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Fuqizuar nga 



pamje e përgjithshme e unite-it 2014 

Rrjeti Unite-IT ka festuar vitin e tij të dytë 
të projektit, por vetëm vitin e vet të parë 
të funksionimit të plotë dhe ka vazhduar 
të zgjerohet, të rritet dhe të zhvillohet muaj 
pas muaji. Ndërsa gjatë vitit të parë të pro-
jektit fokusimi ishte më së shumti ndaj pro-
jektimit, formimit dhe ndërtimit të komuni-
tetit, gjatë vitit të dytë u dëshmua përdorimi 
real dhe bashkëpunimi i praktikuesve të 
përfshirjes dixhitale, ekspertëve dhe studi-
uesve. Kjo broshurë e shkurtër përmbledh, 
por edhe thekson, disa prej fakteve dhe 
shifrave kryesore të rrjetit Unite-IT deri në 
fund të vitit 2014. 

anëtarësimi 
Në fund të vitit 2014, komuniteti online Unite-IT bashkoi 577 anëtarë 
individualë nga 78 vende. Megjithëse Unite-IT është një rrjet i përfshirjes 
dixhitale kryesisht mbarë-evropian (72% e totalit të anëtarëve), deri më tani 
ka tërhequr një komunitet të konsiderueshëm anëtarësh nga bota (28% e  
totalit të anëtarëve). Nga pikëpamja gjinore, ka më shumë anëtare të regjistru-
ara femra në komunitet, me një raport prej 2/3 anëtare femra me 1/3 anëtarë 
meshkuj. 



Shifrat që lidhen me aftësitë dixhitale dhe përfshirjen dixhitale tregojnë njëfarë progresi, 
por sërish nevojitet të bëhet më shumë, veçanërisht për grupet e margjinalizuara (të 
papunët, personat me arsim të ulët, pensionistët, personat joaktivë, etj.).
Arritja e personave më të prekshëm dhe më të margjinalizuar po bëhet gjithnjë e më inten-
sive në lidhje me përfshirjen e burimeve dhe kërkon përfshirjen aktive të organizatave të 
vogla komunitare të nivelit bazë për të ndihmuar që pjesa e mbetur prej 23% e popullatës 
evropiane të bashkohet me shoqërinë dixhitale. Rrjeti i organizatave dhe individëve  
që mbështesin Unite-IT është kritik për përmirësimin e shifrave aktuale të statistikave që 
lidhen me përfshirjen: 

KonteKsti dhe përditësimi i përf-
shirjes dixhitale mbarë-evropiane

47% e popullsisë së BE-së ka aftësi të  
pamjaftueshme dixhitale, ndërsa 23% nuk 
ka aspak aftësi dixhitale. 

64% e personave të margjinalizuar  
(të moshës 55–74 vjeçare) kanë nivel  
të pamjaftueshëm aftësish dixhitale, ndërsa 

38% nuk ka aspak aftësi dixhitale. 

39% e forcës punonjëse të BE-së ka aftësi 
të pamjaftueshme dixhitale, ndërsa 14% 
nuk ka aspak aftësi dixhitale. 
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KONFERENCA E 2-TË VJETORE  
E UNITE-IT

Çmimet e Përfshirjes Dixhitale të 
Unite-it 2014 

Pjesa kulminante e konferencës vjetore  
ishin Çmimet e Përfshirjes Dixhitale të 
Unite-IT, një ceremoni që njohu punën e 
organizatave bazë që punojnë në fushën  
e përfshirjes dixhitale dhe njohu përpjekjet 
e tyre në nivel ndërkombëtar. 

Konferenca e 2-të Vjetore e Unite-IT u organizua në datat 24–25 shtator 2014 në Zagreb 
të Kroacisë. Ajo mblodhi mbi 120 anëtarë të Unite-IT dhe grupe interesi për të diskutuar 
zhvillimet e fundit dhe për të propozuar zgjidhjet në fushën e përfshirjes dixhitale në Evropë. 

ÇMIMI GJINOR  
Punime me dorë dhe Teknologji Informa
cioni për gratë nga Biblioteka Pontus 
Euxinus në Navodari, Rumani

ÇMIMI I RRITJES SË AFTËSISË SË  
PUNËSIMIT PËR TË RINJTË  
Mjedisi i inovacionit social  nga Consorcio 
Fernando De Los Ríos, Spanjë

ÇMIMI I GRUPEVE TË PREKSHME  
Edukimi me akses dixhital nga “Hapni  
dritaret”, Maqedoni

ÇMIMI I EDUKIMIT DHE TRAJNIMIT 
Katedra e Qendrës Publike Dixhitale: Tele
fonat smartphone nga Shoqëria Rajonale 
Publike e Qendrave Publike Dixhitale  
e Pllajës Jugore Hungareze, Hungari



Grupet më të synuara në lidhje me  
përfshirjen dixhitale janë të papunët 
dhe të moshuarit dhe ndiqen nga  
publiku i gjerë dhe të rinjtë. 

