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Privire de ansamblu unite-it 2014

Rețeaua Unite-IT a sărbătorit cel de-al do-
ile an de activitate în cadrul proiectului, dar 
numai primul an pe deplin operational, 
continuând să crească și să se dezvolte 
lună după lună. În timp ce primul an al pro-
iectului ne-am focalizat pe concept, struc-
tură și funcționalitatea comunității, în timpul 
celui de-al doilea an ne-am concentrate pe-
utilizarea resurselor și am oferit oportunități 
de colaborare experților de incluziune di-
gitală. Această broșură sumarizează cele 
mai importante aspecte și momente ale 
anului 2014 în comunitatea Unite-IT.

MEMBRI
La sfârșitul anului 2014, comunitatea membrilor Unite-IT avea 577 de membri 
din 78 de țări. Deși rețeaua de incluziune digitală Unite-IT este cu precădere 
o rețea europeană (72% din totalul de membri), aceasta a atras interesul unui 
număr considerabil de experți la nivel mondial (28%). Din punct de vedere a 
dinamicii de gen, există mai mulți utilizatori de gen feminine, doar o treime 
dintre utilizatorii rețelei fiind bărbați. 



Cifrele care definesc incluziunea digitală arată că în ultimul an s-au înregistrat progrese, 
dar mai rămân încă multe de făcut, mai ales pentru grupurile dezavantajate (șomeri,  
personae fără educație, pensionari, personae inactive, etc). Atingerea grupurilor dezavan-
tajate devine din ce în ce mai grea și necesită resurse mai intensive și participarea pr-activă 
a organizațiilor mici de la nivelul comunităților astfel încât cei 23% dintre europenii excluși 
digital să participle din plin în societatea informațională. 
Rețeaua de organizații și experți care formează comunitatea de incluziune digitală Unite-IT 
sunt de o importanță esențială pentru îmbunătățirea cifrelor care defines e-incluziunea:

INCLUZIUNEA DIGITALĂ ÎN EUROPA
CONTEXT S‚ I SITUAT‚ IE ACTUALĂ

47% din populația UE are competențe  
digitale insuficiente și 23% nu are deloc.  

64% dintre persoanele dezavantajate  
(cu vârste între 55 și 74 de ani) au un nivel  
insificient de competențe digitale, iar per  
total 38% dintre aceștia nu au nici un fel  
de abilități TIC.

39% din forța de muncă la nivelul UE  
are un nivel insificient de competențe digitale, 
iar 14% dintre aceștia nu au nici un fel  
de abilități TIC.



COMUNITATEA DE INCLUZIUNE  
DIGITALĂ UNITE-IT ÎN CIFRE
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A DOUA EDIT‚ IE A CONFERINT‚ EI  
ANUALE UNITE-IT

GALA PREMIILOR DE E-INCLUZIUNE 2014

PREMIUL EGALITĂȚII DE GEN 
IT pentru femei, Biblioteca Publică  
Pontus Euxinus din Năvodari, Romania 

PREMIUL PENTRU ANGAJABILITATE 
ÎN RÂNDUL TINERILOR Un mediu de 
inovare social, Consorcio Fernando De 
Los Ríos, Spania 

PREMIUL PENTRU INTEGRAREA  
GRUPURILOR VULNERABILE Educație 
e-Accesibilă, Open the Windows,  
Macedonia

PREMIUL PENTRU EDUCAȚIE  
ȘI INSTRUIRE Telecottage Katedra:  
Telefoane inteligente, Regional Tele
cottages Public Association of South 
Hungarian Plain, Ungaria

Punctul culminant al conferinței anuale 
Unite-IT a fost Gala Premiilor de e-Incluzi-
une Unite-IT, o ceremonie care recunoaște 
și premiază munca organizațiilor comuni-
tare și a proiectelor lor din domeniul inclu-
ziunii digitale, oferind vizibilitate unor bune 
practice la nivel European și international. 

