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Δίθησο εζειοληώλ θοηηεηώλ ζηελ Παλεπηζηεκηούποιε ερρώλ
ζηο πιαίζηο ηες Δοκής «ηερίδω»
Αγαπεηοί θοηηεηές /ηρηες
Σαο ελεκεξψλνπκε γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο λέαο δνκήο ΣΗΡΘΖΩ γηα Φνηηεηέο Δππαζψλ Κνηλσληθψλ Οκάδσλ
(Δ.Κ.Ο) ζηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε Σεξξψλ. Η δνκή ΣΗΡΘΖΩ δηαξζξψλεηαη ζε δχν ζπλεξγαδφκελεο ελφηεηεο, ην
Γραθείο Επηδόηεζες Ελοηθίοσ (ΓΕΕ) θαη ηε Μολάδα Προζβαζηκόηεηας (ΜοΠρο). Κνηλφο ζηφρνο είλαη ε «αύξηζη
ηος ποζοζηού έγκαιπηρ ολοκλήπωζηρ ηων ζποςδών ηων ζποςδαζηών από εςαίζθηηερ και σαμηλέρ ειζοδημαηικέρ ηάξειρ»,
θάλνληαο ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ εξγαιείσλ θαη παξεκβάζεσλ. Σρεηηθή αλαθνίλσζε έρεη αλαξηεζεί ζηηο 7/12/2020 ζηελ
θεληξηθή ηζηνζειίδα ηνπ πξψελ ΤΔΙ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαζψο θαη ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ ηκεκάησλ ηεο
παλεπηζηεκηνχπνιεο Σεξξψλ.
Σο Γραθείο Επηδόηεζες Ελοηθίοσ (ΓΕΕ) εληζρχεη πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ πξψελ ΤΔΙ/ΚΜ ζηηο πφιεηο Σέξξεο,
Καηεξίλε θαη Κηιθίο βάζεη θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη αθαδεκατθψλ θξηηεξίσλ κε ζθνπφ λα κελ εγθαηαιείςνπλ ηηο
ζπνπδέο ηνπο γηα ιφγνπο αδπλακίαο θάιπςεο ηνπ θφζηνπο ζηέγαζεο. Οη ππνηξνθίεο δηαθνξνπνηνχληαη απφ ην
ζηεγαζηηθφ επίδνκα πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ην θξάηνο εηζάγνληαο ην θξηηήξην ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο ηα δχν
ηειεπηαία εμάκελα πξηλ ηε ιήςε ηεο ππνηξνθίαο κε ζηφρν ηελ επηβξάβεπζε ηεο πξνζπάζεηαο πνπ έρεη ήδε θαηαβιεζεί.
Οη πξνυπνζέζεηο επηιεμηκφηεηαο πεξηγξάθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο πξνζθιήζεηο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ηα
δηθαηνινγεηηθά θαηαηίζεληαη ζηελ πιαηθφξκα enoikio.cm.ihu.gr. Ο Α’ θχθινο έρεη νινθιεξσζεί θαη αλακέλεηαη λέα
πξνθήξπμε εληφο ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2021.
Η Μολάδας Προζβαζηκόηεηας (ΜοΠρο) ζηνρεχεη ζηελ ελεκέξσζε θαη ππνζηήξημε θνηηεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο
δπζθνιίεο (δπζιεμία, δπζνξζνγξαθία, δπζαξηζκεζία θ.ά.), ζχλδξνκν ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο κε ή ρσξίο
ππεξθηλεηηθφηεηα, αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο (νπηηθή αλαπεξία, θψθσζε/βαξεθνΐα), θηλεηηθέο αλαπεξίεο γηα ηηο
ππνζηεξηθηηθέο ηερλνινγίεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο πξφζβαζε ζε ζπγγξάκκαηα γηα εληππν-αλάπεξνπο θαη γεληθφηεξα κε
δξάζεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζηελ θνηηεηηθή δσή θαη ηελ αθαδεκατθή δηαδηθαζία. Η Μνλάδα
ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Πνιπηξνπηθή Ψεθηαθή Βηβιηνζήθε AMELib πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ν Σχλδεζκνο Διιεληθψλ
Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ (ΣΔΑΒ) γηα εληππν-αλαπήξνπο θαη ελζαξξχλεη ηε δεκηνπξγία δηθηχνπ εζεινληψλ
θνηηεηψλ θαη θαζεγεηψλ γηα ππνζηήξημε ζπνπδαζηψλ κε εληππν-αλαπεξία.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο ε Γνκή δχλαηαη λα πξνζθέξεη θαη ππεξεζίεο εμ απνζηάζεσο. Δηδηθά
γηα ηνπο θνηηεηέο κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο, πξνβιήκαηα φξαζεο, δπζιεμία θαη άιιεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ε Μνλάδα
ΜνΠξν κπνξεί λα ηνπο ππνζηεξίμεη κέζσ πηζηνπνηεκέλεο εηζφδνπ ζηελ ΑMELib θαη ρξήζε εηδηθνχ δηδαθηηθνχ
πιηθνχ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη θνηηεηέο απηνί κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ απεπζείαο κε ηε Μνλάδα ζην
accessibility@cm.ihu.gr.
Παξφκνηεο δξάζεηο αλαπηχζζνληαη θαη ζε άιια ειιεληθά Παλεπηζηήκηα, φπσο ζην Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ, ζην
ΔΚΠΑ, ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, ην ΑΠΘ, ην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο θ.ά.
Σαο πξνηείλνπκε λα εγγξαθείηε ζην Δίθησο εζειοληώλ ηεο Γνκήο Σηεξίδσ, νχησο ψζηε, απηήλ ηελ εμαηξεηηθά
δχζθνιε πεξίνδν, λα βνεζήζνπκε ζηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο θαη ηε ζηήξημε ζπκθνηηεηψλ ζαο απφ
εππαζείο θνηλσληθά νκάδεο.
Γηα ηελ εγγξαθή ζαο ζην Δίθησο εζειοληώλ κπνξείηε λα ζπκπιεξψζεηε θαη λα ππνβάιεηε ην έληππν εζεινληψλ ή λα
επηθνηλσλήζεηε κε ηε ΜνΠξν ζην accessibility@cm.ihu.gr
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