
„UNITE-IT“ SKAITMENINĖS 
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„UNITE-IT“ 2014 M. BENDROJI  
  APžVALGA 

„Unite-IT“ tinklas mini antruosius projekto 
metus, tačiau visu pajėgumu veikia tik pir-
muosius. Kas mėnesį tinklas vis labiau ple-
čiasi, auga ir vystosi. Pirmieji projekto metai 
daugiausia buvo skirti bendruomenei su-
kurti, suformuoti ir suburti, o antraisiais me-
tais imta bendradarbiauti su skaitmeninės 
įtraukties praktikais, ekspertais bei tyrėjais. 
Šiame nedideliame leidinyje apibendrinti ir 
kartu išryškinti kai kurie 2014 m. pabaigos 
su „Unite-IT“ tinklu susiję esminiai faktai ir 
statistika. 

NARYSTė
2014 metų pabaigoje internetinę „Unite-IT“ bendruomenę sudarė 577 in
dividualūs nariai iš 78 šalių. Nors „Unite-IT“ didžiąja dalimi yra europinis  
e. įtraukties tinklas (72 proc. visų narių), tačiau turi ir nemažai narių iš kitų 
pasaulio šalių (28 proc. visų narių). Bendruomenėje yra daugiau registruotų 
vartotojų moterų: 2/3 narių yra moterys, o 1/3 – vyrai. 



Su skaitmeniniu raštingumu ir e. įtrauktimi susijusi statistika liudija šiokią tokią pažangą, 
bet vis tiek dar daug ką reikia nuveikti, ypač dirbant su nepalankioje padėtyje esančiomis 
grupėmis (bedarbiais, menkai išsilavinusiais, išėjusiais į pensiją, neaktyviais ir kt. asme-
nimis).
Norint pasiekti pažeidžiamiausius ir nepalankioje padėtyje atsidūrusius asmenis reikia vis 
daugiau išteklių ir eilinių piliečių lygiu veikiančių mažų bendruomeninių organizacijų akty-
vaus dalyvavimo, kad likusieji 23 proc. Europos gyventojų taptų informacijos visuomenės 
nariais. „Unite-IT“ remiančių organizacijų ir asmenų tinklas yra itin svarbus gerinant dabar-
tinę su įtrauktimi susijusią statistiką.

EUROPINIS SKAITMENINĖS I̧TRAUKTIES 
KONTEKSTAS IR STATISTIKA

47 proc. ES gyventojų skaitmeninis raštingu-
mas yra nepakankamas, o 23 proc. apsk ritai 
neturi skaitmeninių įgūdžių.  

64 proc. nepalankioje padėtyje esančių  
žmonių (55–74 metų amžiaus) skaitmeninio  
raštingumo lygis nepakankamas, 38 proc. 
neturi skaitmeninių įgūdžių.  

39 proc. ES darbo jėgos skaitmeninis  
raštingumas yra nepakankamas, o 14 proc. 
apskritai neturi skaitmeninių įgūdžių. 



„UNITE-IT“ SKAITMENINĖS  
I̧TRAUKTIES BENDRUOMENĖ SKAIčIAIS 
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2-OJI „UNITE-IT“ METINĖ  
KONFERENCIJA

„UNITE-IT“ 2014 M. E. I̧TRAUKTIES  
APDOVANOJIMAI 

Metinę konferenciją vainikavo „Unite-IT“ e. 
įtraukties apdovanojimų ceremonija, ku-
rios metu buvo pareikšta padėka eilinių 
piliečių lygiu veikiančioms organizacijoms, 
užsiimančioms e. įtrauktimi, ir pripažintos 
jų pastangos veikti tarptautinėje arenoje. 

2-oji „Unite-IT“ metinė konferencija surengta 2014 m. rugsėjo 24–25 d. Zagrebe, Kroatijoje. 
Per 120 „Unite-IT“ narių ir suinteresuotųjų asmenų susirinko aptarti naujausių įvykių ir pasiū-
lyti sprendimų dėl e. įtraukties Europoje. 

LYČIŲ LYGYBĖS APDOVANOJIMAS 
Skirtas „Rankdarbiai ir IT moterims“  
projektui, kurį įgyvendino Pontus Euxinus 
biblioteka Nevodaryje (Rumunija)

JAUNIMO UŽIMTUMO APDOVA
NOJIMAS Skirtas „Socialinių naujovių 
aplinka“ projektui, kurį įgyvendino  
Consorcio Fernando De Los Ríos 
(Ispanija)

PAŽEIDŽIAMŲ GRUPIŲ APDOVA
NOJIMAS Skirtas „E. prieinamas 
švietimas“ projektui, kurį įgyvendino 
Atverkite langus (Makedonija)

ŠVIETIMO IR MOKYMO APDOVA
NOJIMAS Skirtas „Telekotedžo katedra: 
išmanieji telefonai“ projektui, kurį  
įgyvendino Pietų Vengrijos lygumos 
regioninė telekotedžų viešoji asociacija 
(Vengrija)



Skaitmeninės įtraukties stoka labiausiai 
paliečia bedarbius, senjorus, o paskui  
ir plačiąją visuomenę bei jaunimą. 

