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Abstrakt
Jedná se o tříletý výzkumný projekt Asistenční technologie a inkluzívní řešení pro všechny, který je realizován v rámci
Programu pro konkurenceschopnost a inovace Evropské komise. Cílem projektu je založení přístupného portálu, který
bude nabízet důvěryhodné informace o asistenčních technologiích v oblasti informačních a komunikačních technologií
včetně řešení, výzkumu a vývoje v této oblasti. Součástí portálu bude i diskusní fórum a možnost výměny znalostí a
expertiz, včetně sdílení informací jednotlivými uživateli mezi různými portály zaměřenými na tuto problematiku.
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Abstract
ATIS4ALL thematic network is a three years research project funding by the Competitiveness and Innovation
Framework Programme (CIP) of the European Commission (EC) working to establish an open, collaborative portal
offering reliable information on ICT-based ATs, inclusive solutions and R&D initiatives in this field and fostering online
discussion, exchange of knowledge and expertise, and sharing of information among their different portal user
members.
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Ministerstvo vnitra ČR se zapojilo do tříletého výzkumného projektu Asistenční technologie a inkluzívní řešení pro
všechny, který je realizován v rámci Programu pro konkurenceschopnost a inovace Evropské komise.
Cílem projektu je založení přístupného portálu, který bude nabízet důvěryhodné informace o asistenčních technologiích
v oblasti informačních a komunikačních technologií včetně řešení, výzkumu a vývoje v této oblasti. Součástí portálu
bude i diskusní fórum a možnost výměny znalostí a expertiz, včetně sdílení informací jednotlivými uživateli mezi
různými portály zaměřenými na tuto problematiku.
Projekt realizuje konsorcium vedené společností Technosite a zahrnuje partnery, kteří byli vybráni na základě
vynikajících výsledků v oboru asistenčních technologií na národní i evropské výzkumné úrovni.

ATIS4all spolupracuje s tematickou sítí ETNA na vytvoření online portálu http://api.ning.com/files/2cERrRylB3KM0omT1Om
EASTIN 2.0, který každému registrovanému uživateli poskytne díky
speciálnímu vyhledávači asistenčních technologií možnost dostat se k
informacím, vyjádřit své názory a sdělit zkušenosti s produkty asistenčních
technologií a službami přes takzvanou oblast komunity. Projekt ATIS4all
pracuje na designu a založení této komunity na portálu EASTIN 2.0. V oblasti
komunity budou tři hlavní sekce: trh s asistenčními technologiemi, komunita
vědy a výzkumu a sekce s klíčovými aktéry.
První dvě - trh s asistenčními technologiemi a komunita vědy a výzkumu
budou poskytovat online místa pro setkávání uživatelů a klíčových aktérů,
kteří
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souvisejících služeb, vědy a výzkumu a průlomových technologií. V tomto smyslu bude komunitou vybrán úvodní
seznam obsahující nejkvalitnější zdroje informací. Sekce klíčových aktérů bude poskytována prostřednictvím aplikace,
která bude vyhledávat relevantní organizace, zabývající se asistenčními technologiemi v oblasti informačních a
komunikačních technologií.
Navíc uvnitř komunity uživatelé najdou jednoduchý výčet obsahu. Cílem je přidat hodnotu informacím, které by měly
vyústit k obohacení zkušeností uživatele. Pomocný nástroj se nazývá aplikace web 2.0 a také osobní uživatelská
profilová pomůcka bude přidávat hodnotu informacím poskytovaným portálem. Některé z těchto nástrojů už byly
identifikovány v první etapě projektu, jako například aplikace pro hodnocení a komentáře uživatelů, a byly označeny
jako užitečný produkt asistenčních technologií.

Projekt byl zahájen v lednu 2011 a měl by vést k vytvoření pomocného portálu, který bude umožňovat:
Vytvoření relevantních informací o asistenčních technologiích v oblasti informačních a komunikačních
technologií, včetně řešení a souvisejících služeb, které jsou transparentnější, přístupnější a jednodušeji
využitelné pro všechny klíčové aktéry.
Překonávání fragmentace v asistenčních technologiích, zlepšení přístupnosti trhu a tím přínosu ve prospěch
potenciálu obrovského trhu; usnadnění rozvoje trhu s asistenčními technologiemi založenými na přístupném
softwaru a s dalšími průlomovými technologiemi.
Šíření vzájemných znalostí jednotlivých klíčových aktérů v rámci asistenčních technologií a dostupnost produktů
(od výzkumných center ke koncovým uživatelům), které zlepší výsledek iniciativ v oblasti vědy a výzkumu a
závěrečných produktů.
Usnadnění vzniku profesních vztahů mezi organizacemi v celém hodnotovém řetězci asistenčních technologií v
oblasti informačních a komunikačních technologií, včetně souvisejících řešení a služeb.
V současné době ATIS4all hledá podporovatele, aby vyzdvihl budoucí portál a jeho vizi a udržitelnost.
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