Oficjalny Portal Miasta i Gminy Człopa

Zapisy na bezpłatne kursy komputerowe.
W poniedziałek 26 lutego odbyły się dwa spotkania informacyjne dot. projektu „E-OBYWATEL nowe umiejętności
komputerowe”, podczas których mieszkańcy Miasta i Gminy Człopa mogli zapisać się na bezpłatne kursy
komputerowe.

Operacja dofinansowana jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.
Głównym realizatorem jest Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt zasięgiem objął 68 gmin
z terenie całej Polski, na współpracę zdecydowała się także Gmina Człopa.
W ramach projektu przy Domu Kultury w Człopie powstanie Ośrodek Kompetencji Cyfrowych, do którego trafi 7
laptopów i zestaw multimedialny (projektor i ekran). Najważniejszymi działania będą jednak bezpłatne kursy
komputerowe, na które właśnie rozpoczęły się zapisy.
Podczas spotkań koordynatorzy projektu zaprezentowali kluczowe dla uczestników założenia projektu oraz
przedstawili trenerów prowadzących kursy. Osoby, które zdecydują się na udział w szkoleniach pozyskają wiedzę w
następującym zakresie:
●

●

●
●
●
●
●
●

Obsługa komputera i Internetu e-integracja osób dotychczas niekorzystających
z Internetu oraz komputera.
E-usługi publiczne - nauka korzystania z elektronicznych usług publicznych
(o zasięgu krajowym i lokalnym).
Edukacja: uczę się przez Internet.
Finanse: zarządzam swoimi finansami, kupuję taniej.
Odpoczynek i hobby: zapełniam wolny czas i rozwijam swoje hobby.
Praca i rozwój zawodowy: znajduję pracę i podnoszę kwalifikacje zawodowe.
Relacje z bliskimi: utrzymuję stosunki towarzyskie.
Sprawy codzienne i zaangażowanie obywatelskie: załatwiam sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, robię
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zakupy online, planuję przejazdy i podróże, zdobywam wiedzę o gminie, kraju, świecie.
Zdrowie: korzystam z systemu opieki zdrowotnej, uzyskuję informacje i samopomoc zdrowotną.

Szkolenie łącznie potrwa 40 godzin i skierowane jest do różnych grup odbiorców,
w różnym wieku, o różnym statusie na rynku pracy, reprezentujących różne grupy zawodowe. Udział i ukończenie
zostanie potwierdzone odpowiednim certyfikatem.
Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Człopa oraz zmiana świadomości
społeczności w zakresie korzyści płynących z wdrożenia
w życiu codziennym zdobytych podczas kursów umiejętności.
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gmina Człopa oraz na stronie internetowej
www.eobywatel.kig.pl

WARTO SKORZYSTAĆ !!!
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