
 
 
 

Szkolenie mieszkańców Gminy Kruszyna w zakresie obsługi komputera 
i korzystania z internetu 

 
Gmina Kruszyna wraz ze Stowarzyszeniem Liga Krajowa pozyskała ponad 100 tyś złotych 

na szkolenia w zakresie obsługi komputera i korzystania z internetu dla mieszkańców 
 
 

W ramach projektu będą mogli Państwo nauczyć się korzystać z e-mail (poczta internetowa), załatwiać 

sprawy urzędowe na platformie ePUAP oraz bezpiecznie płacić przez Internet. Dodatkowym elementem 

w ofercie projektu będzie nauczenie się robienia i wysyłania zdjęć oraz filmików z urządzeń mobilnych 

(telefon, tablet). Chcielibyśmy również pokazać jak bezpiecznie korzystać z Facebooka i dbać o treści 

przeglądane przez Państwa dzieci. 

Warunkiem uczestnictwa jest ukończone 25 lat, nie ma górnej granicy wieku. Nie trzeba mieć własnego 

komputera, zajęcia odbywają się na zakupionym do tego celu sprzęcie. Szkolenia są bezpłatne. 
 

• Kto może wziąć udział ? Każdy mieszkaniec lub pracujący na terenie gminy, który ukończył 
25 lat.   

• Gdzie obywają się szkolenia?  Kruszyna, Lgota Mała, Jacków, Widzów, Teklinów. 
• Ile twa szkolenie?  12 godzin (3 lub 4 spotkania). 
• Grupy szkoleniowe do 12 osób, zajęcia odbywają się w umówionych terminach. 
• Każdy uczestnik otrzyma gadżety reklamowe – pamiątkę. 
• Szkolenie jest bezpłatne, każdy uczestnik otrzyma certyfikat po jego ukończeniu. 
• W trakcie szkolenia zapewniony jest catering. 

 
Tematy szczegółowe szkoleń: 
 

1. Działam w sieciach społecznościowych  np. Facebook 
2. Moje finanse i transakcje w sieci 
3. Rodzic w internecie 
4. Rolnik w sieci 
5. Tworzę własną stronę internetową 
6. Kultura w sieci 
7. Mój biznes w sieci 
 

Informacja i zapisy na szkolenia pod nr tel. 795 163 352 i 608 109 436 
Pytaj w Urzędzie Gminy lub w Bibliotece. 

 
   Szkolenia zaczynają się od września 2018 r.  

 
Projekt „Obywatel-IT”- program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamiesz-
kałych w województwie śląskim i opolskim ”,jest realizowany w ramach Programu 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” 
Szkolenie mieszkańców Gminy Kruszyna w zakresie kompetencji cyfrowych 

 
Serdecznie zapraszam 

Mieszkańców Gminy Kruszyna 
Jadwiga Zawadzka 

Wójt Gminy Kruszyna 


