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Narystė
EASTIN partneriu arba nariu gali būti nevyriausybinės, ne
pelno siekiančios organizacijos iš viso pasaulio, kurios yra
įsipareigojusios teikti išsamią, patikimą ir naujausią
informaciją apie pagalbinių technologijų produktus ir
susijusius išteklius savo šalyse.
Partneriai yra pagrindiniai asociacijos dalyviai: jie valdo
pripažintą ir gerai žinomą visos savo šalies informacinę
sistemą – duomenų bazę, o surinktus duomenis perduoda
į EASTIN paieškos sistemą.
Nariai neturi duomenų bazės, kuri būtų susieta su EASTIN
paieškos sistema, tačiau jie bendradarbiauja pildant
informaciją ir yra atsakingi už EASTIN svetainės vertimą.
Tinkle taip pat veikia nacionalinių kontaktų organizacijos
iš šalių, kurios nėra nei partneriai, nei nariai.
Asociacijai gali priklausyti tik viena organizacija iš šalies

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

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

Pasaulinis
pagalbinių technologijų
tinklas

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

Nariai
Drauge su partneriais, asociacijai priklauso nariai iš kelių
pasaulio šalių.
Pamatykite atnaujintą sąrašą skiltyje „EASTIN asociacija“
EASTIN tinklalapyje

www.eastin.eu
Raskite informaciją
apie pagalbines technologijas

Kas yra EASTIN?

Kas dalyvauja EASTIN?

EASTIN yra pasaulinis tinklas, kuriame galima rasti viso
pasaulio tiekėjų siūlomas pagalbines technologijas.

EASTIN tinklas sukurtas panaudojus įvairių pasaulio šalių
organizacijų patirtį ir žinias, kurių jos įgijo dirbdamos
pagalbinių technologijų srityje.

Tai pati visapusiškiausia pagalbines technologijas teikianti
žiniatinklio tarnyba pasaulyje, vienijanti jungtines EASTIN
projekto ir Europos Komisijos, kuri pirmoji finansavo dalį
darbo, partnerių pastangas.

Kam skirtas EASTIN?

Partneriai-kūrėjai dirbo tam, kad suderintų savo duomenų
bazes atsižvelgdami į įprastus reikalavimus ir integruotų
kiekvieną duomenų bazę į vieną tarptautinį tinklą.

EASTIN tinkle naudingos informacijos, reikalingos
kasdieniame gyvenime ar darbe, gali rasti visi suinteresuoti
asmenys: galutiniai pagalbinių technologijų vartotojai, pvz.,
žmonės su negalia ar tokių žmonių šeimos; sveikatos ir
socialinių tarnybų specialistai; pagalbinių prietaisų
gamintojai ir tiekėjai; tyrėjai ar technikos specialistai; į
pagalbinių technologijų priežiūros veiklą įsitraukusios
viešosios agentūros.
Tinklo pagrindas – EASTIN svetainė www.eastin.eu. Šioje
svetainėje patogiai bei prieinamai galima rasti išsamią
informaciją ir mokomuosius įrankius, susijusius su
pagalbinėmis technologijomis, taip pat svetainėje
pateikiama informacija apie beveik 70 000 tūkst.
pagalbinių technologijų produktų, esančių tarptautinėje
rinkoje; tūkstančiai gamintojų ir tiekėjų; pateikiama susijusi
informacija: straipsniai, lankstinukai ir pasiūlymai, apie
pakabinių technologijų sprendimus ir kasdienines
problemas.
EASTIN yra Global Alliance of Assistive
Technology Organisations (GAATO) narys

Šiuo metu duomenys į EASTIN atkeliauja iš septynių
partnerių nacionalinių duomenų bazių, kurios yra
sujungtos ir nuolat naujinamos taikant griežtas duomenų
kokybės kontrolės procedūras: HMI-Basen (Danija), DLFData (Jungtinė Karalystė), REHADAT (Vokietija), SIVA
(Italija), Handicat (Prancūzija), Vlibank (Belgija) and ATAustralia.
Prie sistemos galima prijungti ir kitų organizacijų sukurtas
duomenų bazes. Kitos organizacijos prie tinklo gali
prisijungti tapdamos partnerėmis.
Tinklo tvarumą užtikrina partnerių ir narių narystės
mokestis.

