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In-Fókusz projekt kapcsán 
 

 

A projekt célja az, hogy a digitális világból 

kimaradó állampolgárok érzékenyítésével tegye 

nyitottá őket a digitális eszközökkel és 

szolgáltatásokkal való megismerkedésre, és 

ösztönözze őket, hogy tegyenek lépéseket a 

digitális kompetenciáik fejlesztése érdekében –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

akár a közösségi internet-hozzáférési pontok 

mentori szolgáltatásának igénybe vételével, akár a 

családjuk, szomszédjuk, ismerőseik segítségével. 

Külön figyelmet érdemel a fogyatékkal élők 

digitális világba való integrálásának elősegítése, 

esélyegyenlőségi szempontok következetes 

érvényesítése. 

 

 

 

A PROJEKT CÉLJAI 

A projekt célja a digitális világtól 

ismeretek vagy motiváltság hiányában, 

illetve az újtól való félelem miatt 

elzárkózók „felrázása”: minden aktív és 

potenciális munkavállalónak fel kell 

ismernie, hogy digitális felkészültség 

hiányában egyre kisebb esélye lesz a 

munkaerőpiacon. Továbbá az inaktívak 

és az idős korosztályok körében is 

tudatosítani szükséges a digitális 

írástudás elsajátításának 

esélyegyenlőségi dimenzióját és 

életminőség-javító potenciálját. 
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Projektünk célcsoportja azon felnőtt 

lakosság, akik nem rendelkeznek digitális 

alapkompetenciákkal, ezen belül különösen 

a 45 év felettiek, a vidéken élők, és az 

álláskeresők, akikben megvan, vagy a 

megfelelő motivációs programmal 

megteremthető a nyitottság a digitális 

eszközök kipróbálására, használatára. A 

célcsoport összetett, sok esetben bonyolult, 

nehezen kezelhető, többgenerációs 

problémákkal rendelkezik, ill. kapcsolati 

hálója korlátozott, tájékozódási  

képessége, szűk.   

 

A  projekt  során  elérni kívánt  

minimum   célcsoporti  kör  

3.300 fő. Előreláthatóan a 

különböző településekről 

a   következő   létszámú 

célcsoporti személyeket 

tervezzük bevonni:  

Baranyahidvég: 120 fő  

Besence: 80 fő  

Csányoszró: 250 fő  

Gilvánfa: 200 fő  

Kisszentmárton: 100 fő Sámod: 100 fő 

Sellye: 1.600 fő  

Vajszló: 770 fő  

Vejti: 80 fő     

 

A projekt megvalósítása során önállóan vagy 

kapcsolódóan megvalósításra kerül: 

 62 db 15 fős rendezvény 

 25 db 50 fős rendezvény 

 8 db 15 fős rendezvény 

 11 db 40 fős rendezvény és 

 11 db 120 fős rendezvény 

 

Rendezvényeink alapvető témakörei: 

 Lakossági szociális pályázatok (Otthon Melege 

Program, Erzsébet Program, stb.) 

 Olyan szolgáltatások, amelyek a személyes 

jelenlét szükségességét váltják ki, s ez által 

költségmegtakarítást jelenthetnek (pl. 

elektronikus közigazgatás, elektronikus 

kereskedelem, stb.) 

 Munkakeresés támogatása (álláshirdetések, 

munkaügyi központok, távmunka lehetősége, 

stb.) 

 Pénzkereseti lehetőségek (pl. aukciós site-

ok, apróhirdetési oldalak, stb.); 

 Távol élő családtagokkal való 

kapcsolattartás lehetősége (pl. e-

mail, chat, Facebook, Skype) 

 Kedvezményes vásárlási, 

megtakarítási lehetőségek 

(pl. aukciós site-ok, web-

shopok, stb.) 

 Társkeresés (randi 

oldalak, chatszobák) 

 Médiafogyasztási 

lehetőségek (pl. 

videó megosztó 

oldalak, online 

televíziós tartalmak, 

internetes rádiók, 

zeneletöltők, stb.); 

 Érdeklődési kör, 

hobbi (pl. közösségi 

oldalak, szakmai 

közösségek, stb.); 
 

 

 


