Gmina Dębe Wielkie realizuje projekt:
„Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Dębe
Wielkie – z wiedzą przez świat" współfinansowany z
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013, 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo
informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
– e-Inclusion.
Dofinansowanie: 100 %
wydatków kwalifikowanych: 697.710,00 PLN
Termin realizacji projektu: do 31.12.2015 r.
Okres trwałości projektu: do 31.12.2020 r.
Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu gospodarstw domowych
zagrożonych wykluczeniem z powodu trudnej sytuacji
materialnej lub niepełnosprawności z terenu Gminy
Dębe Wielkie.
Cel główny jest realizowany poprzez realizację celów
szczegółowych m.in.:
1) przekazanie do użytkowania sprzętu komputerowego
oraz zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu dla
65 gospodarstw domowych oraz w ramach działań
koordynacyjnych dla 6 jednostek podległych Gminy
Dębe Wielkie:
- Szkoła Podstawowa w Cygance,
- Szkoła Podstawowa w Rudzie,
- Zespół Szkół w Dębem Wielkim,
- Szkoła Podstawowa w Górkach,
- Gmina Biblioteka Publiczna w Dębe Wielkie,
- Gmina Biblioteka Publiczna w Dębe Wielkie –
Filia w Cygance

1) gospodarstw domowych spełniających kryterium
dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w
ramach systemu pomocy społecznej;
2) gospodarstw domowych spełniających kryterium
dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w
ramach świadczeń rodzinnych;
3) osób niepełnosprawnych ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z
orzeczeniem równoważnym;
4) dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin w trudnej
sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do
uzyskania stypendiów socjalnych, typowanych do
otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub
ośrodkami pomocy społecznej;
5)
Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej
sytuacji
materialnej
i
społecznej
osiągająca
ponadprzeciętne wyniki w nauce;
6)
Rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka,
samotni rodzice, spełnienie każdego z kryteriów;
7)

osoby z grupy 50+.

W celu prawidłowego i efektywnego wykorzystania
przekazanego sprzętu przeprowadzono cykl szkoleń
skierowanych do beneficjentów ostatecznych:
1) w zakresie obsługi komputera i Internetu,
2) w zakresie nabycia dodatkowych umiejętności, które
są wymagane na rynku pracy, m.in. aktywizacji
zawodowej i społecznej dot. aktywnego poszukiwania
pracy przy wykorzystaniu technik teleinformatycznych i
skutecznej edukacji przez Internet, umiejętności
niezbędnych dla świadczenia pracy na odległość.
Z beneficjentami ostatecznymi zawarte zostały umowy,
określające obowiązki stron w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa
dla
powierzonego
sprzętu,
zaplanowano
również
ubezpieczenie
zestawów
komputerowych.

2) zwiększenie umiejętności grupy docelowej w
zakresie korzystania z łączności elektronicznej poprzez
realizację szkoleń i wykorzystanie platformy e-learning.

W dniu 8 września 2014 r., odbyło się uroczyste
spotkanie przedstawicieli władz gminy z Beneficjentami
Ostatecznymi podsumowujące obecny etap realizacji
projektu polaczone3 z przekazaniem dyplomów
ukończenia szkoleń i wręczeniem umów uczestnictwa w
projekcie.

Wyłoniony w przetargu Wykonawca, firma Suntar Sp. z
o.o. zapewnia kompleksową realizację działań
polegających na dostarczeniu, serwisowaniu i
monitorowaniu sprzętu oraz zapewnieniu bezpłatnego
dostępu do Internetu; przeprowadzeniu szkoleń oraz
udzieleniu wsparcia uprawnionym odbiorcom.
Wsparcie to zostało skierowane do beneficjentów
ostatecznych:

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość

