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Дигитални момичета: Ролеви модели за трудова реализация 
 
Проектът „Дигитални момичета” има за цел да вдъхнови и мотивира 
момичета и млади жени да направят кариера в областта на дигиталните 
технологии. Партньори от 6 европейски държави (Холандия, България, 
Чехия, Гърция, Ирландия и Италия) разработват проекта, който цели да 
повиши заетостта, предприемаческата нагласа и потенциала на момичета 
за реализация в дигиталния сектор.  
 
 

Първа проектна среща в София, България 

През месец януари 2017 г., всички партньори взеха участие в първата 
партньорска среща, на която обсъдиха и приеха подробен план за 
изпълнението на проекта, съставиха график за изпълнение на проектните 
цели и краткосрочните дейности. 
 
 

Проектът цели да: 

- идентифицира, насърчи, развие и представи жени с дигитални 

професии 

- покаже какви дигитални умения са необходими за реализация на 

пазара на труда 

- създаде благоприятна среда за повишаване на увереността на 

момичета да се занимават с дигитални професии 

- да промени отношението към дигиталното учене чрез ефективни 

методи за висококачествена работата с младежи 
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Първият етап на проекта предвижда следните дейности: 

- Създаване на мрежа от местни и регионални асоциирани партньори

като младежки асоциации и организации, младежки неформални

групи, образователни институции, центрове за ПОО, агенции за

професионална ориентация, културни центрове и центрове за

еманципация

- Провеждане на проучване за идентифициране на различни

професионални профили

- Разработване на критерии за избор на ролеви модели и насоки за

използване на дигиталните истории с цел обучение

- Избор на ролеви модели

- Провеждане на интервюта с избраните жени / момичета и заснемане

на поредицата филми "Светът на успешните дигитални момичета"

Какво следва… 

Втората проектна среща ще се проведе на 8-9 май 2017 г. в Дъблин, 
Ирландия, където партньорите ще обсъдят и представят описаните ролеви 
модели и добри практики. По време на срещата партньорите ще се срещнат 
със заинтересовани лица и организации, за да обсъдят разработването на 
карта на дигиталните професии. 

Проектът се изпълнява в периода 1 декември 2016 г. – 30 ноември 2018 г. 

Проектни партньори: 

Dona Daria (NL) (coordinator), Pressure Line (NL), Inthecity (NL), Ku Tu (BG), 
K.A.N.E. (EL), Aklub (CZ), Smashing Times (IE), EURORESO (IT). 

За повече информация за проекта, моля свържете се с: 

КУ ТУ ЕООД: office@kutu-bg.eu, 02 / 981 61 43 
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