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Małgorzata Leśniewska-Gajewska

Koordynator

Okiem koordynatora projektu „e-Centra szansą 
na usamodzielnienie się niepełnosprawnych 
mieszkańców z terenów wiejskich”

Refl eksja na temat sytuacji osób niepełnosprawnych, szczególnie tych zamieszkujących 

tereny wiejskie, wymaga analizy łączącej kilka perspektyw: samych niepełnospraw-

nych, otoczenia, społeczeństwa i kraju. Jest to proces trudny i złożony. Częściowe 

wnioski nasuwają się wraz z doświadczeniem – w trakcie pracy z konkretnym bene-

fi cjentem, w jego środowisku, ze świadomością nowych dla niego rozwiązań.

Realizowany przez Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo projekt „e-Centra szansą 

na usamodzielnienie się niepełnosprawnych mieszkańców z terenów wiejskich” to wynik zarówno diagnozy potrzeb 

osób i środowisk skupionych wokół e-Centrów oraz próba sprostania tym potrzebom, jak i nieoceniona praktyka dla 

organizacji realizującej swoje przedsięwzięcia najczęściej w dużych ośrodkach miejskich.

Staram się, aby moje – koordynatora – spojrzenie na realizowany projekt było wieloaspektowe, obejmujące zarówno  

to, co uwidacznia się zza fundacyjnego biurka, jak również z perspektywy okna PKS-u zmierzającego do miejscowo-

ści, w której funkcjonuje e-Centrum. Z uwagą staram się także przysłuchiwać współpracownikom projektu, kadrze 

trenerskiej, a przede wszystkim samym benefi cjentom oraz ich opiekunom. Zwykle są to cenne refl eksje, ważne spo-

strzeżenia i ciekawe pomysły.

Jakie nasuwają się ogólne wnioski po roku realizacji tego ogólnopolskiego projektu? Bez wątpienia jest to ważne przedsię-

wzięcie! Oferuje w każdym z e-Centrów setki godzin szkoleń (w tym zawodowych), warsztatów i treningów psycho-

społecznych, dziesiątki godzin wsparcia, dostęp do pomocy dydaktycznych, a także sposobność społecznej aktywizacji 

i integracji poza miejscem zamieszkania. Oprócz zdobywania wiedzy i konkretnych umiejętności równie istotne jest 

dla niepełnosprawnych uczestników to, co dzieje się pomiędzy, przy okazji, w konsekwencji. Najważniejszym okazuje 

się wyjście z domu (wreszcie!), znalezienie przyjaciół często wśród osób znanych dotąd tylko z widzenia, a także spo-

tkania i rozmowy (np. o tym, jak radzić sobie na co dzień, w jaki sposób załatwić ważne sprawy, gdzie szukać wsparcia, 

wreszcie – jak realizować się zawodowo pomimo niepełnosprawności, z dala od dużego miasta).

Po roku realizacji projektu nie tylko znamy oczekiwania niepełnosprawnych osób decydujących się wziąć udział w projekcie, 

ale także wiemy, z jakim zasobem pozytywnych doświadczeń, wiedzy i umiejętności go opuszczają. Jesteśmy przekona-

ni, że nasze działania poszerzają perspektywę spojrzenia na potrzeby, i atuty niepełnosprawnych obywateli lokalnych śro-

dowisk.

Cały nasz Zespół Projektowy ma poczucie efektywności włożonej pracy (ciężkiej i wymagającej), a przez to – dużej satys-

fakcji. Dziękuję Wam za to zaangażowanie i liczę na niesłabnące dalsze. 

Zapraszam do lektury. Zapraszam do współpracy. Dajmy szansę kolejnym niepełnosprawnym mieszkańcom wsi i małych 

miejscowości. Warto – my to już wiemy!
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W okresie od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r. w ra-

mach projektu objęto działaniami 59 osób (37 kobiet 

i 22 mężczyzn) zamieszkujących siedem gmin usytu-

owanych na obszarze sześciu województw:

e-Centrum w Kwilczu, Gmina Kwilcz 

(powiat międzychodzki, woj. wielkopolskie);

e-Centrum w Rogowie, Gmina Rogowo 

(powiat żniński, woj. kujawsko-pomorskie);

e-Centrum w Witowie, Gmina Sulejów 

(powiat piotrkowski, woj. łódzkie);

e-Centrum w Jastrzębi, Gmina Jastrzębia 

(powiat radomski, woj. mazowieckie);

e-Centrum w Kluczach, Gmina Stryszawa 

(powiat suski, woj. małopolskie);

e-Centrum w Kukowie, Gmina Klucze 

(powiat olkuski, woj. małopolskie) oraz

e-Centrum w Solcu, Gmina Biała 

(powiat prudnicki, woj. opolskie).

W każdym z e-Centrów przeprowadzono:

• minimum 114 godzin szkoleń informatycznych (m.in. z ob-

sługi MS Offi  ce, programu grafi cznego GIMP, Internetu i jego 

narzędzi oraz grafi cznej obróbki fotografi i), a także warsz-

tatów rękodzielniczych (w tym z dziedziny projektowania 

i tworzenia biżuterii, fl orystyki i bukieciarstwa oraz malar-

stwa i rzeźby w drewnie) – łącznie we wszystkich ośrodkach 

odbyło się 37 szkoleń obejmujących w sumie 858 godzin; 

• 65 godzin stacjonarnych oraz wyjazdowych warsztatów 

i treningów psychospołecznych (w tym dotyczących auto-

prezentacji, rozwoju osobistego, radzenia sobie ze stresem 

i asertywności) – łącznie 479 godzin, a także

• 20 godzin spotkań grup wsparcia, w których uczestniczy-

li psycholodzy oraz prawnicy specjalizujący się w obszarze 

praw osób niepełnosprawnych (łącznie 140 godzin).

W ramach działań projektowych Fundacja: 

• wykupiła 22 szkolenia specjalistyczne dla osób chcących 

podnieść swoje kwalifi kacje w wybranych dziedzinach 

(w tym m.in. kursy: prawa jazdy kat. B, języka angielskiego, 

tworzenia stron internetowych, profesjonalnego pracowni-

ka biurowego i stylizacji paznokci);

• sfi nansowała wyjazdy naukowe 39 uczestnikom projektu 

(m.in. do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie);

• sfi nansowała 329 godzin korepetycji z matematyki i języka 

angielskiego dla benefi cjentów posiadających status ucznia;

• ufundowała każdemu benefi cjentowi pomoce dydaktyczne 

wspierające proces usamodzielniania się (w tym m.in. lite-

raturę naukową, multimedia, drobny sprzęt komputerowy);

• zapewniła benefi cjentom projektu wsparcie ze strony trene-

rów samodzielności, doradców zawodowych oraz psycholo-

gów;

• wsparła powstanie stron internetowych każdego z sied-

miu e-Centrów;

• zorganizowała dla benefi cjentów projektu oraz ich opie-

kunów czterodniowy wyjazd integracyjno-szkoleniowy 

do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale;

• zwróciła benefi cjentom koszty dojazdu na szkolenia odby-

wające się w każdym z e-Centrów oraz

• wydała łącznie 163 zaświadczenia potwierdzające udział 

w kursach i szkoleniach odbywających się w e-Centrach 

(średnio na jedną osobę przypadło blisko 180 godzin szko-

leniowych).

