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ALMENNT UM UNITE-IT 2014

Unite-IT samstarfsnetið á þegar að baki 
tvö starfsár en þar af aðeins eitt fullt 
starfsár. Það hefur haldið áfram að vaxa 
og þróast frá mánuði til mánaðar. Á fyrsta 
árinu var verkefnið aðallega helgað mótun 
og uppbyggingu samstarfsins en á öðru ári 
hófst raunverulegt samstarf fagaðila, sér-
fræðinga og rannsakenda um að stuðla að 
aðgengi sem flestra að rafrænu samfélagi.  
Í þessum stutta bæklingi er að finna sa-
mantekt með helstu staðreyndum og tölum 
um Unite-IT samstarfsnetið eins og það var 
í árslok 2014. 

ÞÁTTTAKENDUR
Í lok árs 2014 samanstóð Unite-IT netsamfélagið af 577 einstökum þáttta-
kendum frá 78 löndum. Þótt Unite-IT sé aðallega evrópskt samstarfsnet (72% 
þátttakenda eru evrópskir) er umtalsverður hluti þátttakenda frá öðrum heims-
hornum (28%). Stórt hlutfall skráðra einstaklinga sem taka þátt í samstarfinu 
eru kvenkyns, eða 2/3. 



Tölur um tölvufærni og útbreiðslu rafræns samfélags sýna að þótt nokkur árangur hafi 
náðst á þessi sviði sé enn mikið ógert, einkum á meðal þeirra sem standa höllum fæti 
í samfélaginu (atvinnulausra, þeirra sem hafa litla menntun, eftirlaunaþega, einstaklinga 
utan vinnumarkaðar o.s.frv.).
Að ná til þeirra sem standa hvað höllustum fæti er orðið meira krefjandi verkefni en áður 
og þörf er á virkri þátttöku grasrótarsamtaka í smærri samfélögum svo hin eftirstandandi 
23% af íbúum Evrópu fái aðgang að upplýsingasamfélaginu. Netsamstarf stofnana og 
einstaklinga sem styðja Unite-IT er nauðsynlegt til að bæta núverandi tölur um útbreiðslu 
hins rafræna samfélags: 

ÚTBREIÐSLA RAFRÆNS  
SAMFÉLAGS Í ESB 

47% af íbúum ESB hafa ekki nægilega  
tölvufærni og þar af hafa 23% enga slíka 
færni. 

64% þeirra sem standa höllum fæti  
í samfélaginu (á aldrinum 55–74) hafa ónóga 
tölvufærni og þar af hafa 38% enga  
tölvufærni.

39% af vinnuafli ESB hafa ónóga tölvufærni 
og þar af hafa 14% enga slíka færni. 



TÖLUR UM UNITE-IT SAMSTARFIÐ
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2. ÁRLEG RÁÐSTEFNA UNITE-IT

UNITE-IT VERÐLAUNIN 2014
Hápunktur ráðstefnunnar var verðlaunaaf-
hending Unite-IT fyrir starf grasrótarsam-
taka að útbreiðslu rafræns samfélags, til 
viðurkenningar á starfi þeirra á alþjóðavísu. 

Árleg ráðstefna Unite-IT var haldin öðru sinni 24.–25. september 2014 í Zagreb, Króatíu.  
Á hana mættu yfir 120 aðilar að Unite-IT og hagsmunaaðilar til að ræða framvindu mála og 
leggja til lausnir til að stuðla að frekari útbreiðslu rafræns samfélags í Evrópu.

KYNJAJAFNRÉTTISVERÐLAUN 
Handiðn og upplýsingatækni fyrir konur  
á vegum Pontus Euxinus bókasafnsins  
í Navodari, Rúmeníu 

VERÐLAUN VEGNA STARFS  
AÐ RÁÐNINGARHÆFI UNGMENNA  
Umhverfi félagslegrar nýsköpunar  
á vegum Consorcio Fernando De Los 
Ríos, Spáni  

VERÐLAUN VEGNA STARFS Í ÞÁGU 
BERSKJALDAÐRA HÓPA  
Rafrænt aðgengi að menntun á vegum 
Open the Windows, Makedóníu 

MENNTUNAR- OG FRÆÐSLU-
VERÐLAUN Almenningstölvuver í Katedra: 
Snjallsímar á vegum Sambands  
almenningstölvuvera í sunnanverðu 
Ungverjalandi,  Ungverjalandi 



Þeir samfélagshópar sem mest áhersla 
er lögð á að tölvu- og netvæða eru  
atvinnulausir, eldri borgarar og þar  
á eftir allur almenningur og ungmenni. 

Yfir 75% af góðum venjum sem upplýsingum er deilt um gegnum Unite-IT gagna-
grunninn varða netfærni, ráðningarhæfi og sérhæfð námskeið í upplýsingatækni. 

