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Wprowadzenie
biznesu – podzielić się swoim doświadczeniem
i wiedzą na temat dobrych praktyk związanych
z budową społeczeństwa informacyjnego. Jako
firma oparta na zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych, zdajemy sobie w pełni
sprawę z tego, że dostęp do Internetu stanowi
obecnie warunek pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym.
O ile w przypadku młodszych pokoleń świadomość tego jest powszechna, o tyle wśród
osób dojrzałych, zwłaszcza kobiet między 45
a 70 rokiem życia, bardzo często jej brakuje,
co potwierdzają wyniki Raportu Aasa – Polki
Wykluczone Cyfrowo 2017, przeprowadzonego
przez Kantar Public na nasze zlecenie.
Internet i nowe technologie stanowią filary działalności Aasa, technologicznej firmy
finansowej XXI wieku. Wywodzimy się
z Estonii i Finlandii – krajów będących liderami cyfryzacji i digitalizacji w Europie.
Włożono tam wiele wysiłku we wdrożenie zaawansowanych usług elektronicznych w służbie
obywatelom oraz wysokich standardów cyberbezpieczeństwa. Równolegle do cyfryzacji, która
przebiegała we współpracy sektora publicznego
z prywatnym, stawiano na najważniejszy aspekt –
edukację społeczeństwa.
Operując na rynku polskim chcielibyśmy
– w ramach społecznej odpowiedzialności

Zleciliśmy wykonanie takiego badania renomowanej agencji mając pełną świadomość,
że wprowadzanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych ma kluczowe
znaczenie w podnoszeniu poziomu i poprawy
jakości życia rosnącej populacji osób starszych w Polsce. Aby mogły one w pełni
korzystać z dobrodziejstw, jakie daje Internet,
muszą po pierwsze mieć ich świadomość,
a po drugie posiadać umiejętności cyfrowe,
których im brakuje.
W Polsce problem ten dotyczy zwłaszcza
kobiet, które w mniejszym stopniu korzystają
z Internetu i technologii niż mężczyźni, jak
wynika z Diagnozy Społecznej 2015. Dlatego
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celem naszego badania było sprawdzenie,
w jakim stopniu Polki między 45 a 70 rokiem
życia korzystają z Internetu, kim są Polki wykluczone cyfrowo i co mogłoby zmienić ich
nastawienie oraz zachęcić do rozpoczęcia lub
częstszego korzystania z niego.
Jednocześnie uruchomiliśmy kampanię edukacyjną Aasy Netu, w ramach której na platformie aasynetu.pl udostępniamy bezpłatnie
multimedialne materiały edukacyjne dla początkujących użytkowników Internetu w wieku
dojrzałym. Chcemy nie tylko zachęcić takie
osoby, zwłaszcza kobiety po 45 roku życia,
do zapoznania się z tajnikami Internetu, ale
także zmotywować młodsze pokolenia
do czynnego wspierania swoich bliskich –
rodziców, babć i dziadków, sąsiadek i sąsiadów
– w nauce.
Wierzymy, że wszyscy – bez względu na wiek
– mogą zostać Aasami Netu, aby móc częściej
kontaktować się z bliskimi, rozwijać zainteresowania i poprawić jakość swojego życia.
Serdecznie zapraszam do lektury!

Ovais Siddiqui
Prezes Zarządu Aasa Polska

Informacje o badaniu
TERMIN BADANIA

TECHNIKA

11-29 maja 2017.

Wywiady telefoniczne wspomagane
komputerowo (CATI).

PRÓBA

DANE W RAPORCIE

Ogólnopolska, próba 1000 Polek w wieku
45-70 lat wykluczonych cyfrowo lub
korzystających z Internetu w małym stopniu
(kilka razy w miesiącu bądź rzadziej).

Wszystkie prezentowane na wykresach
wyniki są przedstawione w wartościach
procentowych. Udziały procentowe
zaokrąglone są do liczb całkowitych.
Oznacza to, że w niektórych przypadkach,
tj. w pytaniach jednoodpowiedziowych,
wyniki mogą nie sumować się do 100 procent.
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Najważniejsze wnioski
STOPIEŃ KORZYSTANIA Z INTERNETU

6,7 mln
kobiet

Analizując dane z Raportu Aasa – Polki Wykluczone Cyfrowo 2017, warto
zwrócić szczególną uwagę na fakt, że kobiety między 45 a 70 rokiem
życia stanowią ok. 18 proc. społeczeństwa w Polsce, co stanowi
ok. 6,7 mln osób.
Z raportu wynika, że co trzecia Polka w wieku 45-70 lat jest
wykluczona cyfrowo. W konsekwencji kobiet wykluczonych cyfrowo,
będących w tym wieku, jest ok. 2 miliony.

mię

dz y

45 a 70 rokiem ż y
cia

18%

Aż 38 proc. kobiet wykluczonych cyfrowo w wieku 45-70 lat nie
ma dostępu do Internetu. Niemal tyle samo - 39 proc. nie korzysta
z Internetu, choć ma do niego dostęp.
Większość z nich potrzebuje również wsparcia – w mniejszym
lub większym stopniu – podczas korzystania z sieci.

