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włodzimierz marciński
pełnomocnik Ministra Administracji i Cyfryzacji
ds. rozwoju kompetencji cyfrowych w administracji,
polski Lider Cyfryzacji.
Wszystkim nam powinno zależeć, żeby właściwie wykorzystywać
potencjał intelektualny polskich obywateli i wzmocnić nasz kapitał
społeczny. Obecnie mamy niebywałą szansę rozwojową - dzięki
technologiom informatycznym osoba z dowolnego miejsca w Polsce
może być uczestnikiem globalnego procesu edukacyjnego i na przykład skorzystać z zasobów słynnego amerykańskiego Massachusetts
Institute of Technology, udostępnianych bezpłatnie w Internecie.
Efektywne wykorzystanie Internetu umożliwia dokonanie prawdziwego
skoku cywilizacyjnego. We współczesnej gospodarce przewaga
konkurencyjna może być budowana niemal wyłącznie w oparciu
o innowacyjność i kapitał społeczny. Europie nie uda się już dogonić
Chińczyków w produkcji skarpetek czy zabawek, ale może ona –
bazując na swoim dorobku intelektualnym i tradycjach edukacyjnych
– rozwijać gospodarkę opartą na wiedzy.
To podejście przekłada się w sposób bardzo konkretny na wymiar
lokalny. Tak jak rodzice inwestują w edukację swoich dzieci, tak
samorząd lokalny powinien inwestować w obywateli. A oni odpłacą się
aktywnością, kreatywnością i zaangażowaniem.
Jednym z podstawowych zadań w tym obszarze jest dbanie o rozwój
kompetencji cyfrowych obywateli oraz budowanie zaufania do nowoczesnych technologii, zwłaszcza w małych miejscowościach.
Umiejętność korzystania z narzędzi cyfrowych to klucz do sukcesu
na dzisiejszym rynku pracy. To także warunek powszechnego
korzystania z otwartych zasobów i usług publicznych dostępnych
online. Znakomitym miejscem edukacji cyfrowej są biblioteki publiczne,
bardzo aktywne w działaniach edukacyjnych, wyposażone w niezbędny
sprzęt informatyczny i skupiające dobrze przygotowanych do wprowadzenia w świat cyfrowy pracowników.
Warto w tym kontekście dodać, że w tworzonym właśnie programie
operacyjnym Polska Cyfrowa znajdą się działania skierowane
do obywateli, które mogą być podjęte przez samorządy lokalne.
Będzie też można starać się uzyskać na nie środki europejskie
w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020.
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Grzegorz Benedykciński
burmistrz
Grodziska Mazowieckiego
Niewątpliwym sukcesem Polski jest to, że dzięki inwestycjom w infrastrukturę techniczną udało nam się poprawić
warunki życia. Jednak mimo osiągniętego w tym zakresie
poziomu rozwoju, ilość śmieci jakie znajdujemy w lasach
nie zmniejszyła się. Lata doświadczeń w pracy w samorządzie pozwalają mi na wniosek, że tylko kontakt
z kulturą i edukacją są w stanie zmienić postawy ludzi
– nauczyć ich z szacunkiem traktować siebie nawzajem
i środowisko, w którym żyjemy.
W mojej gminie rozwój kultury ma bardzo duże znaczenie.
Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim to miejsce,
w którym duże grupy mieszkańców mogą brać udział
nie tylko w różnego rodzaju imprezach, ale także w wielu
warsztatach np. plastycznych, muzycznych czy tanecznych.
Od 2008 roku funkcjonuje ono w nowoczesnym budynku,
w którym znajduje się również kino, biblioteka i siedziba
lokalnego radia. Prowadzimy także 11 świetlic osiedlowych
i wiejskich, gdzie m.in. dzieci z biednych rodzin mogą
uczestniczyć w darmowych zajęciach.
Dzięki obcowaniu z kulturą, a także kontaktom z wieloma
różnymi ludźmi można zbudować świadomość społeczną
mieszkańców i wypromować proekologiczne postawy.
W tym procesie bardzo ważną rolę odgrywa biblioteka
publiczna, która aktywizuje społeczność lokalną, oferuje
dostęp do informacji, wiedzy, edukacji i kultury.
Pomaga nam wejść na ten wyższy poziom rozwoju,
na którym szacunek dla środowiska i innych ludzi
odgrywa kluczową rolę.
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Od 2009 roku Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje
Program Rozwoju Bibliotek, który ma na celu wzmocnienie potencjału bibliotek
publicznych w małych miejscowościach. Dzięki programowi biblioteki stają się
aktywnymi, nowoczesnymi miejscami dostępu do wiedzy, informacji, kultury
i edukacji, oferującymi przestrzeń do spotkań i wydarzeń angażujących lokalną
społeczność. Program Rozwoju Bibliotek jest wspólnym przedsięwzięciem
Fundacji Billa i Melindy Gatesów oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności, a jego budżet wynosi ponad 33 mln USD.
Obecnie w programie uczestniczy 3327 placówek bibliotecznych z 1107 gmin
z całej Polski. Program adresowany jest do gmin wiejskich, miejsko-wiejskich
i miejskich do 20 tys. mieszkańców.

