Fundaţia Orange ajută femeile să dezvolte competenţe digitale şi antreprenoriale
Aplică acum pentru cursuri gratuite
Centrul de Educație Digitală pentru Femei a fost deschis şi la Chişinău. Fundația Orange Moldova împreună cu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun.Chișinău anunţă despre crearea unui parteneriat
pentru a ajuta tinerele şi femeile din capitală și suburbii să dezvolte abilitățile digitale şi antreprenoriale.
Cu suportul financiar integral al Fundaţiei Orange, timp de șase luni, circa 150 de femei vor beneficia de instruiri
gratuite, susţinute de o echipă de formatori profesionişti instruiți pe două componente de bază: Utilizarea
instrumentelor digitale și Dezvoltarea profesională.
Olga Surugiu, Director General Orange Moldova: „Orange Moldova, în calitate de lider social responsabil pe
piața TELCO din ţară, prin proiectele dezvoltate alături de Fundația Orange, contribuie semnificativ la incluziunea
și educația digitală a societății și la facilitarea vieții de zi cu zi. Proiectul Women Digital Center, deschide noi
posibilități de educație digitală și antreprenorială pentru femeile din țară. Grație acestuia, tinerele învață să facă
primii pași în domeniul antreprenorial și să-și promoveze online afacerile lansate sau cele deja existente, de
asemenea, proiectul le redă mai multă stabilitate și independență financiară.
Ludmila Nistorică, Președinta Consiliului Fundației Orange Moldova: „Fundația Orange Moldova dezvoltă o
serie de proiecte inovative pentru femei, elevi, profesori, persoane dezavantajate, ajutând pe fiecare să-și
dezvolte competențele digitale necesare unui viitor digitalizat. În ultimii 3 ani, grație suportului financiar oferit
de Fundația Grupului Orange, al Orange Moldova și al Fundației noastre, am reușit alături de partenerii de
implementare, să creăm 5 centre digitale în țară și să instruim până în acest moment, peste 2275 de femei și
tinere. Suntem bucuroși să extindem Women Digital Center și în Chișinău. Grație parteneriatului durabil dezvoltat
în ultimii ani cu Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, din 2022 proiectul va fi accesibil pentru și mai
mulți beneficiari, studenți ai universității, și le va oferi noi șanse de educație și incluziune digitală”.
Peste 200.000 de femei și tinere din Chișinău și suburbii, dar și cele peste 3000 de studente din cadrul
Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, interesate în dezvoltarea abilităților de socializare și comunicare
pe digital, vor avea acces la un program amplu de instruiri în ale digitalului și antreprenoriatului pentru a fi
pregătite în concordanță cu cerințele actuale ale pieței muncii.
Ludmila Armașu, Prorector, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”: „În contextul digitalizării
educației, instituția pe care o reprezint se străduiește neîncetat să corespundă standardelor actuale și combină
armonios modelul școlii tradiționale și educației digitale. Rămânem în continuare aproape de studentul nostru,
atât prin calitatea studiului pe care îl oferim, cât și prin noile oportunități, metode, metodologii și formate de
predare a materiei. De aceea, suntem mândri de parteneriatul cu Orange Moldova în vederea dezvoltării
Centrului de Educație Digitală pentru Femei, care cu siguranță va contribui la practica pozitivă pentru toți actorii
implicați”.
Despre proiect:
Women Digital Center este un proiect de educație digitală și antreprenorială pentru femeile și tinerele din Republica Moldova. Proiectul
a fost lansat în 2019, cu suportul financiar integral al Fundației Orange Moldova și implementat de Centrul de Informații Universitare.
Inițial au fost create și amenajate trei centre digitale pentru femei în regiuni. Începând cu anul 2020, grație suportului financiar al Orange
Moldova și al ATIC, în cadrul Proiectului Tekwill, susținut financiar de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și Suedia,
Women Digital Center s-a extins încă în două regiuni din țară.
Cele cinci centre sunt în municipiile Bălți, Comrat, Cahul, Ungheni și or.Sîngerei.
În total, 2275 de femei au beneficiat de cursuri gratuite în cadrul a trei ediții consecutive ale proiectului.
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