SPOŁECZEŃSTWO
W POLSCE

Okazuje się, że głównym źródłem informacji na temat korzystania
z Internetu jest dla nich rodzina (59 procent).
Interesujący jest fakt, że aż 58 proc. Polek wykluczonych cyfrowo
w wieku 45-70 lat nie korzysta częściej z Internetu ze względu
na to, że nie widzi takiej potrzeby.

82%

Jednocześnie 85 proc. z nich uważa, że korzystania z sieci można
nauczyć się w każdym wieku.
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Najważniejsze wnioski
KIM SĄ POLKI WYKLUCZONE CYFROWO?

Gdy spojrzymy na profil społeczno-demograficzny kobiet w wieku
45-70 lat, które w ogóle nie korzystają z Internetu lub robią to rzadko,
zobaczymy, że większość z nich to:

osoby niepracujące

będące na emeryturze
bądź rencie

76%

62% 67%

mężatki lub
posiadające partnera

Wśród kobiet wykluczonych cyfrowo dużą część stanowią mieszkanki
wsi (43 proc.) oraz osoby z wykształceniem średnim (43 procent).
Większość z nich ma też wnuki – już dorosłe (21 proc.) lub jeszcze przed
18 rokiem życia (59 procent).

niejednokrotnie
mieszkające ze swoimi
dorosłymi dziećmi

o dochodach miesięcznych
nie przekraczających
2000 zł netto

45% 78%

Udział kobiet w grupie wykluczonych cyfrowo rośnie wraz z wiekiem.
O ile w przypadku kobiet w wieku 45-49 lat wynosi on 8 proc., o tyle
wyraźnie wzrasta wraz z wiekiem, osiągając 35 proc. w przypadku
kobiet w wieku 65-70 lat.
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Najważniejsze wnioski
JAK ZMIENIĆ NASTAWIENIE KOBIET WYKLUCZONYCH CYFROWO DO INTERNETU?

Nastawienie do Internetu
wykluczonych cyfrowo

Choć 85 proc. kobiet wykluczonych cyfrowo w wieku 45-70 lat
uważa, że korzystania z sieci można nauczyć się w każdym wieku,
to aż 70 proc. z nich nie chce zwiększyć swoich umiejętności
w tym zakresie.

z

etu m

ożna się naucz

85%

Potwierdza to fakt, że kobiety, które mają poczucie, że z powodu braku
umiejętności obsługi komputera i Internetu rzadziej kontaktują się
z rodziną, częściej są skłonne popracować nad swoimi cyfrowymi
kompetencjami.

WIEDZA
O INTERNECIE

15%
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Z badania wynika, że ważnym argumentem, który mógłby wpłynąć
na zwiększenie zainteresowania i zmianę podejścia do korzystania
z Internetu wśród kobiet wykluczonych cyfrowo jest ułatwienie
i polepszenie kontaktu z bliskimi.

Charakterystyka kobiet wykluczonych cyfrowo lub
korzystających z Internetu w małym stopniu
WIEK

WYKSZTAŁCENIE

8%

WIELKOŚĆ MIEJSCA ZAMIESZKANIA

43%

43%

45 - 49 lat

Średnie ukończone, pomaturalne,
nieukończone wyższe

13%

34%

50 - 54 lata

20%

Zasadnicze zawodowe lub
średnie nieukończone

18%

Miasto 20 - 100 tys. mieszkańców

16%

55 - 59 lat

15%

Podstawowe / niepełne
podstawowe / gimnazjalne

26%

Miasto do 20 tys. mieszkańców

8%

60 - 64 lata

Wieś

15%

Wyższe ukończone

Miasto 100 - 500 tys. mieszkańców

35%

7%

65 - 70 lat

Miasto powyżej 500 tys. mieszkańców

Nie pracujące

Emerytki / rencistki

76%

62%
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Miesięczne dochody netto
nie przekraczają 2000 zł

78%

I.
Korzystanie
z Internetu –
sfera doświadczeń
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Jak często kobiety wykluczone cyfrowo lub korzystające
z Internetu w małym stopniu korzystają z Internetu?
CZĘSTOTLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z INTERNETU

77%

14%
38%

rz
ko
nie
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z

In
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etu

39%

Nie korzystam z Internetu,
choć mam dostęp

38%

Nie mam dostępu do
Internetu

14%

Kilka razy w miesiącu

7%

Raz w miesiącu

3%

Rzadziej niż raz w miesiącu

39%

7%
3%

Polek wykluczonych cyfrowo w wieku
45 – 70 lat nie korzysta z Internetu

Dwie piąte respondentek (39 proc.) deklaruje, że nie korzysta z Internetu
choć ma do niego dostęp.
Podobna grupa (38 proc.) nie robi tego, ponieważ nie ma dostępu
do Internetu.
Pozostała grupa – 24 proc. korzysta z Internetu, ale rzadko:

14%

robi to kilka razy w miesiącu,

7%

raz w miesiącu,

3%

rzadziej niż raz w miesiącu.
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N = 1000

Dlaczego kobiety wykluczone cyfrowo rzadko korzystają
z Internetu lub w ogóle tego nie robią?
PROSZĘ POWIEDZIEĆ JAKI JEST POWÓD TEGO, ŻE NIE KORZYSTA LUB RZADKO KORZYSTA PANI Z INTERNETU? PROSZĘ
WSKAZAĆ WSZYSTKIE POWODY:

