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Studenci z Europy i Azji będą dyskutować w Łodzi na temat zdrowia publicznego i pandemii. To
pierwsze takie spotkanie w Polsce.

Fundacja
Fundacja powstała w 1997 r., jej siedzibą jest Singapur. ASEF University to jeden z projektów fundacji,
a jego celem jest promowanie kontaktów pomiędzy społeczeństwami Azji i Europy oraz rozwoju
wzajemnego zrozumienia między oboma kontynentami w czterech programach: Wymiana Intelektualna,
Kontakty Międzyludzkie, Wymiana Kulturalna, Sprawy Publiczne

Członkowie tegorocznej edycji Szkoly Letniej ASEF

Właśnie ruszyła XVI edycja Szkoły Letniej Asia-Europe
Foundation University (ASEF). W tym roku Fundacja
wybrała Polskę i Łódź jako miejsce, w którym odbędzie
się Letnia Szkoła. - Po raz pierwszy ASEF University
jest organizowany w Polsce i myślę, że miasto Łódź, z
doskonałym zapleczem akademickim, jest idealnym
miejscem do przeprowadzenia tego rodzaju programu mówi Dominique Girard, Ambasador Fundacji.

Najlepsi studenci w jednym miejscu
Łódź gości tym samym od poniedziałku pięćdziesięciu najlepszych studentów z kierunków medycznych,
reprezentujących 45 krajów: członków Asia-Europe Meeting (ASEM) m. in. Singapur, Chiny, Japonię,
Republikę Korei, Indie, Pakistan oraz 27 krajów Europy.

Dyskusja głównie o pandemii
Szkoła Letnia będzie trwała 2 tygodnie. W tym czasie studenci będą dyskutować na temat "Zdrowie
publiczne i grupy ryzyka: dostęp do wysokiej jakości służby zdrowia". - Z uwagi na ostatnie wydarzenia
zdecydowaliśmy sie skupić na temacie pandemii - opowiada Dominique Girard. - Nasza organizacja
zajmuje się problemem pandemii i chcieliśmy ten temat przenieść na naszych młodych uczestników.
Pomiędzy Azją i Europą jest możliwość nawiązania dialogu, jeśli chodzi o tę kwestię. Naszym zadaniem
jest lepsze przygotowanie ludności Azji i Europy na pandemię i uświadomienie społeczeństwom, jakie
zagrożenia ze sobą niesie - kontynuuje.

Wiedza i integracja
Celem projektu jest umożliwienie uczestnikom podjęcie dyskusji na temat współczesnych aspektów
zdrowia publicznego, wymianę doświadczeń, a co za tym idzie zdobywanie wiedzy w tej dziedzinie. Pod koniec programu powinniśmy dojść do dwóch rezultatów - mówi Girard. - Po pierwsze uczestnicy
progamu będą dysponowali lepszą wiedzą na temat pandemii, a po drugie zostaną nawiązane kontakty
między studentami z Azji i Europy, które mogą zaowocować dalszą współpracą w przyszłości - dodaje.

Zdrowie publiczne ma w Łodzi tradycję
Wybór Łodzi na miejsce tegorocznego spotkania Asia-Europe University nie było przypadkowe. - Myślę,
że mamy wiele do zaprezentowania kolegom z Azji - tłumaczy prof. Paweł Górski, Rektor Uniwersytetu
Medycznego. - Po pierwsze mamy jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy Wydział Nauk o Zdrowiu. Po
drugie mamy pewną tradycję zdrowia publicznego w Łodzi, która bierze swój początek jeszcze w latach
60. i 70., kiedy ten problem nie był właściwie doceniany w Europie, oraz mamy bardzo liczne kontakty z
licznymi krajami europejskimi i azjatyckimi - wymienia zalety UM jego Rektor.

Zdrowie i nie tylko
Zjazd studentów z Azji i Europy może przynieść jednak nie tylko efekty na poziomie "zdrowia". Władze
województwa podkreślają, że Azja jest obecnie najszybciej rozwijającym się regionem na świecie i
dobrze jest podpatrywać tamtejsze osiągnięcia. - Liczymy, że miasto, region i uczelnie będą mogły
rozwijać się dzięki kontaktom ze stowarzyszeniem, z takimi ludźmi jak pan ambasador i gośćmi, których
będzie tutaj do nas zapraszał. Myślę, że z tych kontaktów, z tej wymiany, może wyniknąć coś niezwykle
pożytecznego - uważa Witold Stępień, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
Ponadto Letnia Szkoła jest również uważana za sposób na promocję samej Łodzi. - Wiem, że studenci
będą zwiedzać miasto, odwiedzą również ciekawe miejsca w regionie, a kto inny będzie lepiej promował
to miasto, ten region, jak nie ci liderzy opinii, najlepsi z najlepszych na swoich uniwersytetach, osoby
zaangażowane społecznie, które chcą się rozwijać, chcą podróżować, chcą nawiązywać
międzynarodowe stosunki - mówi Tomasz Bartosiak, dyrektor Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z
Zagranicą Urzedu Miasta Łodzi.

