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УДРУЖЕЊЕ "ЈЕДНАКЕ МОГУЋНОСТИ" И МИНИСТАРСТВО ЗА КУЛТУРУ, ИНФОРМИСАЊЕ И
ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО

Пројекат "Дигитална агенда"
Зајечар је јуче био дома-

ћин представницима локал-
них самоуправа из Тимочке
Крајине и источне Србије, учес-
ницима семинара "Развој ин-
формационог друштва у акци-
оним плановима локалних са-
моуправа". Овај тренинг панел
за будуће тренере део је про-
јекта "Дигитална агенда", који
реализује Удружење "Једнаке
могућности" и Министарство
за културу, информисање и ин-
формационодруштво.

Ови семинари имају за
циљ да упознају и информишу
доносиоце одлука у локалним

самоуправама о значају и трен-
довима развоја ИКТ, искуст-
вима локалних заједница из
ЕУ, предностима увођења е-
стратегија у стратегије и ло-
калне планове и сензибилишу
доносиоце одлука за подршку
ИКТ образовању и иницијати-
вама, посебно у развоју жен-
ског предузетништва и ства-
рању женске стручне базе за
информационо и комуникаци-
оне технологије-ИКТ још од
основне школе.

Како су истраживања у
свету и Србији показала да је
број жена које користе ИКТ

још мали, Удружење је пажњу
усмерило на њих и смањи-
вање дигиталног јаза. Осна-
живање жена, посебно преду-
зетница да користе ИКТ
ствара услове за њихово
у к љ у ч и в а њ е у нову е-
економију и има директан ути-
цај на смањивање сирома-
штва појединца и друштва.
Кроз пројекат се желе ство-
рити ресурси, обучити тре-
нери за савладавање ИКТ
вештина и промовисање ко-
ришћења ИКТ за жене преду-
зетнице и будуће предузетни-
це, посебно у субурбаним и ру-

ралним крајева.
Ништа мање значајно није

ни јачање с т р а т е ш к о г
размишљања локалних са-
моуправа за препознавање
значаја обезбеђивања ин-
фраструктуре за коришћење
ИКТ ради подршке преду-
зетничким иницијативама же-
на. Циљна група семинара су
тренери и доносиоци одлука у
локалним самоуправама а ин-
директни жене предузетнице.

- Пројекат се реализује уз
директну подршку Управе за
Дигиталну агенду Министар-
ства за културу, информи-
сање и информационо
друштвр. Први део, који јебио
за тренере, одвијао се током
протеклог месеца у више гра-
дова Србије, а овај други у Ива-
њици и Зајечару, који је Ш-
нистаретво препознало као
град Који је међу првима по раз-
вијен.ости комуникационих тех-
нологија и информатике у ко-
ришћењу Инфо сервиса Град-
ске управе, поручила је у За-
јечару др Наташа Госпић, про-
фесор на Саобраћајном фа-
култету у Београду и председ-
ница Удружења "Једнаке могу-
•ћности". А.Р.


