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Wyposażenie gospodarstw  
domowych w komputer i Internet

Na podstawie badań użytkowników 404 e-Centrów z 2008 r.  
Badani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
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Szacuje się, że w Polsce 
funkcjonuje ponad 8000 
e-Centrów utworzonych  
w ramach różnych 
programów finansowanych 
ze środków unijnych, 
państwowych oraz 
samorządów terytorialnych. 
Powstały one zarówno 
w dużych aglomeracjach 
miejskich, jak i w małych 
miejscowościach oraz  
na wsiach.

Na podstawie badań użytkowników 404 e-Centrów  
z 2008 r. Badani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

cel i priorytety Programu

Szczegółowe informacje: tel. 22 530 18 50, e-mail: fundacja@idn.org.pl

Strategicznym celem Programu e-Centra jest rozwój poten-
cjału Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (tzw. e-Cen-
trów) i wykorzystanie ich jako inkubatorów lokalnych inicjatyw  
rozwojowych. Dążymy do tego, aby modelowe e-Centrum 
wspierało samorząd w rozwiązywaniu problemów społecz-
nych oraz umożliwiało dokształcanie, podnoszenie kwalifikacji  
zawodowych, rozwój osobisty oraz integrację mieszkańców 
danego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem osób  
z grup defaworyzowanych (m.in. osób niepełnosprawnych, 
bezrobotnych, osób 50+ oraz osób młodych wkraczających 
na rynek pracy). 

Priorytetem Programu jest umożliwienie e-Centrom wza-
jemnej komunikacji, ułatwienie realizacji wspólnych inicjatyw 
oraz wymiany wiedzy i doświadczeń. Jeśli rozproszone dotąd  
e-Centra zostaną połączone w ramach wspólnej sieci, partnerzy 
społeczni łatwiej dotrą do społeczności lokalnych z terenu całej
Polski z aktualnymi materiałami edukacyjnymi i projektami 
edukacyjno-aktywizującymi.

Nasze działania:
  Prowadzimy publiczną debatę na temat wykorzystania potencjału ponad 8000 Punktów 

Publicznego Dostępu do Internetu istniejących w całym kraju, czego przykładem są 
ogólnopolskie konferencje: „Sojusz na Rzecz Zatrudnienia – wykorzystanie potencjału 
Publicznych Centrów Dostępu do Internetu” (2009 r.) oraz „e-Partnerstwo – razem na rzecz 
e-integracji” (2013 r.);

  tworzymy ogólnopolski portal e-Centra, który jest platformą wymiany wiedzy, doświadczeń 
i materiałów edukacyjnych oraz umożliwia e-Centrom z całej Polski nawiązanie wzajemnych 
kontaktów i realizację wspólnych przedsięwzięć;

  wdrażamy projekty ukierunkowane na aktywizację i edukację lokalnych społeczności, 
jednocześnie wspierając e-Centra merytorycznie, logistycznie i finansowo;

  budujemy partnerstwo na rzecz wykorzystania potencjału Publicznych Punktów Dostępu 
do Internetu (e-Centrów).



projekty

Młodzi –> Aktywni –> Zatrudnieni Od 2013 r. realizujemy projekt Młodzi –> Aktywni –> 
Zatrud nieni w ramach globalnej inicjatywy Microsoft YouthSpark, którego celem jest wspar-
cie młodzieży z terenów wiejskich na początku kariery zawodowej. Jego głównym celem 
jest objęcie blisko 20 tys. młodych osób w wieku 16-25 lat kompleksowymi usługami rynku 
pracy oraz rozwój ich e-kompetencji i praktycznego wykorzystania technologii informacyjno- 
-komunikacyjnych w edukacji i aktywizacji zawodowej.

Dzięki wsparciu od firmy Microsoft wyposażamy e-Centra biorące udział w projekcie w naj-
nowsze oprogramowanie biurowe i specjalistyczne.

Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych

W partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczę-
liśmy w kwietniu 2013 r. realizację projektu Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych 
z terenów wiejskich i małomiasteczkowych. Projekt skierowany jest do 2000 niepełnospraw-
nych mieszkańców wsi i małych miast z całego kraju. Zakłada przeprowadzenie ogólnopol-
skich kompleksowych działań aktywizujących zawodowo i społecznie osoby niepełnospraw-
ne, pracę z ich najbliższym otoczeniem (szkolenia, porady i konsultacje dla członków rodzin 
i lokalnych społeczności), a także kampanię skierowaną do pracodawców.

