NATJEČAJ
za odabir studenta-asistenta
za potporu studentima s invaliditetom na Sveučilištu u Rijeci
Ured za studente s invaliditetom traži redovite studente za pružanje vršnjačke
potpore studentima s invaliditetom na Kampusu Sveučilišta u Rijeci tijekom
zimskog semestra ak. god. 2018./2019.
Potpora studentima s invaliditetom može uključivati potporu pri kretanju
(dolazak/ odlazak na fakultet i kretanju po prostoru), rješavanje
administrativnih procedura, nabava literature te pomoć u praćenju nastave
i učenju, a sve u skladu s unaprijed definiranim potrebama studenata s
invaliditetom.
Odabrani studenti-asistenti će proći kratku edukaciju s ciljem pružanja
informacija o načinima pružanja potpore, a njihov rad će biti honoriran putem
studentskog ugovora.

UPUTE ZA PRIJAVU:
Prijavnica za studente-asistente nalazi se na sljedećoj poveznici koju je potrebno
ispuniti do 23.09.2018.: http://bit.ly/vrsnjackapotpora

U slučaju dodatnih pitanja i nejasnoća možete nas kontaktirati putem emaila uredssi@uniri.hr ili telefona 051 265 844.
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ISKUSTVA DOSADAŠNJIH STUDENATA UKLJUČENIH U AKTIVNOST VRŠNJAČKE POTPORE
„Općenito je korisno da studenti pomažu jedni drugima i kroz program studenti-asistenti se
studenti senzibiliziraju o potrebama drugih i obratno.”
„Upoznavanje super osoba, od kojih će mi neki biti prijatelji za cijeli život. Upoznavanje same
sebe i načina vlastitog funkcioniranja.”
„Pomaganje drugima je uvijek korisno, a pritom ako možete ostvariti prihod gledam osobno na
takvu aktivnost samo pozitivno.“
„Kroz ovu aktivnost stječu se nova prijateljstva i ne gledam na to kao na posao već kao
suradnju ili timski rad. Korisna je jer se studenti više zbliže i ako studiraju na istom smjeru
mogu jedni drugima pomoći."
„Smatram da je ovaj oblik aktivnosti koristan i studentu-asistentu jer upoznaje različite tipove
ljudi, suočava se s novim stvarima i različitim oblicima poteškoća (ako nije upoznat sa time od
prije), razvija se empatija i strpljenje, potiče se jednakost i solidarnost, te brojni drugi pozitivni
čimbenici koji grade put ka boljoj osobi.“

O UREDU:
Kako bi se sadašnjim i budućim studentima s invaliditetom osigurali
uvjeti za kvalitetno i jednako dostupno obrazovanje, Sveučilište u Rijeci je
u sklopu Sveučilišnog savjetovališnog centra osnovalo Ured za studente s
invaliditetom. Ured je namijenjen studentima s raznim zdravstvenim
stanjima ili teškoćama koje mogu utjecati na tijek studija, a pruža
informacije vezane uz načine ostvarivanja pojedinih prava i mogućnosti
na Sveučilištu u Rijeci.

Prijavi se i ti!

