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zakreS działalności  
Statutowej, opiS głównych 
zdarzeń:

Rok 2012 był czwartym rokiem działalności Fundacji Rozwoju Społeczeństwa  

Informacyjnego. Na dzień 31.12.2012 r. Fundacja zatrudniała 18 osób (tj. o jedną  

osobę więcej w porównaniu z rokiem poprzednim według stanu na 31.12.2011 r.).  

Firma Perfectum Audit kontynuowała obsługę księgowości, płatności i spraw kadrowych  

Fundacji, natomiast kancelaria I&Z spółka cywilna prowadzona przez prof. Huberta 

Izdebskiego kontynuowała obsługę spraw prawnych Fundacji.

W 2012 r. odbyły się trzy posiedzenia Rady Fundacji, w tym jedno w trybie pisemnym 

z wykorzystaniem formy elektronicznej. Członkowie Rady między innymi: zatwierdzili 

sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2011,  

udzielili absolutorium Zarządowi za 2011 r. z wykonania przez niego obowiązków, 

przyjęli roczny plan działania oraz plan finansowy na rok 2012, zatwierdzili zmianę 

statutu FRSI w części dotyczącej jednostki nadzorującej w związku ze zmianami  

w administracji rządowej, wyrazili zgodę na przystąpienie Fundacji do stowarzyszenia 

Telecentre-Europe, powołali Radę kolejnej kadencji oraz dokonali wyboru audytora 

do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.

najwaŻniejSze działania 
podjĘte przez FrSi  

w 2012 roku:

program rozwoju BiBliotek

Podstawową działalnością prowadzoną przez Fundację w 2012 r. była – podobnie jak 

w latach ubiegłych – realizacja Programu Rozwoju Bibliotek. Program jest wspierany 

przez Global Libraries – przedsięwzięcie prowadzone w ramach Światowego Programu 

Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gates. Partnerem i grantobiorcą Fundacji w Polsce jest 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW). FRSI na podstawie umowy dotacji  

podpisanej z PAFW w dniu 28 maja 2009 r. otrzymała grant na realizację Programu.  

Ma się on przyczynić do trwałej modernizacji gminnych bibliotek publicznych w Polsce, 

które staną się wielofunkcyjnymi ośrodkami dostępu do informacji, wiedzy, edukacji  
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i kultury, dostarczającymi lokalnym społecznościom usługi dostosowane do ich  

potrzeb z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych 

(ICT). Program składa się z czterech komponentów: 

I. wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny;  

II. szkolenia dla bibliotekarzy;  

III. wzmacnianie instytucji środowiska bibliotecznego;  

IV. promocja bibliotek. 

Realizacja Programu została podzielona na dwie rundy – łącznie uczestniczy w nim  

1 107 gmin wiejskich i małych miast, co oznacza ponad 3 300 placówek bibliotecznych 

(bibliotek gminnych wraz z filiami) z całej Polski. Biblioteki uczestniczą w Programie  

w partnerstwach skupiających bibliotekę wiodącą (wraz z filiami) oraz trzy biblioteki 

partnerskie (również z filiami) – biblioteki wiodące otrzymują większe wsparcie eduka-

cyjne i sprzętowe niż biblioteki partnerskie, ale mają do spełnienia więcej wymagań 

dotyczących na przykład godzin otwarcia bibliotek. Nabór bibliotek został przeprowa-

dzony w formie ogólnopolskiego konkursu zgłoszeń w dwóch rundach: 610 bibliotek 

gminnych (ponad 1 800 placówek, wraz z filiami) zostało objętych Programem w 2009 

r. a kolejne 498 bibliotek gminnych (niemal 1 500 bibliotek, wraz z filiami) – w 2011 r. 

Pod koniec grudnia 2012 r. Fundacja Gatesów oraz PAFW, na podstawie propozycji 

przygotowanej przez FRSI, podjęły decyzję o przedłużeniu realizacji Programu Rozwoju  

Bibliotek do 31 marca 2015 roku. Planowane jest przeprowadzenie dodatkowych  

działań rozszerzających skalę Programu (nabór ok 450 placówek bibliotecznych  

do trzeciej rundy Programu) i utrwalających jego efekty (m.in. szkolenia z zarządzania  

i facylitacji spotkań dla dotychczasowych uczestników Programu). Przedłużenie  

Programu było możliwe dzięki racjonalnemu gospodarowaniu środkami przekazanymi 

przez Fundację Gatesów oraz wkładowi finansowemu PAFW. Łączny budżet Programu 

wynosi obecnie ok. 33,2 mln USD.

Poniżej opisane zostały przykłady najważniejszych działań z ubiegłego roku adresowa-

nych do bibliotek uczestniczących w drugiej rundzie Programu:

 —  ponad 1 380 osób – bibliotekarzy i przedstawicieli samorządów oraz osób  

aktywnych w społeczności lokalnej – uczestniczyło w 10-dniowym warsztacie 

planowania rozwoju biblioteki. Dowiedzieli się m.in. w jaki sposób zaplanować 

działania swojej biblioteki, aby odpowiadały na potrzeby mieszkańców, jak  

promować działalność biblioteki oraz w jaki sposób pozyskiwać partnerów  

do współpracy. W porównaniu z pierwszą rundą większy nacisk został położony 

na aktywną pracę nad planem rozwoju biblioteki poprzez m.in. narzędzie online, 

dzięki któremu trenerzy mogą na bieżąco komentować tworzony plan. Warsztat 

był prowadzony – tak jak w przypadku pierwszej rundy – przez trenerów Stowa-

rzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej (CAL). Zajęcia dla 64 grup 

szkoleniowych trwały od października 2011 r. do czerwca 2012 r. 

 — ok. 1 120 bibliotekarzy uczestniczyło w szkoleniach informatycznych, realizowanych 

przez trenerów z wojewódzkich bibliotek publicznych na podstawie programu 

szkoleń przygotowanego przez Ośrodek Edukacji Informatycznej  

i Zastosowań Komputerów (OEIiZK). 5-dniowe szkolenie było adresowane  

do pracowników placówek, które w 2011 r. otrzymały sprzęt w ramach Programu 

(po jednej osobie na placówkę)1 . Szkolenia te przygotowują bibliotekarzy  

do obsługi sprzętu komputerowego 

dostarczonego w ramach Programu, 

korzystania z Internetu, a także  

do przekazywania tej wiedzy użyt-

kownikom bibliotek. 18 bibliotek 

wojewódzkich zorganizowało szko-

lenia od października 2011 r.  

do czerwca 2012 r. dla 88 grup szko-

leniowych.

