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Sieť Unite-IT oslávila druhý rok existencie 
projektu, ale len prvý rok svojej plnej 
prevádzky, a  mesiac čo mesiac sa ďalej 
rozširuje, rastie a  rozvíja. Zatiaľ čo prvý 
rok projektu bol v  prevažnej miere veno-
vaný navrhovaniu, formovaniu a budovaniu 
spoločenstva, v  druhom sme boli svedka-
mi reálneho používania siete a spolupráce 
subjektov praktizujúcich digitálnu inklúziu, 
odborníkov a  výskumníkov. Táto krátka 
brožúra sumarizuje a zároveň  vyzdvihuje 
niektoré kľúčové fakty a  čísla týkajúce sa 
siete Unite-IT, ktoré boli platné na konci 
roka 2014.

ČLENSTVO
Online spoločenstvo siete Unite-IT tvorilo na konci roka 2014 577 individu
álnych členov zo 78 krajín. Hoci je táto sieť e-inklúzie prevažne európskeho 
charakteru (72 % celkového počtu členov), do dnešného dňa prilákala po-
merne veľkú členskú základňu aj z  ostatného sveta (28 % celkového počtu 
členov). Pokiaľ ide o pohlavie, v spoločenstve je zaregistrovaných viac použí-
vateliek ako používateľov – ženy tvoria 2/3 a muži 1/3 členov.



Čísla týkajúce sa digitálnych zručností a e-inklúzie naznačujú určitý pokrok, ale ešte stále 
treba toho veľa spraviť, a  to najmä pre znevýhodnené skupiny (nezamestnaných, ľudí 
s nízkym vzdelaním, dôchodcov, nečinných ľudí a podobne).
Oslovovanie najzraniteľnejších a znevýhodnených osôb je čoraz náročnejšie na zdroje 
a vyžaduje si aktívnu účasť rôznych základných alebo dobrovoľných malých organizácií 
pôsobiacich v  rámci spoločenstva, ktoré by mali pomôcť dosiahnuť, aby sa aj zostáva-
júcich 23 % európskej populácie začlenilo do informačnej spoločnosti. Sieť organizácií 
a jednotlivcov podporujúcich projekt Unite-IT je kľúčovým prvkom zlepšenia terajších šta-
tistických údajov súvisiacich s inklúziou:

KONTEXT A AKTUALIZÁCIA DIGITÁLNEJ 
INKLÚZIE NA ÚROVNI CELEJ EÚ

47 % populácie EÚ nemá dostatočné  
digitálne zručnosti a 23 % nemá vôbec 
žiadne. 

64 % znevýhodnených osôb (vo veku  
55–74 rokov) má nedostatočnú úroveň digitál-
nych zručností, 38 % nemá žiadne digitálne 
zručnosti. 

39 % pracovnej sily v EÚ nemá dostatočné 
digitálne zručnosti, 14 % nemá vôbec 
žiadne. 



KOMUNITA DIGITÁLNEJ INKLÚZIE SIETE 
UNITE-IT V ČÍSLACH  
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2. VÝROČNÁ KONFERENCIA SIETE  
UNITE-IT

CENY ZA E-INKLÚZIU V RÁMCI SIETE 
UNITE-IT ZA ROK 2014

Dôležitou udalosťou počas výročnej kon-
ferencie siete Unite-IT bolo slávnostné 
odovzdávanie cien za e-inklúziu. Ceny boli 
uznaním práce základných organizácií vy-
konávajúcich e-inklúziu v  teréne a ocene-
ním ich snáh na medzinárodnej úrovni.

2. výročná konferencia siete Unite-IT sa konala v dňoch 24. – 25. septembra 2014 v chorvát-
skom Záhrebe. Stretlo sa na nej viac než 120 členov siete Unite-IT a zainteresovaných subjektov, 
aby spolu hovorili o aktuálnom vývoji a zároveň navrhli riešenia v oblasti e-inklúzie v Európe.

CENA V OBLASTI RODOVEJ ROVNOSTI
Projekt knižnice Pontus Euxinus z  
rumunského mesta Navodari s názvom 
Ručné práce a IT pre ženy

CENA V OBLASTI ZAMESTNATEĽ
NOSTI MLADISTVÝCH Projekt Inovačné  
sociálne prostredie španielskeho  
konzorcia Consorcio Fernando De Los 
Ríos 

CENA V OBLASTI ZRANITEĽNÝCH 
SKUPÍN Projekt elektronicky prístupného 
vzdelávania macedónskej organizácie 
Open the Windows

CENA V OBLASTI VZDELÁVANIA  
A ŠKOLENÍ Projekt Katedra teledomov: 
smartfóny maďarského Regionálneho 
verejného združenia teledomov v puste 
južného Maďarska 



Projekty digitálnej inklúzie sa najviac  
zameriavajú na nezamestnaných 
a starších ľudí, po ktorých nasleduje 
široká verejnosť a mladí ľudia.

