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info.es@eastin.info

www.eastin.eu
Evropsko informacijsko omrežje za
podporno tehnologijo

Kaj je to EASTIN?

Kdo podpira EASTIN ?

Evropska informacijsko omrežje o tehnoloških
pripomočkih za invalide. Najpopolnejša
informacijska storitev na spletu za sektor, ki
se je uresničila zaradi požrtvovalnosti ustanov,
ki sestavljajo društvo EASTIN in zaradi
Evropskega Sveta, ki je na začetku prispeval
sredstva za projekt.

Omrežje EASTIN je osnovano na izkušnjah
ustanov v evropskih državah, ki se že
desetletja ukvarjajo s podporno tehnologijo.
Le te, vodijo informacijske sisteme na državni
ravni in tej podatki so potem na razpolago tudi
omrežja EASTIN. Zahvaljujoč dveletnemu
trdemu delu so ustanovni člani uspeli uskladiti
vsebine svojih podatkovnih baz po skupnih
kriterijih, ter tako podatke združiti v eno samo
transnacionalno omrežje.

EASTIN je namenjen invalidnim osebam in
njihovim družinskim članom; socialnim in
sanitarnim delavcem; zaposlenim v industriji
in na trgu pripomočkov; uradnikom javnih
ustanov in agencij, odgovornim za pomoč in
dobavo protetičnih pripomočkov; vsem, ki
iščejo uporabne informacije za reševanje težav
samostojnosti v vsakdanjem življenju in želijo
pridobiti znanja za svojo poklicno dejavnost.

Osrčje prestavlja spletišče EASTIN
www.eastin.eu, ki ponuja celoten sklop
gradiva s področja podporne tehnologije, v
vseh uradnih jezikih Evropske Unije, ki je
lahko dostopno.
Spletišče omogoča dostop do popolnih in
svežih informacij o več kot 50.000
pripomočkov, razpoložljivih na evropskem
tržišču, 5.000 izdelovalcev in distributerjev,
Preučenih primerov in zamisli oz. nasvetov o
tem, kako reševati vsakdanje težave,
povezane z invalidnostjo.

Komu je EASTIN
namenjen?

Omrežje EASTIN je nastalo v okviru projekta
EASTIN (2004-2006), in ga je sofinancirala
Evropska Komisija v sklopu eTEN programa za
pomoč pri razvoju nadevropskih storitev, ki
temeljijo na telekomunikaciji.

