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Program e-Centra oraz działania związane z integracją 
społeczną i aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych 
na terenach wiejskich. 

Informacje ogólne 

Strategicznym celem autorskiego Programu e-Centra jest rozwój potencjału Publicznych Punktów 

Dostępu do Internetu (e-Centrów) oraz wykorzystanie ich jako inkubatorów lokalnych inicjatyw 

rozwojowych na terenach wiejskich i w małych miastach, ze szczególnym uwzględnieniem działań  

z obszaru integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 

W marcu 2013 r. Program e-Centra został objęty patronatem przez 

Pana Michała Boniego – Ministra Administracji i Cyfryzacji. 

Dzięki kompleksowemu wykorzystaniu potencjału e-Centrów możliwe będzie wsparcie rozwoju 

kapitału ludzkiego w regionach oraz wdrożenie rozwiązań przeciwdziałających wykluczeniu 

społecznemu dyskryminowanych grup społecznych, w tym szczególnie osób niepełnosprawnych. 

Cel 

Program e-Centra zakłada stworzenie systemowego rozwiązania, które 

połączy e-Centra w sieć i stworzy infrastrukturę wsparcia dla tej sieci zarówno 

na poziomie regionalnym, jak i ogólnopolskim. e-Centra mogą działać jako 

lokalne centra aktywizacji, edukacji ustawicznej, a także być narzędziem 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu poprzez szkolenia 

różnych grup zawodowych (np. rolników) i grup o specjalnych potrzebach (np. 

niepełnosprawni, osoby 50+). e-Centra znajdują się prawie w każdej gminie, 

dzięki czemu mogą pełnić również rolę instytucji rynku pracy i odpowiadać na 

konkretne potrzeby lokalnej społeczności. 

Zarys 

Pierwszym działaniem Fundacji w ramach Programu e-Centra był projekt Centra Kształcenia na 

Odległość na Wsiach współfinansowany ze środków EFS. W ramach projektu od czerwca 2007 do 

grudnia 2008 roku Fundacja w konsorcjum projektowym utworzyła 404 Centra Kształcenia na 

Odległość na Wsiach, zwane dalej e-Centrami. Zostały one wyposażone w sprzęt komputerowy, 

biurowy i specjalistyczny, pozwalający osobom niepełnosprawnym na pracę z technologiami 

informacyjnymi i komunikacyjnymi, przygotowano pakiet 51 szkoleń e-learningowych z różnych 

dziedzin. Obecnie e-Centra kontynuują działania, do których realizacji zostały powołane – pomagają 

rozwijać umiejętności społeczne i zawodowe, prowadzą bezpłatne szkolenia, udostępniają kursy  

e-learningowe oraz pobudzają aktywność kulturalną w społeczności lokalnej. Fundacja zadbała o to, 

aby zatrudnieni w e-Centrach opiekunowie zostali przeszkoleni do pracy z osobami 
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niepełnosprawnymi oraz poznali specyfikę aktywizowania tej grupy i mogli oferować odpowiednio 

dobrane formy pomocy. 

W ramach Programu e-Centra w latach 2007-2012 Fundacja zrealizowała 25 projektów skierowanych 

do niepełnosprawnych mieszkańców wsi i małych miasteczek, wykorzystując zaplecze lokalowe, 

sprzętowe oraz osobowe e-Centrów zlokalizowanych na terenie całego kraju. Projekty były 

finansowane z różnych źródeł, m.in.: EFS, POKL, PFON, Microsoft. 

Główne projekty: 

e-Centra szansą na usamodzielnienie się niepełnosprawnych mieszkańców 

z terenów wiejskich.  

Cel: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie 23 gmin 

wiejskich/miejsko-wiejskich. 

Do realizacji projektu wykorzystywany był potencjał gminnych Centrów Kształcenia Na Odległość Na 

Wsiach (e-Centrów). Realizacja kompleksowych, specjalistycznych działań (szkolenia interpersonalne, 

grupy wsparcia, szkolenia zewnętrzne, szkolenia IT, promocja aktywności osób niepełnosprawnych), 

zwiększyła zaradność życiową i niezależność osób niepełnosprawnych zamieszkujących tereny 

wiejskie. Projekt realizowany był we współpracy z gminami, na terenie których zlokalizowane są  

23 e-Centra. 

Liderzy Inicjatyw Lokalnych – 4 projekty zrealizowane z lokalnymi partnerami 

w woj. mazowieckim, podlaskim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim. 

Cele: inkubacja lokalnych inicjatyw edukacyjnych poprzez wykorzystanie e-Centrów. 

