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Program e-Centra najważniejsze działania 

2007-2008 

Utworzenie 404 e-Centrów 

2008-2011 

Szkolenia dla kadry – lokalnych 
liderów i opiekunów e-Centrów 

2010-2013 

Pilotażowy projekt aktywizacji zawodowej  
i społecznej niepełnosprawnych 
mieszkańców gmin wiejskich i wiejsko-
miejskich realizowany  
z wykorzystaniem infrastruktury e-Centrów 

INFRASTRUKTURA 

PROFEJSONALNA 

KADRA 

DOŚWIADCZENIE 



404 Centra Kształcenia na Odległość na 

wsiach - projekt 

 SPO RZL 2004-2006  
 Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy 

 Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja 
kształcenia przez całe życie 

 

 Projekt realizowany przez Konsorcjum: 
 Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym 

Ruchowo 

 Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej 
Górze 

 4system Polska 

 ECORYS Polska 



404 Centra Kształcenia na Odległość na 

Wsiach - INFRASTRUKTURA 

 10 komputerów 

 Sprzęt specjalistyczny 

 

 

 

 

 Oprogramowanie (granty od firmy Microsoft) 

 50 szkoleń e-learningowych 



Profesjonalna kadra e-Centrów 

 Opiekunowie e-Centrów i lokalni liderzy 
 404 osoby przeszkolone w zakresie pracy z osobami  

z niepełnosprawnością 

 1 200 osób z 76 gmin w woj. mazowieckim, podlaskim, 
warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim – przeszkolonych w 
zakresie animacji społeczności lokalnych w oparciu o 
infrastrukturę e-Centrów (6 projektów - Liderzy Inicjatyw 
Lokalnych) 

 120 osób z gmin wiejskich Mazowsza – przeszkolonych w 
zakresie aplikowania o fundusze europejskie, 
projektowania lokalnych inicjatyw, tworzenie strategii 
rozwoju i wykorzystania e-Centrum (8 projektów – Ekspert 
w Regionie) 



Sieć współpracy 

 Partnerstwa z gminami i lokalnymi ngo, w których 
realizowane były projekty 

 

 Utworzenie  grup inicjatywnych, w których  znaleźli się 
przedstawiciele m.in. władz samorządowych, urzędnicy, 
przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele oświaty, 
pracownicy ważnych społecznie instytucji) – realizujących 
działania z wykorzystaniem infrastruktury e-Centrów 



Portal e-Centra 

http://www.e-centra.pl 
 

 Narzędzie współpracy i wymiany informacji pomiędzy e-
Centrami i gminami 

 Portal pod patronatem 
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 

 Partner strategiczny – firma Microsoft 

 Portal zawiera: 
 mapę e-Centrów 

 katalog zasobów szkoleniowych 

 aktualności edukacyjne / samorządowe 

http://www.e-centra.pl/
http://www.e-centra.pl/
http://www.e-centra.pl/


Aktywizacja ON na terenach wiejskich  

- DOŚWIADCZENIE  

Profesjonalni niepełnosprawni 

2013 
-2014 

Szkolenia i wdrożenie na rynek pracy  20 osób 
niepełnosprawnych zamieszkałych w woj. podlaskim na 
terenie gmin wiejskich Rutki i Hajnówka  

  

Europejski Fundusz Społeczny 

  

Aktywni od zaraz staże i szkolenia 
specjalistyczne dla osób 
niepełnosprawnych 2013 

-2014 

Szkolenia i wdrożenie na rynek pracy 30 osób 
niepełnosprawnych mieszkańców woj. opolskiego gmin 
Tułowice, Paczków, Gogolin. 

  

Europejski Fundusz Społeczny 

e-Centra szansą na usamodzielnienie 
się niepełnosprawnych mieszkańców  
z terenów wiejskich 

2010 
-2013 

 Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych  

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

Zasięg działania: 23 gminy z całej Polski, 193 
uczestników (3 edycje), 20% uczestników podjęło 
zatrudnienie 



Infrastruktura – 404 dostosowane e-Centra, 
oprogramowanie, portal 

Profesjonalna kadra -  opiekunowie e-Centrów 

Aktywizacja osób niepełnosprawnych na terenach 
wiejskich – doświadczenie w realizacji działań 

Sieć współpracy – gminy, lokalne NGO, pozostałe  
e-Centra 



Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych  
z terenów wiejskich i małomiasteczkowych 

 Projekt systemowy realizowany w partnerstwie  

z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

 

 Finansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i PFRON w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki; Poddziałania 1.3.6  PFRON – projekty 

systemowe 

 

 Wartość projektu 27 941 840 zł. 



Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów 
wiejskich i małomiasteczkowych 

- zakres działań dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia 

Rekrutacja i diagnoza 
potrzeb 

Rekrutacja e-Centrów  

Rekrutacja osób 
niepełnosprawnych 

Diagnoza potrzeb 

Indywidualny Plan 
Działania 

Podnoszenie 
kompetencji 
społecznych 

Doradztwo 
psychologiczne 

Doradztwo prawne 

Doradztwo zawodowe 

Warsztaty umiejętności 
społecznych 

Integracyjne warsztaty 
wyjazdowe  

Warsztaty dla rodzin              
i opiekunów 

Podnoszenie 
kompetencji 

zawodowych- szkolenia 

Podnoszące 
kwalifikacje 

podstawowe 

Zawodowe grupowe 

Zawodowe 
indywidualne 

W formie praktycznej 
nauki zawodu 

Z przedsiębiorczości 

e-learningowe 

Wejście na rynek pracy 

Praktyki zawodowe 

Staże rehabilitacyjne 

Finansowanie 
rozpoczęcia/kontynuacji 

nauki 

Pośrednictwo pracy/ 
Trener pracy 

Współpraca                                                        
z pracodawcami 



Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych  
z terenów wiejskich i małomiasteczkowych  

- struktura realizacji 

Centrala 

8 Centrów Edukacji  
i Aktywizacji Zawodowej 

Osób Niepełnosprawnych 

250 e-Centrów 

2000 osób niepełnosprawnych 



Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z 
terenów wiejskich i małomiasteczkowych 

- oferta dla e-Centrów 

 Podmiotom prowadzącym e-Centra oferujemy: 

 udział w innowacyjnym, prestiżowym przedsięwzięciu, 

 

 finansowanie stanowiska trenera samodzielności  
w wymiarze 40 h miesięcznie, 

 

 najnowsze oprogramowanie Microsoft dla 10 najbardziej 
aktywnych e-Centrów, 

 

 promocję gminy i społeczności lokalnej podczas organizowanych 
konferencji oraz na portalu  
e-Centra. 




