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unite-it 2014 ÁLtALÁnOS ÁtteKintÉS

A Unite-IT hálózat nemrég ünnepelte má-
sodik projekt évét, ám csak első teljes 
működési évét zárta. Továbbra is ter
jeszkedik, hónapról hónapra növekszik és 
fejlôdik. Miközben a projekt első évét fôként 
a közösség tervezésére, kialakítására és 
kiépítésére fordítottuk, a második év alatt 
kezdôdött az igazi együttmûködés a digi
tális befogadás gyakorlói, a szakértôk és 
a kutatók között. Ez a rövid brossúra ösz
szefoglal és közben ki is emel néhány fon
tos tényt és számadatot a UniteIT hálózat 
mûködésébôl, a 2014es év végérôl. 

A TAGSÁG
2014 végén a Unite-IT online közösség 577 egyéni tagot toborzott 78 ország-
ból. Habár a Unite-IT fôleg Európára kiterjedô e-Befogadás hálózat (a teljes tag-
ság 72%-a), eddig a tagok globális közösségének tekintélyes hányadát (a teljes  
tagság 28%-át) is magához vonzotta. A nemek tekintetében több regisztrált nôi 
felhasználó van a közösségben; a tagok 2/3-a nô, 1/3-a pedig férfi.  



A digitális készségekre és eBefogadásra vonatkozó számok némi haladást mutatnak, 
de ennél többre van szükség, különösen a hátrányos csoportok esetében (munkanél
küliek, alacsony iskolázottságúak, nyugdíjasok, inaktívak, stb.) A legsebezhetôbbek és 
leghátrányosabbak elérése még erôforrásigényesebbé válik, és igényli a helyi közös
ségi szervezetek aktív részvételét abban, hogy az európai lakosság maradék 23%át is 
az információs társadalomba lehessen léptetni.
A UniteIT közösséget támogató szervezetek és egyének hálózatát nagyon fontos fej
leszteni, ahogy azt a jelenlegi, befogadással kapcsolatos statisztika is mutatja:

EU-MÉRETŰ DIGITÁLIS BEFOGADÁS 
ÖSSZEFÜGGÉSEI ÉS HÍREI

Az EU lakosságának 47%-a nem rendelkezik 
elegendô digitális készségekkel,  

23% pedig egyáltalán nem rendelkezik  
semmilyen digitális készséggel.

A hátrányos helyzetûek 64%-a (55–74 év) 
digitális készségei nem állnak elégséges  
szinten, 38% pedig egyáltalán nem rendel-
kezik semmilyen digitális készséggel.

Az EU munkaállományának 39%-a  
nem rendelkezik elégséges szintû digitális  
készséggel, 14% pedig egyáltalán  
nem rendelkezik semmilyen digitális készséggel.



A UNITE-IT DIGITÁLIS BEFOGADÁS 
KÖZÖSSÉG SZÁMADATAI
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A MÁSODIK UNITE-IT ÉVES  
KONFERENCIA

A 2014-ES UNITE-IT E-BEFOGADÁS DÍJAK

NEMEK KÖZÖTTI EGYENLôSÉG DÍJ 
Kézmûvesség és IT a Nôkért, Pontus  
Euxinus Könyvtár, Navodari, Románia 

FIATALOK FOGLALKOZTATHATÓSÁGA 
DÍJ  
Társadalmi Innovációs Környezet,  
Consorcio Fernando De Los Ríos, 
Spanyolország 

VESZÉLYEZTETETT CSOPORTOK DÍJ  
e-Elérhetô Oktatás, Open the Windows, 
Macedónia

OKTATÁS ÉS TRÉNING DÍJ 
TeleházKatedra: Okostelefonok,  
Dél-Alföldi Teleházak Regionális 
Közhasznú Egyesülete, Magyarország

Az éves konferencia kiemelkedô pillanata 
volt a UniteIT eBefogadás díjak ünne
pélyes átadása, melynek keretében azon 
helyi közösségi szervezetek munkáját is
mertük el, akik az eBefogadás területén 
munkálkodnak, és akik fáradozásait elis
merjük nemzetközi szinten is.

A második UniteIT Konferenciát a horvátországi Zágrábban, 2014. szeptember 24–25
én rendezték meg. Több, mint 120 UniteIT tag és érintett gyûlt össze, hogy megvitassák 
az európai eBefogadás területén jelenleg történt fejlôdés kérdéseit, és megoldásokat 
vessenek fel.