E-zručnosti, zamestnateľnosť a špecializované kurzy v oblasti IT predstavujú viac než 
75 % všetkých správnych postupov, ktoré boli vložené do databázy siete Unite-IT.

Dostupnosť 1

e-zručnosti 38

Inovácia 1

Internet 8Zamestnateľnosť 19

Špecializácia  
na IT 20

Mobilné aplikácie 3

Multimédiá 10

ZBIERKA NAJLEPŠÍCH POSTUPOV
Ponúkame vám možnosť poslať nám svoje zdroje, najlepšie postupy alebo vnútroštátne politiky 
a získať tak možnosť zapojiť sa do súťaže o ceny za inklúziu v rámci siete Unite-IT v roku 2015.

 13 Belgicko 
 11 Chorvátsko 

 1 Francúzsko
 1 Írsko 

 12 Litva
 3 Lotyšsko 

 1 Macedónska republika
 11 Maďarsko 

 2 Malta
 1 Nemecko 
 2 Poľsko 

 7 Rumunsko
 2 Spojené kráľovstvo
 9 Srbsko 

 2 Španielsko 
 1 Švédsko

Starší ľudia 10  
Zrakovo postihnutí 2 
Zraniteľné skupiny 1 
Nezamestnaní 14 
Mladí ľudia 9 
Široká verejnosť 10 
Sociálne vylúčení mladí ľudia 4 
Učitelia 2 
Knihovníci 4 
E-sprostredkovatelia/e-školitelia 2 
Vidiecke skupiny 7 
Pracovníci telecentier 2 
Etnické menšiny 1 
Študenti 6 
Zamestnanci 2 
Pracovníci mimovládnych organizácií 3 

Do konca roka 2014 bolo v sieti Unite-IT 
uložených 79 najlepších postupov.



PRACOVNÉ SKUPINY SIETE UNITE-IT 
V ROKU 2014

PRACOVNÁ SKUPINA PRE RODOVÚ ROVNOSŤ 
16 členovia, 10 horúce témy
Webinár Skríning projektov v oblasti IKT  
vzdelávania z hľadiska pohlavia. 
Hlavné diskusie Pritiahnutie dievčat do oblasti 
STEM (veda, technológia, inžinierstvo, matemati-
ka), zamestnateľnosť žien.

PRACOVNÁ SKUPINA PRE ZAMESTNATEĽNOSŤ 
MLADISTVÝCH 

24 členovia, 8 horúce témy
Webinár Stránka YouRock.jobs – objavte svoje  

skryté zručnosti a získajte prácu.
Hlavné diskusie Nezodpovedajúce zručnosti,  

hranie rolí, kódovanie, zvyšovanie informovanosti, 
práca pre mladých. 

PRACOVNÁ SKUPINA PRE ZRANITEĽNÉ 
SKUPINY 
33 členovia, 11 horúce témy

PRACOVNÁ SKUPINA PRE VZDELÁVANIE  
A ŠKOLENIA  

65 členovia, 16 horúce témy

Webinár IKT a ľudia s postihnutím.
Hlavné diskusie Starší ľudia, predsudky,  
osoby bez ukončeného vzdelania, pomocné 
technológie, prekážky digitálnej inklúzie.

Webinár Ako viesť úspešnú certifikačnú kampaň.
Hlavné diskusie Rámec e-spôsobilostí,  

školenia a certifikácia v oblasti podnikového  
riadenia, financovanie.

Starší ľudia 10  
Zrakovo postihnutí 2 
Zraniteľné skupiny 1 
Nezamestnaní 14 
Mladí ľudia 9 
Široká verejnosť 10 
Sociálne vylúčení mladí ľudia 4 
Učitelia 2 
Knihovníci 4 
E-sprostredkovatelia/e-školitelia 2 
Vidiecke skupiny 7 
Pracovníci telecentier 2 
Etnické menšiny 1 
Študenti 6 
Zamestnanci 2 
Pracovníci mimovládnych organizácií 3 
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 Chorvátsko  
Telecentar
www.telecentar.com

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

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

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

 Belgicko
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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ZáHrEB
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valETTa

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

 Malta  
Malta Communications Authority
www.mca.org.mt


