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A prezentáció célja
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A program célja

• állami források: GKM 200 mFt
• vállalatok, CSR: Telekom, hálózat
• önkormányzatok: mikrohitel
• az érintett családok: önerı

Bekapcsoljuk az ország 
információs 
vérkeringésébe a 
mélyszegénységben élı
vidéki gyerekeket, 
fiatalokat. 

A program megvalósításába 
minden érintett szereplıt 
bevontunk

A mélyszegénységben élık a piaci szereplık 
számára nem jelentenek célközönséget, az 
állami programok idáig nem jutnak el.



A helyzet és a tervek
Tény Terv

Cél Pilot -> erıs igény az 
internetre

Szociális Internet-
szolgáltató

Számok 102 falu, 1500 háztartás 33 kistérség, 70 000 
háztartás

Közvetett 
hatás

Egyéb területeken 
motiváció: nyelvtanulás, 
programozás, 
kommunikáció

Hozzájárul a munkaerıpiaci 
reintegrációhoz, 
vállalkozásélénkítés



Képzés, oktatás
Az internetes ismeretek 
szájról szájra terjednek, 
mindannyiunknak van egy 
ismerıse, aki megmutatta 
az alapokat, aki segít, ha 
baj van. 

Mi az „ismerısöket”
képezzük. Olyan 
információkkal kell ıket 
ellátnunk, amit könnyen át 
tudnak adni. 



Wifi falu alfa pilot
Összekovácsolódott a 
csapat. A résztvevık 
komoly technikai és 
szervezési tapasztalatokkal 
rendelkeznek, és hisznek a 
kezdeményezés céljában.

Az alfa pilot forrásai
100 településen 1200 háztartást kötöttünk be 

6 hónap alatt

� Speciális oktatás
� Használt gépek, Wifi, 
Linux
� Mikrohitel

mFt

Kreatív 
megoldások

Problémák � Telekom adomány
� Önkormányzatok 
szerepe



A mélyszegénység piaca

Mobil: 50% 
� A digitális szakadék szőkül. 
� Készülék: neglepıen sokat 
költenek, 30 000 Ft körül 
(presztízs). 
� Forgalom: kb 2 000 Ft/hó, az 
országos átlag fele.  

Mőholdas tv: 90% 
• Alapcsomag: 3 000 Ft/hó

(1 200 Ft/hó + a beltéri 
egység törlesztı részlete 1 
800 Ft/hó) . 

• Sok az olcsó DVD 
lejátszó.

Internet: 7%
• A piaci kínálat a 
célközönségünk számára 
megfizethetetlen. 
• Számítógép: kevés, 
buherált, öreg masinák, 
helyenként láttunk 
komolyabb PC-ket.



Elérhetı Internet

A béta pilotban a szolgáltatást bárki igénybe 
veheti, aki szociálisan rászorult, és fizet érte, nem 
kell önkormányzati áldás a programhoz.

Az alfa pilot keretében adományként, 
ingyen kapják az internetet, csak a gépekért 
kell fizetni 6 hónapon keresztül. 

Ft

hó

A szolgáltatás költségei az ügyfél számára a béta pilotban



A koncepció kulcsszavai



Helyi szolgáltatók

Országos szolgáltatók

Piac: nem sért érdekeket

A kis falvakban terjesztjük a 
digitális írástudást, partnert 
látnak bennünk.

Szigorúan ügyelünk a szociális 
kritériumok ellenırzésére.

Nem lehet ügyfelünk az, akinek az 
elmúlt 12 hónapban volt internet-
elıfizetése.

Nem tekintik 
célközönségnek a mély 
szegénységben élıket. 



Béta pilot Dél-Baranyában

Harkány
Tenkes
Kovácshida
Kémes
Vajszló
Sellye
Dencsháza
Baksa

Magaslati pont

T-Com 
ADSL

Siklós
Harkány
Vajszló
Sellye
Baksa
Kémes
Szigetvár



Várható eredmények
A program résztvevıinek 
életkörülményei kézzel 
foghatóan javulnak, 
információs elzártságuk 
csökken, tanulási és munkához 
jutási esélyeik nınek.

Az internet-használók száma
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A vidékfejlesztési, szociális és 
oktatási programok 
elıkészítését, szervezését 
könnyíti, hogy közvetlenül 
elérhetik az interneten 
keresztül a célközönséget.

Utat nyitunk más programoknak



A program elınyei



Javaslat