W ogóle nie mam takiej potrzeby

58%

Nie potrafię obsługiwać komputera,
tabletu

26%

Nie mam komputera, tabletu, smartfona

24%

Nie mam dostępu do sieci internetowej

17%

Nie miał mnie kto nauczyć korzystania
z Internetu

14%

Nie wiem co mogłabym zrobić za
pomocą

7%

Brak czasu

7%

Brak zainteresowania

3%

Brak pieniędzy

3%

Stan zdrowia/ wiek

2%

Z innych powodów

1%

Nie wiem/trudno powiedzieć

1%

Dwie piąte kobiet wykluczonych cyfrowo (39 proc.) deklaruje, że nie
korzysta z Internetu choć ma do niego dostęp, a tak samo liczna
grupa (38 proc.) nie robi tego, ponieważ nie ma dostępu do Internetu.
Pozostała grupa – 24 proc. korzysta z Internetu, ale rzadko (14 proc.
robi to kilka razy w miesiącu, 7 proc. raz, a 3 proc. rzadziej niż raz).
Okazuje się, że najczęstszą przyczyną rzadkiego korzystania lub
nie korzystania z Internetu jest brak takiej potrzeby. Aż 58 proc.
ankietowanych otwarcie deklaruje, że w ogóle nie ma takiej potrzeby.
Drugą w kolejności przyczyną są kwestie związane z brakiem
umiejętności obsługi komputera, tabletu, smartfona – 26 proc.,
brakiem takich urządzeń (24 proc.) czy samej sieci (17 proc.). Część
respondentek mówi też o tym, że po prostu nie miał ich kto nauczyć
korzystania z Internetu (14 procent).
Argument braku umiejętności dotyczących obsługi komputera, tabletu
lub smartfona jest częściej wskazywany przez mieszkanki wsi niż miast
(31 proc. wobec 25 proc.), a także przez kobiety z wykształceniem
podstawowym (41 proc.) czy zasadniczym zawodowym (28 proc.)
niż te z wykształceniem średnim (20 proc.) lub wyższym (9 procent).
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N = 1000

Do czego wykorzystują Internet kobiety wykluczone cyfrowe?
CZY ZDARZA SIĘ PANI KORZYSTAĆ Z INTERNETU W CELU:

Wyszukiwanie informacji na temat
leczenia i zdrowia

37%

Rozwijanie zainteresowań, np. kuchnia,
ogród, podróże

32%

Sprawdzenia wiadomości z Polski lub
ze świata

26%

Kontaktowania się z bliskimi osobami,
korzystania z komunikatorów np. Skype

26%

Załatwienia sprawy urzędowej

12%

Przeczytania internetowych wersji gazet,
czasopism lub blogów internetowych

17%

Zrobienia zakupów w sklepach
internetowych

12%

Obejrzenia filmu, serialu lub programu
telewizyjnego

17%

Zagrania w grę

10%

Odbieranie poczty e-mail

16%

Ściągnięcia plików i zdjęć

8%

Skorzystania z bankowości internetowej /
usług finansowych przez Internet

16%

Korzystania z portali społecznościowych
lub for, grup dyskusyjnych

6%

Posłuchania muzyki lub radia

16%

Prowadzenia bloga / strony www,
fanpage`a

1%

Do nauki / pracy

13%

Żadne z powyższych
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31%

N = 731

Do czego wykorzystują Internet kobiety wykluczone cyfrowe?
Kobiety, które rzadko korzystają z Internetu najczęściej
sięgają po niego...

37%

by wyszukać informacje
na temat leczenia i zdrowia

26%

Internet służy im także
do kontaktowania się z bliskimi

26%

oraz do bycia na bieżąco z wiadomościami
z Polski lub świata.

Pozostałe cele są wskazywane zdecydowanie rzadziej.
Na przykład korzystanie z usług finansowych przez Internet
deklaruje zaledwie 16% respondentek, a załatwienie sprawy
urzędowej lub robienie zakupów przez Internet po 12 procent.
Co więcej, z portali społecznościowych lub for dyskusyjnych
korzysta tylko 6 proc. zapytanych, podczas gdy na skalę
całego kraju używa ich 39 proc. Polaków (na podstawie danych
z raportu „Digital in 2017 Global Overview” przygotowanego
przez We Are Social i Hootsuite).
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Jaki stosunek kobiety wykluczone cyfrowe mają
do korzystania z Internetu?
OPIERAJĄC SIĘ NA WŁASNYCH DOŚWIADCZENIACH LUB OPINIACH INNYCH OSÓB PROSZĘ POWIEDZIEĆ W JAKIM STOPNIU,
UWAŻA PANI, ŻE:
Odsetek odpowiedzi:
46%

Korzystania z internetu można się
nauczyć w każdym wieku

40%

Korzystanie z internetu ułatwia
kontakty z bliskimi osobami

22%

Korzystanie z Internetu jest
dla mnie skomplikowane.
8%

13%

85%

8%

74%

14%

73%

13%

52%

31%

36%

39%

6% 8% 6% 7%

36%

30%

28%

3% 4% 4% 5%

34%

37%

Korzystanie z Internetu ułatwia
załatwianie wielu spraw

Korzystanie z Internetu jest
bezpieczne

39%

7% 7% 6% 8%

10%

20%

27%

11%

12%

8%

13%

Zdecydowanie się zgadzam

Raczej się zgadzam

Ani się zgadzam, ani się
nie zgadzam

Raczej się nie zgadzam

Zdecydowanie się
nie zgadzam

Nie wiem / trudno powiedzieć
(nieczytane)
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ZDECYDOWANIE LUB
RACZEJ
ZGADZAM SIĘ

