Tájékoztató a DIGICOOP projekttel kapcsolatosan
DIGICOOP- Új lehetőség az informatikai ismeretek fejlesztésére
A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása pályázati támogatás segítségével igyekezik a térség lakosságának
informatikai ismereteit bővíteni, minél több olyan emberrel megismertetni az internet nyújtotta lehetőségeket,
akik számára a lehetőség eddig nem volt adott. A magyar román határ menti együttműködés keretében
megvalósuló DIGICOOP HURO/1001/280/1.2.2 projekt ehhez nyújt segítséget.
A projekt jelen fázisában 200-200, a határ két oldalán részt vevő háztartásnak nyílik lehetősége a közösen
kidolgozott oktatási programban részt venni, informatikai alapismereteket és egy speciális informatikai eszköz
használatát elsajátítani. A tudás birtokában a résztvevők saját otthonukban letelepített, a televízió készülékekhez
kapcsolt és folyamatosan rendelkezésre álló, számítógépnek megfelelő tudású eszköz segítségével digitális
tartalmakhoz tudnak hozzáférni.
Mire jó a DIGICOOP „miniszámítógép”?
Ez egy televízióhoz csatlakoztatható kisméretű „doboz” - ami lényégében egy médialejátszóhoz vagy a
kábeltelevíziózásból ismeretes set top box-hoz hasonló, de annál nagyobb tudású, pici számítógép. Alkalmas arra,
hogy az is, aki nem tud számítógépet használni, ezzel az eszközzel, kis erőfeszítéssel megtegye az első lépéseket
az informatika világában, illetve az internet adta lehetőségeket kihasználhassa.
Pl: ha a készülék tud internethez csatlakozni:
Lehetséges a web lapok megtekintése és olvasása, elektronikus levelezés (e-mail), interneten keresztüli
vásárlás, lehet ingyen telefonálni – pl. skype-olni – távol élő rokonokkal, menetrendek keresése, hivatali
ügyintézés, információgyűjtés és számos más lehetőség tárul fel a használó előtt.
Abban az eseten is használható a készülék, ha nincs internet kapcsolat:
A felhasználó a rátöltött filmeket, fotókat nézheti, zenéket hallgathat, különféle alkalmazásokat tölthet rá.
Csak néhány példa ezekből: angol szótár, családfa készítő alkalmazás, játékok, stb.
Nem fog kiváltani egy asztali számítógépet, de egy egyszerű internetes kiszolgálóként vagy médiaboxként
tökéletesen funkcionál, és ehhez hozzájönnek olyan extra funkciók, mint a letölthető alkalmazások,
dokumentumkezelés, stb. A miniszámítógép áramfogyasztása az asztali számítógépnél lényegesen kisebb.
Hogyan lehet használni a készüléket?
Csatlakoztatható minden olyan TV készülékhez, monitorhoz, amely audio és video-bementettel rendelkezik.
Ahhoz, hogy a készülék képességeit optimálisan kiaknázhassuk, elsősorban LCD vagy plazma tv-khez ajánljuk
csatlakoztatni, amelyek rendelkeznek HDMI vagy AV bemenettel.
Kinek ajánljuk elsősorban?
Azoknak ajánljuk főként, akik szeretnének megismerkedni az informatika világával, de nincs otthon
számítógépük, vagy ha van, nem ők használják, vagy túl bonyolultnak tartják, esetleg senki nem magyarázta még
el, hogyan lehet megismerkedni a digitális világgal.
Az az ideális, ha a családban és a háztartásban internet előfizetés is van, így lehet a készülék adta lehetőségeket
még jobban kihasználni.
Mely településekről lehet csatlakozni a programhoz:
Ásotthalom, Bordány, Domaszék, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Röszke, Ruzsa, Szatymaz,
Üllés, Zákányszék, Zsombó területén élők jelentkezhetnek elsősorban.
Hogyan lehet hozzájutni egy ilyen miniszámítógéphez?
