Charakterystyka projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w Gminie Kęty”

I.

Opis projektu

Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, VIII Oś Priorytetowa
Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
Proponowane w ramach projektu formy wsparcia skierowane były do mieszkańców Gminy
Kęty w miejscowościach takich jak: Kęty, Witkowice, Nowa Wieś, Łęki, Malec, Bielany oraz
Bulowice (meldunek stały lub czasowy), którzy nie posiadali w domach sprzętu
komputerowego wraz z dostępem do Internetu.
Szczególnie Projekt skierowany był do:
1) gospodarstw domowych spełniających kryteria dochodowe upoważniające do otrzymania
wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;
2) gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do
otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;
3) dzieci i młodzieży uczących się, pochodzących z rodzin w trudnej sytuacji materialnej
i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania
wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej;
4) osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
lub z orzeczeniem równoważnym;
5) rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka;
6) samotnych rodziców;
7) osób z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód w rodzinie nie przekracza
kwoty najniżej gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych;
8) dzieci i młodzieży uczących się, z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin
w których przeciętny dochód jest niższy od minimalnego.

II.

Cel projektu

Celem projektu było przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego w Gminie Kęty,
zahamowanie zjawiska wykluczenia cyfrowego i społecznego wśród 50 rodzin.
W ramach realizacji projektu nasza gmina miała nieodpłatnie wyposażyć zgłoszone
i spełniające odpowiednie kryteria gospodarstwa domowe w zestawy komputerowe.

Dodatkowo beneficjenci projektu mieli wziąć udział w szkoleniach komputerowych. Miał im
również zostać zapewniony bezpłatny dostęp do Internetu.

III.

Planowane efekty

Realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Kęty” przyczyniła
się do poprawy jakości warunków życia mieszkańców Gminy Kęty. Upowszechnienie
dostępu do sieci internetowej w oddziaływaniu długoterminowym przełożyło się na
podniesienie standardu życia wszystkich mieszkańców Gminy oraz wpłynęło na
wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w dostępie do technologii informatycznych.
Projekt przełamał barierę dostępu do Internetu i informacji oraz barierę finansową poprzez
dostarczenie bezpłatnego Internetu na okres 6 lat (1 rok realizacji + 5 lat trwałości).
Przełamana została również bariera personalna i organizacyjna, ponieważ brak umiejętności
części mieszkańców Gminy w wykorzystaniu technik informatycznych, brak świadomości
korzyści wynikających z dostępu do Internetu czy lęk przed nową wiedzą – został
zniwelowany poprzez szkolenia wchodzące w zakres niniejszego projektu.

IV.

Finansowanie projektu

Wartość projektu opiewała na kwotę 686 024,39 zł.
Wartość dofinansowania wyniosła: 686 024,39 zł.

V.

Przebieg projektu

W ramach realizacji projektu 50 rodzin otrzymało sprzęt komputerowy oraz dostęp do
Internetu. Natomiast ok. 60 osób mogło korzystać miesięcznie z ogólnodostępnych punktów
dostępu do Internetu w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego
w Kętach przez okres 3 lat realizacji projektu oraz przez 5 lat po jego zakończeniu.
W ramach promocji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kęty” 40
dzieci Beneficjentów Ostatecznych, które uczyły się i nie ukończyły 18. roku życia,
otrzymało artykuły szkolne z logo UE. Każdy zestaw zawierał plecak, piórnik, długopisy,
ołówki, zakreślacz, linijkę, pendrive oraz opaski odblaskowe.
15 grudnia 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Kęty o godzinie 15:00 rozpoczęła się
Konferencja Zamknięcia dwóch Projektów: „Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy
Kęty w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfryzacji” oraz „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kęty”.

Głównym celem projektu było przeciwdziałanie marginalizacji i dyskryminacji mieszkańców
Gminy Kęty zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej,
społecznej lub niepełnosprawności. Podczas konferencji została przedstawiona prezentacja
multimedialna podsumowująca przebieg i realizację całego projektu. Na koniec spotkania
Beneficjenci mogli podzielić się
własnymi
spostrzeżeniami,
wrażeniami oraz rezultatami,
jakie
osiągnęli
dzięki
uczestnictwu w tym projekcie.