ZDECYDOWANIE LUB
RACZEJ
NIE ZGADZAM SIĘ

N = 1000

Stosunek do korzystania z Internetu
Choć ponad połowa kobiet w wieku 45-70 lat, które rzadko
bądź w ogóle nie korzystają z Internetu, uważa, że w ogóle
nie mają potrzeby korzystania z sieci, to jednocześnie
większość zauważa, że Internet stanowi ułatwienie
w pewnych sytuacjach:

74%
52%

w kontaktowaniu się
z bliskimi,

ogólnie przy załatwianiu
spraw. Im lepiej wykształcone
są respondentki, tym częściej
podzielają ten pogląd.

Co ciekawe, mimo rzadkiego korzystania z Internetu oraz
dominującego przekonania, że jest to dla nich skomplikowane
(52 proc.), 85 proc. badanych uważa, że korzystania z sieci
można się nauczyć w każdym wieku.
O tym, że korzystanie z Internetu jest skomplikowane
częściej przekonane są kobiety z wykształceniem
podstawowym, zasadniczym zawodowym lub średnim,
niż z wykształceniem wyższym.
Wśród badanych nie ma również jednoznacznego przekonania
o bezpieczeństwie korzystania z Internetu – 36 proc. ankietowanych uważa, że jest to bezpieczne, a 39 proc. nie zgadza
się z tą opinią.
15

Kontakty z rodziną – czy brak umiejętności cyfrowych
jest w nich przeszkodą?
CZY Z POWODU BRAKU UMIEJĘTNOŚCI OBSŁUGI KOMPUTERA I INTERNETU, W TYM NP. KOMUNIKATORÓW, POCZTY E-MAIL,
RZADZIEJ KONTAKTUJE SIĘ PANI Z RODZINĄ?

24%

13%

Warto zwrócić uwagę na stosunkowo liczną
grupę kobiet, która uważa, że z powodu braku
umiejętności internetowych ma rzadszy kontakt
z rodziną – deklaruje tak 24 proc. zapytanych.

25%

11%

71%

6%

Częściej takie wrażenie mają 50-latki niż 60-latki
(29 proc. wobec 20 proc.), a także osoby
z wykształceniem zasadniczym zawodowym niż
z wyższym (28 proc. wobec 15 proc.).
Niemal trzy czwarte ankietowanych (71 proc.)
nie ma jednak poczucia, by z powodu braku
umiejętności obsługi komputera i Internetu,
rzadziej kontaktowała się ze swoją rodziną.

46%

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Nie wiem / trudno powiedzieć

16

N = 1000

II.
Korzystanie
z Internetu –
sfera życzeń
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Do czego zdaniem kobiety wykluczonych cyfrowo
przydałby się Internet?
PROSZĘ WSKAZAĆ DO JAKICH CELÓW CHCIAŁABY PANI (CZĘŚCIEJ) WYKORZYSTYWAĆ INTERNET:

Wyszukiwanie informacji na temat
30%
leczenia i zdrowia

Załatwienia sprawy urzędowej

10%

Rozwijanie zainteresowań, np.
kuchnia, ogród, podróże

28%

Do nauki/pracy

10%

Kontaktowanie się z bliskimi
osobami, korzystania z
komunikatorów np. Skype

26%

Zrobienia zakupów
w sklepach internetowych

9%

Sprawdzenia wiadomości z Polski
lub ze świata

19%

Ściągnięcia plików i zdjęć

7%

Posłuchania muzyki lub radia

13%

Zagrania w grę

6%

Obejrzenia filmu, serialu lub
programu telewizyjnego

13%

Korzystania z portali
społecznościowych lub for,
grup dyskusyjnych

5%

Przeczytania internetowych wersji
gazet, czasopism lub blogów
internetowych

12%

Prowadzenia bloga / strony
www, fanpage`a

3%

Skorzystania z bankowości
internetowej / usług finansowych

12%

Nie wiem / trudno powiedzieć

9%

Odbieranie poczty e-mail

10%

Żadne z powyższych
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Kobiety, które rzadko
korzystają z Internetu chciałyby
wykorzystywać go do podobnych
celów, jak do tej pory. Nie ma
tutaj znaczących różnic między
sferą praktyk i doświadczeń,
a sferą chęci.
Warto zwrócić uwagę
na stosunkowo liczną grupę

25%

25%

badanych, która nie
ma pomysłów na to, do jakich
celów mogłaby wykorzystywać
Internet. Częściej są to osoby
w wieku 60 i więcej lat
(30 proc. wobec 25 proc.
dla ogółu), te z wykształceniem
podstawowym (34 proc.
wobec 25 proc. dla ogółu) oraz
niepracujące niż pracujące
(28 proc. wobec 14 procent).
N = 1000

Do czego używany jest a do czego przydałby się Internet?
CZY ZDARZA SIĘ PANI KORZYSTAĆ Z INTERNETU W CELU: (…) /
PROSZĘ WSKAZAĆ DO JAKICH CELÓW CHCIAŁABY PANI (CZĘŚCIEJ) WYKORZYSTYWAĆ INTERNET:

