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Digitális Jólét Program kiterjeszté-

sének elősegítése a Nyírsági hátrá-

nyos helyzetű településeken  

 

Lakossági Fórum 

 

SZIVÁRVÁNYTENGER  

NONPROFIT KFT.  
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„Örülj annak, amire képes vagy, de köz-

ben próbálkozz új dolgokkal is!” 

- Judi Dench 

 

 

 

 

Új 
ismeretek

ÚJ 
LEHETŐSÉGEK
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Ha a fenti kérdések közül bármelyikre NEM-mel vá-

laszolt, olvassa el kiadványunkat! 

MI SEGÍTÜNK DÍJMENTES TANÁCSADÁS, 

OKTATÁS KERETÉN BELÜL! 

 

Ön tudja használni 
a digitális 

eszközöket? 

Tudja használni az 
internetet? 

Ismeri az 
internethasználat 

előnyeit? 

Rendelkezik online 
ügyfélkapuval? 

Kipróbálta már az 
internetes 

álláskeresést? 
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SZIVÁRVÁNYTEN-

GER NONPROFIT Kft. 

 

A Szivárványtenger Nonprofit Kft. főtevékeny-

sége családi bölcsőde működtetése Nyíregyhá-

zán. A vállalkozás székhelyén, Érpatakon köz-

vetlen kapcsolatban áll a helyi, környékbeli csa-

ládokkal.  

Egyik fő stratégiai feladatunk a tevékenysé-

günkhöz közvetlenül kapcsolódik: a gyermekek 

külső környezetének, azaz a családoknak a fej-

lesztése. 

A működésünk során közvetlen tapasztalatunk 

van a digitális tudás alacsony mértékéről, a di-

gitális eszközök nem teljes körű használatáról. 

Emiatt a Digitális Jólét Program keretein belül 

tűztük ki célul a családok, hátrányos helyzetű 

településen élő lakosság digitális tudásának fej-

lesztését. 
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Digitális Jólét 

Program megvaló-

sítása 
 

Egyre többen használják nap, mint nap az inter-

netet a leghétköznapibb élethelyzetekben is. A 

magyar lakosságnak azonban még mindig jelen-

tős hányada vagy soha nem próbálta ki az inter-

netet, vagy jellemzően nem használja a digitális 

szolgáltatásokat.  

A digitális készségek hiánya főként a vidéken 

elő, 45 év feletti lakosságra jellemző.  

A lakosság körében a legfrissebb felmérések 

szerint még mindig jóval az uniós átlag alatti az 

internet-hozzáféréssel rendelkezők, illetve az 

internetet tranzakciós (e-kereskedelmi, e-köz-

igazgatási) célokra is használók aránya.  

 

A magukat rendszeres internetezőknek vallók 

körében is magas azoknak az aránya, akik  
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csak kommunikációra, szórakozásra, vagy kö-

zösségi média és alkalmazások használatára 

korlátozzák tevékenységüket, de soha nem 

vesznek igénybe online szolgáltatásokat, nem 

használják az internetet például álláskeresésre, 

vásárlásra, elektronikus ügyintézésre.   

Ugyanakkor ma már kimutatták, hogy az online 

szolgáltatások használata közvetlenül kihat az 

életminőségre.  Pl. egyes lakossági támogatá-

sok már csak online ügyfélkapun keresztül igé-

nyelhetők, vagy egyes orvosi rendelésekre 

való bejelentkezés már csak online lehetséges, 

vagy számos munkalehetőséget már csak on-

line hirdetnek meg.  

A program célja hozzájárulni ahhoz, hogy az in-

terneten elérhető lehetőségekhez mindenki 

egyenlően férjen hozzá!!!!  
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Elemzések 

eredményei a 45-74 éves korosz-

tályban  

- 26%-a túlságosan bonyolultnak 

gondolja az internet használatát. 

- 25%-a nem is tudja, mire használ-

hatná az internetet.  

- 14%-a öregnek érzi magát az in-

ternet használatához. 

- 5%-a szerint nem neki való az in-

ternet. 
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A Szivárványtenger 

Nonprofit Kft. célja 

 

Megmutatni, hogy az 
internet használat nem 

bonyolult 

Bemutatni az 
internethasználat 

előnyeit 

Személyes segítéséget 
nyújtani (pl. online 

ügyfélkapu 
létrehozása, online 
álláskeresés stb. )

Tudásátadással 
hozzájárulni az 
életszínvonal 

emelkedéséhez 

Bemutatni a 
digitális 

eszközök 
használatát 
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A Szivárványtenger Nonprofit Kft. az Ön 

településen is több alkalommal szervez 

díjmentes tanácsadásokat, non-formális 

oktatásokat a digitális szolgáltatások al-

kalmazása témában.  

Első rendezvényeink fő célja lakossági fó-

rum keretén belül felmérni, hogy a helyi 

lakosság leginkább mely digitális szolgál-

tatás területén igényli segítségünket.  

Ehhez kérjük töltse ki a kiadványhoz tar-

tozó kérdőívünket, illetve Tanácsadóin-

kat tájékoztassa az Ön személyes igényé-

ről a következő témákhoz kapcsolódóan:  
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Hasznosnak tartaná, ha a Megye szinte összes 
álláshirdetését olvashatná az interneten? 

Szeretne otthonról az interneten keresztül 
vásárolni?

Szeretne lakossági pénzbeli támogatásokat igényelni 
az interneten? 

Hasznosnak tartaná, ha otthonából az 
interneten keresztül kérhet időpontot pl. 
orvoshoz, hivatalokban? 

Hasznosnak tartaná, ha az interneten 
keresztül vehetne rész képzéseken? 
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Szeretne időt és pénzt spórolni felesleges 
utazásokkal? 

Szeretne más városban élő rokonaival az 
interneten keresztül beszélgetni?

Szeretne ottoni munkával pénzt keresni? 

Hasznosnak tartaná, ha számláit az 
interneten keresztül is befizethetné? 

Szeretne bővebb ismereteket szerezni 
bármilyen témában?  

Szeretne ingyenesen filmet nézni, zenét 
hallgatni, ingyenesen újságot olvasni az 
interneten? 
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Online felületek,  szolgáltatások amelyek hasz-

nálata megkönnyíti a mindennapi életet, segít-

séget nyújt az életszínvonal emelkedésében: 

- e-mail fiókok 

- Ügyfélkapu 

- e-közigazgatási szolgáltatások 

- online álláskeresés 

- online tanfolyamok  

- internetbank, online számlafizetések 

- online időpontfoglalások (pl. orvoshoz)  

- internetes vásárlás  

Ezen felületek használatát mi egysze-

rűen, érthetően bemutatjuk Önnek!  
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Tudja használni az alábbi digitális eszkö-

zöket?  
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Mi díjmentesen megtanítjuk!!!! 
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Néhány gyakorlati példa: 

E-mail cím létrehozása 

Minden online ügyintézés alapja egy saját e-

mail cím. 

Minden online felületen történő regisztráció-

hoz szükséges, a saját e-mail címünkre kapjuk 

meg a visszaigazoló e-mailt és tudjuk véglege-

síteni regisztrációnkat. 

Ma már nagyon egyszerű e-mail címet létre-

hozni, amihez csupán néhány személyes 

adatra van szükség. 

A projekt során rendezvényeinken segítünk 

saját e-mail címet létrehozni, ezzel megala-

pozni az online jelenlétet. 
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Ügyfélkapu létrehozása  

Az ügyfélkapu egyik előnye, hogy egyre több 

hivatali ügyet intézhet, információt kérhet 

sorban állás és személyes megjelenés nélkül: 

- ellenőrizhető a munkáltatói bejelen-

tés; 

- ellenőrizhetők a TAJ-szám alapján az 

igénybe vett orvosi szolgáltatások; 

- alkalmas földhivatali nyilvántartás – 

tulajdoni lap – lekérdezésére; 

- okmányirodai időpontfoglalás 

- lakcímigazolvánnyal kapcsolatos ügy-

intézés; 

- egyszerűsített foglalkoztatás bejelen-

tése. 
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E-közigazgatási 

szolgáltatások az interneten  

- személyigazolvány pótlás 

- útlevél pótlás 

- születési/házassági anyakönyvi kivo-

nat igénylése 

- gépjármű online ügyintézés 

- erkölcsi bizonyítvány ügyintézés 

- családtámogatással kapcsolatos ügy-

intézés 

- nyugdíj ügyintézés 

- postai ügyintézés 

- cégkeresés 
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Online álláskere-

sés 

Manapság az álláskeresés legegyszerűbb 

módja az online álláskeresés. 

Az interneten számos álláshirdetés található, 

melyben megtalálhatók  

- a szükséges képzettségek 

- feltételek 

- az elvégzendő feladatkör részletezése 

- a szükséges tapasztalat 

- a munkavégzés helye 

- juttatások 

Ezek alapján mindenki könnyen megtalálhatja 

a számára legmegfelelőbb állást, amire online 

tud jelentkezni. 
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Nem varázslat, ezeket Ön is megtanulhatja 

segítségünkkel!!  
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Amennyiben hasznosnak találja a fenti té-

mákban tartandó rendezvényeinket, elérhe-

tőségeink bármelyikén részletes tájékoztatást 

biztosítunk. 

 
Projektünket a Gazdaságfejlesztési és Innovációs 

Operatív Program támogatásával valósítjuk meg, így 

programjaink díjmentesek a résztvevők számára.  

 

Kapcsolat: 

Szivárványtenger Nonprofit Kft.  
Cím: Érpatak, Petőfi u. 7. 

Telefon: 06-30-609-8824 

Email: szivarvanytenger.djp@gmail.com 
 

mailto:szivarvanytenger.djp@gmail.com