A digitális befogadás terén leginkább 
célbavett csoportok közé tartoznak  
a munkanélküliek, az idôsek, utánuk  
a lakosság nagy része és a fiatalok.

Az e-készségek, alkalmazhatóság és IT kurzusok képviselik a Unite-IT adatbázisába 
feltöltött jó megoldások több mint 75%-át.

Elérhetőség 1

e-Készségek 38

Innováció 1

Internet 8Alkalmazhatóság 19

IT képzések  20

Mobil alkalmazások 3

Multimédia 10

LEGJOBB MEGOLDÁSOK GYűJTEMÉNYE
Bíztatunk arra, hogy töltsd fel forrásaidat, legjobb megoldásaidat vagy az országod irány
elveit, és vegyél részt a 2015ös UniteIT eBefogadási díj pályázaton!

 13 Belgium 
 2 Egyesült Királyság

 1 Franciaország
 11 Horvátország 

 1 Írország 
 2 Lengyelország 

 12 Lettország
 3 Litvánia 
 1 Macedónia

 11 Magyarország 
 2 Málta

 1 Németország 
 7 Románia

 2 Spanyolország 
 1 Svédország

 9 Szerbia 

Idősek 10  
Látássérültek 2 
Veszélyeztetett csoportok 1 
Munkanélküliek 14 
Fiatalok 9 
Lakosság szélesebb köre 10 
Szociálisan kizárt fiatalok 4 
Tanárok 2 
Könyvtárosok 4 
e-Facilitátorok 2 
Vidéki közösségek 7 
Teleházas munkatársak 2 
Etnikai kisebbségek 1 
Diákok 6 
Alkalmazottak 2 
Civil szervezetek dolgozói 3 

2014 végéig 79 “Jó megoldást”  
töltöttek fel a Unite-IT adatbázisba.



UNITE-IT MUNKACSOPORTOK 2014-BEN
A NEMEK KÖZÖTTI EGYENLôSÉG  
MUNKA CSOPORTJA 16 tag, 10 kényes téma

Webinar IKT tanulási projektek a nemek 
nézőpontjából
Kiemelkedő vitatémák A lányok motiválása  
a tudományos-technológia-mérnöki és  
matematikai szakirányok felé (angol röv. STEM), 
sztereotípiák, alkalmazhatóság nők számára 

FIATALOK FOGLALKOZTATHATÓSÁGA 
MUNKACSOPORT 24 tag, 8 kényes téma

Webinar YouRock.jobs – fedezd fel rejtett 
készségeidet, hogy munkát találj

Kiemelkedő vitatémák Össze nem illő  
készségek, játék, kódolás, figyelemfelkeltés,  

munka a fiataloknak

VESZÉLYEZTETETT CSOPORTOK 
MUNKACSOPORT 33 tag, 11 kényes téma

OKTATÁS ÉS TRÉNING MUNKACSOPORT 
 65 tag, 16 kényes téma

Webinar IKT és megváltozott  
munkaképességgel élők
Kiemelkedő vitatémák Idősek, előítélet,  
iskolákból kibukottak, segítő technológiák,  
a digitális befogadás korlátai   

Webinar Hogyan vezessünk sikeres  
tanúsítványt adó kampányt

Kiemelkedő vitatémák e-Kompetencia  
keret, üzletösztönző tréning és tanúsítvány,  

pénzbeli támogatás

Idősek 10  
Látássérültek 2 
Veszélyeztetett csoportok 1 
Munkanélküliek 14 
Fiatalok 9 
Lakosság szélesebb köre 10 
Szociálisan kizárt fiatalok 4 
Tanárok 2 
Könyvtárosok 4 
e-Facilitátorok 2 
Vidéki közösségek 7 
Teleházas munkatársak 2 
Etnikai kisebbségek 1 
Diákok 6 
Alkalmazottak 2 
Civil szervezetek dolgozói 3 
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Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.  
Ez a kiadvány (közlemény) a szerzô nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság 
nem tehetô felelôssé az abban foglaltak bárminemû felhasználásért.

 Horvázország  
Telecentar
www.telecentar.com

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

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

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

 Belgium
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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 Szerbia  
IAN International Aid Network
www.ian.org.rs

 Málta  
Malta Communications Authority
www.mca.org.mt