Projekt realizowany będzie w około 250 e-Centrach.

Więcej informacji  na stronie www Fundacji: www.aktywizacja.org.pl
oraz Programu: www.e-centra.pl



portal e-Centra

Ogólnopolski portal e-Centra powstał z myślą 
o osobach mających szczególnie utrudniony 
dostęp do rozproszonych w Internecie zasobów 
edukacyjnych. Obecnie różnego rodzaju mate-
riały edukacyjne, szkolenia e-learningowe oraz 
publikacje udostępnione są tylko na stronach 
organizacji i instytucji, które je opracowały. Na-
szym celem jest skupienie tych zasobów wiedzy 
na jednej platformie edukacyjnej, tak żeby użyt-
kownicy e-Centrów w całej Polsce mieli do nich 
łatwy dostęp i mogli dzięki nim dokształcać się, 
podnosić swoje kwalifikacje oraz rozwijać zain-
teresowania. Nadrzędną ideą portalu jest bez-
płatne udostępnienie materiałów edukacyjnych 
całemu społeczeństwu.

Równocześnie portal e-Centra jest platformą 
wymiany wiedzy, doświadczeń, dobrych prak-
tyk oraz umożliwia nawiązanie kontaktów 
pomiędzy tysiącami e-Centrów w całej Polsce. 
Dzięki takiemu podejściu e-Centra mogą ini-
cjować wspólne projekty i poszukiwać partne-
rów do ich realizacji.

Nie byłoby to możliwe bez współpracy i zaan-
gażowania instytucji, organizacji oraz firm, 
które – poprzez włączenie się w partnerstwo 
– udostępniają własne zasoby edukacyjne za 
pośrednictwem platformy e-centra.pl.

Portal e-Centra uwzględnia zarówno potrzeby 
indywidualnych użytkowników e-Centrów oraz 
jednostek je nadzorujących (w tym samorzą-
dów terytorialnych), jak również naszych part-
nerów – instytucji, organizacji i firm.

E-Centra oraz prowadzące je samorządy, insty-
tucje i organizacje, borykające się z problemami  
finansowymi i kadrowymi związanymi z utrzy-
maniem działalności e-Centrów na wysokim 
poziomie, otrzymują dla swoich użytkowni-
ków dostęp do bezpłatnej, aktualnej i szero-
kiej oferty edukacyjnej, a ponadto szansę wy-
miany wiedzy i doświadczeń w pozyskiwaniu 
dodatkowych funduszy, tworzeniu projektów  
i planowaniu działań. Każde e-Centrum ma 
możliwość założenia bezpośrednio połączonej 
z portalem własnej witryny internetowej, któ-
ra umożliwia promocję działań i komunikację  
z lokalną społecznością.

Partnerzy (instytucje, organizacje i firmy) 
mają dostęp do gotowej platformy edukacyj-
nej, w tym nowoczesnej infrastruktury ser-
werowej i e-learningowej, dzięki której mogą 
bezpłatnie udostępniać swoje zasoby edu-
kacyjne oraz promować własną działalność 
poprzez uruchomienie w ramach portalu od-
rębnej strony internetowej, a także narzędzia 
promocyjne, jakie portal oferuje współpracu-
jącym partnerom.

Osoby indywidualne (użytkownicy 
e-Centrów), które miały dotąd utrudniony 
dostęp do zasobów edukacyjnych i techno- 
logii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), 
zyskują przede wszystkim możliwość uczenia 
się i podnoszenia kwalifikacji blisko domu  
i bez ponoszenia dodatkowych kosztów.



lokalna społeczność

 Dostęp do materiałów edukacyjnych   Rozwój społeczności lokalnych  
 Nowe kwalifikacje zawodowe   Rozwój zainteresowań  Włączenie osób niepełnosprawnych  

 Aktywność społeczna  Rozwój e-kompetencji   Rozwiązywanie problemów społecznych  

 Realizacja misji 
  Narzędzie rozpowszechniania 
materiałów edukacyjnych
  Rekrutacja uczestników 
projektów

