
 

 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ВЛАДА 
ГЕНДЕР ЦЕНТАР – ЦЕНТАР ЗА ЈЕДНАКОСТ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА 

Адреса: Вука Караџића 4, 78000 Бања Лука, Босна и Херцеговина 

Тел: +387 (0)51 247 427, 247 428; Факс: +387 (0)51 247 590; е-mail: protokol@gc.vladars.net 

 

 

 

 

Позив за учешће и допринос у обиљежавању „Међународног дана 

дјевојчица у информационо-комуникационим технологијама (ИКТ) – 

Girls Day in ICT! 2012” 
 

 

 

 

                                                
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Поводом овогодишњег обиљежавања „26. априла - Међународног дана дјевојчица у 

информационо-комуникационим технологијама (ИКТ) - Girls Day in ICT!”, Гендер центар - Центар 

за једнакост и равноправност полова Владе Републике Српске у сарадњи са Агенцијом за 

информационо друштво Републике Српске позива: 

 

• све заинтересоване ученице основних и средњих школа,  

• студенткиње,  

• експерткиње у области ИКТ-а,  

• као и све друге заинтересоване жене и дјевојке,  

 

да доставе своје радове (есеје), до 10 страница на теме у оквиру ИКТ-а, родне равноправности и 

ИКТ-а, (шта за Вас представља ИКТ, интересовања, могућности, препреке у области ИКТ-а из 

Вашег угла).  

 

Поменути радови су у функцији обиљежавања „Међународног дана дјевојчица у ИКТ-у (GIRLS 

Day in ICT!), те доприноса видљивости  и повећању учешћа жена и дјевојака у овој области.  

Достављени радови ће бити постављени и видљиви јавности на интернет страници Гендер 

центра у оквиру портала Владе Републике Српске, на интернет страници Агенције за 

информационо друштво Републике Српске, као и на страницама Гендер центра Владе РС на 

друштвеним мрежама “Facebook” и  “Twitter”. 

 

Рок за доставу радова: 16.04.2012. године 

 

Радове можете доставити путем e-maila: d.tepsic@gc.vladars.net 

 

„Међународни дан дјевојчица у информационо-комуникационим технологијама (ИКТ)“, је по 

први пут у Републици Српској обиљежен 2011. године на иницијативу и у организацији Гендер 

центра Владе Републике Српске и Агенције за информационо друштво Републике Српске.  

 

Циљ обиљежавања: Подстицање дјевојчица, дјевојака и жена ради повећања њихове 

видљивости, интересовања и учешћа у образовању, као и професионалним каријерама у 

иновацијама, техничким, технолошким и ИКТ областима. 

 

О „Међународни дану дјевојчица у ИКТ-у“:  Овај дан  је установљен на нивоу Уједињених нација 

и обиљежава се сваке године посљедњег четвртка у априлу мјесецу у циљу промовисања родне 

равноправности, те оснаживања дјевојчица, дјевојака и жена кроз једнаке могућности приступа и 

учешћа у информационо - комуникационим технологијама (ИКТ). Ове године тај дан је 26. април.  

На овај дан широм свијета се организују разне промотивне акције и догађаји, како би се повећало 

интересовање и учешће дјевојчица у ИКТ-у, те могућности остваривања каријере у овој области у 

циљу економског и друштвеног оснаживања дјевојчица и жена. Током школовања дјевојчице 

постижу видно боље резулатате од дјечака, а свјетска истраживања показују да су дјевојке и 

дјевојчице надарене и за техничка занимања и професије, али се због притиска владајућих 

друштвених стереотипа радије одлучују за неке друге професије.  У седмици када се обиљежава 

овај дан у цијелом свијету основне и средње школе организују посјете школске дјеце и омладине 

институцијама, установама, компанијама, факултетима и истраживачким центрима у областима 

ИКТ-а. 

 

За сва питања и додатне информације, молимо Вас да нас контактирате. Контакт особа је мр 

Дијана Тепшић, портпаролка. Телефон: 051/247-589, факс: 051/247-590, е-mail: 

d.tepsic@gc.vladars.net 


