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Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”

Polacy po 45 roku życia to na ogół ludzie
wykluczeni cyfrowo
lub posiadający niskie kompetencje do korzystania
z Internetu i komputera w pracy i w życiu

13 milionów dorosłych Polaków to
wykluczeni cyfrowo
Analizy SMWI, czerwiec 2010r.

10 milionów Polaków z generacji 50+
nie korzysta z Internetu
Raport Polacy w wieku 50+ wobec Internetu, październik 2010r.

Polacy obok Greków, Rumunów
i Bułgarów mają najniższe
kompetencje cyfrowe w Europie

Z Internetu korzysta…
95%

polskich nastolatków

37% osób w wieku 50-59 lat

Zaledwie 15 procent
Polek i Polaków w
wieku powyżej 60 lat
korzysta z Internetu
D. Batorski, Dojrzałośd w sieci, 2010

Pośród Internautów:
 27% ma 40-59 lat
 5 % ma więcej niż 60 lat
Nettrack, 2011

Z Internetu korzysta zaledwie 23 % Polek i Polaków
na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego…
Blisko 2 razy mniej niż średnia UE27

… i tylko 6%
polskich emerytów
Ponad 3 razy mniej niż średnia UE27

Istotny problem
deficytu kompetencji
cyfrowych występuje
w generacji 45+

D. Batorski, Dojrzałośd w sieci, 2010

Polska w grupie krajów UE o największym odsetku osób
bez kompetencji cyfrowych lub o niskich kompetencjach
W Europie występują poważne różnice: 50%
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Alfabetyzacja cyfrowa dorosłych Polaków
- kluczowa determinanta rozwoju społecznego
i gospodarczego Polski

Polska2030
– M. Boni,
10.X.2010

Dojrzali Polacy wykluczeni cyfrowo
nie zbudują gospodarki wiedzy
- ograniczają wzrost konkurencyjności gospodarki
i poziom innowacyjności transformacji paostwa

upowszechnienie kompetencji cyfrowych ma
kluczowe znaczenie w zarządzaniu krajem, opiece
zdrowotnej, edukacji, rozwoju wsi i administracji
w 2020 roku wykonywanie 90% zawodów
będzie wymagało e-kompetencji
[Empirica, 2010]

Upowszechnienie i rozwój
kompetencji cyfrowych to potrzeba
współczesnej i przyszłej gospodarki

Polskie
społeczeostwo
się starzeje !!!

Kompetencje cyfrowe ludzi dorosłych i starszych
mają realne ekonomiczne znaczenie dla paostwa
 dostępnośd wykwalifikowanej siły roboczej na rynku pracy
 wydłużenie czasu aktywności na rynku pracy w okresie przedemerytalnym
 większa mobilnośd i zdolnośd do adaptacji pracowników na rynku pracy
 lepsze proporcje między płatnikami składek ZUS a emerytami
 ograniczenie kosztów tradycyjnej administracji  nadanie inwestycjom w
e-administrację cech racjonalności [kreowanie popytu]
 podniesienie jakości obsługi pacjentów opieki zdrowotnej
 ograniczenie wpływu niesamodzielności osób starszych generującej
wysokie koszty opieki w warunkach zmniejszającej się
podaży usług opiekuoczych
 włączenie dorosłych i starszych w konsultacje decyzji
władz
lokalnych - ograniczanie decyzji nietrafnych i powodujących
nieuzasadnione koszty

Największym zatem (bo nie dostrzeganym)
problemem modernizującej się Polski, nie
jest zapewnienie fizycznego dostępu do
Internetu, lecz

wprowadzenie do świata cyfrowego
milionów dojrzałych Polek i Polaków,
których deficyt kontaktu z Internetem i
narzędziami komunikacji elektronicznej silnie
ogranicza społecznie, zawodowo i życiowo

Polska nie ma programu przeciwdziałania wykluczeniu
cyfrowemu - aktywnośd akcyjna, źle zaplanowana,
rozproszona, poza systemem edukacji, bez przywództwa
POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS
jest systemową inicjatywą oddolną bazującą na
wiedzy, współpracy i innowacjach społecznych
Cele PCRS są silnie powiązane z wyzwaniami
strategii POLSKA2030
PCRS jest inicjatywą na rzecz zmiany społecznej,
ukierunkowanej na włączenie w świat cyfrowy
dojrzałych Polaków z deficytem kompetencji cywilizacyjnych,
wpisaną w realizację filaru 7 Europejskiej Agendy Cyfrowej

POLSKA CYFROWA RÓWNYCH
SZANS
to program
pobudzania motywacji,
przełamywania obaw
i podnoszenia kompetencji
cyfrowych

PCRS jako program na rzecz zmiany społecznej
odwołuje się do motywacji, aspiracji i poczucia
korzyści – takie działania sugerują wyniki badao
Centrum kompetencji
 scenariusze poznawcze, sylabusy
 materiały szkoleniowe, multimedia
 platforma promocji i doradztwa
 kreatywne formy wsparcia
 monitoring i badania
 zespół ekspertów : socjologów,
innowatorów społecznych, metodyków

Latarnicy PCRS
 obecnie 200 w skali kraju
 przeszkoleni do działao
w lokalnych środowiskach
 społecznicy (woluntariat), ale
doinwestowani ze środków inicjatywy
 opiekunowie 300 osób

Spotkania regionalne jesienią 2011

Kampanie pobudzające
aspiracje indywidualne
 adresujące podstawowe potrzeby
 powiązane z cyfryzacją telewizji
 powiązane z inwestycjami w sieci
 historie indywidualnych sukcesów

Tydzieo Srebrnego Internauty
3 dekada września 2011r.

Bądź glokalny!
To jest dla ciebie!
 granty konkursowe
 spotkania małych grup
 konkursy, gry interaktywne
 formalne szkolenia

Np. przez muzykę do cyfrowej
kompetencji

• PCRS pozwoli racjonalnie wykorzystać
dostępne jeszcze elementy publicznej
infrastruktury (inwestycje 2004-2009):





•

telecentra, PIAP (RPO)
„wioski internetowe” (MEN)
„internetowe centra oświatowo-edukacyjne”
(MEN)
„wiejskie centra nauczania na odległość”.
a także biblioteki (program FRSI) i świetlice
wiejskie (PROW)

Prowadzone od 5 miesięcy działania oddolne
dały dobre rezultaty – teraz czas na wsparcie
odgórne i współpracę
 zakooczono prace planistyczne - wiadomo, co, gdzie, jak i za ile można by
zrobid, ale także zaplanowane badania społeczne
 podjęto rozmowy z różnymi partnerami na poziomie centralnym,
regionalnym, lokalnym – publicznymi i prywatnymi
 uruchomiono proces rekrutacji animatorów lokalnych (latarników PCRS)
 uruchomiono prace nad:
– Tygodniem Srebrnego Internetu (3 dekada września br.) - współpraca z Digital
Unit
– konkursem na najlepsze pomysły działao latarników
– platformą internetową - komunikacja, informacja, edukacja
– pakietem wsparcia dla latarników - poradniki, podręczniki
– filmami edukacyjnymi
– współpracą międzynarodową - Wielka Brytania, Hiszpania

•

4 Ambasadorowie PCRS wspierają inicjatywę

http://www.facebook.com/polskacyfrowa

pcrs@mwi.pl

