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Članstvo
V EASTIN se lahko včlanijo neprofitne organizacije iz celega
sveta, ki zagotavljajo zanesljive, izčrpne in ažurne
informacije o podpornih tehnologijah in podobnih virih v
svojih državah.
Partnerji so osrednji člani združenja: v svojih državah
vodijo dobro uveljavljen in javno priznan informacijski
sistem za celotno državo in s pomočjo ustreznih
programskih vmesnikov dajejo na razpolago svoje vsebine
iskalnikom v EASTIN-u.
Pridruženi partnerji nimajo svojih podatkovnih baz
povezanih v EASTIN; sodelujejo pa pri obogatitvi
informacijskih vsebin in so odgovorni za različne jezikovne
plasti v EASTIN portalu.
V mrežo so vključene tudi Nacionalne kontaktne
organizacije iz drugih držav, v katerih združenje še nima
partnerja ali pridruženega partnerja.
V omrežje je vključena samo ena organizacija na državo (ali
jezikovno regijo znotraj države).

Partnerji
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

Globalno informacijsko
omrežje za podporne
tehnologije

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

Pridruženi partnerji

www.eastin.eu

Poleg “polnih” partnerjev, združenje pridružene članice v več
državah po celem svetu.
Glej posodobljeni seznam v razdelku “O nas” na spletni strani
EASTIN

Vaš dostop do informacij o podpornih tehnologijah

Kaj je EASTIN?

Kdo je v ozadju EASTIN-a?

To je globalno informacijsko omrežje, ki nudi informacije o
podpornih tehnologijah vsem prebivalcem.

Omrežje EASTIN izhaja iz izkušenj in znanja organizacij, ki
delujejo na področju podpornih tehnologij v več državah.

Je najobsežnejša spletna informacijska storitev o
podpornih tehnologijah po vsem svetu na podlagi skupnih
prizadevanj partnerjev in Evropske komisije, ki je del dela
financirala na začetku.

Ustanovni partnerji so sodelovali pri usklajevanju svojih
podatkovnih baz v skladu s skupnimi zahtevami in jih
vključili v eno samo nad-nacionalno omrežje.

Komu je EASTIN namenjen?

Vsak zainteresiran posameznik lahko v EASTIN-u najde
uporabne informacije za svoje vsakdanje življenje ali delo:
končni uporabniki podpornih tehnologij, kot so invalidi in
njihove družine; strokovnjaki za zdravstvene in socialne
storitve; proizvajalci ali dobavitelji podpornih tehnologij;
raziskovalci ali tehniki; oblikovalci politike in javne
ustanove, ki sodelujejo pri zagotavljanju podpornih
tehnologij.

Jedro omrežja je spletna stran EASTIN www.eastin.eu.
Nudi obsežen nabor orodij za informiranje in usmerjanje v
številnih jezikih ter uporabniku prijazen in dostopen način,
vključno z informacijami o približno 70.000 podpornih
tehnologijah, ki so na voljo na svetovnem trgu; na tisoče
proizvajalcev ali dobaviteljev; povezane informacije, kot so
članki, informativni listi in predlogi o pomožnih rešitvah za
vsakdanje težave v življenju.
EASTIN je član Globalne zveze združenj za
podporne tehnologije (angl. The Global
Alliance of Assistive Technology Organisations
- GAATO)

Danes podatki prihajajo iz sedmih nacionalnih podatkovnih
baz partnerjev, povezanih z EASTIN-om in se nenehno
posodabljajo s strogimi postopki nadzora kakovosti
podatkov: HMI-Basen (Danska), DLF-Data (UK), REHADAT
(Nemčija), SIVA (Italija), Handicat (Francija), Vlibank
(Belgija) in AT-Australia.
Sistem je odprt za priključitev dodatnih podatkovnih baz
drugih organizacij, ki se želijo pridružiti omrežju in zaprosijo
za sprejem kot Partnerji.
Trajnost mreže je zagotovljena z letnimi članarinami za
Partnerje in Pridružene partnerje.

