Záróbeszámoló a Netrekész program eredményeiről
Balatonfüreden térségében az „S.O.S.” Együtt-Egymásért Alapítvány 2008. júliusától
elindította S.egíts O.kosan S.orstársaidon Barátunk a számítógép alapprogramra épülve
BARÁTUNK az InterNET főprogramját, mely 4 modulból állt.. A modulok szinte az egész
18-70 éves korosztályt lefedték. Célkitűzésünk az InterNET használatának népszerűsítése
és a hátrányosabb helyzetű falvaiban is elterjesztése, valamint végső soron az internetezők
számának növelése. Megvalósítását négy irányban végeztük. Egyrészt klubszerű előadásokat,
foglalkozásokat tartottunk TELEHÁZUNKBAN Balatonfüreden. Másrészt az érdeklődések alapján az
előadásokra és foglalkozásokra épülő 30 órás kurzusokban BARÁTUNK az Internet tanfolyamokat
indítottunk szaktanár bevonásával. Harmadik irányvonalunk a nyomtatott internetet kisokosunk, ahol
felvonultattuk az Internet által kínált lehetőségek tárházát. Ingyenes Negyedik irányvonalunk a Veszprém Megyei
Naplóban megjelentetett hirdetések alapján konferenciák tartása és nem utolsó sorban egy honlap kialakítása
volt, ahonnan internetes tananyag letölthető.
A projekt időtartama 1 év volt, mely 2009. július 5-én zárult.
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A NetreKész programban összesen 1071 fő vett rész, melynek mintegy 57 %-át a hölgyek tették ki.
Megfigyelhető volt, akár a konferenciák, akár a tanfolyamok, akár önképző körök alkalmával, hogy a nők jobban
vonzódtak a program által kínált lehetőségek iránt és férjeik, barátaik őket követve vettek részt a programban.
Természetesen a lelkesedés a férfiakban az első órák után már ugyan olyan volt, de az új iránt fogékonyságban
a nők aktívabbak voltak.
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A programban a 36-55 év közötti korosztály volt a legfogékonyabb a pályázat adta lehetőségek kihasználása.
Tapasztalat szerint a legaktívabbak a 45 és 55 év közötti korosztályok voltak, hiszen az internet világa még
viszonylag ismeretlen volt számukra. Meglepően érdeklődőek voltak a 70 év feletti korosztályban elő
kisnyugdíjasok is, akik rájöttek, hogy sky-pal történő beszélgetés az unokákkal sokkal költségkímélőbb és a
fiatalos nagymamám és nagypapák a korral haladva az ügyintézéseiket is interneten bonyolíthatják. A 16-35éves
korosztály és a 36-55 éves korosztály is érdeklődő volt a program iránt és meglepő volt számunkra, hogy nagyon
sokan nem használtak még számítógépet, vagy nem merték bevallani az értékelő lapon a használatot. Az oktatás
alkalmával a tanárok egészen a kezdetektől vitték a hallgatókat és nagyon érdekes volt, aki az első órák után
nem ilyedt meg nagyon az végigcsinálta a programot.
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Kezdet kezdetén a programot a balatonfüredi kistérségbe terveztük és ez 90%-ban meg is valósult. Bizony
akadtak olyan emberek is akik akár a szóróanyagot, akár a hirdetéseket látva meglátogatták a konferenciáinkat,
vagy csoportfoglalkozásra illetve tanfolyamokra jártak. A jelentkezéseket a tanfolyamokra a jelentkezési
sorrendben fogadtuk el, az esélyegyenlőséget mindenkinek biztosítottuk. A koordinátoraink nagyon jól
szerveztek. Kistérségünknek mintegy 22000 lakosa van és annak 41 %-a községekben él. A programban
résztvevők 52 %-a a községekből származik, ez egyrészt köszönhető a kampánymunkának és annak is, hogy a
Netrekész program segítségével új számítógépeket vásároltunk oktatótermünkbe. Az így feleslegessé volt gépek
egy részét szétosztottuk a környező települések közösségi pontjaiba. Így kerülhetett gép ingyenes használatra
Csopakra, Balatonudvariba, Zánkára, a Balatonfüredi Mozgássérültek Egyesületébe és a Fogyatékosok Nappali
Intézményébe Balatonfüredre is. Ezen gépek szabadon használhatók és az internet továbbra is elérhető maradt.
