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Kihirdették a „Digitális Esély 2017” pályázat nyerteseit
Balatonfüred - Az Infotér konferencián, az infokommunikációs szektor és a kormányzati szereplők

legnagyobb közös rendezvényén hirdették ki a „Digitális Esély 2017” pályázat eredményeit. Idén
tizenegy, hátrányos helyzetű fiatalok digitális felzárkózását segítő non-profit szervezet
projektjavaslatát díjazták.
A hátrányos helyzetű fiatalok IT oktatásával foglalkozó civil szervezetek képviselőinek Sík Zoltán
Nándor, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (NHIT) alelnöke és Ablonczy Balázs, az
SAP Hungary Kft. ügyvezető igazgatója adta át a támogatásról szóló okleveleket.

A szervezetek összesen tízmillió forint támogatást kapnak. A díjazottak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BIT Egyesület
Egyesek Ifjúsági Egyesület
Kállósemjéni Diákokért és Ifjakért Egyesület
Lépjünk hogy Léphessenek Közhasznú Egyesület
Lepkeszárny Alapítvány
Nem Adom Fel Alapítvány
Nógrádi Grund Klubhálózat
Szenyorita Közhasznú Egyesület
SZETA Egri Alapítványa
Turai Tanulókért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány
Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány

Sík Zoltán Nándor, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács alelnöke a díjátadón kiemelte:
„A Digitális Esély pályázat kiválóan illeszkedik a kormány Digitális Jólét Programjához,
amelynek célja, hogy minél nagyobb mértékű, minél több emberhez eljutó digitális fejlesztések
valósuljanak meg. A benyújtott pályázatokat áttekintve korábban elsősorban a felhasználói szintű
infokommunikációs ismeretek elsajátítását elősegítő programokkal indultak a civil szervezetek,
míg az idei évben markánsan megjelentek a programozás, a kódolás, valamint a robotika
oktatását támogató kezdeményezések is. Az ilyen típusú oktatás sok esetben kiscsoportos

műhelymunka keretében történik majd, így az informatikai gondolkodás elsajátításán túl a
gyermekek szociális készségei is javulnak. Ez a tudás a mai világban konkrét boldogulást,
munkaerő-piaci versenyelőnyt jelent majd számukra.”
„A Digitális Esély pályázat négy évvel ezelőtt indult, az SAP szoftvercég és az NHIT
együttműködésének köszönhetően. A program azóta minden évben hozzájárul a hátrányos helyzetű
fiatalok digitális felzárkóztatásához Magyarországon, az idén várhatóan 1500 fiatal számára
hozza közelebb a digitális világot” – mondta el Ablonczy Balázs. Az SAP Hungary Kft.
ügyvezető igazgatója aláhúzta: az SAP számára a gazdaság digitális átalakulásának támogatása
még hangsúlyosabbá válik a Magyar Kormánnyal kötött stratégia megállapodás alapján.

Az NHIT-ről:
A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács a kormány javaslattevő szerve. Legfontosabb feladatai közé tartozik, hogy véleményezi a kormány felé az információs
társadalom kialakításának programját, az informatika, hírközlés és média területére vonatkozó stratégiai döntéseket, a kutatás és fejlesztés irányvonalának
meghatározását, valamint a területet érintő kormányrendeletek, miniszteri rendeletek tervezeteit, előterjesztéseket, és jogszabály-tervezeteket.
AZ SAP-ról
Az SAP (NYSE:SAP) az üzleti alkalmazások piacvezetőjeként abban segít, hogy a vállalatok jobb működési hatékonyságot érjenek el iparágtól és mérettől függetlenül.
Az SAP felruházza az embereket és szervezeteket a hatékonyabb együttműködés képességével- a háttértámogatástól az igazgatótanácsig, a raktártól az eladás helyéig, az
asztaltól a mobil eszközökig. Az SAP alkalmazásai és szolgáltatásai több mint 355 000 ügyfélnek teszik lehetővé az eredményesebb működést, a folyamatos változást,
és a fenntartható növekedést. Bővebb információért kérjük, látogassa meg a www.sap.com oldalt.
Az SAP Hungary Kft-ről
Az SAP Hungary Kft. a hazai üzleti informatikai szektor vezető szereplője, melynek megoldásai áthatják a magyar gazdaságot. Ügyfelei között megtalálhatóak a párfős
vállalkozástól kezdve a több ezer főt foglalkoztató tőzsdei cégig minden szektor vállalata, ide értve az állami szervezeteket is. A hatékonyabb működést biztosító
szoftverek értékesítése, bevezetése mellett, világpiacra is készülő innovatív és komplex termékfejlesztést, és nemzetközi terméktámogatási munkát egyaránt végez az
SAP magyar leányvállalata. A jelenleg több mint 1000 főt foglalkoztató vállalat többször nyert munkáltatói, és egyéb díjakat, melyek jól példázzák a munkaerő, a
fenntarthatóság, a gazdasági fejlődés iránti elkötelezettségét. Bővebb információk a www.sap.hu oldalon.