W roku 2013 organizujemy dodatkowy nabór do programu
– chcemy nim objąć biblioteki z ok. 150 małych gmin, które
wyłonimy w drodze konkursu.
Warto skorzystać z tej wyjątkowej szansy. Szczegóły dotyczące procesu rekrutacji
oraz warunków i zasad udziału w programie przekazaliśmy tym bibliotekom
z grupy docelowej, które nie biorą jeszcze udziału w Programie Rozwoju Bibliotek.
Niniejszy informator został przygotowany specjalnie dla władz lokalnych. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat tego, jak ważna w obecnych
czasach jest inwestycja w infrastrukturę społeczną i jak efektywna może
być inwestycja właśnie w biblioteki.
W ramach Programu Rozwoju Bibliotek biblioteki otrzymują komputery,
laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, projektory multimedialne,
aparaty cyfrowe (do tej pory łącznie trafiło do nich ponad 9000 różnych urządzeń). Sprzęt jest przeznaczony do użytku publicznego – mogą z niego
skorzystać wszyscy mieszkańcy. Ponadto bibliotekarze zdobywają nową wiedzę,
dzięki czemu biblioteki działają sprawniej i aktywniej: już ponad 6000 osób wzięło
udział w warsztatach i szkoleniach: 10-dniowym warsztacie planowania
rozwoju biblioteki, 3-dniowych szkoleniach specjalistycznych i 5-dniowych
szkoleniach informatycznych. Uczestnicy programu mają także możliwość
pozyskania grantów na realizację ciekawych pomysłów. Tworzą przy tym partnerstwa z innymi instytucjami w gminie. Bibliotekarki i bibliotekarze mają także
wiele okazji do wymiany wiedzy i doświadczeń.
Program Rozwoju Bibliotek angażuje wielu ważnych partnerów – nasze
działania wspierają: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz
z Instytutem Książki, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Urząd Komunikacji
Elektronicznej, Biblioteka Narodowa, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,
biblioteki wojewódzkie z całego kraju, firmy Microsoft, Orange Polska i Funmedia,
a także Związek Gmin Wiejskich RP, Izba Wydawców Prasy oraz Gazeta Wyborcza
i portal Onet.pl.
W ramach programu funkcjonuje również Krajowe Partnerstwo na rzecz Rozwoju
Bibliotek skupiające ponad 120 przedstawicieli świata nauki, kultury, gospodarki,
polityki, sektora pozarządowego i mediów, którzy promują ideę nowoczesnej
biblioteki. Ponadto w każdym z województw władze regionalne i FRSI podpisały
porozumienia na rzecz rozwoju bibliotek.
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Biblioteki przynoszą wiele różnych korzyści mieszkańcom gmin. Spotykają się w nich osoby w różnym
wieku, o różnych zainteresowaniach i umiejętnościach – dzięki temu tworzą się więzi społeczne. W bibliotekach można skorzystać z nowoczesnych technologii, nauczyć się wielu nowych i przydatnych rzeczy.
Biblioteki sprawiają, że ludzie są bardziej związani ze swoją miejscowością i lokalną społecznością.
Dzięki bibliotekom mają powód, by wyjść z domu i ciekawie spędzić wolny czas.
Badania, jakie FRSI zleciła w ostatnim czasie w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, pokazują,
że mieszkańcy małych miejscowości odnoszą dzięki bibliotekom różnorakie korzyści, a aktywności podejmowane przez bibliotekarzy nie ograniczają się wyłącznie do tradycyjnych funkcji związanych z kulturą
i książką.
Biblioteki są miejscami spotkań. Można w nich znaleźć rodzinną atmosferę i ciepło, , a jednocześnie
poznawać nowe osoby i być z innymi ludźmi. Biblioteki ułatwiają więc zarówno tworzenie nowych relacji,
jak i podtrzymywanie dotychczasowych więzi – dzięki temu społeczność lokalna może działać efektywniej,
bo ludzie mają do siebie większe zaufanie. Tak tworzy się kapitał społeczny.
Biblioteki dbają o budowanie tożsamości lokalnej. Ludzie szukają tu informacji o swojej okolicy
czy regionie, mogą też uczestniczyć w zajęciach i spotkaniach związanych z lokalną tradycją. Biblioteki
dokumentują lokalne wydarzenia, wydają książki o lokalnej historii. Budują poczucie dumy ze swojej
małej ojczyzny. Mają też istotny udział w promowaniu gminy na zewnątrz.
Biblioteki umożliwiają dostęp do nowoczesnych technologii. Są jednymi z niewielu miejsc, gdzie
za darmo można skorzystać z komputera z dostępem do Internetu, skanera lub drukarki. Dzięki temu
mieszkańcy małych miejscowości mają ułatwiony dostęp do informacji i szybszy kontakt ze znajomymi,
bankiem, czy urzędem. Przy pomocy bibliotecznych komputerów robią też zakupy, uczą się, dowiadują
się, jak dbać o swoje zdrowie, jak uprawiać ogród, planują podróże, śledzą relacje sportowe, szukają
pracy pisząc cv i wysyłając swoje aplikacje. Wiele osób zetknęło się po raz pierwszy z komputerem
właśnie w bibliotece.