Projekt realizowany jest w ramach Programu e-Centra. Pro-

jekt jest współfi nansowany przez Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pierwsza jego 

część realizowana była w okresie od 1 kwietnia 2010 r. 

do 31 marca 2011 r. Projekt będzie kontynuowany do 

31 marca 2013 r.

Dotychczasowe rezultaty projektu „e-Centra szansą 
na usamodzielnienie się niepełnosprawnych mieszkańców 
z terenów wiejskich”
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...najważniejsza jest
 możliwość wyjścia
naprzeciw
indywidualnym
potrzebom
uczestników, 
tak aby mogli oni
zmienić swoje 
życie na lepsze.

Celem projektu „e-Centra szansą na usamodzielnienie się nie-

pełnosprawnych mieszkańców z terenów wiejskich” jest  

zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych w wieku 

13 – 65 lat do zawodowej edukacji pozaformalnej oraz 

profesjonalnych usług szkoleniowych i warsztatów w za-

kresie nabywania oraz rozwijania kompetencji zawodo-

wych i społecznych. Ponadto projekt umożliwia osobom 

niepełnosprawnym uczest-

nictwo w środowiskowych

grupach wsparcia, określenie 

swoich umiejętności społecz-

nych oraz wyznaczenie opty-

malnego kierunku rozwoju 

psychospołecznego. Do jego 

realizacji wykorzystujemy za-

plecze i potencjał e-Centrów 

rozmieszczonych na terenie 

całego kraju. 

Projekt przewiduje możliwość uczestnictwa w specjalistycz-

nych szkoleniach, podzielonych tematycznie na nastę-

pujące moduły:

• informatyczny;

• rozwijanie umiejętności rękodzielniczych;

• aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych z wyko-

rzystaniem narzędzi dostępnych przez Internet;

• rozwijanie aktywności artystycznej przy wykorzystaniu 

nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyj-

nych;

• warsztaty psychoedukacyjne (w tym wielopoziomowy 

trening umiejętności interpersonalnych), a także

• pomoc przy tworzeniu środowiskowych grup wsparcia – 

w ramach tego zadania osoby z niepełnosprawnością, 

wspomagane przez doświadczonego psychologa-trene-

ra umiejętności społecznych, świadczą sobie różnego ro-

dzaju pomoc; pośrednio celem funkcjonowania takich 

grup jest informowanie lokalnej społeczności o proble-

mach osób niepełnosprawnych zamieszkujących dany 

region.

W naszym projekcie najważniejsza jest jednak możliwość 

wyjścia naprzeciw indywidualnym potrzebom uczest-

ników, tak aby mogli oni zmienić swoje życie na lepsze. 

Przedstawiamy historie kilku takich osób.

Przygoda z komputerem – Marek Justyna z e-Centrum w Witowie, woj. łódzkie

Mieszkam we wsi Kałek, gdzie mam gospodarstwo rolne, 

w którym pracuję od czterdziestu lat. Ukończyłem 

szkołę średnią o profi lu rolniczym. Mam 56 lat i III 

grupę inwalidzką. Od lat cierpię na schorzenia kardio-

logiczne (wysokie nadciśnienie) oraz neurologiczne. 

Projekt był szansą na przekwalifi kowanie się osób pra-

cujących w rolnictwie i podjęcie przez nie innych form 

zatrudnienia, a więc dla takich ludzi, jak ja. Do tej pory 

na naszym terenie nie organizowano takich kursów, 

a uważam je za bardzo przydatne. Przed zajęciami 

informatycznymi nie wiedziałem, do czego służy kom-

puter, a teraz potrafi ę z niego korzystać i np. napisać 

tekst. Wprawdzie trudno było się przełamać na pierw-

szych zajęciach, ale później czułem się już tylko lepiej. 

Bardzo podobało mi się korzystanie z Internetu, np. 

słuchanie radia, i wyszukiwanie informacji w Google. 

Na pewno wykorzystam to przy poszukiwaniu pracy. 

Ze środków własnych zakupiłem używany komputer 

i w niedługo będę miał Internet (syn obiecał mi w tym 

pomóc). Komputer kupiłem w celu przygotowania do 

zajęć i mam nadzieję, że pomoże mi w życiu. Postano-

wiłem również dalej samodzielnie kształcić się w dzie-

dzinie informatyki.

Osobiste historie są najważniejsze
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Od dwóch lat mieszkam w Kwilczu, przyjechałem tu ze Ślą-

ska. Wcześniej byłem osobą towarzyską i czynną zawo-

dowo. Zgłosiłem się do projektu, bo chciałem poznać 

nowych ludzi i nowe rzeczy. Zaspokoiłem te potrzeby, 

a niektórymi tematami, które były poruszane na zaję-

ciach, zajmowałem się po raz pierwszy. Wiele z tych in-

formacji pomaga mi w funkcjonowaniu na co dzień.

W zakresie obsługi komputera byłem samoukiem, mia-

łem swoje nawyki, a tutaj poznałem nowe możliwości. 

Z kolei pani psycholog potrafi ła pokazać, że można wró-

cić do domu inną uliczką, że są różne opcje i wybory. 

Te zajęcia najbardziej mi odpowiadały, bo mieliśmy 

możliwość dialogu. Pozostałe warsztaty polegały raczej 

na pracy indywidualnej. Na treningach psychoeduka-

cyjnych mieliśmy możliwość otwarcia się – duża w tym 

zasługa psychologa. Bardzo ważna była dla mnie gru-

pa wsparcia, w ramach której każdy miał przysłowio-

we pięć minut dla siebie i możliwość mówienia o swo-

ich własnych doświadczeniach (a nie tak książkowo). 

Towarzyszyło mi poczucie, że owszem, czuję się niepeł-

nosprawny, ale tutaj jestem sprawny. Mam te piętnaście 

minut dla siebie.

Każdy ma swoje pięć minut – Ireneusz Pychyński z e-Centrum w Kwilczu, woj. wielkopolskie

Kosmetyka to moja pasja – Danuta Wekwert-Śmigielska z e-Centrum w Rogowie, 
woj. kujawsko-pomorskie

Zależało mi na wyjściu do ludzi, aby nie zamknąć się w sobie. 

Bariery życiowe dla osób z niepełnosprawnością są bar-

dzo trudne do pokonania. Zajęcia w ramach projektu 

oraz wiedza przekazana przez psychologa dały mi wię-

cej odwagi w życiu, tym samym siły, zwiększyły umie-

jętności, które staram się wykorzystywać na co dzień.

W projekcie biorą udział ludzie, którzy mają różne schorze-

nia oraz wspaniali fachowcy, którzy przekazują nam swo-

ją wiedzę. Mogę śmiało powiedzieć, że czujemy się doce-

niani, i dlatego jeste-

śmy zadowoleni i peł-

ni optymizmu na przy-

szłość. Cały projekt był 

bardzo ciekawy, wie-

dza z każdej dziedziny 

jest użyteczna. Jestem 

szczególnie zadowolo-

na z możliwości speł-

nienia swojego marze-

nia – ukończenia kursu 

„Stylizacja paznokci”. 

