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UNITE-IT 2014 GENERELT OVERBLIK

Unite-IT-netværket har fejret sit andet pro-
jekt år, men det er blot det første fulde 
funktionelle år. Det har fastholdt ekspan-
sion, vækst og udvikling måned for måned.  
Projektets første år først var først fremmest   
dedikeret til udvikle, forme og opbygning 
af vores community. Det andet år viste 
det faktiske behov for samarbejde mellem 
praktisk erfaring, eksperter og forskere. 
Denne korte brochure sammenfatter, men 
fremhæver også en række nøglefakta og 
tal for Unite-IT-netværket, som det frem-
stod ved udgangen af 2014. 

MEDLEMSKABET 
Ved udgangen af 2014 bestod Unite-ITs online-community af 577 individuelle 
medlemmer fra 78 lande. Selvom Unite-IT hovedsageligt er et europæisk net-
værk for e-inklusion (72 % af alle medlemmer), har det indtil videre tiltrukket 
et betydeligt antal community-medlemmer globalt (28 % af alle medlemmer). 
Fra et kønsperspektiv er der flere kvindelige registrerede brugere i vores 
community, med en proportionel fordeling af 2/3 kvindelige medlemmer og 
1/3 mandlige. 



Tallene for digitale færdigheder og e-inklusion viser en smule fremgang, men der er stadig 
meget, der skal gøres, især for grupper af dårligt stillede (arbejdsløse, dårligt uddannede, 
pensionerede, inaktive etc.) 
At nå de mest sårbare og dårligst stillede, er blevet mere ressourcekrævende og kræver 
aktiv deltagelse af små community-baserede græsrodsorganisationer, for at hjælpe med 
at bringe de sidste 23 % af den europæiske befolkning med ind i informationssamfundet. 
Netværket af organisationer og individer, der støtter Unite-IT er afgørende for forbedrin-
gen af de aktuelle statistikker for inklusion: 

KONTEKST OG OPDATERING  
FOR DIGITAL INKLUSION I HELE EU 

47 % af EU-befolkningen har utilstrækkelige 
digitale færdigheder, 23 % har slet ingen.

64 % af de dårligt stillede (i alderen 
55–74) har utilstrækkelige digitale færdigheder, 

38 % har ingen digitale færdigheder.

39 % af arbejdsstyrken i EU har utilstræk-
kelige digitale færdigheder, 14 % har slet 
ingen digitale færdigheder.
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DEN 2. ÅRLIGE UNITE-IT-KONFERENCE

UNITE-IT E-INKLUSIONSPRISEN 2014
Højdepunktet for den årlige konference 
var Unite-ITs e-inklusionspris, en ceremoni, 
der anerkender det arbejde, som udføres 
af græsrodsorganisationer indenfor e-inklu-
sion og en anerkendelse af deres indsats 
på et internationalt niveau. 

Den 2. Årlige Unite-It-konference blev organiseret 24.-25. september 2014 i Zagreb, Kroa-
tien. Den samlede mere end 120 Unite-IT-medlemmer og andelshavere til diskussion om 
aktuelle udviklings-og løsningsforslag indenfor e-inklusionen i Europa. 

LIGESTILLINGSPRISEN 
Handmade and IT for Women af Pontus 
Euxinus Library i Navodari, Rumænien 

PRISEN FOR UNGES BESKÆFT-
IGELSES- EGNETHED Social Innovation 
Environment af Consorcio Fernando  
De Los Ríos, Spanien  

PRISEN FOR UDSATTE GRUPPER 
e-Accessible Education af Open the 
Windows, Makedonien 

UDDANNELSES- OG OPLÆRINGS-
PRISEN Telecottage Katedra: Smartphones 
af Regional Telecottages Public  
Association fra South Hungarian Plain, 
Ungarn 



De grupper, den digitale inklusion  
først og fremmest retter sig mod, er 
arbejdsløse, ældre, efterfulgt af den 
almene befolkning og unge mennesker. 