Kurset e aftësive dixhitale, rritjes së aftësive të punësimit dhe kurset e specializimit 
në teknologjinë e informacionit, përbëjnë mbi 75% të totalit të praktikave të mira që 
janë paraqitur në databazën e Unite-IT 

Aksesueshmëria 1

Aftësitë dixhitale 38

Inovacioni 1

Interneti 8
Rritja e aftësive të punësimit  

19

Specialist  
i teknologjisë së 

informacionit 
 20

Aplikacionet për 
celular 3

Multimedia 10

GRUMBULLIMI I PRAKTIKAVE MË TË MIRA 
Jeni të ftuar të ngarkoni burimet tuaja, praktikat më të mira ose politikat kombëtare, dhe të 
kualifikoheni për të marrë pjesë në çmimet e përfshirjes dixhitale 2015 të Unite-IT! 

 13 Belgjika 
 1 Franca

 1 Gjermania 
 11 Hungaria 

 1 Irlanda 
 11 Kroacia 

 12 Letonia
 3 Lituania 

 2 Malta
 2 Mbretëria e Bashkuar

 2 Polonia 
 1 Republika e Maqedonisë  

 7 Rumania
 9 Serbia 

 2 Spanja 
 1 Suedia

Të moshuarit 10  
Personat me shikim të kufizuar 2 
Grupet e prekshme 1 
Të papunët 14 
Të rinjtë 9 
Publiku i gjerë 10 
Të rinjtë e përjashtuar nga shoqëria 4 
Mësuesit 2 
Bibliotekarët 4 
Ndihmuesit dixhitalë 2 
Grupet rurale 7 
Punonjësit e qendrave publike dixhitale 2 
Pakicat etnike 1 
Studentët 6 
Punonjësit 2 
Punonjësit e OJQ-ve 3 

Deri në fund të vitit 2014, në Unite-IT  
u ngarkuan 79 praktika më të mira. 



Grupet e punës së unite-it në vitin
GRUPI GJINOR I PUNËS 16 anëtarët,  
10 temat e nxehta

Uebinaret Projektet e mësimit të Teknologjisë  
së Informacionit dhe Komunikimit të filtruara 
sipas këndvështrimit gjinor 
Diskutimet kryesore tërheqja e vajzave në  
STEM, stereotipat, rritja e aftësisë së punësimit 
për gratë

GRUPI I PUNËS PËR RRITJEN E AFTËSISË  
SË PUNËSIMIT TË TË RINJVE  

24 anëtarët, 8 temat e nxehta

Uebinaret YouRock.jobs – zbuloni aftësitë  
tuaja të fshehura për t’u punësuar 

Diskutimet kryesore mospërputhja e aftësive, lojëra, 
kodim, rritje e ndërgjegjësimit, punësim për të rinjtë

GRUPI I PUNËS PËR GRUPET E PREKSHME  
33 anëtarët, 11 temat e nxehta

GRUPI I PUNËS I EDUKIMIT DHE TRAJNIMIT 
 65 anëtarët, 16 temat e nxehta

Uebinaret Teknologjia e Informacionit dhe  
Komunikimit dhe personat me aftësi të kufizuara 
Diskutimet kryesore të moshuarit, personat 
e paragjykuar, personat që kanë ndërprerë 
shkollimin, teknologjitë ndihmëse, barrierat 
ndaj përfshirjes dixhitale 

Uebinaret si të drejtojmë një fushatë të  
suksesshme certifikimi 

Diskutimet kryesore kuadri i kompetencave  
dixhitale, certifikimi dhe trajnimi për përparimin  

e biznesit, financimi

Të moshuarit 10  
Personat me shikim të kufizuar 2 
Grupet e prekshme 1 
Të papunët 14 
Të rinjtë 9 
Publiku i gjerë 10 
Të rinjtë e përjashtuar nga shoqëria 4 
Mësuesit 2 
Bibliotekarët 4 
Ndihmuesit dixhitalë 2 
Grupet rurale 7 
Punonjësit e qendrave publike dixhitale 2 
Pakicat etnike 1 
Studentët 6 
Punonjësit 2 
Punonjësit e OJQ-ve 3 



partnerët e  
projektit 

© UniteIT, 2015 
Ky projekt është financuar me mbështetje nga Komisioni Evropian. Ky publikim  
reflekton vetëm opinionin e autorit dhe Komisioni nuk mund të konsiderohet  
përgjegjës për përdorimin që mund t’i bëhet informacionit që përfshihet këtu. 

 Kroacia  
Telecentar
www.telecentar.com

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

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

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

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

BUDAPEST
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BrUKSEl
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BEogrAD

vAlETA

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

 Malta  
Malta Communications Authority
www.mca.org.mt