Polecam wszystkim takie projekty, gdyż są szansą na 

lepszą przyszłość. Atmosfera między członkami 

naszej grupy była przyjazna. Byliśmy pochłonięci 

uzyskaniem jak największej ilości informacji. Bra-

liśmy udział w każdym zadaniu z wielkim zaanga-

żowaniem, często zapominając o przerwach. Do-

dam na zakończenie, że takie projekty są ogromną 

szansą dla ludzi, którzy ze względu na swoją nie-

pełnosprawność muszą pokonać ogromne życio-

we bariery, aby nie zostać odrzuconym przez spo-

łeczeństwo.Bariery życiowe dla osób
z niepełnosprawnością
są bardzo trudne 
do pokonania. Zajęcia 
w ramach projektu oraz
wiedza przekazana 
przez psychologa, dały mi
więcej odwagi w życiu, 
tym samym siły,
zwiększyły umiejętności, 
które staram się
wykorzystywać na co dzień.
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Moje życie nabrało barw – Paulina Wojciechowska z e-Centrum w Rogowie, 
woj. kujawsko-pomorskie

Wspólnie z mężem Piotrem uczęszczaliśmy na warsztaty 

w ramach projektu zorganizowanego przez Fundację 

Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym 

Ruchowo. Zajęcia odbywały się w e-Centrum znajdują-

cym się niedaleko naszego miejsca zamieszkania.

W ramach projektu mieliśmy warsztaty z panią psycholog 

Anną Kopyść, która przedstawiała nam interesujące za-

gadnienia z dziedziny psychologii. Oprócz tego mieli-

śmy szkolenie z wykładowcą informatyki, który nauczył 

nas podstawowej obsługi programów z pakietu Microsoft  

Offi  ce 2007 (tj. Word, Excel, Publisher), przybliżył nam 

możliwości korzystania z zasobów Internetu oraz używa-

nia komunikatorów internetowych Skype i Gadu-Gadu.

Razem z niektórymi uczestniczkami projektu uczęszczały-

śmy także na kurs fl orystyki prowadzony przez panią 

Agnieszkę Mencel. Na tych zajęciach nauczyłyśmy się 

tworzyć rożne prace z kwiatów sztucznych i żywych. 

Przekonałyśmy się, że do stworzenia ładnej dekoracji na 

stół, np. stroika, można użyć praktycznie wszystkiego, 

a ogranicza nas w naszej pracy tylko nasza wyobraźnia.

Dzięki zajęciom i uczestnictwu w projekcie poznałam wie-

le ciekawych osób zarówno z naszej miejscowości, jak 

i z sąsiednich. Ponieważ mieszkam w Rogowie od nie-

dawna, pomogło mi to w przełamaniu bariery nieśmia-

łości i większym otwarciu się na innych ludzi.

W ramach projektu byliśmy również na wycieczce w Cen-

trum Nauki Kopernik w Warszawie. Podziwialiśmy tam 

wystawę przybliżającą w sposób zrozumiały dla wszyst-

kich wiedzę m.in. z biologii, medycyny, chemii i fi zyki.

Dzięki projektowi udało się także spełnić jedno z moich 

marzeń – ukończyć kurs na prawo jazdy. Jest to bar-

dzo ważne dla naszej rodziny, ponieważ pozwoli mi 

to na większą samodzielność i ułatwi rehabilitację na-

szego synka Pawełka, który, tak jak my z mężem, jest 

niepełnosprawny – posiada orzeczoną pierwszą grupę 

inwalidzką. Do tej pory, aby zorganizować wyjazd do 

lekarza specjalisty albo na badania kontrolne w szpita-

lu mąż musiał zwalniać się z pracy lub brać urlop. Teraz 

nasze życie stanie się prostsze, a i mąż będzie bardziej 

dyspozycyjny w pracy.

W imieniu naszej rodziny bardzo dziękuję za zorganizowanie 

zajęć dydaktycznych oraz umożliwienie realizacji kursu 

marzeń.

Komputer rozjaśnia mi świat – Piotr Zawora z e-Centrum w Kukowie, woj. małopolskie

Mimo niepełnosprawności czterokończynowej jestem bar-

dzo otwarty na świat. Ciągłe doskonalenie w e-Centrum 

w Kukowie w dzie-

dzinie obsługi kom-

putera i wykorzy-

stania programów 

komputerowych 

pozwoliło mi na 

podjęcie pracy za-

wodowej w fi rmie 

Makrotech SA. Je-

stem optymistą – 

wiem, że siła i zdolność rozwoju tkwią w moim umy-

śle. Zdaję sobie sprawę, że nie mogę pracować fi zycz-

nie więc wykorzystuję każdą możliwość dokształcenia 

i podnoszenia kwalifi kacji jaką daje e-learning. Szko-

lenie zewnętrzne, w którym uczestniczyłem, pomogło 

mi poszerzyć umiejętność projektowania stron interne-

towych. Komputer oraz wiedza dotycząca jego obsługi 

oprócz pracy dały mi „miejsce w Sieci”– przysporzyły 

przyjaciół oraz umożliwiły kontakt z instytucjami wspie-

rającymi. Tak ważne jest, by nie zamknąć się samemu 

w swojej niepełnosprawności!
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Trenerzy samodzielności mają co robić

Widzę same korzystne zmiany w psychice benefi cjentów biorących udział w projekcie. Wspólna nauka 

i przebywanie w grupie uczestników dających sobie wzajemne wsparcie buduje pewność siebie u jedno-

stek, które wcześniej były psychicznie słabe. U wielu osób widać „wyklarowanie” własnego zdania na róż-

ne tematy i wzrost zainteresowania zagadnieniami wcześniej obcymi lub uznawanymi za nieosiągalne 

z punktu widzenia niepełnosprawnego. Pokonywane są zatem poważne bariery psychiczne i fi zyczne. 

Dlatego warto wdrażać podobne projekty w przyszłości. Osoby niepełnosprawne mieszkające na tere-

nach wiejskich, chcące realizować się zawodowo, napotykają na swojej drodze liczne bariery wynikające 

zarówno z ich słabszego zdrowia, jak i pochodzenia społecznego związanego z miejscem zamieszkania 

oddalonym od silnych rynków pracy. Jeśli dodać do tego postawy dalekie od asertywności, to mamy ob-

raz przeciętnego benefi cjenta projektu na jego starcie. 

Trzeba jednak zaznaczyć, że już na początku, czyli w czasie rekrutacji, spotkało mnie miłe zaskoczenie: 

zainteresowanie działaniami e-Centrum jest duże także wśród niepełnosprawnych. Można powiedzieć, 

że choć postawy rezygnacji i braku wiary w sukces dominują, to jednak ukryte są w ludziach nadzieje, 

że „może jednak warto coś zrobić”. Wydaje się bardzo ważne, że dobry przykład jest w stanie wywołać 

eksplozję oczekiwań i wiary w sukces. 

Jestem przekonana, że realizacja projektu wpłynie bardzo pozytywnie na rozwój e-Centrum i postrzeganie 

tego miejsca przez lokalną społeczność, w tym również przez osoby niepełnosprawne. Już dziś obserwuje 

się promowanie e-Centrum w lokalnym środowisku przez samych uczestników zajęć w naszym ośrodku. 

Moim zdaniem projekty tego typu winny być tworzone stale, aby mogły zostać objęte działaniami 

e-Centrum inne grupy, które są zagrożone wykluczeniem społecznym, jak również wykluczeniem zawodo-

wym. Mam tu na myśli osoby dotknięte ubóstwem, długotrwale lub nawet chronicznie bezrobotne, bez 

jakichkolwiek przydatnych kwalifi kacji zawodowych, mieszkające w miejscach o szczególnie utrudnionej 

komunikacji ze światem, byłych pracowników PGR-ów i ich rodziny, bo w tym środowisku mamy do czy-

nienia ze specyfi cznymi czynnikami ograniczającymi mobilność zawodową. Według mnie warto zadbać 

o różnorodność uczestników, gdyż problemy poszczególnych osób są poznawane przez innych, a to po-

maga w integracji społecznej.