A doua ediție a Conferinței anuale Unite-IT a fost organizată șa Zagreb în Croația în perioada 
24-25 septembrie 2014. Evenimentul a reunit peste 120 de membri Unite-IT și alți parteneri 
care au discutat tendințele actuale în domeniul incluziunii digitale și cele mai importante 
problem și soluții în acest sector. 



Se pare că cele mai multe bune  
practici au dezvoltat activități de inclu-
ziune digitală pentru șomeri, pensionari, 
publicul larg și tineri. 

Cursurile de dezvoltare a abilităților TIC, angajabilitate și specialiști IT sunt prezente 
în peste 75% din bunele practice disponibile în baza de date Unite-IT

Accesibilitate 1

Competențe digitale 
38

Inovare 1

Internet 8Angajabilitate 19

Specialist IT 20

Aplicații mobile 3

Multimedia 10

COLECT‚ IA DE BUNE PRACTICI
Te invităm să partajezi resursele tale, cele mai bune practice sau politica națională în domeniul 
incluziunii digitale și te poți califica să participi la următoarea Gală a Premiilor de e-Inluziune în 2015!

 13 Belgia 
 11 Croatia 

 1 Franța 
 1 Germania

 1 Irelanda
 12 Letonia 

 3 Lituania 
 2 Malta

 2 Marea Britanie
 2 Poland 

 1 Republica Macedonia
 7 Romania

 9 Serbia 
 2 Spania 

 1 Suedia
 11 Ungaria 

Seniori 10  
Nevăzători 2 
Grupuri vulnerabile 1 
Șomeri 14 
Tineri 9 
Publicul larg 10 
Tineri excluși social 4 
Profesori 2 
Bibliotecari 4 
e-Facilitatori 2 
Grupuri din mediul rural 7 
Personal din telecentre 2 
Monirități entice 1 
Studenți 6 
Angajați 2 
Personal din ONG-uri 3 

La finalul anului 2014, baza de date 
Unite-IT cuprindea 79 de bune practice 
din: 



GRUPURILE DE LUCRU UNITE-IT 2014
GRUPUL DE LUCRU PENTRU EGALITATEA  
DE GEN 16 membri, 10 teme de actualitate

Webinar Proiectele de învățare TIC și aspectul  
de gen
Discuții atragerea fetelor către STEM,  
diminuarea stereotipurilor și creșterea șanselor 
de angajare a femeilor în domeniul IT 

GRUPUL DE LUCRU PENTRU ANGAJABILITATE  
ÎN RÂNDUL TINERILOR  

24 membri, 8 teme de actualitate

Webinar YouRock.jobs – descoperă  
abilitățile latente utile la angajare

Discuții dezechilibrul de competențe, gaming,  
coding, conșștientizare, locuri de muncă  

pentru tineri

GRUPUL DE LUCRU PENTRU GRUPURI  
VULNERABILE  
33 membri, 11 teme de actualitate

GRUPUL DE LUCRU PENTRU EDUCAȚIE ȘI  
INSTRUIRE 65 membri, 16 teme de actualitate

Webinar TIC și persoanele cu dizabilități
Discuții persoane vârstnice, prejudecăți,  
tineri care părăsesc timpuriu școala, tehnolo-
gii assistive, bariere în incluziunea digitală  

Webinar Organizarea cu success a campaniilor de 
certificare în tehnologie

Discuții Cadrul de e-Competențe, resurse de 
educație și instruire puse la dispoziție de sectorul 

commercial, finanțare

Seniori 10  
Nevăzători 2 
Grupuri vulnerabile 1 
Șomeri 14 
Tineri 9 
Publicul larg 10 
Tineri excluși social 4 
Profesori 2 
Bibliotecari 4 
e-Facilitatori 2 
Grupuri din mediul rural 7 
Personal din telecentre 2 
Monirități entice 1 
Studenți 6 
Angajați 2 
Personal din ONG-uri 3 
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 Croatia  
Telecentar
www.telecentar.com

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

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

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

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

BUDAPESTA

TIMISoARA

BRUxELLES

RIgA

zAgREB

BELgRAD

vALLETTA

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

 Malta  
Malta Communications Authority
www.mca.org.mt


