeni prag.

Osim novih kategorija Ministar je potpisao preporuku da visoka učilišta oslobode

plaćanja školarine sve studente s invaliditetom viših godina.

Inicijativu za oslobađanje studenata viših godina od plaćanja školarine prihvaćena je

na svim osim na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu.
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Iako je Ministar potpisao podršku inicijativi u praksi se ne dešava da student s

invaliditetom kojega se oslobodi plaćanja školarine prelazi na studij uz potporu Ministarstva.

Time visoko učilište gubi sredstva, odnosno ostaje bez planiranog prihoda.

Upis studija - stjecaje statusa studenta

Objavljivanje rezultata razredbenog postupka omogućuje uvid u uspjeh pojedinog

kandidata, položaj na rang listi u odnosu na upisnu kvotu.

Pravo upisa se stječe prema mjestu na rang listi u odnosu na upisnu kvotu ili izravno

na osnovu prelaska razredbenog praga i posebnih uvjeta. Od akademske 2006./07. godine

svako visoko učilište definira posebne uvjete. Do 2006./07. godine opće uvjete je definiralo

nadležno Ministarstvo.

Potrebe studenta s invaliditetom
Dolazak

Dolazak na predavanja omogućuje javni gradski prijevoz ili osobno vozilo. Ukoliko se radi o

osobi koja se kreće otežano ili uz pomoć invalidskih kolica prijevoz se organizira posebnim

vozilom prilagođenim za prijevoz osoba s invaliditetom.

Sudjelovanje u nastavi

Podrazumijeva arhitektonsku pristupačnost svih sadržaja kojima se koriste studenti.

Praćenje nastave

Podrazumijeva pristupačnost sadržaja, odnosno pojašnjavanje vizualnih informacija ili

znakovno tumačenje govora.

Pristup literaturi

Podrazumijeva pristupačnost literaturi osim u crnom tisku i na brajevom pismu ili u

digitalnom zapisu.

Provjera znanja

Objektivno procjenjivanje znanja studenta kao osobe, a ne kao studenta s invaliditetom.

Postupak procjene znanja izvršiti kao i u postupku razredbenog postupka.
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Opće informacije

Visoka učilišta nemaju ustrojenu službu za studente s invaliditetom.
Sveučilište u Rijeci ima Ured za studente s invaliditetom.

Visoka učilišta mogu uspostaviti suradnju s udrugama koje provode aktivnosti za studente s

invaliditetom te svoje studente uputiti na udruge.

Udruga Zamisli

Radi na aktivnostima za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom.

Jedna od aktivnosti je Ured za mlade s invaliditetom u sklopu kojega provodimo aktivnosti

za: učenike, studente, zaposlene i nezaposlene.

Aktivnosti za studente odnose se na sustav informiranja, organizaciju prijevoza i

prilagodbu literature.
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Rezultati 2003. godine osoba s invaliditetom

Promjena pristupa invaliditetu od medicinskog na socijalni model.
MEDICINSKI MODEL SOCIJALNI MODEL

Problem je? U osobi s invaliditetom i
njenim nesposobnostima

U okolini, procesu
rehabilitacije, društvenim i
političkim uvjetima i
ograničenjima

Kako problem
riješiti?

Stručnim pristupom doktora
i drugih stručnjaka. O
osobama s invaliditetom
brinu udruge. 

Osoba s invaliditetom će
sama sebi pomoći. Potrebno
je prebroditi psihološke,
društvene i druge prepreke.

Koja je uloga
osobe s
invaliditetom u
društvu?

Pacijent, bolesnik, ovisni
član obitelji

Korisnik, sudionik, osoba
koja sudjeluje u donošenju
odluka

Tko je stručan za
rješavanje
problema?

Druge osobe (eksperti,
doktori, obitelj)

Osoba s invaliditetom i
osobe koje ona zaduži

Očekivani rezultat Izlječenje ili institucionalno
zbrinjavanje

Život kakav osoba odabere s
cjelokupnom potrebnom
podrškom
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