Daugiau nei 75 proc. viso gerųjų patirčių indėlio „Unite-IT“ duomenų bazėje sudaro 
e. raštingumo, įsidarbinimo galimybių ir IT specialistų kursų aprašymai.

Prieinamumo 1

E. įgūdžių 38

Naujovių 1

Interneto 8Įsidarbinimo galimybių 19

IT specialistų 20

Mob. programėlių  
3

Įvairialypės terpės 
10

GERIAUSIU̧ PATIRčIU̧ RINKINYS 
Kviečiame įkelti savo išteklius, pasidalinti gerosiomis patirtimis arba nacionalinėmis strate-
gijomis ir įgyti teisę dalyvauti 2015 m. „Unite-IT“ įtraukties apdovanojimų renginyje! 

 1 Airija  
 13 Belgija  

 2 Ispanija  
 2 Jungtinė Karalystė

 11 Kroatija  
 12 Latvija 

 2 Lenkija  
 3 Lietuva  

 1 Makedonijos Respublika 
 2 Malta

 1 Prancūzija 
 7 Rumunija 

 9 Serbija  
 1 Švedija 

 11 Vengrija  
 1 Vokietija  

Senjorai 10  
Žmonės su regėjimo negalia 2 
Pažeidžiamos grupės 1 
Bedarbiai 14 
Jaunimas 9 
Plačioji visuomenė 10 
Socialiai atskirtas jaunimas 4 
Mokytojai 2 
Bibliotekininkai 4 
E. pagalbininkai 2 
Kaimo gyventojai  7 
Telecentrų darbuotojai  2 
Etninės mažumos 1 
Studentai 6 
Darbuotojai 2 
NVO darbuotojai 3 

Iki 2014 m. pabaigos į „Unite-IT“  
svetainę buvo įkelti 79 gerosios patirties  
aprašymai. 



„UNITE-IT“ DARBO GRUPĖS 2014 M. 
LYČIŲ LYGYBĖS DARBO GRUPĖ 16 nariai,  
10 aktualios temos

Internetinis seminaras IRT mokymosi projektai, 
pabrėžiant lyčių aspektą 
Pagrindinės diskusijos merginų skatinimas  
domėtis mokslu, technologijomis, inžinerija,  
matematika (STEM), stereotipai, moterų įsidarbi-
nimo galimybės

JAUNIMO ĮSIDARBINIMO GALIMYBIŲ DARBO 
GRUPĖ 24 nariai, 8 aktualios temos

Internetinis seminaras YouRock.jobs – atskleiskite 
savo gebėjimus ir įsidarbinkite 

Pagrindinės diskusijos įgūdžių neatitikimas,  
žaidimai, kodavimas, informuotumas,  

darbai jaunimui

PAŽEIDŽIAMŲ GRUPIŲ DARBO GRUPĖ  
33 nariai, 11 aktualios temos

ŠVIETIMO IR MOKYMO DARBO GRUPĖ  
65 nariai, 16 aktualios temos

Internetinis seminaras ICT ir žmonės su negalia 
Pagrindinės diskusijos vyresnio amžiaus  
žmonės, išankstinės nuomonės, mokyklos 
nebaigimas, pagalbinės technologijos,  
skaitmeninės įtraukties barjerai 

Internetinis seminaras kaip surengti sėkmingą  
atestavimo akciją 

Pagrindinės diskusijos E. kompetencijos sistema,  
verslo skatinimo mokymai ir atestavimas,  

finansavimas

Senjorai 10  
Žmonės su regėjimo negalia 2 
Pažeidžiamos grupės 1 
Bedarbiai 14 
Jaunimas 9 
Plačioji visuomenė 10 
Socialiai atskirtas jaunimas 4 
Mokytojai 2 
Bibliotekininkai 4 
E. pagalbininkai 2 
Kaimo gyventojai  7 
Telecentrų darbuotojai  2 
Etninės mažumos 1 
Studentai 6 
Darbuotojai 2 
NVO darbuotojai 3 



PROJEKTO PARTNERIAI 

© UniteIT, 2015 
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik 
autoriaus požiūrį ir Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį čia pateiktos 
informacijos naudojimą. 

 Kroatija   
Telecentar
www.telecentar.com

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

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

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

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

BUdapEŠTas

TIMIŠoaRa

BRIUsElIs

Ryga

ZagREBas

BElgRadas

ValETa

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

 Malta  
Malta Communications Authority
www.mca.org.mt


