Kihirdették a „Digitális Esély 2014” pályázat győzteseit
Sajtóközlemény
Az Infotér konferencián ünnepélyes keretek között kihirdették a „Digitális Esély 2014”
pályázat eredményeit. A hátrányos helyzetű fiatalok infokommunikációs oktatásával
foglalkozó civil szervezetek képviselőinek Bódi Gábor, a Nemzeti Hírközlési és
Informatikai Tanács elnöke és Ablonczy Balázs, az SAP Hungary Kft. ügyvezető igazgatója
adta át a díjakat.
A „Digitális Esély 2014” pályázaton az idei esztendőben tíz, hátrányos helyzetű fiatalok digitális
felzárkózását segítő non-profit szervezet projektjavaslatát díjazták:











BAGázs Közhasznú Egyesület
Snétberger Zenei Tehetség Kiemelten Közhasznú Alapítvány
SzenyoRita Közhasznú Egyesület
Kórházpedagógusok Egyesülete
Nem Adom fel Alapítvány
Kállósemjéni Diákokért és Ifjakért Egyesület
A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány
Turai Tanulókért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány
Igazgyöngy Alapítvány
Újvárosi Gyermekekért Alapítvány

„Az infokommunikáció az élet minden területén jelen van, így a digitális írástudás egyre nagyobb
jelentőséggel bír” - mondta Bódi Gábor, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács elnöke a díjátadón.
„Ezért fontos, hogy a jövő generációi számára olyan újabb lehetőségek nyíljanak meg, amelyek tovább
növelik digitális esélyegyenlőségüket, ezzel hozzájárulva az információs társadalom megerősödéséhez, és
hazánk versenyképességének javításához.”
„Az SAP és a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács összefogásának köszönhetően közel 300 fő
számára javul a digitális világban való részvétel lehetősége. Az informatikai oktatás ösztönzésével
elősegítjük a helyi közösségek fejlődését, mely mindannyiunk közös érdeke. Az oktatás az SAP
társadalmi munkájának egyik fókuszpontja”- húzta alá Ablonczy Balázs, az SAP Hungary Kft. ügyvezető
igazgatója.
Budapest, 2014. november 11.

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 261 000 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 informatika egyik legnagyobb szoftver cége, amelynek fejlődése a hazai üzleti és gazdasági körökben igazi sikertörténetnek számít. A
magyar piacon közel két évtizede jelen lévő cég nem csupán a magyar nagyvállalatok közel 60%-ának üzleti megoldásszállítója, hanem az elmúlt évek során a kis- és
közepes vállalatok megbízható partnerévé is vált. Nagyvállalati termékeit széles körben használják a versenyszféra mellett az államigazgatásban, a közszolgáltatásban,
az egészségügyben és a felsőoktatásban is, míg kis- és közepes vállalatokat megcélzó portfoliója (az SAP Business All-in-One és az SAP Business One rendszerek)
bármilyen méretű, és bármely iparágban tevékenykedő cég üzleti folyamatait képes hatékonyan irányítani. A jelenleg Magyarországon mintegy 500 főt foglalkoztató
SAP Hungary Kft. tanácsadási és oktatási tevékenysége is hozzájárult ahhoz, hogy az SAP mára a magyar informatikai piac egyik meghatározó szereplőjévé váljon.
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szolgáltatások, valamint azok logói az SAP AG védjegyei vagy Németországban és a világ több más országában bejegyzett márkanevei. A Business Objects és a
Business Objects logó, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, XCelsius és az itt említett egyéb Business termékek és szolgáltatások,
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