Wyszukiwanie informacji na
temat leczenia i zdrowia

30%

Rozwijanie zainteresowań, np.
kuchnia, ogród, podróże

28%

Żadne z powyższych

25%

Kontaktowanie się z bliskimi
osobami, korzystania z
komunikatorów np. Skype

26%

Sprawdzenia wiadomości z
Polski lub ze świata

19%

Obejrzenia filmu, serialu lub
programu telewizyjnego

13%

Przeczytania internetowych
wersji gazet, czasopism lub
blogów internetowych
Odbieranie poczty e-mail

Posłuchania muzyki lub radia

12%

10%

13%

Skorzystania z bankowości
internetowej / usług finansowych

37%

32%

Do nauki/pracy

31%

Załatwienia sprawy urzędowej

26%

Zrobienia zakupów w sklepach
internetowych

26%

Zagrania w grę

12%

10%

12%

9%

10%

6%

Ściągnięcia plików i zdjęć

17%

Korzystania z portali
społecznościowych lub for,
grup dyskusyjnych

5%

Prowadzenia bloga / strony
www, fanpage`a

3%

16%

13%

10%

17%

16%

16%

12%

8%

7%

6%

1%

DOŚWIADCZENIE
CHĘCI
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N = 1000

Co mogłoby przekonać do częstszego korzystania
z Internetu?
CO SKŁONIŁOBY PANIĄ DO CZĘSTSZEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU?

Nie wiem/trudno powiedzieć

30%

Możliwość utrzymania bliższych
kontaktów z rodziną i znajomymi

28%

Możliwość wyszukania informacji
związanych z leczeniem i zdrowiem

26%

Możliwość poszerzenia wiedzy

20%

Pomoc drugiej osoby

19%

Możliwość rozwijania zainteresowań

16%

Możliwość sprawdzenia bieżących

15%

Szkolenie dotyczące korzystania
z komputera lub wykorzystania Internetu

13%

Posiadanie lepszego sprzętu (komputera,
tabletu, smartfona)

12%

Możliwość zrobienia zakupów lub
skorzystania z usług finansowych

7%

Więcej czasu

2%

Inne

2%

Nic

3%

Ponad połowa kobiet, które rzadko korzystają z Internetu (58 proc.)
w ogóle nie widzi potrzeby korzystania z niego lub częstszego
zaglądania do sieci.

28%

Nieco ponad jedna czwarta
deklaruje, że największym
bodźcem do zmiany tego
nastawienia byłaby możliwość
pogłębienia kontaktów z rodziną
i znajomymi.

Podobnie silnym motywatorem dla 26 proc. byłaby możliwość
wyszukiwania informacji związanych z leczeniem i zdrowiem.
Już z poprzednich wyników widać było, że jest to temat ważny dla kobiet
wykluczonych cyfrowo.
Dla co piątej respondentki mobilizująca jest możliwość poszerzenia
wiedzy (20 proc.). Jedną piątą zachęciłaby do tego możliwość
skorzystania z pomocy drugiej osoby w korzystaniu z komputera
i Internetu (19 proc.).
Jedna trzecia kobiet odpowiada jednak wprost, że same nie wiedzą,
co mogłoby wpłynąć na nie, by częściej korzystały z Internetu. Ponownie
są to częściej panie z wykształceniem podstawowym, takie które
nigdy dotąd nie korzystały z Internetu (49 proc.), a także te, które nie
są przekonane do tego, że korzystanie z sieci jest bezpieczne (34 proc.)
i odbierają tę czynność jako skomplikowaną (33 proc.).
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N = 1000

III.
Ocena własnych
umiejętności
i wiedzy dotyczących
korzystania
z Internetu
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Samoocena umiejętności korzystania z Internetu
JAK PANI OCENIA SWOJE UMIEJĘTNOŚCI KORZYSTANIA Z INTERNETU?

Korzystam z Internetu tylko
z pomocą drugiej osoby

31%

Nigdy nie korzystałem/am z Internetu

28%

Korzystam z Internetu w większości
samodzielnie, przy niektórych
czynnościach potrzebuję pomocy

15%

Korzystam z Internetu
w pełni samodzielnie

12%

Kobiety wykluczone cyfrowo lub korzystające z Internetu w małym
stopniu najczęściej używają sieci

31% 28%
tylko z pomocą drugiej osoby
lub w ogóle nigdy nie korzystają
							z Internetu.
Łącznie stanowią one ponad połowę badanych (59 proc.).

Korzystam z Internetu w niewielkiej
części samodzielnie, przy większości
czynności potrzebuję pomocy

9%

Niemal co dziesiąta ankietowana (9 proc.) mówi, że korzysta z Internetu,
ale samodzielnie tylko w niewielkim stopniu – przy większości
czynności potrzebuje wsparcia.

