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Реклама от

Spetema за Вас
Брошура Магазинъ 345 до
Онлайн кредити до 1800лв.
Фреш Маркет Брошурa до
29.01.2017
Наслади се на Spetema
Без лихва до 500 лв. до 31.01.2017
Gold с ОТСТЪПКА от 10%
15 дни Изцяло
Актуален Каталог
Новите Промоции на
дистанционно за минути.
Магазинъ 345. Разгледай
Фреш Маркет са Тук! Виж
https://coffeemall.bg/
7 страници с Оферти!
Брошурата Сега.
MiniZaem.bg
Broshura.bg/Magazin345
Broshura.bg/FreshMarket
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В Русенския университет представят
технологии за контрол с поглед в помощ
на хора с увреждания

Найновите

Найчетените

Нашенец на съд, опитал да преведе
чужденка през Дунав мост
Галина Тодорова

Найден Тодоров печели конкурса за
директор на Софийската
филхармония

2 декември 2016 11:25

Галина Тодорова

Операта представя "Травиата" на 1
февруари

Борбата между духовното и
материалнототема на "Принцесата
и свинарят"
Искра Георгиева

Брошура „Данък „Уикенд“ често
задавани въпроси“ предлагат в НАП

Избират членовете на РИК в неделя

© Дарик Русе, архив

Днес и утре в зала 2.101 на Русенския университет ще бъдат представени помагащите
технологии за контрол с поглед, които дават възможност на хора с тежки физически
увреждания, които не могат да говорят и да използват ръцете си, да общуват и да управляват
компютър само с помощта на погледа. Събитието е част от информационната кампания
“ЗДРАВЕЙ! ТОВА СЪМ АЗ!” на Фондация “АСИСТ – Помагащи технологии”, реализирана
съвместно с Центъра за трансфер на технологии в Русенския университет.
Благодарение на помагащите технологии за контрол хората, които ги използват могат да
изразяват своите чувства, нужди, желания, мнения; да общуват, да се учат, да се забавляват,
да творят, да развият уменията и пълния си потенциал.
ADVERTISING

Събитието има четири модула, насочени към различни аспекти на разпространението и
използването на нови подпомагащи технологии и различни заинтересовани страни:
Семинар: Съвременни помагащи технологии за контрол с поглед: възможности, използване в
България, добри практики, европейският опит и политики.

Уъркшоп: Използване на помагащи технологии за контрол с поглед в работата с деца и

Този
сайт използва
бисквитки
(cookies). Научи повече
възрастни
с тежки физически
увреждания

Съгласен съм

Демонстрации: Възможност за собствен опит с технологии за контрол с поглед и други
съвременни помагащи технологии.
Консултации: Консултации за хора с тежки физически увреждания и техни близки.
Консултации за специалисти.
Кампанията се реализира с финансовата подкрепа на Обществения борд на TELUS International
Europe и с подкрепата на Националния алианс за социална отговорност, Община Русе и
Русенския университет.

GSM дайлер

Участието е безплатно! Необходима е регистрация на http://assistfoundation.eu/hello/

GSM охрана, свързване към
алармена система, двупосочна
Принтирай 0

гласова и SMS връзка

Коментирай | Всички коментари от Русе

Вижте още

Брошура „Данък „Уикенд“
често задавани въпроси“
предлагат в НАП

Избират членовете на РИК в
неделя

Нашенец на съд, опитал да
преведе чужденка през Дунав
мост

Винаги добра идея!

Акценти
Остават 3
дни

Остават 5
дни

Остават 15
дни

Остават 7
дни

Свободни работни позиции във
ВИТТЕ Аутомотив България
23.01/09:18

Напиши коментар
Име *:

Полетата отбелязани със * са задължителни!

Ще замръзне ли напълно
Дунав?
17.01/09:01

Коментар *:

Код за
сигурност *:

Въведи код:

Редакцията не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и
спазване на добрия тон.
Условия за ползване на коментарите »

Този сайт използва бисквитки (cookies). Научи повече

Съгласен съм

Виц на деня »
Семейство си купило нов гардероб. Дошъл майстор,
монтирал го, но когато минавал трамвай,
гардеробът скърцал. Съпругата извикала майстора
отново да оправи проблема. Дошъл майсторът,
влязъл… Виж още

Водещите новини »
Голямата битка за финал:
Григор Димитров се изправя
срещу Рафаел Надал

Нина Добрев развълнува
феновете си със снимка в
Instagram

27 януари 2017 07:12

27 януари 2017 10:45
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Почина холивудският актьор
Майк Конърс

Мъж почина след падане в
5километрова урва

27 януари 2017 11:58

27 януари 2017 12:20
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