 — ok. 1 100 bibliotekarzy wzięło udział 

w szkoleniach specjalistycznych, 

wybierając jeden z ośmiu propono-

wanych tematów: „Miejsce dla mło-

dych” (16 grup), „Miejsce promocji 

kultury” (9 grup), „Multimedia  

i nowoczesna komunikacja”  

(6 grup), „Informacje lokalne – jak je zbierać i upowszechniać” (5 grup),  

„Przestrzeń dla mieszkańców z inicjatywą” (5 grup), Wiedza na wyciągnięcie ręki. 

Łatwy dostęp do zbiorów bibliotecznych” (5 grup) „Miejsce bez barier: usługi  

dla seniorów i osób niepełnosprawnych” (4 grupy) oraz „Miejsce dla obywateli: 

e-administracja” (2 grupy). Szkolenia dla łącznie 52 grup były prowadzone przez 

trenerów CAL od września do listopada 2012 r.;

 — trenerzy-animatorzy CAL wspierali także biblioteki wiodące przy zawiązywaniu 

lokalnych partnerstw (co najmniej 16 godzin na bibliotekę). Doradzali bibliotekom 

przy analizie potencjalnych partnerów, pomagali w przygotowaniu i prowadzeniu 

Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem został dostarczony do bibliotek 

w większości między wrześniem a listopadem 2011 roku. 1 449 bibliotek 

otrzymało zestawy o różnej konfiguracji złożone z ponad 1 350 komputerów 

stacjonarnych (wraz z oprogramowaniem Windows 7 i Office 2010 przekazanym 

bezpłatnie przez firmę Microsoft oraz oprogramowaniem antywirusowym i 

ogólnodostępnym oprogramowaniem użytkowym); ponad 1 100 urządzeń 

wielofunkcyjnych umożliwiających drukowanie, skanowanie, kopiowanie i 

faksowanie; ponad 310 drukarek A3; ponad 120 laptopów i ponad 120 projekto-

rów z ekranami. Każda biblioteka otrzymała także aparat cyfrowy. Sprzęt jest 

objęty pięcioletnią gwarancją. Łączna wartość przekazanego sprzętu i oprogra-

mowania w drugiej rundzie Programu przekroczyła 6.300.000 PLN (nie licząc 

dodatkowych usług i oprogramowania przekazanego bezpłatnie przez firmę 

Microsoft). Za dostarczenie, konfigurację i instalację sprzętu odpowiedzialna była 

firma Talex, która w ramach Programu świadczy również usługi wsparcia 

technicznego dla bibliotek.
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spotkań partnerstwa, wypracowywali także rekomendacje dotyczące dalszego 

rozwoju współpracy lokalnej. W drugiej rundzie Programu partnerstwa zostały 

zawiązane przez każdą ze 128 bibliotek wiodących (w pierwszej rundzie partner-

stwa powstały w 88% bibliotek wiodących); 

 — biblioteki wiodące rozpoczęły organizację spotkań ze swoimi bibliotekami part-

nerskimi w celu wymiany wiedzy i doświadczeń. Zgodnie z umową uczestnictwa 

w Programie, powinny zorganizować minimum cztery spotkania, w tym jedno  

on-line, np. z wykorzystaniem komunikatora. Spotkania są dofinansowywane  

w wysokości 1.000 PLN w ramach mikrograntów „Podaj dalej”, elementu Programu 

realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP). Nabór wniosków 

jest prowadzony w systemie ciągłym od lipca 2012 r. i potrwa 12 miesięcy;

 — Talex – dostawca i integrator sprzętu – kontynuował wsparcie techniczne  

(hepldesk) dla bibliotek uczestniczących w drugiej rundzie Programu oraz prowadził 

monitoring wykorzystania sprzętu i oprogramowania przekazanego w ramach 

obu rund. Wsparcie techniczne dla bibliotek uczestniczących w pierwszej rundzie 

Programu zakończyło się w maju 2012 roku, po dwóch latach od zakończenia  

dostaw.

 

Ważnym wydarzeniem było przedłużenie programu internetyzacji bibliotek publicznych 

z 2009 r. Na mocy porozumienia pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa  

Narodowego, Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, FRSI i Orange Polska, podpisa-

nego 23 lipca 2012 r., biblioteki mają darmowy dostęp do Internetu zapewniony przez 

firmę Orange Polska. Z oferty do tej pory skorzystało ponad 3 500 placówek. Dotacje 

na ten cel przekazuje Fundacja Orange, która również udostępnia bibliotekom  

materiały na temat bezpieczeństwa w sieci.

Jesienią 2012 r. biblioteki uczestniczące w obydwu rundach Programu, które opracowały 

swoje plany rozwoju, mogły ubiegać się o dodatkowe wsparcie w postaci grantów oraz 

ofert współpracy z organizacjami pozarządowymi:

 —  178 bibliotek (41 bibliotek z pierwszej rundy oraz 137 z drugiej rundy) otrzymało 

granty w wysokości do 4.500 PLN na realizację projektów dla mieszkańców  

w obszarze edukacji, integracji, kultury i dostępu do wiedzy i informacji, zgodnych 

z planem rozwoju biblioteki. Konkurs „Aktywna Biblioteka” był przeprowadzony 

przez ARFP. Biblioteki składały aplikacje poprzez portal Programu www.biblioteki.

org. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem – łącznie ARFP otrzymała 

418 wniosków. Realizacja projektów przez biblioteki potrwa do czerwca 2013 r.

 — 258 bibliotek podjęło współpracę z organizacjami w ramach komponentu  

Programu „Organizacje pozarządowe bibliotekom”. Otrzymają wsparcie  

we wprowadzaniu nowych usług dla mieszkańców m.in. w obszarze dostępu  

do wiedzy, informacji o rynku pracy, 

zdrowiu, finansach osobistych, nowych  

mediach, kulturze, sporcie, historii  

i sprawach lokalnych2. Wszystkie oferty  

zakładają wykorzystywanie nowych 

technologii we wdrażaniu i promowa-

niu usług. Ten komponent Programu 

również cieszył się dużym zaintereso-

waniem wśród bibliotek – spośród 812 

zgłoszeń zaakceptowano 345 wnio-

sków (niektóre biblioteki będą współ-

pracować dwiema organizacjami).  

Realizacja działań (w formie projektów) 

potrwa do czerwca 2013 r.

Ponadto w 2012 r. wszystkie biblioteki z grupy docelowej Programu Rozwoju Bibliotek 

(tj. położone na terenie gmin wiejskich oraz w małych miastach) otrzymały możliwość 

zamówienia za pośrednictwem Fundacji „TechSoup” bezpłatnego oprogramowania  

Microsoft przeznaczonego na komputery dla użytkowników. Z możliwości tej skorzy-

stało łącznie 728 bibliotek gminnych. Zamówionych zostało blisko 11 tys. licencji, 

przede wszystkim na różne wersje Windows i Office, o łącznej wartości blisko 6,5 mln 

USD. Biblioteki uczestniczące w Programie składały zamówienia poprzez portal  

www.biblioteki.org. Biblioteki spoza Programu mogły zamówić oprogramowania  

poprzez portal Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (SBP) – w ten sposób zamówienia 

złożyły 283 biblioteki, spośród których wiele utworzyło nowe konta na www.sbp.pl, 

powiększając tym samym grono jego odbiorców. Operatorem tego działania była  

firma Talex. Ponadto możliwość uzyskania oprogramowania uzyskało 127 bibliotek  

z grupy docelowej Programu, które otrzymały dotację na zakup sprzętu komputerowego 

w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN)  

pt. „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”, realizowanego przez Instytut Książki. Z oferty 

Fundacji skorzystało 100 bibliotek, a szacowana wartość licencji to ok. 472.000 USD. 

Oprogramowanie (Windows, Office, Visio) zostało przeznaczone na komputery  

dla użytkowników. Z myślą o uczestnikach inicjatywy ministerstwa kultury, FRSI  

Pełna lista 10 organizacji i ich projektów: Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. 

Komeńskiego – „Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców”; Fundacja Ośrodka 

KARTA – „Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej”; Towarzystwo Inicjatyw 

Twórczych „ę” – „Latający animatorzy i latający socjologowie”; Centrum 

Edukacji Obywatelskiej – „Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece”; Fundacja 

Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych – „Praca. Enter. Biblioteka jako miejsce 

informacji o rynku pracy”; Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie – „Edukacja 

zdrowotna w bibliotece – pielęgniarstwo dla zdrowia społeczności lokalnej”; 

Fundacja Wspomagania Wsi – „Prosto i przystępnie o domowych finansach: 

spotkania w bibliotece”; Fundacja Volunteers for Sport – „Muuvit: ruszaj się i 

odkrywaj świat”; Fundacja Nowe Media – „Biblioteka – lokalne centrum 

wiedzy praktycznej”; Civis Polonus – „Biblioteka jako przestrzeń dyskusji o 

sprawach lokalnych”.
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przygotowała również poradnik on-line pt. „Jak wybrać sprzęt komputerowy dla użyt-

kowników w bibliotece”, w którym zebrane zostały najważniejsze informacje dotyczące 

tego procesu w oparciu o doświadczenia Programu oraz użyteczna dla bibliotekarzy 

kupujących sprzęt wiedza techniczna o sprzęcie komputerowym i oprogramowaniu. 

Łącznie we wszystkich edycjach dystrybucji oprogramowania Microsoft na komputery 

spoza Programu ze wsparcia skorzystało 1126 bibliotek. 

W rok po zakończeniu wsparcia szkoleniowego dla bibliotek z pierwszej rundy Programu, 

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” (główny ewaluator Programu)  

zrealizowała badanie wpływu bibliotek na społeczności. Wyniki zostały całościowo 

przedstawione w raporcie pt. „Po co Polakom biblioteki”, a także w jego graficznej  

prezentacji (tzw. mash-up). Wyniki badań potwierdziły, że podejmowane w ramach 

Programu działania realizują założone cele i przynoszą zaplanowane rezultaty. Biblio-

teka jest dla użytkowników miejscem spotkań, pozwalającym ciekawie spędzać czas. 

Do bibliotek uczestniczących w Programie przychodzi ponad 2,5 mln ludzi spośród 

osób w wieku powyżej 13 lat, a użytkownicy bibliotek stanowią prawie 30% mieszkańców 

miejscowości, gdzie realizowany jest Program. Bibliotekarze zauważyli rosnące zainte-

resowanie ofertą bibliotek wśród seniorów, dzieci z gorzej sytuowanych rodzin oraz 

osób poszukujących pracy. W swoich miejscowościach biblioteki pełnią w coraz  

większym stopniu funkcję „Trzeciego Miejsca” – przestrzeni kontaktów społecznych, 

miejsca przyjaznego, bezpiecznego, otwartego dla wszystkich, łączącego w sobie zalety 

przestrzeni prywatnej i publicznej. Biblioteki dają także dostęp do nowoczesnych  

technologii. W wielu małych miejscowościach są jednymi z nielicznych miejsc, gdzie  

za darmo można skorzystać z komputera, Internetu, skanera lub drukarki. Pełnią  

istotną rolę w integracji cyfrowej – aż 37% ankietowanych zetknęło się z komputerem 

po raz pierwszy właśnie w bibliotece.

W raporcie zidentyfikowano szereg korzyści płynących z użytkowania bibliotek, które 

zostały podzielone na sześć obszarów, którymi są: 

 — samorealizacja (66%) – czynności związane z dostępem do kultury i rozrywki oraz 

rozwijaniem różnego rodzaju pasji, zainteresowań i hobby. O takich korzyściach 

mówi dwóch na trzech użytkowników bibliotek PRB; 

 — rozwijanie kapitału intelektualnego (61%) – edukacja (również dorosłych), w tym 

rozwój kompetencji związanymi z komputerami i Internetem oraz socjalizacja  

(wypełnienie „luki wychowawczej”) młodych ludzi i stworzenie miejsca, w którym 

z jednej strony trzeba się dostosować do ustalonych zasad, a z drugiej można się 

też wiele nauczyć i odkryć swoje talenty;

 — integracja społeczna (55%) – komunikowanie się z innymi oraz budowanie  

i podtrzymywanie tożsamości lokalnej, co jest szczególnie ważne dla małych  

społeczności; 

 — praktyki życia codziennego (42%) – korzyści związane np. z podróżami i turystyką, 

domem i rodziną, zdrowiem, zakupami, modą, sportem. W znacznym stopniu  

są one osiągane dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, zwłaszcza  

możliwości wyszukiwania potrzebnych informacji w Internecie;

 — partycypacja obywatelska, sprawy publiczne (17%) – kontakty z instytucjami 

gminnymi, wsparcie instytucji i liderów w działaniach społecznych; 

 — sfera zawodowa (16%) – przede wszystkim poszukiwanie pracy.

 

Wyniki raportu były szeroko promowane przez Fundację wśród instytucji publicznych, 

liderów opinii, oraz mediów. Raport był również prezentowany podczas trzeciego  

spotkania Krajowego Partnerstwa na rzecz Rozwoju Bibliotek (11 października). FRSI 

poinformowała o raporcie wszystkie biblioteki uczestniczące w Programie, zachęcając 

je do upowszechniania jego wyników. Na bazie danych z raportu został również  

przygotowany generator ulotek – internetowe narzędzie pozwalające bibliotekom  

na szybkie stworzenie własnej ulotki do wykorzystania w celów rzecznictwa, pokazującej 

najważniejsze działania oraz znaczenie biblioteki dla społeczności. 

Na bazie raportu powstał także dokument „Biblioteka z wizją” – propozycja typów  

i standardów działania biblioteki publicznej w małej miejscowości, którą biblioteki  

z małych miejscowości mogą wziąć pod uwagę jako źródło inspiracji i pomysłów,  

formułując swoją własną misję i wizję rozwoju. Umieszczona na portalu Programu  

interaktywna wersja online dokumentu umożliwia komentowanie oraz proponowanie 

przez biblioteki swoich własnych przykładów. „Biblioteka z wizją” była również myślą 

przewodnią zorganizowanego przez Fundację w dniach 11-12 października trzeciego 

ogólnopolskiego kongresu bibliotek. Wydarzenie to zgromadziło blisko 450 osób:  

bibliotekarzy, przedstawicieli partnerów Programu ze środowiska administracji  

publicznej, biznesu, organizacji pozarządowych, nauki, mediów. Kongres został  

ponownie objęty patronatem małżonki Prezydenta RP oraz prezydent Warszawy. List 

do uczestników skierował minister kultury. Podczas kongresu odbył się premierowy 

pokaz pierwszego z cyklu dziesięciu krótkich filmów animowanych pt. „10 rzeczy, które 

można zrobić w bibliotece”. Kongres nie był jedyną okazją do wymiany doświadczeń  

i kontaktów środowiska bibliotekarzy w ramach Programu – jesienią odbył się cykl 

konferencji regionalnych organizowanych przez wojewódzkie biblioteki publiczne.

http://www.biblioteki.org/repository/PLIKI/DOKUMENTY/RAPORTY/RAPORT_PO_CO_POLAKOM_BIBLIOTEKI_www.pdf
http://www.biblioteki.org/maszap/
http://www.biblioteki.org/generatorulotek/web/app.php
http://biblioteka-z-wizja.biblioteki.org/Symfony/web/app.php
http://www.biblioteki.org/pl/publikacje/filmy_promujace_biblioteki
http://www.biblioteki.org/pl/publikacje/filmy_promujace_biblioteki
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W 2012 r. Fundacja kontynuowała także działania na rzecz rozwoju instytucji środowiska 

bibliotecznego poprzez następujące przedsięwzięcia:

 — w ramach Programu FRSI uruchomiła inicjatywę „LABiB” – program liderski  

dla bibliotekarzy. Jego głównym celem jest stworzenie przestrzeni dla aktywnych 

pracowników bibliotek do wzajemnego inspirowania się, wymieniania doświad-

czeniami i wspólnego szukania odpowiedzi na nowe wyzwania, jak i szerokie  

dzielenie się tymi doświadczeniami z bibliotekarzami z całej Polski za pomocą  

specjalnego portalu społecznościowego. Uczestnikami „LABiB” jest obecnie  

38 osób wybranych w otwartym konkursie; 

 — wsparcie dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w realizacji strategii  

rozwoju organizacji dotyczyło m.in. opracowanych przez SBP wskaźników  

efektywności bibliotek publicznych, projektu nowej ustawy o bibliotekach  

czy opracowania systemu akredytacji profesjonalnej dla różnych form kształcenia 

bibliotekarzy;

 — Biblioteka Narodowa dzięki dotacji otrzymanej w ramach Programu zaoferowała 

nowe programy szkoleniowe poprzez działający od września 2009 r. dział szkole-

niowy (Zakład Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej).  

Powstają również wersje e-learningowe wybranych szkoleń. Zorganizowane  

zostało także spotkanie dla kierowników działów instrukcyjno-metodycznych  

wojewódzkich bibliotek publicznych, będące kontynuacją specjalnego kursu  

szkoleniowego dla pracowników tych działów oferowanego w poprzednich latach 

w ramach Programu;

 — Instytut Książki otrzymał od Fundacji dotację na realizację rocznego projektu  

pt. „Teraz my – Dyskusyjne Kluby Książki dla dzieci i młodzieży”, skierowanego  

do lokalnych bibliotek prowadzących takie kluby. W ramach projektu 75 bibliote-

karzy – moderatorów klubów – zostanie przeszkolonych m.in. w zakresie tworzenia 

wspólnie z uczestnikami scenariuszy spotkań klubów oraz przygotowywania  

wydarzeń promujących edukację i literaturę tak, aby kluby ze swoją działalnością 

wychodziły możliwie szeroko do lokalnej społeczności, także z wykorzystaniem 

technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Ponadto Fundacja współpra-

cowała z Instytutem także w innych obszarach aktywności na rzecz bibliotek  

publicznych, np. przygotowując poradnik na temat procesu inwestycyjnego  

(modernizacji lub budowy) biblioteki;

 — Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP) zakończyło dwie 

ostatnie edycje kursów trenerskich dla bibliotekarzy. Łącznie w czterech edycjach 

kursu 64 przyszłych bibliotekarzy-trenerów zapoznało się m.in. z metodologią 

uczenia osób dorosłych, sposobami badania potrzeb szkoleniowych, a także  

– w ramach praktyk – samodzielnie przygotowało i prowadziło szkolenia dla biblio-

tekarzy; 

 — Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie wspólnie z Instytutem Informacji Naukowej  

i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu kontynuują prowadzenie 

internetowego kursu „Login: biblioteka”. Jest to e-learningowa wersja warsztatu 

planowania rozwoju biblioteki realizowanego w ramach Programu, z której mogą 

skorzystać także bibliotekarze nieuczestniczący w Programie. Łącznie w 2012 r.  

w kursie wzięło udział 167 osób. Rozpoczęta we wrześniu szósta edycja zawiera 

nowy moduł pt. „Specjalista informacji”, dotyczący wykorzystania ICT w pracy  

biblioteki (m.in. elektroniczne usługi bibliotek, tworzenie stron internetowych, 

edukacja informacyjna i medialna, bezpieczeństwo w Internecie); 

 — Fundacja kontynuuje także wsparcie dla 18 wojewódzkich bibliotek publicznych. 

Regionalni koordynatorzy Programu na bieżąco promują zasoby Programu w swoich 

województwach, utrzymują kontakty z jego uczestnikami i monitorują ich aktyw-

ności oraz organizują konferencje i konkursy prezentujące dobre praktyki bibliotek 

w zakresie współpracy z lokalnymi partnerami. W 2012 roku odbyły się także cztery 

spotkania regionalnych koordynatorów Programu, organizowane wspólnie  

z Instytutem Książki (koordynatorzy są również zaangażowani w program „Biblio-

teka+” MKiDN, prowadzony przez Instytut Książki). Ponadto w grudniu 2011 r.  

i styczniu 2012 r. przedstawiciele działów instrukcyjno-metodycznych wszystkich 

bibliotek wojewódzkich uczestniczyli w szkoleniu trenerskim z zakresu rzecznictwa. 

Kurs bazuje na materiałach amerykańskich, zaadaptowanych do polskich warunków 

przez firmę „Idea Zmiany”, którą zakontraktowała do tego celu Fundacja. Warto 

dodać, że szkolenia z rzecznictwa pod tytułem „Do*cenić bibliotekę” będą  

od stycznia 2013 r. oferowane przez „Ideę Zmiany” wszystkim bibliotekom  

gminnym uczestniczącym w Programie (trenerzy z bibliotek wojewódzkich będą 

mogli pełnić funkcję ko-trenerów).

http://e-learning.biblioteki.org/
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W ramach Programu Rozwoju Bibliotek FRSI prowadziła także wiele działań promocyj-

nych i informacyjnych: 

 — we współpracy ze Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Użytkowej zrealizowaliśmy 

projekt „Kierunek: biblioteka”, który ma pomóc bibliotekom zaistnieć w przestrzeni 

publicznej poprzez nowoczesne oznakowanie. Efektem projektu jest spójny, 

atrakcyjny graficznie system identyfikacji wizualnej bibliotek. Specjalny  

przewodnik zawiera m.in. wizualizacje i opisy poszczególnych elementów oznako-

wania, praktyczne wskazówki ekspertów, relację z pilotażowego wdrożenia syste-

mu w bibliotece w gminie Radziechowy-Wieprz. Elementy systemu zostały też  

udostępnione na portalu Programu (m.in. logo, czcionki, kierunkowskazy, tablice 

informacyjne, szablony dokumentów, plakaty, naklejki, gadżety, szablon strony 

internetowej);

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 

 — w październiku Fundacja zakończyła realizację kampanii „Biblioteka – miejsce 

bezpiecznego internetu”, zainicjowanej przez Fundację Dzieci Niczyje, Microsoft 

oraz FRSI w listopadzie 2011 r. Kampania miała na celu zachęcanie bibliotek  

do prowadzenia działań edukacyjnych na temat bezpiecznego korzystania z sieci. 

Biblioteki mogą nadal bezpłatnie skorzystać z platformy internetowej z kursami 

przeznaczonymi dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół 

ponadgimnazjalnych. Dotychczasowe efekty to ponad 560 zaangażowanych  

bibliotek oraz blisko 9 000 młodych ludzi, którzy skorzystali z kursów bezpiecznego 

Internetu. Częścią kampanii był konkurs na relację multimedialną lub fotorelację 

z przeprowadzonych zajęć. Wręczenie nagród nastąpiło podczas trzeciego ogól-

nopolskiego kongresu bibliotek. Nagrody, przeznaczone zarówno dla bibliotek, 

jak i dla młodych uczestników kursu, ufundowali Microsoft, Fundacja Orange 

oraz FRSI;

 — przez cały 2012 r. Fundacja kontynuowała współpracę z firmą Fun Media,  

która jesienią 2011 r. zaoferowała wszystkim bibliotekom publicznym bezpłatny 

dostęp do kursu języka angielskiego w formie e-learningowej „FunEnglish.pl”. 

Kurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Do projektu „FunEnglish 

w bibliotece” przystąpiło dotychczas 940 bibliotek, gdzie kurs jest udostępniany 

na około 2800 komputerach. Biblioteki prowadzą zajęcia na dwa sposoby:  

udostępniają kurs w dowolnym czasie aby dzieci mogły korzystać z niego samo-

dzielnie lub organizują zajęcia z języka angielskiego z udziałem wolontariuszy 

lub np. we współpracy z lokalną szkołą językową. Przez ostatni rok z kursu  

skorzystało ok. 10 000 dzieci. Od maja 2012 r. biblioteki oferują także kursy  

angielskiego dla dorosłych – z programu „Angielski 123 w bibliotece” korzysta  

już prawie 3 000 osób mających indywidualne konta w blisko 400 bibliotekach. 

W 2012 r. została także ogłoszona trzecia edycja multimedialnego konkursu  

językowego dla dzieci w wieku 6-12 lat. Konkurs jest organizowany przez firmę 

Fun Media, natomiast Fundacja zapewnia wsparcie promocyjne i informacyjne. 

 — FRSI rozpoczęła współpracę z firmą Megawiedza prowadzącą portal www.mega-

matma.pl, który zawiera materiały do nauki matematyki. W wyniku konkursu  

30 bibliotek publicznych (spośród 90 aplikujących) uzyskało bezpłatny dostęp 

do zasobów portalu na wszystkich stanowiskach komputerowych dostępnych  

w bibliotekach i filiach. Do końca pierwszego kwartału 2013 r. FRSI będzie moni-

torować przebieg działań, aby zidentyfikować najefektywniejsze sposoby  

udostępniania tych treści przez biblioteki. Jeśli pilotaż przyniesie pozytywne 

efekty, firma Megawiedza we współpracy z FRSI udostępni go bezpłatnie na rok 

dla wszystkich zainteresowanych bibliotek;

 — Fundacja jest partnerem merytorycznym Funduszu Wieczystego im. Olgi Rok, 

prowadzonego przez ARFP, wspierającego rozwój osobisty bibliotekarek  

z małych miejscowości. Do pierwszej edycji konkursu zgłosiło się 98 bibliotekarek 

z całej Polski. Kapituła przyznała pięć wyróżnień, a stypendium w wysokości 

2.000 PLN otrzymała Urszula Kopeć-Zaborniak – dyrektor biblioteki w gminie 

Cieszanów (woj. podkarpackie). Konkurs został objęty patronatem pełnomoc-

niczki rządu ds. równego traktowania, która wręczyła laureatce główną nagrodę 

podczas trzeciego kongresu bibliotek publicznych; 

 — portal www.biblioteki.org jest popularnym w środowisku bibliotecznym narzędziem 

komunikacji. Składa się z części przeznaczonej dla uczestników Programu  

Rozwoju Bibliotek oraz części ogólnodostępnej, zawierającej treści przygotowywane  

http://stgu.pl/kierunek-biblioteka/
http://www.biblioteki.org/repository/PLIKI/WIADOMOSCI/PRZESTRZEN/KIERUNEK%20BIBLIOTEKA/kierunek_biblioteka.pdf
http://funenglish.pl/biblioteki
www.megamatma.pl
www.megamatma.pl
http://funduszwieczysty.pl/pl/funds/item/id,245,title,Fundusz-Wieczysty-im-Olgi-Rok.html
www.biblioteki.org
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z myślą o bibliotekach publicznych. Statystyki portalu za ostatni kwartał 2012 r. 

obejmują: 157 141 odwiedzin, 556 902 odsłon oraz 39 157 unikalnych użytkow-

ników; 

 — comiesięczny elektroniczny biuletyn, wydawany od września 2009 roku, składa 

się z części ogólnopolskiej i 16 wersji regionalnych, które są przygotowywane 

przez koordynatorów Programu z bibliotek wojewódzkich. Jest narzędziem  

do komunikowania nie tylko inicjatyw prowadzonych w ramach Programu,  

ale także do inspirowania bibliotekarzy poprzez ciekawe przykłady z innych  

krajów. Obecnie biuletyn dociera do blisko 5 000 odbiorców; 

 — profil Programu Rozwoju Bibliotek w serwisie Facebook ma już ponad 1 500  

fanów – bibliotekarzy, studentów, przedstawicieli partnerów i przyjaciół Programu. 

Jest wykorzystywany nie tylko do promowania Programu, ale również do zbierania 

opinii w ramach prowadzonych przez Fundację działań.

konFerencje  
i wymiany miĘdzynarodowe
W 2012 r. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego uczestniczyła w wielu 

międzynarodowych przedsięwzięciach, m.in.:

 — wraz z ośmioma bibliotekarzami z bibliotek uczestniczących w Programie  

przedstawiciele Fundacji wzięli udział w targach bibliotek w Kijowie (Ukraina), 

organizowanych w ramach programu „Bibliomist”, realizowanego – podobnie  

jak Program Rozwoju Bibliotek w Polsce – dzięki wsparciu Fundacji Gatesów.  

Wydarzenie odbyło się w dniach 21-22 maja 2012 r. pod hasłem „Modern Libraries 

Developing Communities” i obejmowało warsztaty, prezentacje działalności 

 bibliotek, seminaria i dyskusje panelowe, w których wzięło udział ponad  

700 osób (głównie bibliotekarzy z Ukrainy). Polska delegacja zaprezentowała  

w Kijowie 11 projektów bibliotek z obszarów tematycznie związanych z targami, 

tj. turystyki, zaangażowania obywatelskiego i praw człowieka, rozwoju ekono-

micznego oraz wizualizacji i przestrzeni w bibliotece; 

 — Fundacja, za realizację Programu Rozwoju Bibliotek, otrzymała główną nagrodę 

w konkursie Komisji Europejskiej „E-inclusion Awards 2012” w kategorii „Be Part of IT” 

na najlepsze praktyki działań upowszechniających korzystanie z nowoczesnych  

technologii i edukację cyfrową. Do konkursu łącznie zgłoszono blisko 300 inicja-

tyw z 35 krajów Europy. Nagrody zostały uroczyście wręczone 22 czerwca  

w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli, podczas drugiego dorocznego 

Zgromadzenia Agendy Cyfrowej (Digital Agenda Assembly). W Zgromadzeniu 

wzięło udział ponad 800 osób, m.in. przedstawiciele administracji publicznej  

krajów unijnych, biznesu i organizacji pozarządowych. O tym, jak biblioteki 

wprowadzają użytkowników w cyfrowy świat, uczestnicy mogli przekonać się 

oglądając przygotowaną przez FRSI prezentację, która była elementem zgłoszenia 

do konkursu; 

 — Fundacja współorganizowała doroczną konferencję stowarzyszenia Telecentre-

-Europe – ogólnoeuropejskiej organizacji zrzeszającej sieci telecentrów, której 

Fundacja jest członkiem od kwietnia 2012 r. Konferencja odbyła się w Warszawie 

17-18 października pod hasłem „Jobs for Youth and Ageing Online”. Wydarzenie 

zostało zainaugurowane specjalnym nagraniem video z przesłaniem od komisarza 

László Andora, odpowiedzialnego w Komisji Europejskiej za sprawy społeczne  

i zatrudnienie oraz wystąpieniem Włodzimierza Marcińskiego, polskiego Lidera 

Cyfryzacji, pełnomocnika Ministra Administracji i Cyfryzacji ds. rozwoju kompe-

tencji cyfrowych w administracji. Konferencja była m.in. okazją do pokazania  

aktywności polskich bibliotek publicznych np. w ramach wizyt w bibliotekach 

zorganizowanych dla uczestników konferencji. Łącznie w wydarzeniu wzięło 

udział około 60 osób. 

 — korzystając ze środków EU Advocacy Fund (specjalnego funduszu utworzonego 

przez Fundację Gatesów do wspierania działań rzeczniczych na temat roli biblio-

tek publicznych w osiąganiu celów i realizacji strategii Europa 2020 i polityki 

spójności UE) bibliotekarze, przedstawiciele Fundacji oraz partnerów Programu 

(organizacji pozarządowych i firm) uczestniczyli w czwartym Europejskim  

Kongresie Integracji Cyfrowej (European Congress on e-Inclusion). Kongres  

odbył się w dniach 5-6 listopada w Brukseli pod hasłem „Partnership for Digital 

Europe” i miał na celu wykazanie roli bibliotek i współpracujących z nimi instytucji 

i organizacji w integracji cyfrowej i osiąganiu celów, które w tym zakresie stawia 

strategia Europa 2020. Program Rozwoju Bibliotek został zaprezentowany  

https://www.facebook.com/biblioteki
https://www.facebook.com/biblioteki
http://www.youtube.com/watch?v=2kdAj8VEaew&feature=youtu.be
http://www.telecentre-europe.org/?p=4267#more-4267.
http://ecei12.com/
http://ecei12.com/
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na kongresie podczas sesji plenarnej. W kongresie wzięło udział ok. 150 osób  

(w tym 11 osoba reprezentacja z Polski) – przedstawicieli bibliotek, ich partnerów, 

podmiotów realizujących projekty z zakresu integracji cyfrowej oraz biznesu.

 — W ramach wymiany doświadczeń przedsięwzięć w krajach objętych inicjatywą 

Global Libraries w 2012 r. Fundacja gościła dwie wizyty studyjne. Na początku  

listopada  Fundację odwiedziła  grupa bibliotekarzy z Rumunii – koordynatorzy 

regionalni programu „Biblionet”. Głównym celem wizyty było zapoznanie rumuń-

skich bibliotekarzy z doświadczeniami współpracy polskich bibliotek z partnerami 

– w szczególności z ideą partnerstw lokalnych oraz z komponentem Programu  

pn. „Organizacje pozarządowe bibliotekom”. Nasi goście odwiedzili wybrane  

polskie biblioteki różnych typów i szczebli. Była to druga wizyta rumuńskich  

bibliotekarzy w Polsce – pierwszą grupę Fundacja gościła w lutym 2012 r.  

W grudniu natomiast odbyła się wizyta przedstawicieli grantobiorców Fundacji 

Gatesów z Kolumbii, Indonezji i Wietnamu poświęcona tematowi rzecznictwa. 

Wizyta została zorganizowana w ramach Country Exchange Program (będącego 

jednym z elementów prac Advocacy Working Group w ramach Global Libraries). 

Podczas wizyty goście zapoznali się z polskim programem szkoleń z rzecznictwa, 

odwiedzili bibliotekę uczestniczącą w Programie Rozwoju Bibliotek, gdzie mieli 

okazję dowiedzieć się, jak biblioteka współpracuje z lokalnymi partnerami,  

a także spotkali się z burmistrzem. Uczestnicy wzięli także udział w panelu dysku-

syjnym z udziałem bibliotekarzy biorących udział w pilotażowych szkoleniach  

z rzecznictwa. 

inne projekty Fundacji  
realizowane w 2012 r. poza 

programem rozwoju BiBliotek

W maju 2012 r. Fundacja zakończyła realizację projektu “Informacja dla obywateli  

– cybernawigatorzy w bibliotekach” finansowanego ze środków Departamentu Stanu 

USA. Celem projektu, realizowanego na bazie doświadczeń podobnego przedsięwzięcia 

Biblioteki Publicznej w Chicago, było przetestowanie i wdrożenie usługi „cybernawigacji”, 

polegającej na organizowaniu w bibliotekach spotkań, szkoleń, konsultacji i doradztwa 

na temat korzystania z komputerów i Internetu dla osób stawiających pierwsze kroki 

w świecie nowych technologii. W projekcie uczestniczyły biblioteki publiczne  

z Cieszyna, Grodziska Mazowieckiego, Jaktorowa, Morąga, Olsztyna i Warszawy  

(Praga Południe) oraz biblioteka pedagogiczna w Elblągu. W ramach projektu zorga-

nizowany został cykl szkoleń dla 28 osób: bibliotekarzy oraz współpracujących  

z bibliotekami wolontariuszy („cybernawigatorów”) na temat wolontariatu w biblio-

tece, metodyki nauczania osób dorosłych oraz praktycznych aspektów ICT. 

W bibliotekach przeprowadzono ogółem 396 zajęć, w których wzięło udział 695 osób 

(głównie seniorów). Zapoznawali się oni z podstawami obsługi komputera i popularnych 

programów biurowych, poznawali praktyczne zastosowania narzędzi internetowych, 

wyszukiwali w Internecie informacje o rynku pracy, tworzyli dokumenty aplikacyjne, 

otrzymywali indywidualne wsparcie w postaci konsultacji, korepetycji, doradztwa 

czy pomocy technicznej. Budżet projektu wyniósł blisko 73.000 PLN. Partnerem  

Fundacji przy realizacji projektu była Ambasada USA w Polsce.
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Fundacja kontynuowała nawiązaną we wrześniu 2011 r. współpracę z Biurem ds. Prasy 

i Kultury Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie przy realizacji projektu 

„Ameryka w Twojej bibliotece” („america@your library”). Jego celem jest zapewnienie 

dostępu do informacji i materiałów na temat Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem 

bibliotek w dużych miastach, w których nie ma dyplomatycznego przedstawicielstwa 

Stanów Zjednoczonych ani innej instytucji prowadzącej działalność informacyjną  

na temat USA. Rolą Fundacji było przeprowadzenie konkursu wśród bibliotek  

spośród 18 miast wytypowanych przez Ambasadę oraz wsparcie Ambasady przy  

realizacji programu (wizyty w bibliotekach, szkolenia). Zwycięskie biblioteki otrzymały 

zbiór publikacji w języku angielskim oraz inne materiały poświęcone Stanom Zjedno-

czonym, a także dostęp do internetowych baz artykułów z periodyków, książek  

elektronicznych, encyklopedii itd. Projekt jest realizowany w ośmiu lokalizacjach: 

Bydgoszczy, Gorzowie Wlkp., Kielcach, Koszalinie, Olsztynie, Opolu, Suwałkach  

i Zielonej Górze. Budżet projektu to ponad 113.000 PLN.

 

W maju 2012 r. Fundacja rozpoczęła realizację projektu „Link do przyszłości. Młodzi. 

Internet. Kariera”. Celem projektu jest zwiększanie szans na rynku pracy młodych  

ludzi z terenów wiejskich i małych miast poprzez ukazywanie im różnorodności 

współczesnych zawodów i roli, jaką w życiu zawodowym odgrywają nowoczesne 

technologie. Dzięki projektowi ok. 6 000 osób w wieku 16-24 lata pozna przykłady 

profesji, które mogą w przyszłości zainspirować ich do wyboru kariery zawodowej. 

Spotkania z przedstawicielami tych zawodów (młodymi profesjonalistami) są organi-

zowane w bibliotekach publicznych i prowadzone przez bibliotekarzy. Wśród profe-

sjonalistów są m.in. programista aplikacji mobilnych, grafik komputerowy, metodyk 

w firmie e-learningowej, specjalista ds. PR zajmujący się promocją w mediach  

społecznościowych. Uczestnicy spotkań – poza okazją do rozmowy o realiach pracy  

i ścieżce kariery profesjonalistów – biorą również udział w quizie z wiedzy o aktualnej 

sytuacji i trendach na rynku pracy. Do marca 2013 roku planowanych jest ok. 300 

spotkań. Projekt jest realizowany ze środków Microsoft w ramach inicjatywy  

„Youth Spark” (dotacja ponad 350.000 PLN) oraz współfinansowany przez Polsko-

-Amerykańską Fundację Wolności. Działania będą realizowane do kwietnia 2013 r.

Od września 2012 r. Fundacja realizuje projekt „RozPRACUJ to z biblioteką” Polsko-

-Amerykańskiej Fundacji Wolności – pilotażowe przedsięwzięcie, w ramach którego 

zostanie wypracowana i przetestowana metodologia wspierania bibliotekarzy  

w oferowaniu usług osobom dorosłym poszukującym pracy lub rozważającym  

przekwalifikowanie się. Projekt jest realizowany ze środków Fundacji Społeczeństwa 

Otwartego (Open Society Foundations). W projekcie uczestniczy 37 bibliotek gminnych 

wybranych spośród bibliotek nieuczestniczących w Programie Rozwoju Bibliotek  

z trzech województw: mazowieckiego, łódzkiego i świętokrzyskiego. W ramach  

projektu biblioteki otrzymają sprzęt komputerowy, a bibliotekarze wezmą udział  

w szkoleniach z zakresu planowania rozwoju biblioteki (prowadzonym przez Stowa-

rzyszenie CAL), doradztwa zawodowego (prowadzonym przez Fundację Inicjatyw 

Społeczno-Ekonomicznych). Będą mogli również pozyskać granty na podjęcie  

działań skierowanych do mieszkańców poszukujących pracy lub nowego zawodu. 

Projekt, bazujący na metodologii Programu Rozwoju Bibliotek, będzie realizowany 

do sierpnia 2014 r. Wysokość dotacji to ponad 3 mln PLN.
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W grudniu 2012 r. Fundacja zakończyła realizację pierwszej edycji projektu  

„O finansach… w bibliotece”, finansowanego z dotacji Narodowego Banku Polskiego. 

Projekt polegał na wypracowaniu i przetestowaniu oferty biblioteki skierowanej  

do seniorów w zakresie edukacji finansowej i ekonomicznej. W projekcie uczestniczyło 

55 bibliotek wyłonionych w otwartym konkursie spośród uczestników pierwszej  

rundy Programu Rozwoju Bibliotek z pięciu województw: dolnośląskiego, lubelskiego, 

małopolskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego. Po trzydniowym szkole-

niu dla bibliotekarzy organizowanym w wojewódzkich bibliotekach publicznych  

przeprowadzili oni łącznie 55 kursów dla ponad 1 800 osób (w większości w wieku 

50+) z zakresu m.in. bankowości elektronicznej, wyboru najkorzystniejszych ofert 

bankowych, bezpiecznego korzystania z kart i bankomatów, wpływu banku central-

nego na budżet domowy. Kurs składał się z pięciu trzygodzinnych spotkań według 

przygotowanych przez Fundację scenariuszy oraz kursu e-learningowego. Dotacja 

Narodowego Banku Polskiego wyniosła 500.000 PLN. W 2013 r. planowana jest druga 

edycja projektu.

W lutym 2012 r. Fundacja rozpoczęła realizację przedsięwzięcia „Nowe Technologie 

Lokalnie”, którego celem jest podnoszenie wiedzy i umiejętności przedstawicieli  

lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie wykorzystania ICT w działalności 

organizacji. Projekt zakłada działania w skali krajowej i lokalnej. W ramach działań 

ogólnopolskich m.in. w maju w Warszawie została zorganizowana konferencja  

„Sektor 3.0. Technologie w organizacjach pozarządowych”, podczas której w warszta-

tach i prezentacjach poprowadzonych przez ponad 20 prelegentów z kraju i zagranicy 

udział wzięło blisko 190 przedstawicieli organizacji pozarządowych, świata biznesu  

i nauki. Następnie jesienią w Gdyni i w Rzeszowie odbyły się regionalne Fora  

Technologiczne „Sektor 3.0” – w każdym z nich uczestniczyło ponad 100 osób. Druga 

ścieżka projektu ma charakter lokalny i adresowana jest do wybranej grupy dziewię-

ciu organizacji pozarządowych z małych miejscowości, którym oferowane są m.in. 

specjalistyczne szkolenia, wsparcie sieci tzw. mobilnych doradców ICT oraz dotacje  

na zakup sprzętu, oprogramowania i usług ICT. Projekt jest finansowany ze środków 

PAFW – dotacja wynosi ponad 1 mln PLN.

działalność Fundacji 
w organizacjach BranŻowych

W 2012 r. Fundacja przystąpiła do stowarzyszenia Telecentre-Europe, zrzeszającego  

i działającego na rzecz telecentrów w całej Europie. Kluczowym przedsięwzięciem tej  

organizacji jest doroczna międzynarodowa kampania „Tydzień z Internetem”, która ma  

na celu zachęcenie jak największej liczby osób do poznania możliwości Internetu.  

W Polsce w 2012 r. kampanię już po raz drugi koordynowała FRSI, pod patronatem  

Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Koalicji „Dojrzałość w sieci”. Specjalne przesła-

nie video do uczestników akcji skierował Prezydent RP. Wspierali nas również: Microsoft, 

UPC, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Federacja 

Inicjatyw Oświatowych, Fundacja Matematyków i Informatyków Niesprawnych Ruchowo 

oraz Związek Harcerstwa Polskiego. Między 26 a 30 marca biblioteki, szkoły, domy kultury 

i inne placówki dysponujące publicznym dostępem do Internetu organizowały między-

pokoleniowe spotkania według własnego pomysłu lub według scenariuszy przygotowa-

nych przez FRSI („Zasadź drzewo w Internecie” – stworzenie drzewa genealogicznego 

rodziny za pomocą narzędzi internetowych; „W 80 min dookoła świata – wirtualna podróż 

po kontynentach; „Rozgrzewka przed Euro 2012” – quiz nt. piłki nożnej wykorzystujący 

zasoby internetowe). Łącznie 400 instytucji (przede wszystkim bibliotek) zarejestrowało 

się do udziału w kampanii, a w spotkaniach uczestniczyło ponad 8 000 osób.

Ponadto, Fundacja należy do: 

 — Koalicji Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ „Dojrz@łość w sieci”, powołanej przez 

UPC Polska i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, 

 — Stowarzyszenia Grupa Zagranica, skupiającego polskie organizacje pozarządowe  

zaangażowane w międzynarodową współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, 

pomoc humanitarną i edukację globalną, 

 — Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, zrzeszającej ponad 100 organi-

zacji z całej Polski, stawiającej sobie za cel dbanie o dobre otoczenie społeczno- 

-prawne dla działalności trzeciego sektora.

http://www.telecentre-europe.org/
http://dojrzaloscwsieci.pl/
http://zagranica.org.pl/
http://dojrzaloscwsieci.pl/
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