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Digital Girls (Digitální dívky): Vydejte se na cestu ke své digitální 
budoucnosti! 
 
Projekt Digitální dívky si klade za cíl inspirovat a motivovat dívky a mladé ženy, 
aby zvážily kariéru na trhu digitálních technologií. Partneři z 5 evropských zemí 
(Nizozemí, Bulharsko, Česká Republika, Řecko a Irsko) a síť EURORESA během 
posledních pár měsíců společně usilují o vytvoření nástrojů a organizaci událostí, 
které povzbudí dívky ve výběru digitální profese.  
 

 
 

On-line platforma Digitální dívky  
 
Na www.digital-girls.eu můžete najít více o:  
 

 Světě úspěšných digitálních dívek: inspirující příběhy a videa o mladých 
ženách pracujících v digitálním sektoru  

 Sérii digitálních kariérních map k digitálním profesím, ukazující specifické 
kroky, které je nutné udělat – potřebné dovednosti, vzdělání, školení, 
komunikaci, networking, atd.  
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Tento projekt je financován s podporou Evropské komise. Tato publikace 

vyjadřuje pouze názory autora a komise nenese žádnou zodpovědnost za 

jakékoli použití informací zde zveřejněných. 

Co následuje … 
 
Inspirativní dny pro dívky 
V září zorganizují všichni partneři ve svých zemích Inspirativní dny pro dívky,  kde 
představí výsledky projektu a budou hovořit o příležitostech v digitálním sektoru. 
Budou prezentovány modelové vzory, které se zúčastnily projektu, naživo a/nebo 
ve filmech. Do programu budou zahrnuta networkingová setkání, včetně 
orientace v počáteční praxi a na trhu práce.  

 
Pozvánka: 14. září 2018 
V pátek 14. září se bude konat živý přenos ve všech partnerských zemích 
prostřednictvím facebookové stránky:  www.facebook.com/digitalgirlsproject/ 
Připojte se a nechte se inspirovat! 
 

Závěrečná konference 
Závěrečná konference bude prezentovat myšlenku projektu a jeho výsledky všem 
zúčastněným stranám. Událost bude zahrnovat prezentace k hlavním aspektům 
projektu, ale i „kontaktní“ setkání, kde budou moci skuteční příjemci projektů 
sdílet zkušenosti s produkty projektu s novými potenciálními uživateli. 
Konference se bude konat 16. listopadu 2018. Přesný čas a místo budou brzy 
upřesněny! 
 
Projekt probíhá 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 THEATER COMPANY (IE) 
KU TU (BG)    EURORESO (IT) 
 
Pro více informací o projektu prosím kontaktujte partnera ve vaší zemi, kontakty 
naleznete na stránkách projektu.  
 

 


