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Abstract 
This study examines the motives and characteristics of entrepreneurs who 
created applications for people with special needs. The study methods were 
narrative qualitative, which included semi-structured open interviews of three 
entrepreneurs. 

The selected entrepreneurs had various motives for their application 
innovation: personal, business and educational. We found that sometimes the   

 initial motivation of the entrepreneurs was not the one that led to their 
initiative’s success, but rather their desire to cope with new challenges and 
problems.              

In all cases we found that in order to promote the project, the developers 
were willing to learn about new topics that were not in their area of expertise 
and they expanded their knowledge about the field of people with special 
needs. We see the importance     of promoting innovative assistive technology 
for students and people with special needs.              

Keywords: educational entrepreneurs, applications, assistive technology, 
special needs. 
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