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Unite it 2014. gada pārskats

Unite IT tīkls šogad svin savu otro projekta 
gadu, bet pirmo, kopš tas pilnībā darbo-
jas, turpina paplašināties, aug un attīstās. 
Projekta pirmais gads galvenokārt bija 
projektēšanas, veidošanās un kopienas 
paplašināšanās laiks, taču projekta otrajā 
gadā veidojās reāla sadarbība ar digitālās 
iekļaušanas praktiķiem, ekspertiem un 
pētniekiem.
Šajā brošūrā īsumā ir apkopota, kā arī ak-
centēta svarīgākā informācija un skaitļi par 
Unite IT tīklu 2014. gada beigās.

Dalība Unite it tīklā
2014. gada beigās Unite IT kopiena apvienoja 577 individuālos biedrus no 
78 valstīm. Lai arī Unite IT tīkls lielākoties ir Eiropas e-iekļaušanas tīkls (72%  
dalībnieku), tomēr līdz šim tas ir piesaistījis ievērojamus globālās e-iekļaušanas  
kopienas locekļus (28% no kopējā dalībnieku skaita). No dzimuma viedokļa,  
lielākais skaits reģistrēto dalībnieku ir sievietes (2/3 no kopējā dalībnieku skaita 
ir sievietes un 1/3 – vīrieši).



Skaitļos, kas saistīti ar digitālajām prasmēm un e-iekļaušanu ir vērojams neliels progress, 
taču joprojām šai jomā ir daudz darāmā, it īpaši starp nelabvēlīgajām grupām (bezdarb-
nieki, cilvēku ar zemu izglītību, pensijas vecuma cilvēki, neaktīvie iedzīvotāju u.c.).
Vislielākais resursu ieguldījums šobrīd nepieciešams, lai sasniegtu visneaizsargātāko un 
nelabvēlīgo grupu cilvēkus. Tas prasa aktīvu e-iekļaušanas organizāciju, iesaistīšanos, 
lai 23% no Eiropas Savienības iedzīvotājiem palīdzētu iekļauties informācijas sabiedrībā. 
Unite IT tīkla kā organizāciju, tā arī individuālo biedru atbalsts ir svarīgs, lai uzlaboto šī 
brīža e-iekļaušanas statistiku:

Eiropas saviEnības mĒroga  
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47% Eiropas Savienībasiedzīvotāju  
ir nepietiekamas digitālas prasmes, 23%  
to nav vispār. 

64% nelabvēlīgo grupu cilvēkiem  
(vecumā no 55–74 gadi) ir nepietiekams digitālo 
prasmju līmenis, 38% to nav vispār. 

39% Eiropas Savienības darbaspēka  
ir nepietiekamas digitālās prasmes, 14%  
to nav vispār. 



UNITE IT dIgITĀlĀs IEkl
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2. gadskārtējā Unite it  
konference

Unite it e-iekl
´
aUšanas balva 2014

Balva „IT un dzImumu līdzTIesīBa„ 
Rokdarbi un IT sievietēm – Pontus  
euxinus bibliotēka navodari, Rumānijā 

Balva jaunIešu nodarBInāTīBaI 
Sociālo Inovāciju vide – Consorcio  
Fernando de los ríos, Spānija 

Balva neaIzsargāTajām  
gruPām e-Pieejama Izglītība –  
open the Windows, Maķedonija 

Balva IzglīTīBā un aPmāCīBās 
TelecottageKatedra: Smartphones – 
reģionālā Telecottages Publiskā 
asociācija dienvidungārijaslīdzenumā, 
Ungārija 

Ikgadējās konferences galvenais notikums 
bija Unite IT e-iekļaušanas balvas pasnieg-
šana, kurā atzinīgi tika novērtēta organizā-
ciju paveiktais e-iekļaušanas jomā un at-
zinīgi novērtētas to pūles arī starptautiskā 
līmenī.

2. gadskārtējā Unite IT konference tika organizēta 2014. gada 24.–25. septembrī Zagrebā, 
Horvātijā. Tajā piedalījās vairāk kā 120 Unite IT biedri un ieinteresētās puses, lai pārrunātu 
aktualitātes un iespējamos risinājumus e-iekļaušanas jomā Eiropā.