Nie wiem/trudno powiedzieć

6%

Jednocześnie 15 proc. kobiet wykluczonych cyfrowo ocenia, że potrafi
korzystać z Internetu w większości samodzielnie, choć przy niektórych
czynnościach potrzebuje pomocy.
Zaledwie co ósma respondentka (12 proc.) deklaruje, że korzysta
z Internetu w pełni samodzielnie. Częściej są to panie lepiej
wykształcone – z wykształceniem średnim (16 proc.) lub wyższym
(31 proc.), niż te z wykształceniem podstawowym lub zawodowym,
mieszkanki największych miast (22 proc.) niż mniejszych lokalizacji,
pracujące (17 proc.) niż niepracujące, a także te, których miesięczne
dochody wynoszą powyżej 2000 zł netto.
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N = 1000

Samoocena kompetencji cyfrowych
POSŁUGUJĄC SIĘ SKALĄ OD 1 DO 5 GDZIE 1 OZNACZA BARDZO NISKIE KOMPETENCJE A 5 OZNACZA BARDZO WYSOKIE
KOMPETENCJE, PROSZĘ POWIEDZIEĆ JAK OGÓLNIE OCENIŁABY PANI SWOJE KOMPETENCJE JEŚLI CHODZI O:
70%

8%

Skumulowany odsetek odpowiedzi:

12% 4% 6%

Kupowanie przez Internet
7% 10% 7%

66%

Dokonywanie płatności
internetowych

62%

7%

13%

10%

14%

10%

8%

17%

13%

53%

22%

13%

47%

8%

10%

13%

23%

10%

9%

12%

38%

Ocenę wiarygodności informacji
znalezionych w Internecie
1 - bardzo niskie kompetencje

11%

46%

2

3

4

19%

12%

28%

11%

5 - bardzo wysokie kompetencje
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72%

16%

69%

18%

„1” i „2”

66%

„4” i „5”

17%

9%
60%

19%

59%

18%

57%

25%

50%

21%

BARDZO NISKIE /
NISKIE
kompetencje

WYSOKIE /
BARDZO WYSOKIE
kompetencje

8%

Obsługę komputera

Wyszukiwanie informacji
w Internecie

18%

10%

Korzystanie z Internetu
46%

73%
9%

Pisanie e-maili lub wiadomości

Unikanie zagrożeń związanych
z korzystaniem z Internetu

10%

11%

Odbieranie i wysyłanie zdjęć
59%

78%

13%

10%

N = 1000

Samoocena kompetencji cyfrowych
Kobiety, które rzadko lub w ogóle nie korzystają z Internetu,
w przeważającej mierze bardzo nisko oceniają swoje
kompetencje cyfrowe.

60%

kobiet wykluczonych
cyfrowo nisko ocenia
swoje ogólne kompetencje
w zakresie korzystania
z Internetu.

W konsekwencji poszczególne kompetencje związane
z aktywnością w Internecie – takie jak unikanie zagrożeń,
pisanie e-maili, wiadomości, odbieranie i wysyłanie zdjęć,
dokonywanie płatności lub robienie zakupów przez Internet –
są jeszcze częściej poddawane krytycznej ocenie – ok. 70 proc.
nisko ocenia swoje umiejętności w tym zakresie.
Ponad połowa z nich nisko ocenia swoje umiejętności,
jeśli chodzi o obsługę komputera (59 proc.) i wyszukiwanie
informacji w sieci (57 procent).
Na podobnym poziomie plasuje się umiejętność oceny
wiarygodności informacji znalezionych w Internecie
(50 procent).
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Urządzenia do łatwego korzystania z Internetu
JAK PANI OCENIA, ZA POMOCĄ JAKIEGO URZĄDZENIA NAJŁATWIEJ JEST KORZYSTAĆ
Z INTERNETU?

Komputer przenośny (Laptop)

Nie wiem/ trudno powiedzieć

Telefon komórkowy
(smartfon)

Komputer stacjonarny

Tablet

Wśród kobiet, które w ogóle nie korzystają z Internetu bądź rzadko
to robią, nie ma jednoznacznej opinii o tym, za pomocą jakiego
narzędzia najłatwiej jest być w sieci.

32%

Najwięcej respondentek opowiedziało się jednak za laptopem
(32 procent). W drugiej kolejności najczęściej wskazywaną odpowiedzią
jest natomiast „nie wiem/trudno powiedzieć” (29 proc.).

29%

Tak duży odsetek wskazuje na poczucie braku kompetencji,
do wypowiadania się w tym temacie.

18%

Częściej od udzielenia konkretnej odpowiedzi odżegnują się starsze
respondentki – w wieku 60-70 lat (35 proc.) niż młodsze, osoby
z wykształceniem podstawowym (35 proc.), zasadniczym zawodowym
(31 proc.) lub średnim (27 proc.) niż wyższym (14 proc.), a także
niepracujące niż pracujące (32 proc. wobec 19 proc.).

14%

W trzeciej kolejności, jeśli chodzi o urządzenia za pomocą których zdaniem ankietowanych – najłatwiej jest korzystać z Internetu, pojawił
się telefon komórkowy (18 proc.), a w czwartej komputer stacjonarny
(14 proc.). Najrzadziej wskazywany jest tablet (8 proc.).

8%

25

Źródła wiedzy na temat korzystania z Internetu
SKĄD OBECNIE CZERPIE PANI WIEDZĘ NA TEMAT KORZYSTANIA Z INTERNETU?