Trenerzy samodzielności to osoby, które pracują na terenie 

gminy. Odpowiadają za rekrutację benefi cjentów oraz 

zajmują się koordynacją szkoleń, tzn. przygotowują salę 

w e-Centrum, w której odbywają się zajęcia, oraz współ-

pracują z psychologami, szkoleniowcami i kadrą zarzą-

dzającą. Do ich obowiązków należy także dokumenta-

cja fotografi czna projektu i administracja strony inter-

netowej danego e-Centrum. Głównym jednak zadaniem 

każdego z trenerów jest wspieranie i motywowanie wła-

snej grupy w dążeniu do większej samodzielności zawo-

dowej i społecznej.

Renata Marosz, e-Centrum w Rogowie  

O pracy trenera samodzielności w projekcie „e-Centra szan-

są na usamodzielnienie się niepełnosprawnych miesz-

kańców z terenów wiejskich” opowiada Renata Ma-

rosz z Rogowa – licencjonowany doradca zawodowy, 

dla której zawód jest pasją realizowaną w rogowskim 

e-Centrum, ale nie tylko:
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Niewielkie doświadczenie nie jest przeszkodą w pełnie-

niu funkcji trenera samodzielności. Dla jednej z tre-

nerek, pani Barbary Ernst (e-Centrum w Solcu, woj. 

opolskie), świadomość tego była bardzo mobilizują-

ca, a praca, choć momentami trudna, okazała się bar-

dzo satysfakcjonująca.

Praca przy realizacji projektu, której poświęciłam wiele czasu, dała mi dużo zadowolenia. Muszę 

powiedzieć, że wieś oferuje niewiele możliwości osobom zdrowym, a niepełnosprawnym – jeszcze 

mniej. Bardzo pozytywnie odbieram podejście uczestników do problemów, jakie napotykają: nie 

poddają się nawet jeśli im coś nie wyjdzie i starają się walczyć o swoje. Jestem pełna podziwu dla 

osób, które mają w sobie tyle samozaparcia, tyle chęci, że nawet zdrowa osoba może pozazdrościć 

takiej wytrwałości. Uważam, że ich dążenie do celu może posłużyć jako przykład innym niepełno-

sprawnym (jak i w pełni sprawnym) osobom.

Jestem wdzięczna za możliwość pracy z osobami niepełnosprawnymi. Nie zawsze jest ona łatwa, 

jednak daje ogromną satysfakcję. Jako osoba zdrowa mogę powiedzieć, że praca z tymi osobami 

jest i była dla mnie wspaniałą możliwością zastanowienia się nad własnymi niedoskonałościami. 

Uczestnicy za każdym razem uczyli mnie, że trzeba walczyć, że warto walczyć, a przede wszyst-

kim – nie poddawać się. Poczucie humoru wielu osób dodawało nam wszystkim sił i optymizmu.

O naszych uczestnikach (i trenerach) mogę powiedzieć, że staliśmy się dla siebie bliskimi osoba-

mi. Jesteśmy nie tylko uczestnikami czy pracownikami projektu, ale partnerami. Jesteśmy dla 

siebie ważni i chcemy wspólnie dzielić się znaczącymi wydarzeniami ze swojego życia, co świadczy 

o tym, że nasza solecka grupa bardzo się ze sobą zżyła. Mam pewność, że kiedy przyjdzie ostatni 

dzień, który spędzimy wspólnie na warsztatach, będzie nam smutno, że to już koniec. Będzie to jed-

nak tylko zakończenie projektu, bo naszych znajomości na pewno nie! Nadal będziemy w kontakcie 

i będziemy starać się sobie pomagać.

Jesteśmy nie tylko
uczestnikami czy 
pracownikami 
projektu, ale partnerami.
Jesteśmy dla siebie
ważni i chcemy wspólnie
dzielić się znaczącymi 
wydarzeniami ze
swojego życia, 
co świadczy o tym, 
że nasza solecka 
grupa bardzo się
ze sobą zżyła.

Warsztaty w e-Centrum Rogowo

Barbara Ernst, e-Centrum w Solcu  
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Wtóruje jej Irena Targosz, trener samodzielności z e-Centrum 

w Kukowie. Pani Irena jest doświadczoną, emerytowa-

ną nauczycielką, byłą dyrektor Zespołu Szkół. W pracy 

zawodowej realizowała różnorodne projekty edukacyj-

ne. Kontakt z osobami niepełnosprawnymi miała od za-

wsze, ponieważ jej córka jest niepełnosprawna.

Uważam, że uczestnictwo w projekcie wpłynęło na poszczególne osoby i na całą grupę w sposób wy-

jątkowy. Integracja, wspólne zadania, udział w szkoleniach, imprezach, spędzanie razem czasu czy też 

sprawdzanie swoich możliwości w trakcie zajęć warsztatowych nauczyło uczestników nie tylko umiejęt-

ności praktycznych, ale także asertywności, kreatywności, komunikacji międzyludzkiej, pogłębiło wie-

dzę, pozwoliło na uwierzenie w swoje możliwości i umiejętności, otwarcie na świat. Uczestnicy pokazali 

swój ogromny potencjał. Na przykład jeden z nich, Robert Zając, przyznał, że udział w projekcie pozwo-

lił mu na doskonalenie swoich umiejętności rysowania oraz sprawdzenie się w innych dziedzinach. Roz-

winął swoje zdolności i poznał nowe techniki malarskie. Zyskał nie tylko wiedzę praktyczną o tworzeniu 

rysunku i stosowanych technikach, ale także przygotowanie teoretyczne z historii sztuki. Aparat fotogra-

fi czny, który otrzymał, pozwolił mu dokumentować prace i stworzyć galerię.

Według mnie dobrodziejstwem są e-Centra oferujące możliwość bezpłatnego podnoszenia bądź uzy-

skania kwalifi kacji zawodowych. E-learning to dla osób niepełnosprawnych zielone światło edukacji, 

godne kontynuacji i propagowania. Ważne, by informacja o e-learningu docierała do wszystkich zain-

teresowanych. W tym celu należy wykorzystać różnorodne środki promocji. My wykorzystujemy stronę 

internetową: www.centrum.kukow.pl, prasę lokalną, plakaty, zamieszczamy ogłoszenia w instytucjach 

lokalnych oraz na stronach internetowych urzędów.

Od lewej: Agata Kłapyta – Kierownik Warsztatu  Terapii Zajęciowej, 
Irena Targosz – opiekun Centrum Kształcena na Odległość / Trener samodzielności 
oraz Danuta Kostyra – Księgowa WTZ

Według mnie
dobrodziejstwem są
e-Centra oferujące
możliwość bezpłatnego
podnoszenia bądź
uzyskania kwali ikacji
zawodowych. 
E-learning to dla osób 
niepełnosprawnych 
zielone światło edukacji, 
godne kontynuacji 
i propagowania.

Irena Targosz, e-Centrum w Kukowie  



Pani Irena Ledzińska, trenerka informatyki w projekcie 

w gminie Klucze (woj. małopolskie) jest emeryto-

waną nauczycielką. Czas lubi spędzać przy kompu-

terze lub opiekując się wnukiem.