Nálunk Teleházunkban nyitvatartási időben csoportos foglalkozások még a mai napig zajlanak és megvallom
őszintén a tanfolyamot végzett hallgatók várják az újabb lehetőséget az ingyenes oktatásra és szeretnék
ismereteiket még jobban elmélyíteni és tovább tanulni. 30 órás kurzusokat tartottunk, melyben 1 alkalommal 4
óra került megtartásra délutánonként. Az első csoport 2008. november 10-én, a 2. csoport november 11-én, a 3.
csoport november 13-án, a 4. csoport november 14-én kezdett. Mind a 4 csoport 2009. január 5-ig a program
első részének végéig befejezte tanulmányait, melyről minden résztvevő egy sikeres házi vizsga után igazolást
kapott. Ugyan ezen szisztémában 2009. áprilisában indult 4 tanfolyam, mely 2009. júniusában be is fejeződött.
Egy tanfolyamon 16 fő kezdte meg tanulmányait, de természetesen betegség és egyéb előre nem látott okok
miatt voltak lemorzsolódások. A tanfolyamok mellett szép számmal gyülekeztek önképző csoportok a teleházban
akik önállóan az internetes kisokos és kollegáink irányításával, valamint honlapunk és ingyenesen használható
internetes oktató könyveinkkel képezték magukat. A pályázatban vállalt 4 internet konferenciát sikeresen
megtartottuk 3 községben és a központban Balatonfüreden. A konferenciák helyszínei közösségi házak,
szabadidő központok és nyugdíjas klubok voltak. A hirdetések a Veszprém Megyei Naplóban a vállalt
kötelezettségek szerint jelentek meg. Minden anyagunkon a Netrekész logo rajta található és nagy szeretettel
köszönjük a Miniszeterelnöki Hivatal és a Mag Zrt. Mint pályázatkezelő szervezet támogatását. Nagy sikernek
érezzük, hogy Balatonfüreden az egész református közösség élvezhette a programunkat. Tiszteletes urunk
Miklós Ferenc még soha életében nem használt számítógépet és a tiszteletes asszonnyal együtt jártak el minden
péntek délután az általunk szervezett programokra és köszöntet mondott azért, hogy már levelezéseit az internet
és tőle hallva a Jóisten segedelmével már könnyebben intézheti.
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Jó érzéssel töltött el bennünket, hogy az általános iskolát végzett korosztályban is ilyen nagy volt az érdeklődés a
program iránt, hiszen a Netrekész programon belül megérintett létszám összesen 1071 fő volt, melynek közel 20
%-a általános iskolát végzett, és pár százalékos eltéréssel, de a középfokú végzettségű – szakiskolát,
szakközépiskolát és gimnáziumot végzett – emberek is nagy érdeklődést mutattak a program iránt. Érthető, hogy
a főiskolát, egyetemet végzett emberek már valamilyen úton-módon találkoztak az internettel és érdeklődésük is
csekélyebbnek mutatkozott. – nem érte el a 10 %-ot.
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A fenti táblázatban világosan látható a pályázat értelme. A programban résztvevők 53 %-a még nem használt
számítógépet és így nem tudhatott az internet által nyújtott lehetőségek táráról sem. Gondolom, hogy a KözépDunántúlon ez az 53% még jó eredménynek számíthat egy lényegesen hátrányosabb kistérséggel és az
országos átlaggal szemben is.
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Alapítványunk eredményének az oktatók felkészültségének köszönhetően az érintettek közel 58%-a hasznosnak
találta a programot és egyben a pályázat kiírójának a pozitívuma. Pozitívuma azért mert felismerte, hogy a
lakosság, milyen nagy százaléka nem használ még számítógépet, és azért is mert az ingyenes programokra a
mai gazdasági helyzetben igen is szükség van, mert az internet segítségével az emberek munkát találhatnak,
ismerkedhetnek, ügyeket intézhetnek. Az a véleményünk, hogy ezen program a gazdaság teljesítő
képességének növeléséhez közvetetten nagy szerepet játszik, hiszen ha munkát talál az ember az kihat a
gazdaságra, ha kapcsolatot teremt az ember akkor előbb utóbb pl. nő a születések száma és átvitten majd az is
kihat a gazdaságra, ha ügyeket gyorsabban el tud intézni és nem kell napokat ülni a hivatalokban akkor nem
hiányzik a munkahelyről az ember és aktívabb lesz a gazdasági élet. Összességében a program pozitív hatásai
kétségtelenek és elismerendők.
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Szintén az „S.O.S.” Együtt-Egymásért Alapítvány és a pályázat kiírójának közös sikernek könyvelenő el, hogy a
résztvevők 57%-a sikeresnek találta a programot. Nyilván az idősebb korosztályban már voltak olyanok akik
nehezebben haladtak és értettek meg dolgokat, de az oktatóknak köszönhetően már használhatják tudásukat és
nagy ezen tény is nagy eredménynek számít. Közel 10% volt aki nem találta sikeresnek a programot és nem
keltette fel érdeklődését vagy azért mert nem tudott újat mondani a program, vagy azért, mert főleg az idősebb
korosztály számára túlságosan újnak mutatkozott.

