Co to jest technologia
asystująca?
Technologia asystująca to urządzenie lub
sposób umożliwiający ludziom praktyczne
rozwiązania przy wykonywaniu czynności życia
codziennego.
Technologia asystująca może być pomocna w:
• opiece nad osobami bliskimi w pomaganiu przy
braniu prysznica, ubieraniu się i spożywaniu
posiłków
• poruszaniu się w bezpieczniejszy i łatwiejszy
sposób
• otwieraniu słoików oraz odkręcaniu i zakręcaniu
kranów
• łatwiejszej obsłudze komputera i łatwiejszym
odczytywaniu z ekranu
• zapewnieniu bezpieczeństwa osobistego przez
korzystanie z domowych systemów alarmu
osobistego
• korzystaniu z zajęć rekreacyjnych w o wiele
łatwiejszy sposób
• oraz niezliczonej ilości innych pomysłów.
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LifeTec Queensland jest czołowym dostawcą
informacji i porad specjalistycznych w
zakresie wielu technologii asystujących,
które mogą pomóc indywidualnym
osobom
w polepszeniu ich jakości życia i pozostaniu
niezależnymi.

Wizja
Ludzie wybierają najodpowiedniejszą dla siebie
technologię asystującą w celu umożliwienia
prowadzenia przez nich niezależnego życia
i polepszenia jego jakości.

Informacja
Centrum wystawowe Newmarket należące do LifeTec
posiada ponad 1500 eksponatów dostępnych dla
publiczności przez sześć dni w tygodniu.
Nowe centrum w Townsville znajdujące się
w popularnym kompleksie Domain Central posiada
ponad 500 eksponatów i jest otwarte w dni powszednie.
Telefoniczna infolinia LifeTec 1300 885 886 jest dostępna
przez sześć dni w tygodniu. Możemy odpowiedzieć
na twoje pytania, zaproponować różne opcje, wysłać
informacje emailem, faxem lub pocztą.
Pełna baza danych LifeTec zawierająca ponad 6000
rozwiązań technologii asystujących jest łatwo dostępna
w naszej stronie internetowej przez 24 godziny na dobę,
przez siedem dni w tygodniu. Pracownicy służby zdrowia
mogą również wystąpić do LifeTec.info: o prenumeratę:
bardziej szczegółową i bogatszą bazę danych.

Konsultacje*
LifeTec udziela konsultacji indywidualnym osobom,
pracownikom służby zdrowia i organizacjom.
Nasi fachowcy służby zdrowia służą indywidualnymi
rozwiązaniami w zakresie poruszania się, dostępu do
komputera, porozumiewania się, opieki osobistej,
rekreacji, domowych modyfikacji i innych aspektów życia
codziennego.
Możemy udzielić konsultacji w naszych ośrodkach
wystawowych lub w ramach części naszych usług
regionalnych na terenie całego stanu. Skontaktuj się z nami
w celu umówienia się na spotkanie lub dowiedzenia się
kiedy następnym razem będziemy w twojej okolicy.
*Wobec niektórych naszych usług mogą być zastosowane
kryteria dostępności, a niektóre konsultacje mogą wymagać
opłaty. Skontaktuj się z nami w celu przedyskutowania
dostępnych opcji.

Edukacja
LifeTec prowadzi pogadanki, praktyczne pokazy
technologii asystujących dla grup społecznych, oraz
wystawy na terenie całego stanu Queensland. LifeTec
organizuje regularne prezentacje dla szkół, grup osób
zdrowych w starszym wieku, firm oraz studentów TAFE
i uniwersytetów.
Prowadzimy również praktyczne i interaktywne
warsztaty rozwoju zawodowego.
Sprawdź nasz aktualny kalendarz prezentacji
i warsztatów na naszej stronie internetowej
www.lifetec.org.au