Moim zdaniem możliwości nabycia bądź uzupełnienia wykształcenia przez niepełnosprawnych 

mieszkańców wsi są ograniczone. Chodzi nie tylko o istniejące szkoły czy dojazd, ale również o ka-

drę szkoleniowców. Niepełnosprawne osoby potrzebują więcej ćwiczeń i indywidualnego podej-

ścia, ponieważ cierpią na różne rodzaje schorzeń. Bardzo wskazany byłby indywidualny trening 

uczenia się, ponieważ bardzo szybko zniechęcają się do nauki, jeśli nie osiągają natychmiastowych 

rezultatów lub mają wrażenie, że zdobyte wiadomości nie są im potrzebne.

Z moich obserwacji wynika, że poziom samodzielności osób niepełnosprawnych na wsi jest niski. 

Źródłem takiej sytuacji może być obawa przed utratą renty, brak wsparcia od osób bliskich bądź 

obawa przed porażką w rozmowach z pracodawcą. Dzięki szkoleniom informatycznym benefi -

cjenci projektu dostrzegli swój potencjał zdobywania wiedzy i samodzielnego poszukiwania pra-

cy. Uważam, że umiejętności IT nabyte przez uczestników projektu podczas zajęć w e-Centrum 

podniosły ich kwalifi kacje dotyczące wykorzystania edytora tekstów oraz Internetu, jak również 

w znacznym stopniu zwiększyły ich szanse na znalezienie pracy.

Lokalni trenerzy to specjaliści

Uważam, że
umiejętności IT
nabyte przez 
uczestników projektu
podczas zajęć
w e-Centrum
podniosły kwali ikacje
słuchaczy dotyczące
wykorzystania
edytora tekstów
oraz Internetu, jak
również w znacznym
stopniu zwiększyły
ich szanse na
znalezienie pracy.

Irena Ledzińska, e-Centrum w Kluczach
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Bez wolontariusza ani rusz

Każde e-Centrum w realizacji zadań wspierają wolontariu-

sze – osoby z lokalnej społeczności. Współorganizują 

zajęcia w Centrum, pomagają osobom niepełnospraw-

nym w pokonywaniu barier architektonicznych, pełnią 

rolę opiekunów podczas wyjazdów poza ośrodek, a zda-

rza się również, że udzielają pomocy w komunikowaniu 

się, gdy uczestnik projektu jest osobą z niepełnospraw-

nością słuchu.

Taką rolę pełniła pani Elżbieta Nowak, wolontariuszka 

z e-Centrum w Rogowie (woj. kujawsko-pomorskie). 

Pomagała niesłyszącej Angelice w porozumiewaniu się 

z grupą w sytuacji, gdy zabrakło znającej język migowy 

siostry uczestniczki projektu. Elżbieta zapisywała jej na 

kartkach niezrozumiałe kwestie wypowiadane przez tre-

nera, a przy okazji sama uczyła się porozumiewać z An-

geliką w jej języku.

Bez pani Eli nie byłoby także zawsze gorącej kawy i herbaty, 

która rozgrzewała benefi cjentów w zimowe dni. Wolon-

tariuszka, która na co dzień interesuje się psychologią, 

literaturą, muzyką i turystyką, tak mówi o swojej pracy:

Elżbieta Nowak, e-Centrum w Rogowie

Jest to mój pierwszy wolontariat, i czuję się w nim wspaniale. Pomógł mi rozwinąć nowe cechy mo-

jej osobowości. W tej chwili jestem osobą bezrobotną, co jest przeszkodą w podnoszeniu mojego

wykształcenia. Brak środków fi nansowych uniemożliwia mi naukę na studiach, dlatego doceniam 

rolę e-Centrum. Bardzo lubię kursy e-learningowe oraz kontakty z ludźmi. Myślę, że możliwość 

nauki i dokształcania się na wsi jest ogromną szansą dla lokalnych, małych społeczności, niwelującą 

bariery w dostępie do podnoszenia własnych kompetencji zawodowych.

Praca wolontariusza jest dla mnie dużym wyzwaniem i na pewno w dużym stopniu pozwala mi 

na poznanie i ocenienie swoich możliwości w zakresie współpracy z osobami niepełnosprawnymi. 

Uczestnicy projektu w naszym centrum stanowią zgrany zespół, wzajemnie się wspierają, starają 

się sobie pomagać zarówno w trudach pozyskiwania wiedzy, jak i innych okolicznościach towa-

rzyszących codziennemu życiu osób niepełnosprawnych. Nasze Centrum uważam za wyjątkowe 

z uwagi na jego dogodne godziny otwarcia oraz wsparcie doradcy zawodowego, gotowego nieść 

pomoc w problemach zawodowych i edukacyjnych. Pani Renata Marosz (doradca) emanuje dużą 

siłą, radością i ciepłem.
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W projekcie pracują także psycholodzy: Magdalena Rogacz 

z opolskiego oddziału Fundacji Pomocy Matematykom 

i Informatykom Niesprawnym Ruchowo oraz Anna 

Kopyść z warszawskiej centrali organizacji. Obie uważają, 

że projekt dał im nie tylko szansę rozwoju zawodowego, 

a benefi cjentom realną pomoc psychologiczną, ale rów-

nież spowodował, że „od kuchni” poznały problem nie-

pełnosprawności i warunki życia w małych społeczno-

ściach. Oferta prowadzonych przez nie zajęć psychoedu-

kacyjnych obejmuje warsztaty z zakresu radzenia sobie ze 

stresem, trening asertywności oraz zajęcia z szeroko poję-

tego rozwoju osobistego.

Psycholodzy na wiejskich szlakach

Dla wielu benefi cjentów wyjazd na zajęcia do e-Centrum stwarza jedyną możli-

wość wyjścia z domu. Zajęcia psychoedukacyjne, które prowadzimy, idealnie łą-

czą naukę z przyjemnością (dla grupy jest to okazja do spędzania czasu w miłym 

towarzystwie). Nawet w trakcie ostrej zimy, gdy dojazd do e-Centrum był bar-

dzo utrudniony, benefi cjenci zawsze byli obecni, walczyli z zasypanymi droga-

mi i metrowymi zaspami. Uczestnicy stają się dla siebie bliskimi ludźmi, którzy 

utrzymują kontakt nie tylko podczas zajęć projektowych – również poza nimi 

spotykają się, wspierają wzajemnie i pomagają sobie. 

Sześć miesięcy pracy warsztatowej z benefi cjentami było dla mnie niesamowitym 

doświadczeniem. Zajmowałam się czterema zupełnie różnymi grupami. Teoretycz-

nie problemy podobne, ale jednak inne. Odmienni ludzie, zupełnie różne wsie, spo-

łeczny mikroklimat tak inny od Warszawy, gdzie do tej pory pracowałam. Bardzo 

zżyłam się ze swoimi grupami, wiem, że oni ze sobą również. Miałam możliwość ob-

serwowania, jak tworzą się relacje i przyjaźnie, jak otwierają się do tej pory zamknię-

te osoby, a e-Centrum staje się lubianym miejscem spotkań. Zdarzało mi się jechać 

400 km w mróz, śnieg i wiatr, marząc o ciepłej kołdrze i świętym spokoju, ale kiedy 

docierałam na miejsce i widziałam, jak wszyscy na te zajęcia czekają, wcześniejsze 

niedogodności stawały się nieistotne.

Ważne jest także to, że na wsiach są osoby, które nigdy wcześniej nie miały okazji zetknąć się 

z psychologiem. Każdy benefi cjent wymagał innego typu opieki, każdy potrzebował uwagi i pomocy. 

