Шта je потпорна
технологија?
Потпорна технологија је справа или систем
који омогућује људима практична решења за
активности у свакодневном животу.
Потпорна технологија може помоћи људима да:
• воде бригу о вољеним особама тиме што
помаже са туширањем, облачењем и јелом
• чини покретљивост безбеднијом и лакшом
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• отварају стакленке и отварају и затварају
славине
• олакшава кориштење рачунара и чини екране
јаснијим за читање
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• осигурава личну безбедност кориштењем
личних алармних система у кући
• у многоме олакшава активности за рекреацију
• плус безброј других идеја.
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LifeTec Queensland је водећи снабдевач
информација и специјализованих савета о
широком низу потпорне технологије која
може помоћи појединцима да унапреде
квалитет свог живота и остану независни.

Визија
Људи одабиру најподеснију потпорну
технологију која им омогућује да живе
независно и да унапреде квалитет свог живота.

Информације
LifeTec-ов изложбени центар у Newmarket-у садржи
више од 1,500 предмета а отворен је за јавност шест
дана у недељи. Нови центар у Townsville-у налази
се у популарном комPплексу Domain Central, отворен
је радним даном и у њему је изложено преко
500 предмета.
LifeTec-ов број на коме се одговара на питања шест дана
недељно је 1300 885 886. Можемо одговорити на ваша
питања, понудити разне могућности и доставити
информације емаилом, факсом или поштом.
LifeTec-ова пуна база података са више од 6,000 решења
путем помоћне технологије може се слободно
прегледати на нашем вебсајту 24 часа дневно, седам
дана недељно. Професионални здравствени радници
такође могу да се претплате на LifeTec.info: детаљнију
и садржајнију базу података.

Консултације*
LifeTec обезбеђује консултације за чланове јавности,
професионалне здравствене раднике и организације.
Наши професионални здравствени радници
обезбеђују појединачна решења о покретљивости,
доступу рачунарима, комуникацији, личној нези,
рекреацији, подешавању у кући и другим подручјима
свакодневног живота.
Можемо обезбедити консултацију у нашим изложбеним
центрима или као део наших регионалних услуга широм
државе. Контактирајте нас за заказивање састанка или
да видите када ћемо поново посетити ваше подручје.
*На неке од наших услуга може се применити критериј
да ли имате на њих право, а неке консултације се
наплаћују. Молимо контактирајте нас и разговарајте
о томе какве могућности вам стоје на располагању.

Обука
LifeTec организује предавања, изложбе и практично
приказивање потпорне технологије за друштвене
групе и изложбе широм Квинсленда. LifeTec редовно
одржава презентације у школама, групама за здраво
старење, пословним организацијама, полазницима
TAFE и студентима универзитета.
Приређујемо и практичне и интерактивне радионице
за професионалан развој.
Проверите наш садашњи календар презентација и
радионица на нашем вебсајту: www.lifetec.org.au

