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Zakladajúci členovia
Fondazione Don Carlo
Gnocchi Onlus
info.it@eastin.info
Institut der deutschen
Wirtschaft Köln
info.de@eastin.info
Danish Centre for
Assistive Technology
info.dk@eastin.info
Disabled Living
Foundation
info.uk@eastin.info

Noví členovia
Hacavie
info.fr@eastin.info

European Assistive
Technology Information
Network

Vlaams Agentschap voor
Personen m.Handicap
info.be@eastin.info

Externí členovia
Ceapat / Imserso
Ministerio de Sanidad y
Política Social
info.es@eastin.info

www.eastin.eu
Európska informačná sieť o technológiách
pre zdravotne postihnuté osoby a ich
nezávislosti

Čo je EASTIN ?

Kto podporuje EASTIN ?

Európska informačná sieť o technologickej
pomoci pre zdravotne postihnuté osoby. Je to
najkompletnejšia internetová informačná
služba v sektore zdravotných pomôcok a
technológií pre postihnuté osoby, realizovaná
vďaka spojenému úsiliu rôznych organizácií a
inštitúcií, ktoré spoločne tvoria Združenie
EASTIN a Európskej komisie, ktorá na začiatku
prispela finančne na tento projekt.

Sieť EASTIN sa zakladá na skúsenostiach a na
kompetenciách, ktoré dozreli počas desaťročí
činnosti združených Organizácií na poli
technológie pomoci v rôznych európskych
krajinách. Každá z nich spravuje informačný
systém na národnej úrovni, údaje ktorého sa
poskytujú k dispozícii na sieti EASTIN. Vďaka
intenzívnej práci trvajúcej dva roky,
zakladajúci členovia dokázali zladiť obsahy
vlastných databáz v súlade so spoločnými
požiadavkami a integrovať ich do jedinej
nadnárodnej siete.

Ústredím siete je internetová stránka EASTIN
www.eastin.eu. Táto stránka ponúka
kompletnú škálu konzultačných nástrojov v
oblasti technológií pomoci, vo všetkých
oficiálnych jazykoch Európskej únie a v
priateľskom a prístupnom duchu. Stránka
umožňuje prístup ku kompletným a
aktualizovaným informáciám o viac ako
70.000 pomôckach dostupných na európskom
trhu, o 5.000 výrobných podnikoch a
distributéroch, k monografickým kartám a
nápadom alebo odporúčania, ako vyriešiť
problémy každodenného života spojené so
zdravotným postihnutím.

Pre koho je určené
združenie EASTIN ?

Združenie EASTIN je určené pre zdravotne
postihnuté osoby a ich rodinných príslušníkov, pre
sociálnych a zdravotníckych pracovníkov; pre
pracovníkov priemyslu a pracovníkov na trhu so
zdravotnými pomôckami; pre riadiacich pracovníkov
verejných inštitúcií a agentúr zodpovedných za
zabezpečovanie protéz a dodávku zdravotných
pomôcok; ako aj pre všetkých, ktorí hľadajú
užitočné informácie, ktoré im pomôžu vyriešiť
problémy s nezávislosťou a v každodennom živote a
dozvedieť sa potrebné informácie týkajúce sa
vlastnej profesionálnej činnosti.

Počiatkom siete EASTIN je projekt EASTIN
(2004-2006), spolufinancovaný Európskou
komisiou v oblasti eTEN, programu, cieľom
ktorého je presadzovať rozvoj transeurópskych
služieb založených na telekomunikačných
sieťach.