Mogłyśmy udowodnić, że „nie gryziemy”, a także pokazać, iż nasza praca nie tyle polega na trzymaniu za 

rączkę i pocieszaniu, ale – poprzez dzielenie się naszą wiedzą i doświadczeniami – na motywowaniu do 

działania.  

Magdalena Rogacz, psycholog  

Anna Kopyść, psycholog  
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Realizacja projektu w każdym z e-Centrów wymaga porozu-

mienia o współpracy między Fundacją a gminą, na tere-

nie której znajduje się taka placówka. Udostępnienie za-

plecza technicznego na potrzeby prowadzonych szkoleń 

i warsztatów pozwala Fundacji objąć wsparciem niepełno-

sprawnych mieszkańców danego terenu, zatrudnić opie-

kuna benefi cjentów – trenera samodzielności, zapewnić 

kadrę profesjonalnych trenerów i materiały dydaktyczne, 

a także zorganizować wyjazdy szkoleniowe poza gminny 

ośrodek. Współpraca ze strony gminy nie wymaga do-

datkowych nakładów fi nansowych, jest natomiast szansą 

na wykorzystanie i rozwój potencjału e-Centrum.

W niewielkiej gminie Biała działa prężnie e-Centrum w Solcu. Odbywają się tam warszta-

ty plastyczne oraz zajęcia z informatyki. Zapytaliśmy burmistrza gminy, pana Arnol-

da Hinderę, o zdanie na temat sytuacji niepełnosprawnych w niewielkich miejscowo-

ściach oraz przemyślania na temat realizowanego przez Fundację projektu.

Jakie możliwości samorealizacji, kształcenia czy też dokształcania się i rozwoju 

zawodowego mają pana zdaniem osoby niepełnosprawne z obszarów wiejskich, 

z terenu gminy?

To dość trudne pytanie. Działania państwa na rzecz niepełnosprawnych są szeroko 

zakrojone (…), ale my przede wszystkim musimy dać osobom niepełnosprawnym 

poczucie bezpieczeństwa i równości. Musimy starać się o to, aby miały taki sam do-

stęp do kształcenia i rozwoju zawodowego jak osoby pełnosprawne. Na pewno na 

terenach wiejskich niepełnosprawnym jest trudniej w realizować swoje plany, a ich 

możliwości rozwoju są ograniczone. I tutaj pojawiają się e-Centra, które mają na celu 

pomoc osobom niepełnosprawnym. Ośrodek jest wielkim plusem dla całej gminy, ale 

musimy trzymać rękę na pulsie.

Jak pan ocenia efekty projektu? Czy potrzebne są działania tego typu?

Oczywiście! Takie projekty są bardzo ważne, powinny być realizowane i, w miarę naszych możliwości, będziemy je wspie-

rać. Jesteśmy bardzo dumni, że jako jedna z siedmiu gmin w Polsce 

otrzymaliśmy taką szansę. Z rozmów z pracownikami i moją zastęp-

czynią, Marią Tomalą, która miała możliwość poznania uczestników 

projektu (i członków rodzin niektórych osób) na spotkaniu opłatko-

wym, wiem, że projekt jest bardzo udany. Benefi cjenci są bardzo za-

dowoleni i wdzięczni. Wiem również, że wielu uczestników chciałoby, 

aby było więcej takich inicjatyw na terenie naszej gminy. Godne po-

dziwu jest ich samozaparcie i dyscyplina. Wiem, że atmosfera na za-

jęciach w e-Centrum jest bardzo ciepła i że zarówno uczestnicy mię-

dzy sobą, jak i osoby zaangażowane w realizację tego projektu w Solcu 

bardzo się zżyli. Dzielą się oni swoimi sukcesami i porażkami, wspie-

rają się nawzajem, a to mówi samo za siebie.

Zdaniem urzędnika

przede wszystkim 
musimy dać osobom
niepełnosprawnym
poczucie bezpieczeństwa
i równości (...) starać się
o to, aby miały taki sam
dostęp do kształcenia
i rozwoju zawodowego
jak osoby pełnosprawne

Zajęcia informatyczne w Solcu

Arnold Hindera, Burmistrz Gminy Biała  
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W dniach 22 - 25 marca 2011 r. w Spale odbyło się spotkanie 

szkoleniowo-integracyjne, w którym uczestniczyło 27 be-

nefi cjentów, ich opiekunowie oraz osoby zaangażowane w 

realizację projektu. Była to dla nich wszystkich doskona-

ła okazja do lepszego poznania się, nabycia nowych umie-

jętności psychospołecznych przy wsparciu profesjonalnej 

kadry trenerskiej, a także możliwość wymiany doświad-

czeń. Organizatorzy postarali się, aby wytypowany ośro-

dek był przystosowany do potrzeb osób niepełnospraw-

nych, posiadał profesjonalne zaplecze szkoleniowe, a tak-

że atrakcyjne warunki do rekreacji, rehabilitacji i wypo-

czynku.

Na wyjazd do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale 

(woj. łódzkie) z niecierpliwością czekali wszyscy: zarów-

no benefi cjenci, jak i kadra trenerska projektu. Była to bo-

wiem pierwsza okazja do wspólnego spotkania uczestni-

ków projektu z gmin z różnych regionów Polski, do tego 

w fantastycznym otoczeniu komfortowego i profesjonal-

nego ośrodka. Dla wielu była to pierwsza tak daleka wy-

prawa i pierwszy w życiu pobyt w hotelu.

Choć program był bardzo napięty, każdy uczestnik miał szan-

sę skorzystać z wielu ciekawych propozycji. Organizato-

rzy zadbali o przyjazną atmosferę sprzyjającą lepszemu 

poznaniu się, czemu służyły wspólne posiłki, zwiedza-

nie ośrodka wraz z otaczającym go Parkiem Pokoleń Mi-

strzów Sportu, wieczorne gry, zabawy czy oglądanie zdjęć 

wraz z kadrą trenerską i kierownictwem.

Główną część programu stanowiły specjalnie zaprojektowane 

i wiekowo dopasowane warsztaty psychoedukacyjne pro-

wadzone przez doświadczony zespół trenerek złożony 

z psychologów oraz doradców zawodowych. Zajęcia 

objęły łącznie, bagatela, 24 godziny! Benefi cjenci zosta-

li podzieleni na dwie grupy, umownie nazwane „mło-

dzieżową” i „dorosłą”. Dzięki tym warsztatom uczestni-

cy mogli jeszcze lepiej się poznać, porozmawiać o wspól-

Jak olimpijczycy

Warsztaty psychoedukacyjne w Spale

Relaks w grocie solnej

Wspólna biesiada przy grillu
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nych celach i marzeniach, a potem – już zintegrowani 

– brać udział w pozostałych formach aktywności. W ra-

mach szkoleń psychoedukacyjnych benefi cjenci rozwija-

li przede wszystkim swoje umiejętności społeczne: aser-

tywność, autoprezentację, kreatywność oraz efektywną 

komunikację. Dużym powodzeniem cieszyły się zajęcia, 

podczas których starsza grupa mogła przećwiczyć zacho-

wanie podczas rozmowy kwalifi kacyjnej. Ponieważ wielu 

uczestników projektu stara się o pracę, cenna okazała się 

możliwość szczegółowego omówienia ważnych aspektów 

takiej rozmowy. Dodatkowy trening w profesjonalnym 

otoczeniu biurowym i sposobność odegrania rozmowy 

kwalifi kacyjnej z pewnością ułatwi w przyszłości wielu 

osobom opanować stres i doda pewności siebie podczas 

spotkania rekrutacyjnego.

