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Digital Girls (Digitální dívky): Modelové role k získání 
zaměstnání pro dívky 
 
Projekt digitální dívky si klade za cíl inspirovat a motivovat dívky a mladé ženy, 
aby zvážily kariéru na trhu digitálních technologií. Projektové partnerství z 5 
evropských zemí (Nizozemsko, Bulharsko, Česká republika, Řecko a Irsko) a sítě 
EURORESO zaměřuje své úsilí na cíl přispět ke kultivaci a zvýšení digitálních 
schopností dívek, jejich zaměstnatelnosti, podnikavosti a rozvoji jejich potenciálu.  
  

Zahajovací setkání v Sofii, Bulharsko 
 
V lednu 2017, se všichni partneři zúčastnili zahajovacího setkání, kde diskutovali 
a dohodli podrobný plán pro realizaci projektu a harmonogram splnění 
ambiciózních cílů projektu a také nastavili krátkodobé úkoly. 
 

Záměrem projektu je: 
- Identifikovat, podporovat, rozvíjet a prezentovat ženy v digitálních 
profesích 
- Zmapovat proces pro rozvoj digitálních dovedností vhodných pro 
pracovní trh 
- Podporovat atmosféru vedoucí k rozvoji digitálních dovedností 
- Změna postoje vůči digitálnímu učení prostřednictvím účinných metod 
při práci s mládeží 
 

Projektové aktivity: 
- Výběr a podpora digitální modelové role žen a dívek a rozvoj krátkých 
filmů série "Svět úspěšných digitálních dívek" 
- Rozvoj digitální kariérní mapy různých digitálních pracovních míst a 
profesí 
- Vytvoření a posílení on-line platformy pro smysluplné informace pro 
dívky o možnostech uplatnění digitálním trhu 
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- Organizace akcí na míru pro dívky. Dny otevřených dveří ve firmách, 
inspirativní dny, webové akce pro dívky 
- Provedení masivní internetové kampaně: informační kanály, Facebook, 
blogy, reklamy, vysílání filmových prom, atd.. 

 

A co nás čeká dál … 
Druhé pracovní setkání proběhne  8-9 května2017 v Irském Dublinu, kde budou 
partneři diskutovat a prezentovat dobré praxe a případové studie. V průběhu 
tohoto setkání se bude konat konzultační seminář s partnery a místními subjekty. 
Tento seminář bude zaměřen na vytvoření obsahu a struktury kariérních plánů. 

 
Projekt je realizován v období od 1. prosince 2016 do 30. listopadu 2018. 
 

Partneři: 
DONA DARIA (NL)   K.A.N.E. (EL) 
PRESSURE LINE (NL)  AKLUB (CZ) 
INTHECITY (NL)   SMASHING TIMES (IE) 
KU TU (BG)    EURORESO (IT) 
 
Pro více informací o projektu prosím kontaktujte: 
AKLUB CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ 
Říční okruh 26 
79401 Krnov 
Czech Republic 
+420604267486 
richter@aklub.org 

 
 
 
 
 
 
 
 


