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Fundacja Orange
– Pracownie Orange

zakłada

darmowe

multimedialne

świetlice

W ramach programu społecznego Fundacji Orange powstaną multimedialne Pracownie Orange
w miejscowościach do 40 tysięcy osób. Celem inicjatywy jest zapewnienie mieszkańcom
lepszego dostępu do technologii, wzmocnienie ich cyfrowych kompetencji i stworzenie
przestrzeni wspólnych działań. Zgłoszenia do drugiej edycji przyjmowane będą do 21 czerwca
na www.pracownieorange.pl
W Polsce wzrasta liczba osób, które pozytywnie oceniają wpływ internetu na poziom wiedzy o świecie,
rozwój zainteresowań, korzystanie z usług, a także na relacje ze znajomymi - wynika z raportu Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji. Jednocześnie około 60% społeczeństwa nie ma żadnych lub posiada jedynie
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niskie kompetencje w zakresie obsługi komputera i internetu . Mieszkańcy wsi i małych miast coraz mniej
aktywnie uczestniczą też w życiu swoich miejscowości.
- W lokalnych społecznościach drzemie ogromny potencjał, a ich liderzy trafnie rozpoznają potrzeby
otoczenia. Poprzez program Pracownie Orange wsłuchujemy się w te oczekiwania, w pomysły na rozwój
ich regionu i wspólnie z mieszkańcami tworzymy nowoczesne miejsca, w których można wzmacniać nie
tylko swoje cyfrowe kompetencje, ale także więzi społeczne – powiedział Konrad Ciesiołkiewicz, p.o.
Prezesa Fundacji Orange oraz odpowiadający za komunikację i CSR w Orange Polska.
Pracownie Orange to program skierowany do mieszkańców niewielkich miast i wsi, który obejmuje
stworzenie multimedialnej świetlicy oraz pomoc w jej prowadzeniu. Każda zostanie wyposażona w
komputery z bezpłatnym dostępem do internetu, drukarkę ze skanerem, konsolę do gier oraz telewizor
LCD z funkcją wyświetlania prezentacji. Przestrzeń będzie wyremontowana i komfortowo umeblowana.
Fundacja Orange zadba o wsparcie techniczne, zabezpieczenia antywirusowe sprzętu, a opiekunom
świetlic zapewni merytoryczne wsparcie w postaci szkoleń, tutoriali, webinariów i grantów przez pierwsze
dwa lata ich aktywności. Zaprosi ich także do udziału w grywalizacji społecznej, która motywuje do
działania na rzecz swojego otoczenia. Docelowo Pracownie mają służyć mieszkańcom jako przestrzeń
rozwoju cyfrowych kompetencji, wydarzeń kulturalnych, kursów, warsztatów i innych inicjatyw
dostosowanych do potrzeb mieszkańców w każdym wieku.
Zgłoszenia do programu mogą przesyłać grupy inicjatywne – zespoły co najmniej 5 osób z miast i wsi do
40 tysięcy mieszkańców, które wspólnie z lokalną instytucją lub organizacją przedstawią pomysły i plany na
wykorzystanie Pracowni Orange z pożytkiem dla miasta. Wnioski przyjmowane są na stronie
www.pracownieorange.pl do 21 czerwca 2015r. Spośród zgłoszeń Komisja wybierze 50 najciekawszych,
które zostaną poddane pod głosowanie internautów w lipcu. To oni ostatecznie wskażą 25 lokalizacji, w
których powstaną nowe świetlice. Film o inicjatywie można zobaczyć tutaj: https://youtu.be/dFyDPC-6vCo
W pierwszej edycji akcji powstało 50 Pracowni Orange w miejscowościach o populacji do 20 tysięcy.
Otwarte były łącznie dla 250 tys. ludzi. Dzięki świetlicom oferta bezpłatnych zajęć dla mieszkańców
powiększyła się, a osoby z nich korzystające podniosły swoje umiejętności cyfrowe – szczególnie dzieci,
młodzież i osoby starsze. Wsparcie merytoryczne ze strony Fundacji Orange pomogło także wielu
społecznikom uczynić z Pracowni ważne centrum lokalnej aktywności i wzmocniło ich kompetencje
liderskie. Program wpisany jest w strategię społecznej odpowiedzialności Orange.
Informacje na temat inicjatywy można znaleźć na www.pracownieorange.pl oraz pod numerem telefonu
+48 502 091 977 dostępnym w dni robocze w godz. od 9.00 do 17.00.
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Dodatkowych informacji udzielą:
Wojciech Jabczyński, rzecznik prasowy Orange Polska
e-mail: wojciech.jabczynski@orange.com
tel.:

(+48) 22 527 19 37

Antonina Bojanowska, koordynator ds.komunikacji, Fundacja Orange
e-mail: antonina.bojanowska@orange.com
tel.:
(+48) 509 84 86 82

Fundacja Orange prowadzi autorskie programy i wspiera wartościowe działania innych organizacji na rzecz
nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Poprzez twórcze inicjatywy zachęca młodych do zdobywania wiedzy, udziału
w kulturze, budowania społeczności przy wykorzystaniu Internetu i nowych technologii. We wszystkie jej inicjatywy
angażują się wolontariusze Orange. Fundacja została stworzona w 2005 roku przez Orange Polska S.A.
www.fundacja.orange.pl
www.facebook.com/FundacjaOrange

Partnerzy programu Pracownie Orange:
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych Ę, Stowarzyszenie Szkoła Liderów, Laboratorium EE, Fundacja
Highlight/Inaczej i Fundacja Dobra Sieć.
Program prowadzony jest pod honorowym patronatem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
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