Oprócz zajęć szkoleniowych organizatorzy postarali się rów-

nież o inne atrakcje. Zmęczeni warsztatami (z niestru-

dzonymi trenerkami) uczestnicy projektu z przyjem-

nością relaksowali się w komnacie solnej, gdzie pod-

czas seansu, leżąc na leżakach, chłonęli przy dźwiękach 

natury lecznicze powietrze i rozmyślali o samych mi-

łych rzeczach. Chętni mogli także popływać w ogrom-

nym olimpijskim basenie i poczuć się jak prawdzi-

wi sportowcy, którzy przyjechali tutaj ćwiczyć przed 

olimpiadą. Na pozostałe osoby z zacięciem sportowym 

(i możliwościami fi zycznymi) czekała wydzielona część 

sportowa ze stołami do tenisa stołowego oraz boisko 

do piłki nożnej. Szczególnym powodzeniem cieszyły 

się masaże (uczestnicy losowali ich formę): można było 

zapisać się na masaż mechaniczny albo relaksacyjny 

(tradycyjny). Niezależnie od tego, jakie komu dopisa-

ło szczęście, i tak wszyscy wychodzili z zabiegów z roz-

anieloną miną. Na wszystkich zaś czekała pyszna hote-

lowa kuchnia oraz, w ostatnim dniu pobytu, pożegnal-

ne spotkanie przy ognisku i grillu.

Chyba żadna część projektu nie obfi towała w tyle atrakcji 

co pobyt w Spale. Czas spędzony w Ośrodku Przygoto-

wań Olimpijskich okazał się dla benefi cjentów wspa-

niałą szansą nie tylko na wzbogacenie umiejętności 

społecznych, integrację z innymi uczestnikami czy po-

znanie naszej fundacyjnej załogi, ale był też okazją do 

spędzenia fantastycznych czterech dni z dala od domu, 

w nowym środowisku, w przyjaznych warunkach i mi-

łym towarzystwie. Jakby na to nie patrzeć – kilkudnio-

wy trening w Spale dodał wielu osobom energii, zapału 

i wiary we własne siły.

Integracja przy ognisku

Zajęcia sportowe w Spale

Benefi cjenci oceniają projekt
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Wszystkie działania realizowane w ramach projektu 

„e-Centra szansą na usamodzielnienie się niepełno-

sprawnych mieszkańców z terenów wiejskich” skupia-

ją się wokół wybranych przez nas punktów publiczne-

go dostępu do Internetu. Dzięki tym pracowniom kom-

puterowym oferującym darmowy dostęp do sieci inter-

netowej można było uczyć benefi cjentów korzystania 

z komputera, zorganizować różnorodne szkolenia 

z użyciem technologii komputerowych, a także poka-

zać, jak używać technologii ICT do przełamywania ba-

rier w aktywizacji społecznej. E-Centra służyły też jako 

sale podczas zajęć niezwiązanych bezpośrednio z kom-

puterem, np. warsztatów rękodzieła, treningów umie-

jętności społecznych czy też spotkań środowiskowych 

grup wsparcia. W ten sposób pełniły one rolę centów lo-

kalnej aktywności i integracji społecznej. 

Każde e-Centrum może być miejscem, gdzie osoby z grup 

defaworyzowanych otrzymają odpowiednie wspar-

cie, dzięki któremu będą mogły bardziej samodzielnie 

żyć, pracować i rozwijać swoje zainteresowania, przeła-

mując bariery, które stawia przed nimi rzeczywistość. 

W ramach projektu „e-Centra szansą na usamodziel-

nienie się niepełnosprawnych mieszkańców z terenów 

wiejskich” tworzymy standardy usług i model ich za-

stosowania w społeczności lokalnej, a także poddajemy 

go pilotażowemu wdrożeniu. Dzięki ewaluacji i dalsze-

mu doskonaleniu chcemy stworzyć model wspar-

cia, który będzie można stosować we wszystkich 

e-Centrach, a następnie upowszechnić go wśród 

innych organizacji i instytucji.

Wyobraźmy sobie, że takich centrów w Polsce jest 

ponad 5 tysięcy, a ich sieć gęsto oplata całą Pol-

skę… Potencjalnie dają one możliwość docie-

rania z różnorodną ofertą edukacyjną i aktywi-

zacyjną do miejsc, gdzie dostęp do takich usług 

jest niewielki, takich jak gminy wiejskie czy małe 

miasteczka. Dzięki centrom można zaoszczędzić 

na kosztownych dojazdach i uczyć się blisko domu. 

Centra mogą też pomóc dotrzeć do różnych grup 

defaworyzowanych, zagrożonych wykluczeniem spo-

łecznym, edukacyjnym czy zawodowym, do których 

zalicza się objęta naszym projektem grupa osób niepeł-

nosprawnych na wsiach.

Nasz projekt pokazuje, jak ogromny potencjał tkwi w takich 

centrach. Fundacja Pomocy Matematykom i Informa-

tykom Niesprawnym Ruchowo przy wsparciu fi rmy 

Microsoft  od lat wdraża projekty mające na celu wy-

korzystanie tego potencjału. W najbliższej przyszło-

ści planujemy stworzenie portalu internetowego, który 

będzie integrował e-Centra i oferował różnorodne 

materiały edukacyjne. Program, który wspólnie realizu-

jemy, może, wykorzystując sieć e-Centrów, stale oddzia-

ływać na rozwój społeczności wiejskich, przeciwdziałać 

wykluczeniu cyfrowemu i redukować inne czynniki wy-

kluczenia. Efekty te nie będą jednak możliwe bez włą-

czania się w nasze działania innych instytucji i organi-

zacji. 

Mamy nadzieję, że dzięki wspólnym wysiłkom będziemy 

w coraz bardziej efektywny sposób docierać z różnorod-

ną ofertą aktywizacyjną tam, gdzie jest ona najbardziej 

potrzebna, a zarazem najmniej dostępna. 

Bartosz Mioduszewski 

Bartosz Mioduszewski 
Przewodniczący Zarządu Fundacji Pomocy Matematykom 
i Informatykom Niesprawnym Ruchowo 

O Programie e-Centra 
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Misją przyświecającą działaniom Microsoft  w obszarze spo-

łecznej odpowiedzialności biznesu jest „pomagać 

ludziom i organizacjom, aby mogły w pełni zrealizować 

drzemiący w nich potencjał”. Głęboko wierzymy, że tech-

nologie informatyczne mają tu ogromną rolę do odegra-

nia, bo przecież komputery i Internet całkowicie zmieni-

ły na przestrzeni ostatnich 20 - 30 lat sposób, w jaki się 

uczymy i podnosimy kwalifi kacje, pracujemy, spędzamy 

czas wolny czy też nawiązujemy i podtrzymujemy kon-

takty międzyludzkie. Ważne jest, aby nikt bez względu 

na wiek, płeć, stan zdrowia, poziom wykształcenia, miej-

sce zamieszkania itd. nie był pozbawiony dostępu do zdi-

gitalizowanych zasobów informacyjnych, czyli de facto 

nie był społecznie wykluczony.

