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Inovatīvi risinājumi, lai veicinātu jaunu sieviešu 
nodarbinātību digitālajos darbos

Starptautiskas partnerības projekts Women4IT (Nr. 2017-1-094) tiek finansēts Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas 
fonda jauniešu nodarbinātības programmas ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt jaunu sieviešu iesaisti IKT profesijās 

un digitālajos darbos.
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Women4IT ir starptautiska partnerība, ko finansiāli atbalsta EEZ un  
Norvēģijas fonda Jauniešu nodarbinātības programma. Projektā darbojas 9 
partnerorganizācijas no dažādām Eiropas valstīm un sektoriem. Projekts tiks 
īstenots 7 valstīs: Grieķijā, Islandē, Latvijā, Lietuvā, Maltā, Rumānijā un Spānijā, 
kā arī tiks iesaistītas divas ekspertu organizācijas: Eiropas centrs sievietēm un 
tehnoloģijām un DIGITALEUROPE.

Radīt interesi un darba iespējas jauniem cilvēkiem  
Digitālajā jomā

Radīt jaunas sadarbības iespējas ar darba devējiem, lai 
veicinātu inovatīvus risinājumus

Piedāvāt jaunus tiešsaistes profilēšanas un apmācības rīkus, kas  
pielāgoti konkrētiem digitālo darba profiliem 

Radīt jaunus inovatīvus informācijas tehnoloģijas nozares 
darbus sievietēm ar mērķi veicināt ekonomisko izaugsmi un 
jauniešu nodarbinātību digitālajā jomā

KĀPĒC TAS IR SVARĪGI?

Šobrīd 90% darba vietās 
ir nepieciešamas digitālās 
prasmes, taču trūkst cilvēki 
ar atbilstošu kvalifikāciju. 
Vīriešiem ir  labākas digitālās 
prasmes kā sievietēm un tie ir 
vairāk nodarbināti digitālajā 
nozarē. Mēs veiksim pētījumu, 
analizējot 1000 sieviešu IKT 
prasmes un apmācot 700 no 
tām atbilstoši darba devēju 
vajadzībām, sniedzot iespēju 
izmēģināt jaunus digitālos  
darbus. 

Informēt sabiedrību par daudzveidības nozīmi digitālās nozares darbos, prasmju 
novērtējumu, inovatīvām sadarbības iespējām ar darba devējiem, jaunām 
nodarbinātības vadlīnijām digitālajiem darbiem.

Ieviest inovatīvus risinājumus, tai skaitā jaunu tiešsaistes nodarbinātības 
profilēšanas rīku un mācību platformu, kurā būs iekļauti pielāgoti mācību ceļi, 
darba pieteikumi un atbalsta sistēma, kas sagatavota sadarbībā ar darba 
devējiem. 

MŪSU UZDEVUMIKAS MĒS ESAM?

MŪSU MISIJA

MUSU PARTNERI

MĀCĪBU ORGANIZĀCIJAS
• Pieaugušo izglītības centri
• Profesionālās izglītības mācību iestādes
• IKT apmācību sniedzēji

POLITIKAS VEIDOTĀJI
• Eiropas politikas veidotāji
• Nacionālie politikas veidotāji

10.000 350

1.000 700

Jauniešiem būs iespējams 
iepazīt digitālās karjeras 

iespējas

Jaunietēm un sievietēm būs 
pieejams profilēšanas rīks

Darba devēji tiks 
iepazīstināti ar inovatīviem 

risinājumiem

Mērķa grupas pārstāvēm būs 
iespējams piedalīties teorētiskās 

un praktiskās mācībās

MŪSU MĒRKA GRUPA

Sievietes bez atbilstošas 
izglītības

Sievietes pēc bērna 
kopšanas atvaļinājuma

Sievietes ar zemiem 
ienākumiem vai no 

nelabvēlīgām ģimenēm

Nenodarbinātas 
jaunas sievietes 

NODARBINĀTĪBAS  AĢENTŪRAS
• Privātie konsultanti
• Nodarbinātības valsts aģentūra
• Karjeras centri

• IKT nozares uzņēmumi
• Uzņēmumi un organizācijas no dažādām 

nozarēm, kas ikdienā izmanto IKT risinā-
jumus 

DARBA DEVĒJI