Od rodziny

59%

Nie czerpię wiedzy na temat
korzystania z Internetu

28%

Od kolegów/ koleżanek

9%

Z mediów

6%

Z innych źródeł

4%

Z książek

3%

Z dedykowanych szkoleń w pracy

2%

Z dedykowanych szkoleń
dodatkowych

2%

Z Internetu np. forów

1%

59%
28%

Przeważająca większość
kobiet wykluczonych cyfrowo
czerpie informacje na temat
korzystania z Internetu
od swoich rodzin – deklaruje
tak 59 proc. ankietowanych.
Druga najczęściej wybierana
odpowiedź to „Nie czerpię
wiedzy na temat korzystania
z Internetu”, którą wskazało
28 proc. respondentek.

Pozostałe źródła, takie jak media, książki czy szkolenia, były
wymieniane znacznie rzadziej. Wiedzę ze szkoleń w pracy czerpie
zaledwie 2 proc. kobiet – dokładnie tyle samo co ze szkoleń dodatkowych.
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Chęć podwyższenia kompetencji w korzystaniu z Internetu
CZY CHCIAŁABY PANI POSZERZYĆ
SWOJE UMIEJĘTNOŚCI
WYKORZYSTANIA INTERNETU?

TAK

WIEK A CHĘĆ
POSZERZANIA UMIEJĘTNOŚCI
WYKORZYSTANIA INTERNETU

KOBIET WYKLUCZONYCH CYFROWO
NIE CHCE POSZERZAĆ SWOICH
UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANYCH
Z KORZYSTANIEM Z INTERNETU.

NIE
45-49 lat
41%

59%
50-54 lata

37%

30%

Tak

70%

63%
55-59 lat

30%

Nie

7 na 10

70%
60-64 lata

28%

72%
65-70 lat

27%

73%
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Im starsze respondentki, tym częściej
deklarują brak takiej potrzeby. Podwyższenia
kompetencji internetowych rzadziej też
chciałyby respondentki z wykształceniem
podstawowym niż pozostałe (78 proc. wobec
70 proc. dla ogółu).
Częściej taką zmianą zainteresowane
są kobiety, które:
• korzystają z Internetu w większości
lub w niewielkiej części samodzielnie
(ok. 40 proc.)
• postrzegają korzystanie z Internetu
jako bezpieczne (39 proc.), ułatwiające
załatwianie wielu spraw (35 proc.), a także
ułatwiające kontakty z bliskimi osobami
(36 proc.)
• mieszkają w domu z dziećmi w wieku
do 18 lat (43 proc.)
• mają poczucie, że z powodu braku
umiejętności obsługi komputera i Internetu
rzadziej kontaktują się z rodziną (45 proc.)

Komentarze ekspertów
DR BOGNA BARTOSZ
Mamy do czynienia w pewnym sensie
z sytucją paradoksalną, w ramach której
wykluczenie nie jest uwarunkowne przede
wszystkim brakiem dostępu do Internetu,
lecz może mieć raczej charater bariery psychologicznej. Zatem co jest barierą, która może
skutkować wykluczeniem?

Instytut Psychologii
Uniwersytet Wrocławski

Dla znacznej części ankietowanych korzystanie
z Internetu jest skomplikowane. Pomoc innych,
rodzinny, znajomych mogłaby zmienić to nastawienie. Tym bardziej, że w przeświadczeniu
ankietowanych, korzystania z Internetu można się nauczyć w każdym wieku. Nawet jeśli
70 proc. z nich ocenia nisko swoje umiejętno-ści, tym bardziej należy wzmacniać kompetencje kobiet w tym zakresie.
Ze względu na fakt, że kobiety niekorzystające
z Internetu mają w domu dostęp do niego,
warto i należy zaangażować rodzinę oraz znajomych, którzy „oswoją” korzystanie z Internetu,
niejednokrotnie
obarczone
negatywnymi
przekonaniami. Skoro 26 proc. kobiet twierdzi,
że nie potrafi obsługiwać komputera czy
tabletu, należy podjąć działania mające
na celu zdobycie takich umiejętności. Tym
bardziej, że 19 proc. ankietowanych deklaruje chęć skorzystania z pomocy innych przy
obsłudze komputera.
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Aż 58 proc. badanych kobiet deklaruje, że nie
potrzeby korzystania z Internetu. Należy także zwrócić uwagę na stosunkowo liczną grupę
(25 proc. badanych), która nie ma pomysłu
na to, do jakich celów mogłaby wykorzysta
Internet. Postawienie na użyteczność Internet
i wskazanie korzyści związanych ze znalezieniem w nim informacji na temat zdrowia
i leczenia, rozwijania swoich zainteresowań,
sprawdzania wiadomości – mogą przeciwdziałać
wykluczeniu.
Tak ważne dla kobiet ankietowanych pogłębienie
kontaktów z rodziną i znajomymi (28 proc.) może
stać się ważnym bodźcem do korzystania z Internetu. Równie ważną informacją jest ta, która
wskazuje, że z powodu braku umiejętności obsługi komputera i Internetu rzadziej kontaktuje
się z rodziną (45 proc.). Zdecydowanie jest
to znaczący argument, który należy wykorzystać
w motywowaniu kobiet do korzystania z Internetu.
Reasumując, wykluczenie cyfrowe nie zawsze
związane jest z brakiem komputera czy dostępu
do Internetu, a raczej z zakodowanymi przekonaniami, że jest to niepotrzebne lub zbyt trudne.
Zmiana tych przekonań i przeciwdziałanie wykluczeniu powinno mieć charakter działań związanych z ukazaniem możliwości jakie daje Internet,
w obszarach ważnych dla kobiet kobiet między
45 a 70 rokiem życia.