Aðgengi 1

Netfærni 38

Nýsköpun 1

Internet 8Ráðningarhæfi 19

Sérfræðingur  
í upplýsingatækni 

20

Snjallsíma- og  
fartækjaforrit  3

Margmiðlun 10

UPPLÝSINGASKIPTI UM BESTU VENJUR
Þér/ykkur er boðið er að hlaða upp efni eða upplýsingum, t.d. um bestu venjur eða stefnu-
mið viðkomandi ríkis, og taka þannig þátt í Unite-IT verðlaunakeppninni árið 2015.

 13 Belgía  
 11 Króatía  

 1 Frakkland 
 1 Þýskaland  

 11 Ungverjaland  
 1 Írland  

 12 Lettland 
 3 Litháen  

 2 Malta
 2 Pólland  

 1 Makedónía 
 7 Rúmenía 

 9 Serbía  
 2 Spánn  
 1 Svíþjóð 

 2 Bretland 

Ellilífeyrisþegar 10  
Sjónskertir 2 
Berskjaldaðir hópar 1 
Atvinnulausir 14 
Ungmenni 9 
Almenningur 10 
Félagslega útilokuð ungmenni 4 
Kennarar 2 
Bókasafnsfræðingar 4 
e-facilitators 2 
Hópar í dreifbýli 7 
Starfsmenn í almenningstölvuverum 2 
Þjóðernisminnihlutahópar 1 
Nemar 6 
Launþegar 2 
Starfsmenn frjálsra félagasamtaka 3 

Fram að árslokum 2014 var 79 skjölum 
um bestu venjur hlaðið upp á vef  
Unite-IT. 



UNITE-IT STARFSHÓPAR ÁRIÐ 2014
STARFSHÓPUR UM JAFNRÉTTI KYNJANNA 
16 þátttakendur, 10 málefni sem brenna  
á mönnum

Vefkynning Kynjaskimuð fræðsluverkefni um  
upplýsinga- og fjarskiptatækni 
Aðalumræður Aukning þátttöku stúlkna  
í vísindum, tækni, verkfræðitengdum greinum  
og stærðfræði

STARFSHÓPUR UM RÁÐNINGARHÆFNI  
UNGMENNA 

24 þátttakendur, 8 málefni sem brenna á mönnum

Vefkynning YouRock.jobs – uppgötvaðu leynda 
hæfni þína og fáðu þannig starf við þitt hæfi 

Aðalumræður Misræmi milli hæfni og starfs, leikjas-
pilun, forritun, vitundarvakning, störf fyrir ungmenni

STARFSHÓPUR UM BERSKJALDAÐA HÓPA   
33 þátttakendur, 11 málefni sem brenna á mönnum

STARFSHÓPUR UM MENNTUN OG FRÆÐSLU  
65 þátttakendur, 16 málefni sem brenna  

á mönnum

Vefkynning Upplýsinga- og fjarskiptatækni  
og fatlaðir 
Aðalumræður Aldraðir, fordómar, brottfall  
úr námi, hjálpartækni, hindranir fyrir aðgengi 
allra að rafrænu samfélagi 

Vefkynning Skilvirkar aðferðir til að fá vottun 
Aðalumræður Rammi um færni í rafrænum  
miðlum, viðskiptatengd fræðsla og vottun,  

fjármögnun

Ellilífeyrisþegar 10  
Sjónskertir 2 
Berskjaldaðir hópar 1 
Atvinnulausir 14 
Ungmenni 9 
Almenningur 10 
Félagslega útilokuð ungmenni 4 
Kennarar 2 
Bókasafnsfræðingar 4 
e-facilitators 2 
Hópar í dreifbýli 7 
Starfsmenn í almenningstölvuverum 2 
Þjóðernisminnihlutahópar 1 
Nemar 6 
Launþegar 2 
Starfsmenn frjálsra félagasamtaka 3 



SAMSTARFSAÐILAR  
Í VERKEFNI 
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Verkefni þetta er fjármagnað með stuðningi frá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins.  
Rit þetta endurspeglar eingöngu sjónarmið höfunda og ber framkvæmdastjórnin enga 
ábyrgð á hvers kyns notkun á upplýsingunum sem það hefur að geyma. 

 Króatía   
Telecentar
www.telecentar.com

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

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

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

 Belgía
Telecentre-Europe
www.telecentre-europe.org
Interface3
www.interface3.be
The National Union of Students  
in Europe
www.esu-online.org

BúdapEsT

TImIsoaRa

BRUssEl

Ríga

zagREB

BElgRad

VallETTa

 Serbía   
IAN International Aid Network
www.ian.org.rs

 Malta  
Malta Communications Authority
www.mca.org.mt