A Többcélú Társulás a DIGICOOP projekt keretében 200 térségi lakos számára tudja ingyenesen használatba adni
a készüléket, azok számára, akik vállalják egy rövid, néhány órás felkészítő képzésen való részvételt.
Igénylőlapot kell kitöltenie annak, aki ilyet szeretne kérni. Az igénylőlap beszerezhető a következő helyszíneken:
• Homokháti Kistérség Többcélú Társulása, 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 16.

• ETIK, 6782 Mórahalom, Fesztivál köz 1.
• Napnet–Homoknet – ügyfélszolgálat, 6782 Mórahalom, Vállalkozók útja 1./b.
Igényelhető e-mailen: digicoop@homokhat.hu címen, vagy letölthető a www.homokhat.hu illetve a
www.napnet.hu lapokról.
Információ kérhető az alábbi telefonszámon is: Napnet ügyfélszolgálat: 62/998-570, vagy 20/269-3633
A térségben legfeljebb 200 db eszközt tudunk kiosztani. A visszaérkezett, hiánytalanul kitöltött igénylőlapok
feldolgozása beérkezési sorrendben történik. Az igénylőket az általuk megadott elérhetőségek valamelyikén –
elsősorban e-mailen, ha ilyen nincs, postai úton vagy telefonon- kiértesítjük.
Meddig lehet az igényeket jelezni:
Legkésőbb 2013. augusztus 1-ig várjuk az érdeklődők jelentkezését.
Mikor és hol lehet megtanulni a készülék használatát?
A készülékek használatával kapcsolatosan várhatóan 2013 június hónapjában Mórahalmon, vagy igény szerint a
térség más településén - képzéseket szervezünk, ahol el lehet sajátítani a működtetéshez, használathoz szükséges
összes tudást, s ki lehet próbálni az igénybe vehető funkciókat.
Mikor lehet hozzájutni a készülékhez:
Az eszközöket a képzés napján kapják meg a résztvevők.
Lesz-e valamilyen segítség a tanfolyam után?
A tanfolyamon írott formában is kiosztjuk azt a tananyagot, ami segít az ismeretek felidézésében.
Mit kell vállalnia annak, aki igényel DIGICOOP miniszámítógépet?
• A felhasználónak részt kell vennie a felkészítő képzésen, ahol megtanulhatja az eszköz működését,
használatát, az általa igénybe vehető funkciókat
• Annak érdemes csatlakozni a programhoz, aki tudja vállalni az eszközök rendeltetésszerű használatát.
• Az eszközöket nem tulajdonba, hanem csak használatba kapja, így vállalnia kell az átvett eszközökért az
anyagi felelősséget, és az eszközök épségének, tulajdonának védelmét.
• Együtt kell működnie abban, hogy a tulajdonos időszakonként ellenőrizze az eszközök meglétét, épségét,
működését.
Mekkora értéket képvisel az eszköz?
Az eszközök könyv szerinti értéke 30.000.- Ft.
Vissza kell majd adni egyszer?
• Az eszközöket az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjának támogatása segítségével szerezte be a
Társulás. Fenntartási kötelezettség kötődik hozzájuk, mely a projektzárást követő 5. év végéig ( 2018.
12.31.) tart. Ez idő alatt a támogató bármikor ellenőrizheti az eszközök meglétét, használatát. A fenntartási
kötelezettség lejártáig az eszközök a Társulás tulajdonában maradnak, a lejárat után a használó igényelheti
a gépet.
• A projekt célja, hogy a számítógépek használatát minél többen elsajátíthassák. Abban az esetben, ha egy
felhasználó már nem tart igényt az eszközre, vagy nem használja a miniszámítógépet, akkor hibátlan,
működőképes állapotban vissza kell adnia a Társulásnak, hogy új felhasználóhoz kerülhessen.

HURO/1001/280/1.2.2 azonosító számú projekt címe „A digitális írástudás kiterjesztése IT-alapú közszolgáltatások
fejlesztése modell program segítségével”

