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Liikmelisus
EASTIN-i liikmelisus on avatud kasumitaotluseta
organisatsioonidele üle maailma, mis on pühendunud
vastavas riigis põhjaliku, usaldusväärse ja ajakohase
informatsiooni pakkumisele abi- ja hõlbustusvahendite
ning nendega seonduva kohta.

Partnerid
Fondazione Don Carlo
Gnocchi Onlus (IT)
portale@siva.it
Institut der deutschen
Wirtschaft Köln (DE)
info@rehadat.de
The National Board of Social
Services (DK)
tly@socialstyrelsen.dk
Disabled Living
Foundation (UK)
data.services@dlf.org.uk

Partnerid on ühenduse tuumikliikmed: nad omavad
riiklikku andmebaasi ja muudavad selle sisu kättesaadavaks
EASTIN-i otsingumootoritele.

Hacavie (FR)
cicat@hacavie.com

Tavaliikmetel puudub EASTIN-i otsingumootoritega
seotud andmebaas, kuid nad teevad koostööd, et rikastada
andmebaasi sisu ja on vastutavad selle portaali tõlkimise
eest enda keelde.

Flemish Agency for Persons
with Disability (BE)
marc.wouters@vaph.be

Samuti sisaldab võrgustik riiklikke kontaktorganisatsioone
teistest riikidest, kus ühendusel partnerit või tavaliiget ei
ole.
Võrgustikku võetakse vastu ainult üks organisatsioon riigi kohta
(või keelepiirkond riigi piires).

Assistive Technology Australia
(AUS)
robyn@at-aust.org

Tavaliikmed
Lisaks täisliikmetele omab ühendus tavaliikmeid.
Vt uuendatud loend EASTIN-i veebilehel

The Global Assistive
Technology Information
Network

www.eastin.eu
Rahvusvaheline abi- ja hõlbustusvahendite
teabevõrk

Mis on EASTIN?

Kellest koosneb EASTIN?

See on rahvusvaheline võrgustik, mis pakub teavet abi- ja
hõlbustusvahendite kohta.

EASTIN-i võrgustik moodustub selles valdkonnas
erinevates riikides töötavate organisatsioonide
kogemustest ja teadmistest.

See on kõige laiahaardelisem abi- ja hõlbustusvahendite
alane veebiteenus tänu partnerite ühistele pingutustele ja
Euroopa Komisjonile, kes projekti alguses osaliselt
finantseeris.

Kelle jaoks on EASTIN mõeldud?

Asutajaliikmed on töötanud koos, et harmoneerida
andmebaasid vastavalt ühistele nõuetele ja integreerida
eraldi andmebaasid riikideüleseks võrgustikuks.

EASTIN-i veebisaidilt võivad kõik huvilised leida vajalikku
teavet igapäevaelu või töö jaoks: abi- ja
hõlbustusvahendite lõppkasutajad (erivajadustega
inimesed ja nende pereliikmed), tervise- ja
sotsiaalteenuste töötajad, abi- ja hõlbustusvahendite
tootjad või edasimüüjad; teadlased, abi- ja
hõlbustusvahendite pakkumisega tegelevad
ametiasutused.

Võrgustiku keskmeks on EASTIN-i veebisait
www.eastin.eu. Sellel veebisaidil pakutakse erinevates
keeltes ning kasutajasõbralikul ja juurdepääsetaval viisil
teavet ja juhendeid, sh informatsiooni ligikaudu 70 000
maailmas leiduva abi- ja hõlbustusvahendi kohta;
tuhandeid tootjaid ja edasimüüjaid; seotud informatsiooni
(näiteks artiklid, faktilehed, soovitused igapäevaeluks).
EASTIN kuulub rahvusvahelisse abi- ja
hõlbustusvahendi organisatsioonide ühendusse
(Global Alliance of Assistive Technology
Organisations)

Andmed pärinevad seitsme partnerliikme riiklikust
andmebaasist, mis on ühendatud EASTIN-i
otsingumootoriga ja mida hoitakse ajakohasena: HMIBasen (Taani), DLF-Data (Ühendkuningriik), REHADAT
(Saksamaa), SIVA (Itaalia), Handicat (Prantsusmaa),
Vlibank (Belgia) ja AT-Australia.
Süsteem on avatud täiendavate andmebaaside
ühendamisele, mis kuuluvad organisatsioonidele, mis
taotlevad võrgustikku vastuvõttu partnerina.
Võrgustiku jätkusuutlikkust aitab tagada partnerite ja
tavaliikmete tasutav iga-aastane liikmemaks.