Komentarze ekspertów
DR DOMINIK BATORSKI
Badania potwierdzają, że podstawowym
powodem niekorzystania lub umiarkowanego
korzystania z Internetu jest brak motywacji.
Trzy czwarte kobiet, które można byłoby
zaliczyć do grupy wykluczonych cyfrowo nie
pracuje, większość uważa, że ograniczone
umiejętności obsługi komputera i Internetu
nie przekładają się na zmniejszenie kontaktów z rodziną. Nie korzystają również osoby
mające w domu komputer z Internetem.

Socjolog
Uniwersytet Warszawski

Wyniki te dobrze wpisują się we wnioski
z wcześniejszych badań, które pokazywały,
że korzystanie z Internetu jest znacznie
częstsze i intensywniejsze wśród osób,
które są bardziej aktywne - pracują, działają
w organizacjach i stowarzyszeniach, mają
szersze zainteresowania, aktywniej korzystają
z treści kultury, mają jakieś hobby i innego
rodzaju aktywności. To wszystko przekłada
się na zwiększenie motywacji do korzystania.
Znaczenie motywacji widać również wśród
osób wykluczonych - kobiety, którym zdarza się
zaglądać do Internetu sięgają przede wszystkim po treści, które dla nich są interesujące,
związane ze zdrowiem, kuchnią, ogrodem,
podróżami, a także wiadomościami z Polski
i świata. Jednocześnie jednak te zainteresowania wśród osób wykluczonych cyfrowo
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nie wydają się być specjalnie rozbudowane,
dlatego być może najskuteczniejszym sposobem
zwiększania chęci do korzystania z Internetu
byłoby rozwijanie aktywności i zainteresowań,
które przekładają się na zwiększenie motywacji
do korzystania.
Drugim istotnym elementem mogłoby być
zwiększenie dostępności treści interesujących
tę grupę niekorzystających i umiarkowanie
korzystających. Co prawda, już teraz w sieci
jest wiele treści związanych ze zdrowiem
lub różnymi zainteresowaniami, ale treści
te często są niskiej jakości, bardzo rozproszone
i niekoniecznie łatwo dostępne.
Warto również zwrócić uwagę na jeszcze jeden
z wyników badania. Zalety korzystania z Internetu dostrzegane są praktycznie powszechnie,
nawet przez osoby, które same z sieci nie
korzystają. Co więcej, dominuje przekonanie,
że Internet jest dla wszystkich, bez względu
na wiek. Pogląd ten podziela aż 85 proc.
badanych kobiet. Jest to olbrzymia pozytywna
zmiana w stosunku do sytuacji sprzed kilku lat,
kiedy to zdecydowana większość starszych
osób, które niekorzystały z sieci uważała,
że jest to technologia dla młodych.

Komentarze ekspertów
URSZULA KRASSOWSKA
Większość z nas nie wyobraża sobie życia
bez Internetu. W dorosłość wchodzą kolejne
pokolenia, które nie pamiętają czasów
bez sieciowych połączeń. Chociaż niemal
wszędzie otaczają nas komputery i urządzenia
elektroniczne, to istnieje w społeczeństwie
znacząca grupa kobiet, które można określić
jako osoby wykluczone cyfrowo.

Account Director
Kantar Public

Kim są takie kobiety? To najczęściej osoby
w wieku powyżej 60 lat, mieszkające na wsi,
niepracujące, o miesięcznych dochodach
poniżej 2000 złotch. Główną przyczyną
niekorzystania z Internetu jest brak takiej
potrzeby, któremu towarzyszy nieumiejętność
obsługi oraz brak dostępu do odpowiednich
urządzeń i do sieci.
Trzeba zwrócić uwagę, że w badanej grupie
niemal powszechne jest jednak pozytywne
nastawienie do nauki korzystania z sieci.
Dodatkowo poparte jest ono przekonaniem
o użyteczności Internetu oraz licznych
ułatwieniach, które można dzięki temu
uzyskać np. zwiększenie możliwości kontaktowania się z rodziną i bliskimi, czy zdobycie
informacji na tematy związane ze zdrowiem.
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Aby zbudować wśród kobiet wykluczonych
potrzebę korzystania z Internetu, a co za tym
idzie skłonić je do uzyskania takich
umiejętności, warto odwołać się do ułatwień
w komunikacji z najbliższymi. Co więcej,
to najbliżsi mogą stać się nauczycielami
i pomóc w przełamaniu barier, to rodzina
– młodsze pokolenia – mają szansę włączyć
wykluczone cyfrowo kobiety to społeczeństwa online.

Aasy Netu – bądźmy bliżej
Internetowa akcja edukacyjna Aasy Netu powstała
w celu aktywizacji cyfrowej osób dojrzałych, przy
wsparciu młodszych.
Chcielibyśmy zachęcić kobiety między 45 a 70 rokiem życia
do poznania tajników Internetu, a także zmotywować
młodsze pokolenia do czynnego wspierania w nauce swoich
mam, babć, sąsiadek i przyjaciółek – aby mogły być bliżej
świata i bliskich.
Mamy dla nich bezpłatny i prosty multimedialny program
edukacyjny.

Pomóżmy im zostać
Aasami Netu!
aasynetu.pl

Organizator:

Partnerzy:
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