W gminach, w których działa Program Rozwoju Bibliotek:
672 tysiące osób korzysta z komputera i internetu w bibliotece

248 tysięcy osób skorzystało po raz pierwszy z komputera w bibliotece

188 tysięcy osób ma dostęp do komputera tylko w bibliotece

Biblioteki organizują zajęcia dla dzieci, spotkania z ekspertami, kursy językowe i komputerowe.
Uczniowie i studenci mogą tu przygotować prace maturalne, referaty, prezentacje czy napisać wypracowania. Mają też możliwość przejrzenia oferty edukacyjnej i zapisania się do szkół średnich i wyższych.
Biblioteki są przestrzenią rozwoju zainteresowań i dostępu do kultury. Osoby tu przychodzące
mogą czytać książki i prasę, oglądać filmy, brać udział w spotkaniach z twórcami, oglądać wystawy,
uczestniczyć w warsztatach artystycznych, rozwijać swoje zainteresowania. Można tu pożytecznie,
bezpiecznie i ciekawie spędzić czas.
Biblioteki ułatwiają kontakt z instytucjami gminnymi np. organizując spotkania z ich przedstawicielami,
udostępniają pomieszczenia i sprzęt lokalnym stowarzyszeniom, uniwersytetom trzeciego wieku czy
kołom gospodyń wiejskich. Swoimi działaniami biblioteki pozytywnie wpływają na partycypację
obywatelską, zwiększają zainteresowanie mieszkańców sprawami lokalnymi.
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wybrane korzyści z użytkowania bibliotek
szukał/a w bibliotece informacji potrzebnych do szkoły, na uczelnię w książkach, czasopismach, w internecie, rozmawiał/a z bibliotekarką
wypożyczył/a ksiąŻkę/ czasopismo,
które wykorzystał/a do nauki
może spokojnie się
pouczyć

60%
edukacja

dzięki nauce w bibliotece
dostał/a dobre oceny
przygotował/a dzięki bibliotece/ z pomocą
bibliotekarki referat, prezentację, pracę
moŻe uczyć się
wspólnie z innymi
uczestniczył/a w lekcji
bibliotecznej

