Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu
państwa.

URZĄD GMINY W KOWALACH OLECKICH ZAPRASZA NA BEZPŁATNE
SZKOLENIA KOMPUTEROWE
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa
Działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych
dotycząca realizacji projektu grantowego pn.

„Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Program realizowany jest przez Fundację Legalna Kultura i kierowany jest do
dorosłych mieszkańców (ukończony 25. rok życia w dniu przystąpienia) województwa
warmińsko – mazurskiego, pierwszeństwo dla osób zamieszkałych na terenie Gminy
Kowale Oleckie, aby nauczyć bezpiecznego korzystania z internetu, pokazać, jak internet
przydaje się w prowadzeniu własnego biznesu i wzmocnić ich pozycję na rynku pracy.
Istotnym elementem szkoleń jest przygotowanie mieszkańców do korzystania z usług
publicznych online (np. załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków o dopłaty dla
rolników czy 500+).
W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia o modułach tematycznych:
- Rodzic w internecie - przeznaczone dla rodziców chcących chronić swoje dzieci przed
realnymi zagrożeniami, które wiążą się z korzystaniem z internetu. Liczba miejsc: 120
- Mój biznes w sieci - przeznaczone jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą, lub
też do przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Liczba miejsc: 12
- Moje finanse i transakcje w sieci - przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się
załatwiać skutecznie swoje sprawy biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem
internetu. Liczba miejsc: 24
- Rolnik w sieci - przeznaczony jest przede wszystkim dla rolników, którzy na szkoleniu
dowiedzą się gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak
z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania
placówki bankowej czy urzędu. Liczba miejsc: 24
W każdej grupie tematycznej będzie mogło wziąć udział maksymalnie 12 osób. Szkolenia
zostaną przeprowadzone w wymiarze co najmniej 12 godzin zegarowych na jeden moduł
tematyczny.
ZAPEWNIAMY: wykwalifikowaną kadrę instruktorską, poczęstunek, catering, materiały
szkoleniowe, komfortowe warunki szkolenia w małych grupach, zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia.
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Gminy w Kowalach Oleckich, pokój nr 22
Nabór uczestników trwa!!!!! Niezbędne dokumenty do pobrania na stronie www.kowale.fr.pl
lub w Biurze Projektu.
Skontaktuj się z nami:
Urząd Gminy w Kowalach Oleckich
Koordynator projektu - Joanna Karolina Bziom
tel. 87 523-82-79 w. 35

