
Mediasul s-a alaturat campaniei \&quot;Hai pe Net! \&quot;
Telecentre-Europe deruleaza in perioada 28 februarie - 5 martie o ampla campanie la nivel european,
initiativa prin care isi propune sa aduca online peste 100.000 de persoane excluse din punct de vedere
digital. Campania vine in sprijinul celor care nu au acces la noile tehnologii, dorind in acelasi timp ca cei
care au inceput deja sa utilizeze aceste tehnologii sa aduca la telecentru o persoana care nu a utilizat
niciodata calculatorul, nu a fost niciodata online si care pierde din oportunitatile oferite de acestea. in
toate e-centrele, PAPI-urile, bibliotecile si scolile implicate in organizarea evenimentului Hai pe net! se
urmareste atragerea cat mai multor persoane care se vor afla, poate, pentru prima data in spatiul virtual.
Biblioteca Municipala "Stephan Ludwig Roth " din Medias, prin serviciul gratuit de acces la internet
pentru public - CIP ce se va deschide oficial in data de 24 februarie 2011, va atrage pe internet, un numar
de 250 persoane, in perioada 28 februarie - 5 martie, prin cele doua mari proiecte derulate in CIP.
"Primul proiect, castigator al Concursului "Instruieste-ti Comunitatea " - "BuniNet - bunicii invata sa
comunice pe Internet " , finantat de IREX Romania, implementat de Directia Municipala pentru Cultura,
Sport, Turism si Tineret si Asociatia "Mediasul pentru Cultura " si al doilea proiect, "EduCultNet -
Educatie si Cultura pe Internet ", finantat de Employee.ro si implementat tot de Directia Municipala
pentru Cultura, Sport, Turism si Tineret si Asociatia "Mediasul pentru Cultura ". Beneficiarii acestor
proiecte sunt elevii, studentii, profesorii, micii intreprinzatori, copiii ce provin din mediul defavorizat,
persoanele de varsta a III-a, somerii in cautarea unui job, persoanele din mediul rural si casnicele ", spune
Antonela Sofia Barbu, manager de proiect.
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