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O projekte, nízkych počtoch a príležitostiach

     Medzinárodná organizácia UNICA, ktorá organizovala projekt ExchangeAbility, sa zameriava na spoluprácu univerzít v hlavných mestách Európy a venuje pozornosť aj študentom so zdravotným postihnutím, ktorí študujú na vysokých školách a majú záujem o štúdium v zahraničí. Keďže ide o medzinárodnú organizáciu, jednotlivým štátom poskytuje príležitosť, aby nadviazali či rozšírili vzájomnú spoluprácu.
     Do projektu ExchangeAbility sa zapojilo päť krajín - Slovensko, Maďarsko, Estónsko, Belgicko a Cyprus a jeho výstupom bol prehľad informácií, ako v týchto krajinách fungujú podporné systémy pre študentov so znevýhodnením. Rozdiely medzi nimi sú rôzneho druhu a rozsahu.
     V tejto oblasti je ešte množstvo prekážok, ktoré je potrebné v záujme zefektívnenia vzájomnej spolupráce odstrániť. V niektorých prípadoch to bude nesmierne komplikované a náročné, lebo niekedy problémy vyplývajú priamo z legislatívy platnej v danej krajine. Azda najznepokojujúcejším faktom je, že len mizivé percento zdravotne postihnutých študentov ide na zahraničné študijné pobyty. A práve toto sa snažil projekt zmeniť. Jeho cieľom je zvýšiť počet študentov so špecifickými vzdelávacími potrebami, ktorí sa na výmenných programoch zúčastňujú. K mobilite ich malo podnietiť organizovanie návštev spojených s rôznymi aktivitami. 
     Podľa údajov Európskej komisie v rokoch 2008 - 2009 študovalo v zahraničí 0,17  % študentov so zdravotným postihnutím, zatiaľ čo v rokoch 2010 - 2011 sa toto číslo pohybovalo len okolo 0,12 %. Na otázku, prečo je to tak, sa už nedá odpovedať tak jednoznačne. Čiastočne sa to dá vysvetliť tým, že nie každá krajina je rovnako dobre pripravená na to, aby zdravotne postihnutej osobe zo zahraničia vytvorila vhodné študijné podmienky, hlavne ak je dotyčná osoba zvyknutá na vyšší štandard poskytovaných služieb. Toto číslo je však také nízke, že s takouto odpoveďou sa v žiadnom prípade nemôžeme uspokojiť a problém musíme hľadať aj inde.
     Podľa mňa sa to, že o štúdium v zahraničí prejavuje záujem len málo hendikepovaných ľudí, dá pripísať čiastočne neopodstatneným obavám a nedostatočnej informovanosti. Ale je dosť možné aj to, že niektorí si len jednoducho neuvedomujú, aké výhody so sebou zahraničné študijné pobyty prinášajú. Aj preto sú projekty ako ExchangeAbility dobré - otvárajú oči a rozširujú obzor. Aké sú ich najväčšie prínosy?
     V prvom rade treba oceniť, že často sú to opakované stretnutia ľudí s rôznym druhom postihnutia a rôznym množstvom skúseností. Človek tak môže prijímať tipy a informácie od skúsenejších, zároveň však sám môže byť "učiteľom". Študenti môžu objaviť riešenia problémov, ktoré sa im dovtedy mohli zdať nevyriešiteľné, alebo nadviazať nové priateľstvá a známosti. Ja som napríklad spoznal sluchovo postihnutú študentku z Estónska, ktorá niekoľko mesiacov študovala v Göteborgu. Keďže by som tiež rád študoval vo Švédsku, stretnutie s ňou mi spôsobilo veľkú radosť. Získať dojmy a informácie z prvej ruky, teda od človeka, ktorý ako cudzinec študoval tam, kde chcete študovať aj vy, je jedinečná príležitosť a človek by si ju nemal nechať ujsť. Je to možnosť nahliadnuť do vytúženej krajiny ešte predtým, ako by tam reálne išiel, čo chuť študovať v zahraničí len zvýši. A keď má potom človek príležitosť na vlastné oči vidieť iný svet a porovnávať ho s tým svojím, môže výrazne skvalitniť nielen svoje vlastné štúdium, ale aj štúdium tých, ktorí sa na niečom podobnom nemali možnosť zúčastniť.
     Na univerzity po celom svete cestujú každoročne tisíce študentov. Medzi nimi sú aj takí, ktorí to v živote majú o niečo zložitejšie - ľudia so zdravotným postihnutím. Nie sú však ponechaní úplne sami na seba. Pomáhajú im aj také organizácie ako UNICA. Dúfajme, že ich pôsobením bude študentov so znevýhodnením v zahraničí študovať čoraz viac. Nepochybne by to prispelo k ozdraveniu spoločnosti.

Matej Golian
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-Tak vám poviem:-
Ty, ja, on či vy - zdravo poverčiví?

-Po treťom poháriku:-
Môže konzumácia maku spôsobiť pozitívny výsledok drogového testu?
Prečo fajčiarom marihuany škvŕka v bruchu?
Dá sa vlas použiť na drogový test?
Vylieči pohárik bourbonu prechladnutie?

-Tip na knihu:-
Ilona Borská: Vo štvrtok budeme dospelí

Tri chyby (Súťaž)
Inzerát
Ste výnimočný človek? (Test)