10%
rozwijanie
umiejętności
komupterowych

szukał/a w bibliotece informacji
o szkołach i/lub uczelniach wyższych
uczestniczył/a w kursach/lekcjach/zajęciach
innych niż kursy komputerowe organizowane przez bibliotekę
korzystał/a z programów edukacyjnych na komputerze
(np. do nauki matematyki, języków obcych)
dzięki nauce w bibliotece dostał/a się
na studia/do szkoły
zapisał/a się
na studia/do szkoły
brał/a udział w kursach/zajęciach
przez internet (e-learning)

36%
kontakty
z innymi

POROZMAWIAŁ/A
z bibliotekarką
spotkał/a się w bibliotece
ze znajomymi
poznał/a w bibliotece
nowe osoby

kontaktował/a się z przyjaciółmi i znajomymi
za pomocą komputera i internetu
kontaktował/a się z rodziną
za pomocą komputera i internetu
poznawał/a nOwe osoby
przez internet

31%
TOŻsamość
LOKALNA

szukał/a informacji o historii
i tradycji swojego regionu

uczestniczył/a w spotkaniu z osobą,
która opowiadała o lokalnej tradycji i historii
uczestniczył/a w zajęciach związanych z tradycjami
regionu, np. z lokalnym rękodziełem
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Wszystkie wnioski, dane i cytaty pochodzą z raportu „Po co Polakom biblioteki? Raport po trzech latach działania
Programu Rozwoju Bibliotek”, przygotowanego przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, wrzesień 2012.
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jest miejsce,
do którego
zawsze można pójść,
jest tam ciepło i sucho

90%

16%

25%

82%

mam miejsce
do pracy
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jest miejsce,
w którym
ktoś zajmie się
moim dzieckiem

mam miejsce,
do którego
mogę przyjść

Jak były wakacje i nie ma co robić, to idziemy do biblioteki – albo jakąś
książkę czytamy, albo jakiś temat jest po prostu i można podyskutować.
Bo tu bardzo dużo osób przychodzi, zawsze można w karty pograć,
do komputera usiąść, zawsze lepsze to niż siadanie po przystankach.
(wypowiedź gimnazjalisty)
×
Pan Janusz to emeryt, który uczęszczał u nas na indywidualne lekcje
z komputerem. Podczas zajęć nauczył się biegle obsługiwać pocztę
elektroniczną oraz Skype i komunikator GG. Dzięki temu może bezpłatnie
każdego dnia kontaktować się z córką i wnukami, którzy obecnie
przebywają w USA. Zawsze powtarza, że dzięki bibliotece pokonał
tysiące kilometrów i nie jest już samotny, nie tęskni za rodziną. Systematycznie
korzysta z czytelni. Miesiąc temu zakupił laptop oraz Internet. Obecnie
uczy się w bibliotece, jak go obsługiwać.
(wypowiedź bbliotekarki)
×
Aktywna, otwarta, pracowała przez wiele lat we Włoszech. Od przyjazdu
z zagranicy nie mogła znaleźć pracy. Odkąd rozpoczęły się w bibliotece
kursy komputerowe, brała w nich udział. Krok po kroku opanowywała
zasady korzystania z podstaw obsługi komputera oraz Internetu.
W czasie kursu tworzone były także przykładowe CV, listy motywacyjne,
które następnie były rozsyłane do potencjalnych pracodawców
za pomocą poczty elektronicznej. Systematycznie sprawdzano także
oferty na stronie Urzędu Pracy. Od 5 miesięcy kursantka pracuje w swoim
zawodzie jako technik handlowiec.
(wypowiedź bbliotekarki)
×
My przy okazji książki wypożyczamy, jak tu wyszywać przychodzimy,
ale to nie o książki chodzi, bo najważniejsze jest to, że się spotykamy,
że jest miejsce gdzie można się spotkać, porozmawiać zawsze.
(wypowiedź uczestniczki warsztatów hafciarskich)
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Biblioteki są coraz bardziej aktywne. Poza swoimi tradycyjnymi funkcjami związanymi z dostępem
do kultury i książki prowadzą wiele różnorodnych działań: dbają o wczesną edukację małych dzieci,
upowszechniają nowoczesne technologie, organizują zajęcia dla seniorów, pomagają w poszukiwaniu
pracy. W małych miejscowościach są często jedyną przyjazną, dostępną dla wszystkich i bezinteresowną przestrzenią. Przyczyniają się do rozwoju całej społeczności. Dlatego warto wspierać i dbać
o biblioteki.
Zachęcamy do włączenia się do Programu Rozwoju Bibliotek.
Rozpoczynamy nabór do kolejnej rundy tego przedsięwzięcia. Planujemy przyjąć biblioteki
wraz z filiami z około 150 gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miejskich do 20 tys. mieszkańców.
Dołączą one do 3327 placówek bibliotecznych z 1107 gmin z całej Polski, które już biorą
udział w realizowanym przez naszą fundację programie.
Udział w Programie Rozwoju Bibliotek to korzyści dla całej gminy i wszystkich mieszkańców.

