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Členstvo
Členstvo v EASTIN je otvorené pre neziskové organizácie z
celého sveta, ktoré sa zaviazali poskytovať komplexné
spoľahlivé a aktuálne informácie o podporných
technológiách a súvisiacich zdrojoch vo svojich krajinách.
Partneri sú kľúčovými členmi asociácie: vo svojich krajinách
prevádzkujú zavedený a verejne uznávaný celoštátny
informačný systém a jeho obsah sprístupňujú
vyhľadávaciemu nástroju EASTIN cez vhodné softvérové
rozhrania.
Pridružení partneri nemajú databázu pripojenú k nástroju
EASTIN; ale spolupracujú na obohatení informačného
obsahu a sú zodpovední za rôzne jazykové adaptácie
portálu EASTIN.
Sieť zahŕňa aj Národné kontaktné organizácie z ďalších
krajín v ktorých nemá asociácia zatiaľ Partnera alebo
Pridruženého partnera.
Do siete je prijatá iba jedna organizácia za každú krajinu (alebo
jazykový región v rámci krajiny).

Partneri
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

Hacavie (FR)
cicat@hacavie.com

Globálna sieť o podporných
technológiách

Flemish Agency for Persons
with Disability (BE)
marc.wouters@vaph.be
Assistive Technology Australia
(AUS)
robyn@at-aust.org

www.eastin.eu
Váš prístup k informáciám o podporných

Pridružení partneri
Asociáciu okrem Partnerov tvoria aj Pridružení partneri, z
rôznych krajín z celého sveta.
Aktuálny zoznam je na stránke EASTIN v sekcii “O nás”
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Čo je EASTIN?

Kto je za sieťou EASTIN?

Je to globálna sieť poskytujúca informácie o podporných
technológiách pre všetkých ľudí.

Sieť EASTIN vychádza zo skúseností a poznatkov, ktoré
získali organizácie pôsobiace v oblasti podporných
technológií vo viacerých krajinách.

Je to celosvetovo najkomplexnejšia internetová
informačná služba o podporných technológiách, vďaka
spoločnému úsiliu partnerov a Európskej komisie, ktorá
pôvodne financovala časť práce.

Pre koho je EASTIN určená?

Zakladajúci partneri spolupracovali na harmonizácii svojich
databáz podľa spoločných požiadaviek a na ich integrácii do
jednej nadnárodnej siete.

V sieti EASTIN môže ktokoľvek nájsť užitočné informácie
pre svoj každodenný život alebo prácu: koncoví
používatelia podporných technológií, ako napr. ľudia so
zdravotným postihnutím a ich rodiny; odborníci na
zdravotnícke a sociálne služby; výrobcovia alebo
dodávatelia podporných zariadení; výskumníci alebo
technici; tvorcovia politík a verejné agentúry zapojené do
poskytovania podporných technológií.
Jadrom siete je stránka EASTIN www.eastin.eu. Táto
webová stránka poskytuje komplexný súbor informačných
a poradenských nástrojov v mnohých jazykoch a
užívateľsky prívetivým a prístupný spôsobom vrátane
informácií o približne 70 000 produktoch podporných
technológií dostupných na globálnom trhu; tisícky
výrobcov alebo dodávateľov; súvisiace informácie ako sú
články, prehľady a návrhy na prístupné riešenia problémov
každodenného života.
EASTIN je členom Globálnej Aliancie
organizácií podporných technológií (GAATO)

Súčasné údaje pochádzajú z národných databáz siedmich
partnerov, ktoré sú prepojené nástrojom EASTIN a
neustále aktualizované
prostredníctvom prísnych
postupov kontroly kvality údajov: HMI-Basen (Dánsko),
DLF-Data (UK), REHADAT (Nemecko), SIVA (Taliansko),
Handicat (Francúzko), Vlibank (Belgicko) and AT-Australia.
Systém je otvorený pre zapojenie ďalších databáz iných
organizácií, ktoré sa chcú pripojiť k sieti a požiadajú o
prijatie za Partnerov.
Udržateľnosť siete je zabezpečená ročnými členskými
poplatkami Partnerov a Pridružených partnerov.

