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В Русенския университет представят
технологии в помощ на хора с увреждания
Автор: Topnovini.bg
Петък, 02.12.2016 | 10:05
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Ще бъде ли Радев по

Радев даде заявка да е
президент на диалога

Днес и утре в зала 2.101 на Русенския университет се
представят 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.

добър президент от
предшественика си?
Да

и помирението

Не

Христо Иванов:

Без мнение

България ще има
друга съдба

гласувай

Oще...

Предишни анкети
Резултат

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.
Събитието има четири модула, насочени към различни аспекти
на разпространението и използването на нови подпомагащи
технологии и различни заинтересовани страни:

Advertorial
Английски езиков център Step Up организира
курс за подготовка за матурата по английски
език

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 възрастни с тежки физически
увреждания

23.01.2017 | 10:51

Английски езиков център Step Up организира
курс за подготовка за матурата по английски
език
22.01.2017 | 08:47

Съобщение от Община Бургас
10.01.2017 | 08:30

Още...

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.
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Цветът на 2017 г. ще бъде пролетно зелено
08.12.2016 | 12:50

Шестима спечелиха никулденски шаран от
играта на Topnovini.bg
04.12.2016 | 15:03

Topnovini.bg раздава шарани за Никулден
23.11.2016 | 17:45

5000+ Българи Опитаха

Природосъобразни Храни и Лекове
Срещу рака. Детайли тук:

5

Правете пари онлайн!
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850 лева дневно. Открийте метода на
един български милионер.

Коментари
0 коментара

Подреждане по: Найстари

Добавяне на
коментар...
Facebook Comments Plugin

Коментар

Написано от вас
Как се преминава на кръстовището на улиците
"Марица" и "Невен" в Шумен
21.06.2016 | 17:01

Име

Детска площадка в Шумен обрасна в двуметрова
трева*
08.06.2016 | 12:10

Comment *

Стълбите до Икономическата гимназия в Шумен
втори ден в боклуци*
08.06.2016 | 11:48

Още...

Въведете кода от картинката *
Въведете пет цифрения код

Запази

Последни от Русе

Отбелязват
Международния ден
в памет на жертвите
на Холокоста в Русе
27.01.2017 | 08:05

Община Ценово
кандидатства с проект
за ремонт на
читалището в
Пиперково
27.01.2017 | 07:06

Жълт код за ниски
температури в
Русенска област

Пътната обстановка в
Русенско на 27 януари
27.01.2017 | 06:42

27.01.2017 | 06:53

1

Facebook
Topnovini.bg Русе
8477 харесвания

"Огледално"
представя в Русе
новия си албум и
любими рок кавъри
26.01.2017 | 23:20

Групата на „Дунав“ в
Турция се разширява
26.01.2017 | 15:06

Знакова фигура при
телефонните измами
задържана в Русе
26.01.2017 | 14:23

Задържаха 29
годишен от
Смирненски, обрал
магазин във Варна

Харесвам страницата

26.01.2017 | 14:02

11 приятели харесват това
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