Masz 25 lat lub więcej? Mieszkasz na terenie gminy Mordy? Chcesz wzbogacić
swoje doświadczenie w zakresie kompetencji cyfrowych?
Weź udział w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Miasto i Gminę
Mordy w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa
mazowieckiego”, POPC.03.01.00-00-0080/18. współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działania
3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Szkolenia będą prowadzone w ramach jednego z następujących modułów szkoleniowych:




„Rodzic w Internecie”
„Działam w sieciach społecznościowych”
„Rolnik w sieci”

W projekcie zorganizowanych zostanie 20 szkoleń w których łącznie weźmie udział 240 osób (każda
grupa liczyć będzie 12 osób). Uprawnionymi do udziału w szkoleniach będą osoby powyżej 25 roku
życia, mieszkające na obszarze województwa mazowieckiego, które nie posiadają lub chcą podnieść
swoje kompetencje cyfrowe.
Każdy uczestnik zobowiązany będzie do udziału w dwóch szkoleniach po 8 godz. każde.
W trakcie szkoleń przewidywany jest catering.
Dokumenty rekrutacyjne wraz z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie dostępne są
poniżej (do pobrania) lub w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Mordach, tj. przy ul. Kilińskiego 9
(sekretariat - pok. nr 1, I piętro, tel. 25-641-54-02 w. 32).
Podpisane dokumenty:
 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
 Deklaracja udziału w projekcie
 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego
 Wybór modułów szkoleniowych i pożądanych terminów szkoleń
należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu. Rekrutacja trwa do 26 listopada br. – istnieje
możliwość jej przedłużenia w przypadku nieosiągnięcia założonej liczby osób do przeszkolenia.
Szkolenia rozpoczną się w listopadzie 2018 roku i potrwają do 30.09.2019 roku.
Szczegółowe informacje:
Marek Izdebski - pok. nr 5, I p., tel. 25-641-54-02 w. 51, m.izdebski@mordy.pl
Załączniki:





Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania oraz Deklaracja udziału w
projekcie
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego
Wybór modułów szkoleniowych i pożądanych terminów szkoleń
Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie

