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A Miniszterelnöki Hivatal által kezdeményezett MENET program egy összehangolt
támogatási rendszer része az információs társadalom és digitális kultúra fejlesztéséért,
az internet- használat és -ismeret bővüléséért.
A program olyan projekteket kíván támogatni, amelyek az infokommunikációs eszközök,
alkalmazások és szolgáltatások használatának elterjesztése érdekében hozzájárulnak
- az internet- használat iránti érdeklődés felkeltéséhez,
- a nyitottság növeléséhez,
- az e-ügyintézés, és e-közszolgáltatások előnyeinek tudatosításához,
- a felhasználói ismeretek megszerzéséhez,
- társadalmi, gazdasági fogadókészség növeléséhez,
- és végső soron az e-közszolgáltatások használói számának növeléséhez.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete „Digitális felzárkóztatás - könyvtárosok az
e-közszolgáltatásokért” címmel nyújtott be pályázatot, melyben vállalja, hogy az internet és
az e-közszolgáltatások használatának növelésében elért eredmények elterjedését szolgáló
képzések,oktatási programok, fejlesztési modellek kialakításában és lebonyolításában vesz
részt.

A pályázat az alábbi célcsoportokat célozza meg:
Állampolgár: Elsősorban a lakosság olyan aktív korú csoportjai, amelyek a
közszolgáltatásokat a leginkább
igénybe veszik és akik számára az e-közszolgáltatások igénybe vétele a legnagyobb
segítséget jelenti, tehát
motiváltak a szükséges ismeretek elsajátításában és várhatóan eredményes és hasznos
lesz képzésük.
Nonprofit szervezet: A nonprofit szervezetek – egyesületek, alapítványok – legtöbbje
szerény forrásokkal
rendelkezik. IKT eszközöket már többnyire beszereztek, de használatukhoz az
ismereteket még nem, különösen
az Internettel, az e-közszolgáltatásokkal kapcsolatban nem. A nekik nyújtott
tájékoztatásokkal és térítésmentes
képzésekkel szeretnénk elősegíteni bekapcsolódásukat az e-közszolgáltatások
használatába.
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Gazdasági szervezet: A gazdasági szervezetek köréből elsősorban a KKV szektort
tekintjük célcsoportnak,
főképpen a kisvállalkozásokat. Az e-közszolgáltatások igénybe vétele mindenképpen
gazdasági előnyt jelent
(postai, közlekedési költségmegtakarítás, munkaidő megtakarítás, ügyintézési idő
rövidülése, stb.). Ez
elsősorban a kis létszámú vállalkozások számára fontos, ezért motiváltak az ismeretek
megszerzésére.

A Projekt keretében:
- az infokommunikációs eszközök és szolgáltatások iránti érdeklődés felkeltését, a használat
előnyeinek
tudatosítását szolgáló információs napokat rendezünk 7 helyszínen (valamennyi régióban
1-1), kb. félnapos
időkeretben, alkalmanként 25-30 résztvevővel. Az információs napokat olyan könyvtárakban
rendezzük, amelyekben – az e-tanácsadói és a felhasználó képzések nyomán – megfelelő
szakmai tudás áll rendelkezésre az információs napok lebonyolításához.

- az Internet és az e-közszolgáltatások használatának elterjedését szolgáló képzéseket
tartunk
.A
képzések
10 képző intézményben
történnek, 15-15 résztvevővel 4x4 órás oktatás formájában, melyhez interaktív felületen
biztosítunk tananyagot. A képzések helyszínei olyan települések könyvtárai, ahol korábbi
hasonló képzések után nagyon jó és az igényekhez igazodni tudó oktató áll rendelkezésre és
ahol előzetes szükségletfelmérés alapján jelentős a lakossági igény az infokommunikációs
szolgáltatások megismerésére.
A pályázat megvalósításával kapcsolatban honlapunkon a későbbiekben további információkat
olvashatnak.
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