
Rozwój kompetencji 
cyfrowych mieszkańców 
Gminy Łysomice
Zapisy w Urzędzie Gminy w Łysomicach 
i na stronie internetowej Fundacji KDP 
www.kluczdoprzyszlosci.pl

PROGRAM SZKOLENIOWY

URZĄD GMINY 
W ŁYSOMICACH

Wójt Gminy Łysomice 
i Fundacja Klucz do Przyszłości 
serdecznie zapraszają mieszkańców 
gminy Łysomice do wzięcia udziału w projekcie:
„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców 
województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa 2014-2020.

Rodzic w Internecie
Mój biznes w sieci

Moje finanse i transakcje w sieci
Działam w sieciach społecznościowych

Tworzę własną stronę internetową z 
wykorzystaniem popularnych kreatorów

Rolnik w sieci
Kultura w sieci

Moduły tematyczne 
szkoleń do wyboru:

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 
mailowy lub telefoniczny z Gminą Łysomice 
lub Fundacją Klucz do Przyszłości.
 
e-mail: projekty@kluczdoprzyszlosci.pl
Tel. do Fundacji: 503-742-470 
                       lub 794-998-585
Tel. do Gminy: 56 678-32-22

www.mapadotacji.gov.pl



www.mapadotacji.gov.pl

I. Moduł „Rodzic w Internecie” poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika 
dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje 
zagrożenia.
 
II. Moduł „Mój biznes w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących 
się do otwarcia własnego biznesu.
 
III. Moduł „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, 
którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe 
i urzędowe za pośrednictwem Internetu.
 
IV. Moduł „Działam w sieciach społecznościowych” przeznaczony jest dla osób, 
które chcą poznać sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać 
je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie.
 
V. Moduł „Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów” 
przeznaczony jest dla osób, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej 
strony internetowej lub blogu.
 
VI. Moduł „Rolnik w sieci” 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.
 
VII. Moduł „Kultura w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się 
gdzie w Internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów 
edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości.

Szkolenia są skierowane do osób, które w dniu 
rozpoczęcia szkolenia mają co najmniej 25 lat. 

Szkolenia prowadzone są w 12-os. grupach w wymiarze 
16 godzin (2 dni x 8 godzin) zajęć. Udział w szkoleniu jest 

całkowicie bezpłatny. Każdy uczestnik będzie miał możliwość 
wyboru jednego modułu tematycznego, w ramach którego 

chciałby podnieść swoje kompetencje i poszerzyć własną wiedzę. 
W projekcie łącznie może wziąć udział 300 os. Szkolenia odbywać się 

będą w Łysomicach, Lulkowie i Turznie. Pierwsze zajęcia już w kwietniu!

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 
mailowy lub telefoniczny z Gminą Łysomice 
lub Fundacją Klucz do Przyszłości.
 
projekty@kluczdoprzyszlosci.pl
Tel. do Fundacji: 503-742-470 
                       lub 794-998-585
Tel. do Gminy: 56 678-32-22


