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Warszawa, 20 kwietnia 2017 r.

Szanowani Państwo,
z badań wynika, że jedynie 19 procent polskich Seniorów powyżej 60. roku życia potrafi obsługiwać
komputer, podczas gdy umiejętność tę posiada aż 73 procent starszych Szwedów czy Duńczyków. To
wykluczenie cyfrowe można i trzeba powstrzymać!
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wraz z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju ogłosiły
konkurs, dotowany ze środków unijnych, na stworzenie projektu nauczania Seniorów korzystania z
technologii informatycznych i Internetu.
Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej (FREE) postanowiła uruchomić takie zajęcia w
formie nowatorskiej inicjatywy Wolnego Uniwersytetu Cyfrowego (WUC), przy współpracy z
Urzędem
Marszałkowskim
Województwa
Mazowieckiego:
http://seniorzy.mcps.com.pl/artyku%C5%82/wolny-uniwersytet-cyfrowy-zaproszenie-doudzia%C5%82u-w-projekcie. Naszymi partnerami są Fundacja Szansa dla Niewidomych, Fundacja
Girls Code Fun, Robocamp, Mobile SM, Microsoft Polska oraz Stowarzyszenie MANKO – wydawca
„Głosu Seniora”, Ogólnopolskiej Karty Seniora a także organizator programu Gmina Przyjazna
Seniorom.
Wolny Uniwersytet Cyfrowy to szereg korzyści dla mieszkańców Gmin. Bezpośrednimi
beneficjentami będą osoby powyżej 65 roku życia, z preferencją dla słuchaczy Uniwersytetów
Trzeciego Wieku. W zajęciach będą mogły też uczestniczyć osoby z niepełnosprawnościami oraz
młodsze – w tym pracownicy administracji samorządowej, bibliotek i domów kultury oraz animatorzy
lokalnych inicjatyw społecznych.
Nasze bezpłatne szkolenia (15 zajęć a po nich 3 spotkania animacyjne) wspomogą aktywizację
Seniorów i ułatwią im funkcjonowanie w ramach społeczeństwa informacyjnego. Nauka korzystania z
nowych technologii obejmie komputery, tablety, smartfony aby:








bezpieczne korzystać z Internetu (przeciwdziałanie wyłudzeniom)
dokonywać zakupów, np. leków, żywności, książek w Internecie (np. Allegro)
dokonywać przelewy przez Internet (bankowość on-line)
posługiwać się pocztą elektroniczną (darmowe konta)
komunikować z rodziną i znajomymi (np. Skype, Whatsup)
komunikować z urzędem (profil zaufany e-PUAP)
doskonalić kompetencje cyfrowe (platforma e-learningową FREE)

Zajęcia będą się odbywać w formie stacjonarnej w domach kultury, bibliotekach itp. na terenie
gminy a każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkoleń Wolnego Uniwersytetu Cyfrowego.
Dodatkowo, po zakończeniu projektu Seniorzy uzyskają wsparcie w formie bezpłatnego dostępu do
profesjonalnych wideolekcji ze smartfonu lub tabletu, poprzez aplikację WUC. Dzięki niej będą na
bieżąco z zagadnieniami, omawianymi podczas szkoleń stacjonarnych.
Odrębne szkolenia obejmą osoby niewidzące oraz z innymi rodzajami niepełnosprawności.
Obejmie ono wykorzystanie maksimum możliwości zawartych w smartfonach i tabletach, a także
przyjaznych serwisach internetowych, zgodnych z zasadami WCAG 2.0.
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Z kolei Gminom oferujemy bezpłatne przeprowadzenie badań z zakresu potrzeb Seniorów. W
Polsce brakuje tego typu danych, jak i regularnie przeprowadzanych analiz. Dane zostaną zebrane w
trakcie prowadzenia szkoleń, poprzez specjalnie w tym celu przygotowane elektroniczne formularze,
dostępne w ramach wspomnianej wyżej aplikacji WUC. Posłużą one wypracowaniu polityki
senioralnej na terenie gminy oraz udoskonaleniu Strategii Polityki Społecznej na terenie województwa
na lata 2014-2020.
Istotną korzyścią dla Gmin będzie też zwiększenie liczby mieszkańców korzystających z usług
on-line świadczonych przez urzędy, co pozwoli ograniczyć koszty obsługi. Ponadto Gminy otrzymają
tablety, zakupione przez FREE ze środków projektu. Po wykorzystaniu ich w trakcie szkolenia,
zostaną przekazane wskazanym PIAP-om na terenie Gminy.
Ponadto Państwa Gminę chętnie wesprze Stowarzyszenie MANKO w obszarze samorządowej
polityki senioralnej, wydając z Państwem lokalną edycję Ogólnopolskiej Karty Seniora, uznawanej w
całym kraju. Kartę tę posiada już ponad 75 tysięcy Seniorów, honoruje ją ponad 700 firm, a 30 Gmin
przystąpiło do programu Gmina Przyjazna Seniorom.
Aby wziąć udział w projekcie Wolny Uniwersytet Cyfrowy prosimy o wypełnienie deklaracji
uczestnictwa dla Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej. Uwzględnia ona wytyczne
Ministerstwa, zaś informacje dotyczące projektu są dostępne stronie Centrum Projektów „Polska
Cyfrowa”: https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/po-polska-cyfrowa-3-1/ii-nabor-wnioskow-popc-3-1/
Jednocześnie zwracamy uwagę, że szkolenia grup będą realizowane w ciągu 3 lat, więc podczas
deklarowania liczby ich uczestników prosimy uwzględnić fakt kończenia 65 roku życia przez 3
kolejne roczniki Seniorów, co powinno zwiększyć ich liczbę.
Finansowy wkład własny Gmin nie jest wymagany, ale chętnie przyjmiemy pomoc wolontariuszy
i wskazane miejsce szkolenia (dom kultury, biblioteka, sala komputerowa w szkole itp.). Termin
zamknięcia naboru wniosków upływa w połowie czerwca 2017 r., więc uprzejmie prosimy o
wypełnienie, podpisanie i odesłanie załączonej do tego listu umowy do 5 czerwca 2017 r. pocztą
zwykłą priorytetową na adres:
Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej FREE
Ul. Konwiktorska 9/6
00-216 Warszawa
Tel. 22/843 14 28
604 616 710
Równolegle prosimy o przesłanie skanu umowy na adres kontakt@free.org.pl Na ten też adres
prosimy kierować wszelkie pytania związane z projektem.

Z poważaniem,

Prof. nadzw. ALK dr hab. Przemysław Polański
Prezes Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej
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