
 
 

Bezpłatne szkolenia informatyczne dla mieszkańców 

 

GMINA SIEROSZEWICE pozyskała grant w wysokości 61 000,00 złotych na bezpłatne 

szkolenia cyfrowe dla mieszkańców pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców 

województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”, co pozwoli na przeprowadzenie 

szkoleń dla 120 osób. Skierowane są one do osób powyżej 25 roku życia bez górnej granicy 

wieku, zarówno kobiet jak i mężczyzn pracujących i bezrobotnych, a także osób  

z niepełnosprawnościami w celu zwiększenia ich umiejętności poruszania się w sieci. Istotnym 

elementem szkoleń jest przygotowanie mieszkańców do korzystania z usług publicznych 

online, nauczenie swobodnego poruszania się w portalach społecznościowych, czy 

wykorzystywania Internetu we własnej działalności biznesowej.  

Program bezpłatnych szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe mieszkańców realizowany 

jest poprzez dofinansowanie z Fundacji Promocji Gmin Polskich w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe 

Kompetencje Społeczeństwa, działanie 3.1.: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 

kompetencji cyfrowych.  

Już wkrótce zostanie ogłoszona rekrutacja.  

Oferta szkoleń dotyczyć będzie 6 tematów: 

- „Rodzic w Internecie” -  adresowany jest do rodziców, opiekunów, nauczycieli poświęcony 

ich przygotowaniu do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i mądrego korzystania 

z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia.  

- „Moje finanse i transakcje w sieci” -  przeznaczony dla wszystkich, którzy chcieliby 

nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy finansowe, prywatne i urzędowe za pośrednictwem 

Internetu. m.in. zarządzanie kontem bankowym, dokonywanie płatności, zakupy w sieci, 

rezerwacja podróży, płacenie podatków, korzystanie z usług e-administracji. 

- „Tworzę własną stronę internetową (blog)” - dla osób, które chciałyby mieć swoje miejsce 

w sieci. Ich stworzenie, zarządzanie, opracowywanie i wstawianie treści – słowne, graficzne, 

muzyczne, filmowe – z uwzględnieniem ochrony prawa autorskiego, mechanizmy analityki, 

rozpowszechnianie, załatwienie formalności. 

- „Mój Biznes w sieci” - przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do 

otwarcia własnego biznesu. Uczestnik nauczy się przede wszystkim wykorzystywać zasoby 

Internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych 

(komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.).  

http://lomza.naszemiasto.pl/artykul/881659,polacy-wiedza-jak-tanio-kupowac-w-internecie,id,t.html
http://mazowsze.naszemiasto.pl/artykul/855850,warszawa-odmawia-placenia-janosikowego-mieszkancy-chca,id,t.html


 
- „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 urzędowej.  

- „Działam w sieciach społecznościowych” – przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać 

filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności 

na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. 

                                                                                                                                                      

 


