Gmina Szerzyny otrzymała dofinansowanie w wysokości 56 000,00 zł na realizację
projektu grantowego pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Szerzyny”.
Projekt będzie prowadzony jest w ramach wniosku „e-Xtra kompetentni – Rozwój
kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego”,
współfinansowanego w ramach Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.
Projekt będzie polegał na zorganizowaniu dla 100 osób (na 5 miejscowości Gminy
Szerzyny) bezpłatnych 16-sto godzinnych szkoleń mieszkańców w obrębie siedmiu
modułów szkoleniowych:
1/ rodzic w Internecie,
2/ Mój biznes w sieci,
3/ Moje finanse i transakcje w sieci,
4/ Działam w sieciach społecznościowych,
5/ Tworzę własną stronę internetową (blog),
6/ Rolnik w sieci,
7/ Kultura w sieci.
Uczestnikiem szkoleń może zostać mieszkaniec Gminy Szerzyny w wieku 25+ do 74
roku życia.
Każdy z uczestników szkoleń będzie miał możliwość wzięcia udziału wyłącznie w
jednym module szkoleniowym.
Termin szkoleń – od 1 stycznia 2019 r. – do 30 listopada 2019 r.
Miejsce prowadzenia szkolenia
Podstawowej w Ołpinach

–

pracownia

internetowa

Publicznej

Szkoły

W celu rekrutacji do udziału w szkoleniach, przedstawiamy komplet dokumentów do
pobrania w sekretariacie szkoły / oraz dodatkowe informacje osobiście lub
telefonicznie 146519202/:
1. Deklaracja do przystąpienia do udziału w projekcie,
2. Kwestionariusz osobowy osoby przystępującej do projektu,
3.Oswiadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym,
4. Oświadczenie o niepełnosprawności.
Dokumenty należy złożyć w sekretariacie UG Szerzyny w godzinach pracy urzędu
w terminie do 31 października 2018 r. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc,
prosi się uprzejmie zainteresowanych o nie czekanie ze złożeniem dokumentów do
ostatniej chwili.
Szczegóły projektu dostępne są u pracowników UG Szerzyny, pod numerem telefonu 14 6517300
wew. 115:
1. Dorota Ryndak ,

2. Elżbieta Kmiecik-Wilczkiewicz.
Wymienieni wyżej pracownicy służą również pomocą w wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych.

Serdecznie zaprasza się mieszkańcow do wzięcia udziału w szkoleniach.