Kurser i e-færdigheder, beskæftigelses parathed og IT-specialisering tegner sig  
for mere end 75 % af de samlede historier om best practice, som Unite-ITs database 
indsamlede

Tilgængelighed 1

e-færdigheder  38

Innovation 1

Internet 8Beskæftigelsesegnethed 19

IT-specialist 20

Mobil-apps 3

Multimedie 10

SAMLING AF BEDSTE PRAKSIS
Du er inviteret til at uploade dine ressourcer, bedste praksis, eller nationale politikker for at 
kvalificere til 2015 Unite-IT inklusionspris! 

 13 Belgien  
 1 Frankrig 

 1 Irland  
 11 Kroatien  

 12 Letland 
 3 Litauen  

 2 Malta
 1 Makedonien 

 2 Polen  
 7 Rumænien 
 9 Serbien  

 2 Spanien  
 2 Storbritannien

 1 Sverige 
 1 Tyskland  

 11 Ungarn  

Ældre 10  
Svagtseende 2 
Udsatte grupper 1 
Arbejdsløse 14 
Unge mennesker 9 
Den almene befolkning 10 
Socialt udsatte unge mennesker 4 
Lærere 2 
Bibliotekarer 4 
e-Facilitatorer 2 
Grupper i landdistrikter 7 
Ansatte i uformelle undervisningssteder 2 
Etniske minoriteter 1 
Studerende 6 
Ansatte 2 
NGO-medarbejdere 3 

Indtil slutningen af 2014 var 79 bedst 
praksis blevet uploadet til Unite-IT. 



UNITE-IT ARBEJDSGRUPPER I 2014
ARBEJDSGRUPPEN FOR LIGESTILLING 
16 medlemmer, 10 populære emner

Webinar ICT-læringsprojekter screenet ud fra  
et ligestillingsperspektiv 
Hoveddiskussioner tiltrækning af piger til  
STEM, stereotyper, beskæftigelsesegnethed  
for kvinder

ARBEJDSGRUPPEN FOR UNGES  
BESKÆFTIGELSESEGNETHED 24 medlemmer,  

8 populære emner

Webinar YouRock.jobs – opdag dine skjulte  
evner til at blive ansat 

Hoveddiskussioner dårlig sammensætning  
af kvalifikationer, spil, programmering,  

bevidstgørelse, jobs til unge

ARBEJDSGRUPPEN FOR UDSATTE  
GRUPPER   
33 medlemmer, 11 populære emner

ARBEJDSGRUPPEN FOR UDDANNELSE  
OG OPLÆRING 65 medlemmer, 16 populære emner

 
Webinar ICT og personer med handicap 
Hoveddiskussioner ældre, fordomme, skole 
frafald, teknologiske hjælpemidler, barrierer 
for digital inklusion 

Webinar hvordan man laver af en succesfuld  
certificeringskampagne 

Hoveddiskussioner rammer for e-kompetencer, 
træning i virksomhedstænkning -og  

certificering, finansiering

Ældre 10  
Svagtseende 2 
Udsatte grupper 1 
Arbejdsløse 14 
Unge mennesker 9 
Den almene befolkning 10 
Socialt udsatte unge mennesker 4 
Lærere 2 
Bibliotekarer 4 
e-Facilitatorer 2 
Grupper i landdistrikter 7 
Ansatte i uformelle undervisningssteder 2 
Etniske minoriteter 1 
Studerende 6 
Ansatte 2 
NGO-medarbejdere 3 
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 Kroatien   
Telecentar
www.telecentar.com

 Rumænien   
EOS Foundation – Educating for  
an Open Society Romania
www.eos.ro

 Letland 
Latvian Information and Communication 
Technology Association
www.likta.lv

 Ungarn   
Foundation for Development  
of Democratic Rights
www.demnet.hu

 Belgien
Telecentre-Europe
www.telecentre-europe.org
Interface3
www.interface3.be
The National Union of Students  
in Europe
www.esu-online.org
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 Serbien   
IAN International Aid Network
www.ian.org.rs

 Malta  
Malta Communications Authority
www.mca.org.mt


