
 
Projekt grantowy „W SIECI BEZ BARIER” w ramach 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-

2020;  Czas realizacji projektu: 01.03.2018 – 28.02.2020; Dofinansowanie projektu z UE: 7 411 400,00 zł; Projekt realizowany na terenie województw: lubelskiego i podkarpackiego. 

 

W ramach projektu przewiduje się realizację szkoleń w ramach następujących modułów: 

 

„Rodzic w Internecie" 
Moduł adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego" 

korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla 

dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych 

rodzicom, takich jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają 

ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w Internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier 

 i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu. 
 

„Mój biznes w sieci” 
Moduł przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik nauczy się jak może wykorzystać zasoby 

Internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.).  

W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu 

kompetencji w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych dla przyszłych przedsiębiorców (np. Akademia PARP). 

 
 

„Moje finanse i transakcje w sieci” 
Moduł przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za 

pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać 

płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując              

o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty – wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie. 
 

 

 

„Działam w sieciach społecznościowych” 
Moduł 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. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się  

w świecie sieci społecznościach, w tym m.in. nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać  

   i dzielić się swą twórczością oraz korzystać z cudzej ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego, współdziałać z innymi. Ponadto 

nauczą się jak korzystać  z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego. 
 

 

„Rolnik w sieci” 
Moduł 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. W ramach 

nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi (np. farmer.pl, gospodarz.pl, 

topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarolna.pl), dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych (np. rolnik-forum.pl, fpr.com.pl) 

oraz portalami meteorologicznymi (np. pogodynka.pl, agropogoda.pl). Ponadto nauczą się jak korzystać         z podstawowych usług e-administracji z 

wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu (geoportal.gov.pl), rozliczeń podatkowych online (e-płatności i e-deklaracje), usług 

online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl), ARiMR, ARR/ANR/ODR – docelowo KOWR 

oraz GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS – docelowo PIBŻ. 
 

Każdy uczestnik może skorzystad tylko z jednego szkolenia w ramach wszystkich modułów tematycznych.  

 

Zapisy  na zajęcia  prowadzi oraz szczegółowych informacji dotyczących  projektu  udziela:  
• Pan Mariusz Krakowiak - Urząd Gminy Rudnik , 22-330 Rudnik, tel. 84 6841123 , e-mail: urząd@rudnik.gmina.pl 

• Pani Danuta Reped  - Gminny Zespól Oświaty w Rudniku , Rudnik 78  22-330 Rudniktel. 84 6841477 

 

Formularze zgłoszeniowe dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Rudnik www.rudnik.gmina.pl w zakładce 

„W sieci bez barier”, a w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Rudnik , Rudnik 71, 22-330Rudnikpok nr 3,5, oraz w Gminnym Zespole Oświaty  

Rudnik 78 pokój KSIĘGOWOŚD 

 

Wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej można złożyd  w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Formularz zgłoszeniowy  

do udziału w projekcie W SIECI BEZ BARIER" w siedzibie Urzędu Gminy Rudnik. 

Wypełniony  i podpisany formularz zgłoszeniowy można także wysład pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Rudnik ,Rudnik 71,22-330 Rudnik. 


