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Medlemskab
Alle nonprofit organisationer, som ønsker at bidrage med
omfattende, pålidelig og opdateret information om
hjælpemidler og relaterede oplysninger fra deres land kan
ansøge om EASTIN medlemskab.
Partnerne udgør netværkets kerne. De driver
veletablerede og offentligt anerkendte nationale
informationssystemer, og stiller indholdet til rådighed for
EASTIN søgemaskinen.
Støttemedlemmer har ikke informationssystemer
forbundet til EASTIN søgemaskinen, men samarbejder om
at kvalificere indholdet på EASTINs website, og tager
ansvar for et eller flere sproglige lag på EASTINs website.
Netværket inkluderer Nationale kontaktorganisationer
fra lande, hvor EASTIN endnu ikke har partnere eller
støttemedlemmer.
Det er kun tilladt at have én organisation per land (eller sproglig
region I landet) med I netværket.

Partnere
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

Det globale informationsnetværk
om hjælpemidler til handicappede

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

www.eastin.eu
Din indgang til information

Støttemedlemmer
Ud over partnere omfatter netværket støttemedlemmer i
mange lande verden over.
Se en opdateret liste i “Om os” på EASTIN websitet

om hjælpemidler til handicappede

Hvad er EASTIN?

Hvem står bag EASTIN?

EASTIN er et globalt netværk, der informerer om
hjælpemidler.
Netværket er skabt i et fællesskab af partnerne i EASTINprojektet og EU-kommissionen, der har finansieret en del
af arbejdet.

EASTIN samler erfaringer og viden om hjælpemidler fra
organisationer i en række lande verden over.

Hvem er EASTIN for?

Partnerne har harmoniseret deres databaser og integreret
dem, så de fremstår som én stor database på tværs af
landegrænser.

I EASTIN kan alle interesserede finde oplysninger, der er
nyttige i deres dagligdag, både i privatlivet og på arbejde.
Det være sig brugere af hjælpemidler, pårørende,
hjælpemiddelproducenter og -forhandlere, forskere og
teknikere, samt beslutningstagere og sagsbehandlere, der
arbejder med formidling og bevilling af hjælpemidler.
Kernen i netværket er EASTIN-websitet
www.eastin.eu.
Websitet præsenterer, på ca. 30 forskellige sprog og i
brugervenligt og tilgængeligt format, en omfattende
oversigt
med
information
og
vejledning
på
hjælpemiddelområdet.
Siden indeholder information om ca. 70.000 forskellige
hjælpemidler, ligesom der er oplysninger om flere tusinde
producenter og forhandlere. Desuden præsenteres faktaark og forslag til hjælpemiddelløsninger til hverdagens
udfordringer.
EASTIN er medlem af Global Alliance of Assistive
Technology Organisations (GAATO)

I dag kommer data på EASTIN-websitet fra de syv partneres
databaser, som løbende opdaterer oplysningerne og
kontrollerer datakvaliteten. Det drejer sig om følgende
databaser:
Hjælpemiddelbasen (Danmark), DLF-Data (UK), REHADAT
(Tyskland), SIVA (Italien), Handicat (Frankrig), Vlibank
(Belgien) og AT-Australia (Australien).
Databaser fra andre organisationer kan tilsluttes EASTINwebsitet, hvis organisationerne ønsker at være en del af
netværket og anmoder om optagelse som partner.
Netværkets finansieres af medlemmernes
kontingentbetaling.