Dzięki udziałowi w programie
gmina może:
×× mieć ważne wsparcie w realizacji swoich celów strategicznych dotyczących rozwoju
kultury i edukacji oraz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu,
×× korzystać z pośrednictwa biblioteki w informowaniu mieszkańców o inicjatywach z zakresu
e-administracji oraz w prowadzeniu debat i konsultacji społecznych,
×× poprawiać sytuację grup zagrożonych wykluczeniem dzięki różnorodnej ofercie biblioteki
dostosowanej do potrzeb różnych mieszkańców,
×× przyspieszyć edukację cyfrową mieszkańców dzięki bezpłatnemu publicznemu dostępowi
do Internetu w bibliotece,
×× gromadzić dokumenty życia społecznego, udostępniać informację turystyczną, promować
gminę, lokalnych twórców, rzemieślników i przedsiębiorców,
×× pomóc mieszkańcom w edukacji – niezależnie od ich wieku.

Dzięki udziałowi w programie
mieszkańcy gminy:
×× mają do dyspozycji atrakcyjne, bezpieczne miejsce spotkań i spędzania wolnego czasu,
bez konieczności wyjeżdżania do większego miasta,
×× korzystają z potrzebnych im usług, np. bezpłatnego Internetu, multimediów (skanowanie,
kserowanie, fotografia cyfrowa), nowoczesnego oprogramowania,
×× mają łatwiejszy dostęp do ekspertów z różnych dziedzin (rynek pracy, podatki, zdrowie,
prawo),
×× otrzymują ofertę dostosowaną do swoich potrzeb, np. kursy komputerowe dla seniorów,
kącik dla dzieci, kółka zainteresowań dla młodzieży, spotkania dla rodziców,
×× mogą zdobywać nowe umiejętności takie, jak obsługa komputera, bezpieczne zachowania
w Internecie,
×× mogą znaleźć przyjazne miejsce do nauki – niezależnie od wieku,
×× i wreszcie… mogą być z innymi ludźmi, poznać lepiej sąsiadów i zrobić coś wspólnie.
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Dzięki udziałowi w programie gminne instytucje
i organizacje zyskują ważnego partnera w realizacji
różnych przedsięwzięć. Mogą na przykład:
×× starać się wspólnie z biblioteką o dotacje,
×× wykorzystać do swoich działań całą sieć placówek bibliotecznych w gminie, powiecie
czy województwie,
×× organizować w siedzibie biblioteki spotkania z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego,
×× przeprowadzać konsultacje społeczne i inne działania włączające mieszkańców w sprawy
gminy (Urząd Gminy)
×× inicjować wspólne działania dla młodzieży (szkoła),
×× współorganizować wydarzenia kulturalne (GOK),
×× przeprowadzać kursy z obsługi komputera dla osób bezrobotnych (PUP),
×× oferować poradnictwo podatkowe, np. składanie zeznań podatkowych przez Internet
(Urząd Skarbowy),
×× organizować zajęcia dla seniorek (Koło Gospodyń Wiejskich),
×× przeprowadzać szkolenia z pierwszej pomocy (Ochotnicza Straż Pożarna).