Właśnie walka z cyfrowym wykluczeniem jest jednym z prio-

rytetów Microsoft . Od wielu lat blisko współpracujmy 

w tym obszarze z Fundacją Pomocy Matematykom 

i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. Naszą wspól-

ną ambicją jest stworzenie w Polsce spójnego i elastycz-

nego systemu kształcenia ustawicznego na odległość, któ-

ry pomoże wszystkim potencjalnie wykluczonym uzu-

pełnić wykształcenie, podnieść kwalifi kacje oraz powró-

cić na rynek pracy.

Chcemy przekształcić kilkaset punktów dostępu do Interne-

tu, które zostały stworzone w większości polskich gmin 

na przestrzeni ostatnich lat, we wzajemnie powiązaną 

sieć „e-Centrów”, w których będzie można nauczyć się 

dużo więcej niż tylko „włączania i wyłączania” kompute-

ra. Wyposażyliśmy ponad 400 z tych punktów w najnow-

sze oprogramowanie i wsparliśmy ich rozwój grantami 

fi nansowymi. Liczymy, że inni partnerzy społeczni, tj. or-

ganizacje pozarządowe, placówki oświatowe i naukowe, 

władze samorządowe oraz centralne pomogą nam w  za-

pewnieniu potrzebnych materiałów edukacyjnych, któ-

re będą udostępniane w postaci e-learningu przez de-

dykowany portal. Mamy nadzieję, że poszczególne gmi-

ny będą wspierały lokalnych liderów e-Centrów, którzy 

będą dla wielu osób, będących wciąż „off -line”, przewod-

nikami wprowadzającymi ich do świata „on-line”. Nauczą 

ich, jak porozmawiać przez komunikator z wnukiem, któ-

ry pracuje lub uczy się za granicą, podpowiedzą, jak sko-

rzystać z e-sklepu i elektronicznej bankowości czy też po-

mogą dopasować plan e-learningu do indywidualnych 

potrzeb. Chcielibyśmy, by e-Centra stały się lokalnymi 

mini-ośrodkami promującymi kulturę. Marzy nam się, 

aby użytkownicy e-Centrów, dzięki zdobytej w nich fa-

chowej wiedzy, zwiększali swoje szanse na znalezienie 

dobrej pracy. 

Marek Ko sycarz 

Marek Kosycarz 
Dyrektor ds. Odpowiedzialności Społecznej 

Microso   Polska

Naszą wspólną ambicją
jest stworzenie w Polsce 
spójnego i elastycznego 
systemu kształcenia
ustawicznego na
odległość, który pomoże
wszystkim potencjalnie
wykluczonym uzupełnić
wykształcenie, podnieść
kwali ikacje oraz
powrócić na rynek pracy.
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Nasza organizacja powstała w 1990 r. z inicjatywy środowiska 

matematyków i informatyków Polskiej Akademii Nauk 

przy współudziale Polskiego Towarzystwa Informatycz-

nego. Obecnie pomagamy osobom ze wszystkimi rodza-

jami niepełnosprawności z całej Polski. Wypracowaliśmy 

kompleksowy model wsparcia osób niepełnosprawnych, 

łącząc doradztwo, szkolenia oraz pomoc w znalezieniu 

pracy. Działamy wielowymiarowo – począwszy od two-

rzenia nowoczesnych narzędzi edukacyjnych i organizacji 

szkoleń, szczególnie z zakresu obsługi komputera i Inter-

netu, poprzez doradztwo: zawodowe, prawne i psycholo-

giczne, po pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Działamy 

także na rzecz szeroko rozumianej promocji aktywności 

osób niepełnosprawnych, zarówno w sferze zawodowej, 

jak i społecznej. We wszystkich swoich projektach stara-

my się dotrzeć do otoczenia osób niepełnosprawnych, 

aby kształtować i zmieniać postawy społeczne dotyczące 

tej grupy społecznej. Od 2007 roku jesteśmy zaangażowa-

ni w rozwój e-Centrów – sieci Publicznych Punktów Do-

stępu do Internetu, dzięki którym chcemy dotrzeć z róż-

norodną oferta szkoleniową i aktywizacyjną do miesz-

kańców wsi, w szczególności osób niepełnosprawnych 

z tych terenów. Od 2004 r. mamy status Organizacji 

Pożytku Publicznego. Należymy do Federacji Organiza-

cji Służebnych MAZOWIA oraz Koalicji na Rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością. 

O Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo 

Nagrody i wyróżnienia:

• nagroda „Pro Publico Bono” (2000 r.);

• nagroda Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (2001 r.);

• nagroda Tele@ w kategorii „Innowacje w Edukacji i Pracy” 

(2002 r.);

• nagroda Prezesa Microsoft Billa Gatesa (2003 r.);

• nagroda w konkursie Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych „Dobre Praktyki” (2005 r.);

• wyróżnienie „Dobre Praktyki” realizowanym przez Europej-

skich Partnerów dla Równości w Zdrowiu (2006 r.);

• Wyróżnienie podczas „E-skills Week” pod patronatem Komisji 

Europejskiej (2010 r.).

Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 

Szkolenia

Specjalizujemy się w wykorzystywaniu nowoczesnych tech-

nologii w edukacji i aktywizacji. Tworzymy i realizujemy 

programy edukacyjne w systemie zdalnym (e-learning), 

mieszanym (blended learning) oraz stacjonarnym. Jeste-

śmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych Woje-

wódzkiego Urzędu Pracy.

Doradztwo
Jesteśmy zarejestrowaną Agencją Doradztwa Personalnego. 

Prowadzimy konsultacje zawodowe, prawne i psycholo-

giczne. Nasi doradcy pomagają w wyborze optymalnej 

ścieżki kariery oraz edukacji związanej z rozwojem za-

wodowym, doradzają, jak poruszać się w zawiłym świe-

cie prawa pracy oraz jakie prawa i obowiązki mają pra-

cownicy niepełnosprawni, pomagają uporać się z trudny-

mi sytuacjami życiowymi i odzyskać wiarę we własne siły 

zarówno w aktywności społecznej, jak i zawodowej. Pro-

wadzimy także warszawski portal informacyjny www.po-

radnictwo.waw.pl.

Pośrednictwo pracy

Prowadząc Agencję Pośrednictwa Pracy wspieramy osoby 

niepełnosprawne w poszukiwaniach pracy, zaś praco-

dawcom pomagamy wyszukać odpowiednich pracowni-

ków oraz uzyskać dofi nansowanie do wynagrodzeń bądź 

przystosowania stanowiska pracy dla niepełnosprawnego 

pracownika. Prowadzimy bazę ofert pracy on-line.
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Koordynator projektu e-Centra szansą na usamodzielnienie 
się niepełnosprawnych mieszkańców z terenów wiejskich: 

Małgorzata Leśniewska-Gajewska
Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo

tel.: 22 565 48 64
e-mail: malgorzata.lesniewska-gajewska@idn.org.pl 
ul. Narbu  a 49/51 lok.2
02-529 Warszawa

Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

Warszawa
tel.: 22 565 48 79   
e-mail: fpmiinr@idn.org.pl 
ul. Narbu  a 49/51 lok. 2
02-529 Warszawa

Opole
tel.: 77 453 64 81  wew. 392
e-mail: opole@idn.org.pl
ul. Koraszewskiego 8-16
45-011 Opole

Białystok
tel.: 85 679 26 45        
e-mail: bialystok@idn.org.pl 
ul. Legionowa 28 lok. 607
15-281 Białystok 

Adres siedziby głównej

ul. Twarda 51/55 
00-818 Warszawa
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