W dniu 7 stycznia 2020r. pomiędzy Międzynarodowym Instytutem Outsourcingu a Gminą
Chodzież została podpisana umowa o powierzenie grantu 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
dotycząca pn. Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa
zachodniopomorskiego, wielkopolskiego.
Tytuł projektu : Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Chodzież”
Grantobiorca – Gmina Chodzież otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie
149 520,00 zł stanowiące 100% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu.
Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z
siedzibą w Warszawie.
Celem głównym niniejszego projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców
województwa zachodniopomorskiego i wielkopolskiego poprzez realizacje szkoleń dla 267
osób w gminie Chodzież z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych. W ramach projektu
prowadzone będą szkolenia w ramach różnych obszarów tematycznych - w zależności od
zebranych grup uczestników.
Uczestnicy będą mieli do wyboru 7 modułów szkoleniowych:
1. Rodzic w Internecie;
2. Mój biznes w sieci;
3. Moje finanse i transakcje w sieci;
4. Działam w sieciach społecznościowych;
5. Tworzę własną stronę internetową (blog);
6. Rolnik w sieci;
7. Kultura w sieci.
Dopuszczamy możliwość realizacji kilku grup szkoleniowych w jednym temacie, jak i z
uwagi na brak chętnych brak realizacji szkolenia w wybranej tematyce.
Uczestnicy zobowiązani będą do wypełnienia wstępnego testu kompetencji, a na zakończenie
szkolenia wypełnią ankietę ewaluacyjną przygotowaną przez Ministerstwo Cyfryzacji.
Szkolenia zostaną przeprowadzone na podstawie opracowanych przez Operatora materiałów
szkoleniowych. Każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe. Każde szkolenie trwać
będzie 12 godzin (2 x 6 godzin). Harmonogram szkoleń zostanie przygotowany razem
z wybranym trenerem. Szkolenia prowadzone będą w miejscach dostępnych dla osób
niepełnosprawnych.
W projekcie zorganizowanych zostanie 23 szkolenia w których łącznie weźmie udział 269
osób. Tym samym osiągnięty zostanie wskaźnik produktu: – liczba osób przeszkolonych 269 .
Odbiorcami projektu będą osoby fizyczne, które ukończyły 25 rok życia, mieszkające
w województwie zachodniopomorskim, wielkopolskim w szczególności mieszkańcy gminy
Chodzież, którzy nie posiadają lub chcą podnieść swoje kompetencje cyfrowe.

Zgodnie z założeniami projektu w szkoleniach przewidujemy udział 269 osób z czego min. 2
osoby będą posiadały orzeczenie o niepełnosprawności.
Każdy z uczestników będzie mógł wziąć udział tylko w jednym szkoleniu. Każdy
z uczestników szkolenia zobowiązany będzie do złożenia dokumentów uczestnictwa w tym
podpisania deklaracji udziału i oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych.
Termin realizacji szkoleń 07.01.2020r. – 30.04.2020r.
Rekrutacja uczestników na szkolenia rozpocznie się od 21 lutego 2020 r.
Wszelkich informacji na temat rekrutacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Chodzież
w godz. od 7.oo do 15.oo pod numerem telefonu 067 2821608 wew.10 kom. 728 714 037 ;
adres email: kstaskowiak@gminachodziez.pl
Informacje niezbędne do wypełnienia formularza zgłoszeniowego:
I/. Miejsca realizacji szkoleń:
1/. Świetlica Wiejska w Strzelcach;
2/. Świetlica Wiejska w Stróżewie;
3/. Wiejski Klub Kultury w Milczu;
4/. Świetlica Wiejska w Ratajach;
5/. Świetlica Wiejska w Nietuszkowie;
6/. Szkoła Podstawowa w Zacharzynie,
7/. Szkoła Podstawowa w Oleśnicy;
8/. Szkoła Podstawowa w Strzelcach;
9/. Urząd Gminy Chodzież.
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