to wszystko będzie możliwe,
ponieważ w ramach programu:
×× biblioteka pozyska sprzęt komputerowy przeznaczony do użytku dla mieszkańców:
komputery stacjonarne i laptopy wraz z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjne
umożliwiające drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie oraz projektory z ekranami
i aparaty cyfrowe. Wsparciem zostaną objęte nie tylko biblioteki główne, ale także filie,
×× bibliotekarze uzyskają nową wiedzę i umiejętności dzięki m.in. warsztatom z planowania
i zarządzania, szkoleniom informatycznym i innym kursom specjalistycznym. Będą uczyć się
nowoczesnych metod prowadzenia działań dla różnych grup użytkowników, np. kursów
komputerowych dla seniorów, kącika dla dzieci czy kółka zainteresowań dla młodzieży,
×× pracownicy biblioteki opracują kilkuletni plan rozwoju swojej placówki, który
wyznaczy priorytetowe obszary działalności biblioteki – w oparciu o potrzeby mieszkańców
i z uwzględnieniem specyfiki danej gminy,
×× biblioteki będą mogły startować w konkursie grantowym na realizację wybranych zadań
z planu rozwoju,
×× bibliotekarze skorzystają z doradztwa ekspertów na temat m.in. przygotowywania wniosków
o dofinansowanie i budowania partnerstw,
×× wzmocni się nie tylko integracja zespołu biblioteki, ale także relacje z innymi bibliotekami
gminnymi, bibliotekami powiatowymi i wojewódzkimi. Dzięki spotkaniom, konferencjom
regionalnym czy dorocznemu kongresowi bibliotek publicznych uczestnicy będą mogli wymieniać
się doświadczeniami, ciekawymi pomysłami, wzajemnie inspirować się i wspierać,
×× biblioteki skorzystają z efektów działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych na poziomie
lokalnym i ogólnopolskim: licznych kampanii i konkursów, portalu biblioteki.org, zwiększonego
zainteresowania mediów.
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Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) to organizacja pozarządowa
utworzona w 2008 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Fundacja upowszechnia
nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), działa na rzecz ułatwiania mieszkańcom małych miejscowości dostępu do informacji, wiedzy, kultury i edukacji oraz inspiruje
i zachęca do wspólnego działania. Oprócz Programu Rozwoju Bibliotek FRSI prowadzi także
inne projekty wspierające rozwój lokalny z udziałem ICT, między innymi:

Nowe Technologie Lokalnie
wspiera organizacje pozarządowe z małych miejscowości w efektywnym korzystaniu z nowych
technologii poprzez szkolenia, granty, konferencje. Program jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Link do przyszłości. Młodzi, Internet, Kariera
spotkania z inspirującymi ludźmi w bibliotekach dla młodzieży z terenów wiejskich i małych
miast, podczas których młodzi zapoznają się z współczesnymi zawodami przyszłości oraz rolą,
jaką odgrywają w nich nowoczesne technologie. Projekt jest finansowany ze środków Microsoft
w ramach inicjatywy „YouthSpark” oraz ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

O finansach... w bibliotece
cykl warsztatów dla osób 50+ poświęcony wybranym usługom finansowym np. bankowości
elektronicznej. Projekt dofinansowany przez Narodowy Bank Polski.

RozPRACUJ to z biblioteką
sprzęt i szkolenia dla bibliotek, które staną się miejscami porad dla osób bezrobotnych lub
zmieniających kwalifikacje zawodowe. Jest to projekt Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations).

FRSI jest także współzałożycielem Koalicji Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ „Dojrz@łość
w sieci”, działającej na rzecz zachęcenia osób starszych do aktywnego korzystania z Internetu.
Wspólnie ze Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie” i Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej FRSI zainicjowała akcję Polska Cyfrowa Równych Szans na rzecz realizacji programu
powszechnej edukacji cyfrowej dorosłych Polaków w ich lokalnych środowiskach. FRSI jest
także członkiem Telecentre-Europe – organizatora międzynarodowych kampanii „Tydzień
z Internetem”. FRSI dwukrotnie pełniła rolę koordynatora polskiej edycji tej akcji, w której
udział wzięło blisko 15 tysięcy osób.
W 2012 roku FRSI otrzymała nagrodę Komisji Europejskiej „E-inclusion Award”, przyznawaną
za najlepsze praktyki działań upowszechniających korzystanie z nowoczesnych technologii.
FRSI została nagrodzona za realizację Programu Rozwoju Bibliotek.
Więcej informacji na www.frsi.org.pl
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