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Wsparcie Urzędu Komunikacji Elektronicznej

„Powstanie takiej inicjatywy, jak Koalicja 
„Dojrz@łość w sieci” jest doskonałym 
przykładem partnerstwa firm i organizacji 
pozarządowych, które działają wspólnie na 
rzecz cyfrowego włączenia osób 
wykluczonych technologicznie. W krajach 
Unii Europejskiej odsetek osób powyżej 50-
go roku życia korzystających z komputera i 
Internetu jest znacznie wyższy, dlatego takie 
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Internetu jest znacznie wyższy, dlatego takie 
inicjatywy jak Koalicja są ważne dla 
budowania kapitału społecznego oraz 
społeczeństwa informacyjnego. Urząd 
Komunikacji Elektronicznej aktywnie włącza 
się w tego typu działania mając na uwadze 
priorytety rozwoju kraju na najbliższe lata.” –
powiedziała Anna Streżyńska, prezes 
Urzędu komunikacji Elektronicznej, patrona 
Koalicji.



Zaangażowanie w projekt Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji

„Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wita z zadowoleniem i nadzieją powołanie 
Koalicji „Dojrz@łość w sieci” oraz deklaruje dla niej swoje wsparcie. Wypełnia ona w praktyce 
realizację postulatów rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce zawartych w przyjętej 
przez rząd strategii. Mamy pełną świadomość, że właśnie od takich inicjatyw, od zaangażowania 
środowisk oraz osób dla których sprawy społeczne są ważne, zależy nasza przyszłość. Bardzo 
dobrze, że w tej inicjatywie spotykają się różne środowiska i różne pokolenia. 
Najważniejszy jest cel - niwelowanie barier w wykorzystywaniu technologii teleinformatycznych 
przez osoby, które we wcześniejszym okresie swojego życia nie miały sposobności zetknięcia się 
z nimi, nie poznały ich zalet i użyteczności. A właśnie osobom starszym Internet oferuje nie tylko 
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z nimi, nie poznały ich zalet i użyteczności. A właśnie osobom starszym Internet oferuje nie tylko 
informacje, kontakt z bliskimi, rozrywkę ale paletę użytecznych w życiu codziennym usług, w tym 
zdrowotnych. Przedłuża aktywność społeczną, daje szansę wykorzystania potencjału 
intelektualnego i doświadczenia starszych wiekiem Polaków. Stare polskie określenie 
„piśmiennictwo” nabiera nowego wymiaru – „piśmiennictwo cyfrowe” to atrybut współczesności, 
niezbędny dziś dla wszystkich pokoleń" - Piotr Kołodziejczyk, odpowiedzialny za zagadnienia 
społeczeństwa informacyjnego podsekretarz stanu w MSWiA.



Dziękuję za uwagę
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