 Know-how
 Szkolenia e-learningowe
 Materiały edukacyjne

Partnerzy

  Dostęp do materiałów 
edukacyjnych
 Promocja
  Pomoc w zdobywaniu 
funduszy
  Możliwość inicjowania
partnerskich projektów

e-Centrum

www.e-centra.pl

  Wiedza i doświadczenie
 Dobre praktyki
 Materiały szkoleniowe



zaproszenie dla Partnerów

Partnerstwo w ramach Programu e-Centra jest otwarte. Do współpracy w tworzeniu 
portalu e-Centra zapraszamy instytucje, organizacje i firmy, które chcą wspólnie działać  
na rzecz budowania społeczeństwa informacyjnego.

Partner może zachować pełne prawa autorskie do rozpowszechnianych w ramach plat-
formy materiałów lub udostępnić je na licencjach Creative Commons.

Naszym Partnerom, którzy udostępnią materiały edukacyjne w portalu e-Centra, 
proponujemy:

  możliwość udziału w programie o dużym zasięgu społecznym i ogromnym pozytywnym 
potencjale oddziaływania;

  bezpłatny dostęp do nowoczesnej platformy e-learningowej (zgodnej ze standardem 
SCORM, stworzonej w oparciu o technologię Azure firmy Microsoft);

  bezpłatną, szeroką dystrybucję posiadanych materiałów edukacyjnych wśród 
użytkowników e-Centrów w całej Polsce;

  szansę dotarcia z treściami edukacyjnymi do użytkowników z różnych grup społecznych, 
zamieszkujących również miejsca odległe i słabo skomunikowane;

  możliwość realizowania projektów społecznych i edukacyjnych przy niższych nakładach 
finansowych dzięki wykorzystaniu gotowej infrastruktury portalowej i posiadanego 
przez e-Centra zaplecza lokalowego;

  łatwiejszą  rekrutację beneficjentów/klientów/użytkowników projektów szkoleniowych;

  elastyczność narzędzi umożliwiających Partnerom korzystanie z portalu, 
np. możliwość wyboru sposobu organizacji kursu (rozpowszechnienie, czas trwania, 
grupa docelowa itp.);

  możliwość współpracy z lokalnymi liderami, samorządami terytorialnymi oraz 
organizacjami związanymi z poszczególnymi e-Centrami i aktywnie działającymi 
na rzecz społeczności lokalnych.



Bartosz Mioduszewski  
Prezes Zarządu Fundacji  
Pomocy Matematykom i Informatykom  
Niesprawnym Ruchowo 

Chciałbym, aby sieć e-Centrów przyczyniła 
się do poprawy jakości życia mieszkańców 
zarówno dużych miejscowości, jak i małych 
miasteczek i wsi. Powstała w ostatnich kilku 
latach infrastruktura, przy odpowiednio 
skoordynowanych działaniach wspierających, 
może przyczynić się do istotnej zmiany 
społecznej.
W naszym Programie pobudzamy lokalne 
społeczności do wykorzystania e-Centrów 
w rozwiązywaniu problemów, integracji 
społecznej i edukacji. Projekty, takie jak 
Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych 
z terenów wiejskich i małomiasteczkowych,  
czy Młodzi  –> Aktywni –> Zatrudnieni mogą 
stać się przykładem praktycznego wykorzystania 
potencjału e-Centrów.
Mam nadzieję, że uda nam się zachęcić wiele 
osób i instytucji do realizacji celów Programu 
e-Centra.

Wierzę, że e-Centra pomogą nie tylko w eliminowaniu 
wykluczenia informacyjnego, ale istotnie przyczynią 
się do tworzenia kapitału intelektualnego i budowania 
społeczeństwa informacyjnego.  

Jeżeli osoby korzystające z e-Centrów będą ze sobą 
współpracowały, budując relacje oparte na zaufaniu, 
to wzrośnie kapitał społeczny. Wzmocnimy w ten  
sposób fundamenty rozwoju gospodarki opartej  
na wiedzy oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Marek Kosycarz  
Dyrektor ds. Odpowiedzialności  

Społecznej Microsoft Polska