Galvenāsmērķa grupas digitālās 
iekļaušanas jomā ir bezdarbnieki, 
seniori, kā arī plašāka sabiedrība un 
jaunieši.

E-prasmju, nodarbinātības un IT speciālistu kursi veido vairāk kā 75% no kopējā 
labāko prakšu skaita Unite IT datu bāzē.

Pieejamība 1

E-prasmes 38

Inovācijas 1

Internets 8Nodarbinātība 19

IT speciālisti 20

Mobilās lietotnes 3

Multimēdija 10

Labāko prakšu apkopojums
Lai pieteiktos 2015. gada Unite IT e-iekļaušanas balvai, lūdzam Jūs iesniegt savus labāko 
piemēru paraugus, nacionālās politikas piemērus!

 2 Apvienotās Karalistes
 13 Beļģijas 

 1 Francijas
 11 Horvātijas 

 1 Īrijas 
 12 Latvijas

 3 Lietuvas 
 1 Maķedonijas

 2 Maltas
 2 Polijas 

 7 Rumānijas
 9 Serbijas 

 2 Spānijas
 11 Ungārijas 

 1 Vācijas  
 1 Zviedrijas

Seniori 10  
Cilvēki ar redzes traucējumiem 2 
Neaizsargātās grupas 1 
Bezdarbnieki 14 
Jaunieši 9 
Plašāka sabiedrība 10 
Sociāli atstumtie jaunieši 4 
Skolotāji 2 
Bibliotekāri 4 
E-prasmju veicinātāji 2 
Lauku iedzīvotāju grupas 7 
Mācību centru darbinieki 2 
Etniskās minoritātes 1 
Studenti 6 
Strādājošie 2 
NVO darbinieki 3 

Līdz 2014. gada beigām Unite IT projek-
ta portālā tika augšupielādēti vairāk  
kā 79 labākās prakses piemēri no:



darba grupas 2014. gadā
dzImumulīodzTIesīBasdarBa gruPa  
16 dalībnieki, 10 “karstās ziņas”

Vebināri IKT apmācību projekti no dzimumu 
skatu punkta

Diskusijas Meiteņu iesaiste STEM, stereotipi, 
sieviešu nodarbinātība

jaunIešu nodarBInāTīBas darBa gruPa 
24 dalībnieki, 8 “karstās ziņas”

Vebināri YouRock.jobs – atklāj savas  
prasmes un kļūsti nodarbināts

Diskusijas Prasmju neatbilstība, spēles,  
kodēšana, izpratnes veidošana, darba vietas 

jauniešiem  

neaIzsargāTo gruPu darBa gruPa 
33 dalībnieki, 11 “karstās ziņas”

IzglīTīBas un aPmāCīBu darBa gruPa  
65 dalībnieki, 16 “karstās ziņas”

Vebināri IKT un personas ar invaliditāti

Diskusijas Vecāka gadagājuma cilvēki,  
aizspriedumi, jaunieši, kuri atskaitīti no skolas,  
atbalsta tehnoloģijas, šķēršļi digitālajai 
iekļaušanai 

Vebināri Kā izveidot sekmīgu  
sertifikācijas kampaņu?

Diskusijas e-Kompetenču programma, uz biznesu 
vērsta apmācība un sertifikācija, finansēšana

Seniori 10  
Cilvēki ar redzes traucējumiem 2 
Neaizsargātās grupas 1 
Bezdarbnieki 14 
Jaunieši 9 
Plašāka sabiedrība 10 
Sociāli atstumtie jaunieši 4 
Skolotāji 2 
Bibliotekāri 4 
E-prasmju veicinātāji 2 
Lauku iedzīvotāju grupas 7 
Mācību centru darbinieki 2 
Etniskās minoritātes 1 
Studenti 6 
Strādājošie 2 
NVO darbinieki 3 
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 Horvātija  
Telecentar
www.telecentar.com

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

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

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

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

Budapešta

timišoara

Brisele

Rīga

zagReba

belgRada

valleta

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

 Malta  
Malta Communications Authority
www.mca.org.mt


