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1. Wstęp
Raport został sporządzony dnia 06.07.2012r. przez Łukasza Lotka specjalistę ds.
rekrutacji i monitoringu w projekcie Wyrównujemy szanse. „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Łukowskiego”.
2. Opis ewaluowanego projektu
Pełna nazwa projektu:
Wyrównujemy sz@nse. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu
Łukowskiego” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –
einclusion”
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innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 –
2013.
Wartość projektu wynosi 2 460 100,00 PLN i w 85% finansowana jest ze środków
unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 350 gospodarstw
domowych z terenu 6 gmin Powiatu Łukowskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym
z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Cel projektu jest zatem
zgodny z celem działania 8.3 PO IG.
3. Opis ewaluacji
Celem niniejszej ewaluacji jest uzyskanie informacji na temat wykorzystania komputerów
i Internetu przez beneficjentów ostatecznych projektu. Metody jakie zostały użyte w
badaniu to analiza dokumentacji, oraz dane zebrane podczas monitoringu uczestników
projektu w miejscu ich zamieszkania. Monitoring polegał na wizjach lokalnych podczas
których pracownik sprawdzał stan techniczny użyczonego komputera i łącza
internetowego, beneficjent natomiast dostawał do wypełnienia anonimową ankietę, w
której odpowiadał na kilka prostych pytań dotyczących wykorzystania komputera i
Internetu.
4. Przedstawienie zebranych danych
Poniżej zostały przedstawione wyniki raportów oraz ankiet w formie wykresów.

Porównanie liczby problemów ze sprzętem komputerowym oraz internetowym w I
kwartale 2012 r. i w II kwartale 2012 r. na próbie 100 beneficjentów Powiatu
Łukowskiego.
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Analiza ankiety z wykorzystania komputera i Internetu przez beneficjentów
ostatecznych programu „Wyrównujemy sz@nse. Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu na terenie Powiatu Łukowskiego.”

Jak często korzystają Państwo z komputera?

codziennie
kilka razy w tygodniu
raz na tydzień
kilka razy w miesiącu
nie korzystamy

Jak często korzystają Państwo z Internetu?

codziennie
kilka razy w tygodniu
raz na tydzień
kilka razy w mmiesiącu
nie korzystamy

Czy korzystacie Państwo z pakietu biurowego MS Works?

tak
nie

Czy dzięki korzystaniu z Internetu nastepuje u Państwa rozwój
osobisty?

tak
nie

Czy dzięki korzystaniu z Internetu zwiększyły się Państwa szanse
związane z poszukiwaniem/zmianą pracy zawodowej?

tak
nie

Do czego używacie Państwo Internetu (może być kilka odpowiedzi)?

do nauki
do pracy
do zabawy
do kontaktu ze znajomymi
do szukania informacji
do pobierania danych z sieci
do innych celów

Czy korzystacie Państwo z poczty elektronicznej?

tak
nie

5. Wyniki:
1) Liczba awarii sprzętu zmniejszyła się z 42 w I kwartale 2012r. do 17 w II kwartale
2012r.
2) 80% ankietowanych korzysta codziennie z komputera.
3) 77% ankietowanych korzysta codziennie z Internetu.
4) 66% ankietowanych korzysta z pakietu biurowego MS Works.
5) 92% ankietowanych uważa, że dzięki korzystaniu z Internetu następuje u nich
rozwój osobisty.
6) 45% ankietowanych uważa, że dzięki korzystaniu z Internetu zwiększyły się ich
szanse związane ze znalezieniem/zmianą pracy.
7) Uczestnicy programu wykorzystują Internet do (mogło być kilka odpowiedzi):
- 95% ankietowanych odpowiedziało: do nauki
- 73% ankietowanych odpowiedziało: do szukania informacji
- 63% ankietowanych odpowiedziało: do zabawy
- 60% ankietowanych odpowiedziało: do kontaktu ze znajomymi
- 41% ankietowanych odpowiedziało: do pracy
- 26% ankietowanych odpowiedziało: do pobierania danych z sieci
8) 68% ankietowanych korzysta z poczty elektronicznej.

6. Wnioski
Z powyższych danych można wywnioskować, że większość uczestników projektu
korzysta regularnie z komputera oraz Internetu. Beneficjenci wierzą, że dzięki korzystaniu
z Internetu następuje u nich rozwój osobisty. Aktywnie wykorzystują Internet do nauki,
do szukania informacji, do zabawy oraz do kontaktu ze znajomymi. 66% ankietowanych
deklaruje, że korzysta z pakietu biurowego MS Works. Uważam, że w rzeczywistości
odsetek ten jest większy ponieważ ankietowani nie wiedzą co oznacza nazwa „MS
Works” i dlatego w ankiecie zaznaczają odpowiedź „nie”. Pewne obawy może budzić
fakt, że tak mało ankietowanych (45%) wierzy w to, że Internet może zwiększyć ich
szanse związane z poszukiwaniem lub zmianą pracy. Spowodowane jest to
prawdopodobnie małą ilością ofert pracy na rynku lokalnym oraz tym, że rekrutacje
internetowe nie są jeszcze tak powszechne jak w większych miastach Polski.