W ramach projektów przeprowadzono dwa dwudniowe Warsztaty Aktywizacji Społeczności 

Lokalnych dla ponad 28 przyszłych koordynatorów inicjatyw lokalnych, którzy później przeprowadzili 

w swoich Centrach spotkanie promocyjno-informacyjne, z lokalnymi liderami w obszarze m.in. 

edukacji, kultury czy pomocy społecznej. Na spotkaniach powstały grupy skupiające aktywnych  

i prężnych liderów, którzy zadeklarowali chęć działania na rzecz rozpowszechniania kształcenia 

ustawicznego, podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich. 

Ekspert w regionie – 12 projektów partnerskich realizowanych na obszarze Mazowsza, 

z 12 gminami wiejskimi, przy wykorzystaniu infrastruktury 12 e-Centrów. 

Cele: zwiększenie potencjału mieszkańców wybranych gmin w pozyskiwaniu funduszy 

i realizowaniu projektów dofinansowanych ze środków unijnych, a także pobudzanie aktywności 

lokalnych społeczności. 

Łącznie w projektach ponad 170 godzinach szkoleń stacjonarnych i zdalnych (webinariów) 

uczestniczyło 40 beneficjentów, którzy dzięki udziałowi w projekcie przygotowali aplikacje  

o dofinansowanie projektów w ramach PO KL. Wnioski dotyczyły wyrównywania szans edukacyjnych  

i zapewnienia wysokiej jakości usług, a także inicjatyw lokalnych na rzecz integracji, oddolnych 

inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich oraz  transferu wiedzy, wsparcia dla współpracy sfery 
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nauki i przedsiębiorstw. Projektodawcami były głównie placówki oświatowe, stowarzyszenia, gminne 

samorządowe jednostki organizacyjne. 

Przyszłość programu 

Kontynuując działania Programu e-Centra, Fundacja rozpoczęła w styczniu 2013 r. realizację 

kolejnych projektów aktywizujących społecznie i zawodowo niepełnosprawnych mieszkańców wsi  

i małych miast, przy wykorzystaniu zaplecza infrastrukturalnego i osobowego e-Centrów. Dwa 

projekty realizowane są w partnerstwie z gminami z Podlasia i Opolszczyzny, na terenie których 

znajduje się 5 e-Centrów. Ponadto dzięki wsparciu firmy Microsoft w ramach programu YouthSpark 

Fundacja realizuje projekt Młodzi --> aktywni --> zatrudnieni, którego celem jest wsparcie młodzieży 

na rynku pracy. 

Dużym przedsięwzięciem będzie projekt, w partnerstwie z PFRON, który jest właśnie uruchamiany 

Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych. Jest to 

dwuletni projekt skierowany do 2000 niepełnosprawnych mieszkańców wsi i terenów małych miast  

z całego kraju. Projekt zakłada przeprowadzenie ogólnopolskich, kompleksowych działań 

aktywizujących zawodowo i społecznie osoby niepełnosprawne, pracę z ich najbliższym otoczeniem 

(szkolenia, porady i konsultacje dla członków rodzin i lokalnych społeczności), a także kampanię 

skierowaną do pracodawców. 

W ramach pozyskiwanych grantów Microsoftu i środków unijnych Fundacja doposaża e-Centra  

w sprzęt komputerowy i specjalistyczny oraz oprogramowanie niezbędne do prowadzenia działań 

szkoleniowych i aktywizacyjnych. Szkoli także opiekunów e-Centrów oraz promuje aktywną postawę 

na rynku pracy wśród mieszkańców wsi. Program e-Centra dociera także do lokalnych pracodawców, 

upowszechniając wiedzę na temat praw i potrzeb niepełnosprawnych pracowników oraz korzyści 

wynikających z ich zatrudniania. 

Fundacja planuje dalsze rozwijanie Programu e-Centra również w kolejnym okresie programowania 

funduszy europejskich na lata 2014-2020 oraz ze środków krajowych. Prowadzi wielopoziomowe 

działania informacyjne, konsultacyjne oraz lobbingowe, których celem jest jak najpełniejsze 

wykorzystanie potencjału e-Centrów. Fundacja dąży do tego, aby e-Centra były miejscami, w których 

rozwiązuje się problemy grup szczególnie narażonych na bezrobocie, wykluczenie społeczne  

i cyfrowe.  

Program e-Centra będzie inicjować, wspierać i koordynować działania różnych instytucji i organizacji, 

które pracują na rzecz poprawy sytuacji we wszystkich aspektach życia niepełnosprawnych 

mieszkańców wsi: edukacji, pracy, rehabilitacji, dostępie do życia społecznego i kulturalnego, 

prawach wyborczych, usługach publicznych, zdrowotnych itd. Wierzymy, że szeroko zakrojona 

współpraca i pełna synergia działań zagwarantują sukces ogólnopolskiego programu poprawy sytuacji 

osób niepełnosprawnych na terenach wiejskich. 


