
 
 

II Nabór instruktorów na szkolenia z kompetencji cyfrowych 

Gmina Zbójno ogłasza ponowny nabór instruktorów na szkolenia realizowane w ramach 

projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-

pomorskiego i łódzkiego” 

 Celem projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa: kujawsko-

pomorskiego i łódzkiego” realizowanego 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 skierowanego do dorosłych mieszkańców (od 

25 roku życia), jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-

pomorskiego i łódzkiego. Szkolenia organizowane w ramach projektu zostaną poprowdzone przez 

instruktorów. 

 W ramach projektu przewidujemy zorganizowanie 24 szkoleń (2 dni po 8 godzin 

szkoleniowych, dla 24 grup liczących po 12 osób, razem przeszkolonych ma być 288 osób)  z 

kompetencji cyfrowych. 

 W ramach modułów planuje się następującą tematykę szkoleń: 

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".  

 Podczas szkoleń zapewniony zostanie catering. 

 Szkolenia organizowane w ramach projektu będą prowadzone przez instruktorów, którzy w 

szczególności muszą posiadać udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń 

lub warsztatów w wymiarze 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat.  

 Zgłoszenia chętnych osób proszę kierować w formie elektronicznej na adres Urzędu 

Gminy Zbójno; e-mail: sekretariat@zbojno.pl,  pt. „Nabór instruktorów na szkolenia 

z kompetencji cyfrowych”. Zgłoszenia proszę przesyłać do dnia 20 marca 2019 r. do godz. 10.00. 

Do zgłoszenia proszę dołączyć CV wraz z informacją o doświadczeniu. 

W zgłoszeniu prosimy o wpisanie oferowanej stawki za godzinę szkolenia. 

Osoby wybrane w ten sposób przez Gminę przejdą dalsze szkolenia organizowane przez Operatora 

projektu, czyli Fundację Promocji Gmin Polskich w Warszawie. Będzie to szkolenie trwające 5 dni po 

8 godzin. Koszt dojazdu i zakwaterowania w Warszawie, będzie pokrywany bezpośrednio przez 

instruktorów, wobec czego należy kalkulując stawkę za godzinę szkolenia uwzględnić w niej te koszty.  

Gmina Zbójno zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego naboru w każdej chwili bez podania 

przyczyny. 

W naborze może być wybrana oferta kilku instruktorów. Szczegółowego podziału godzin pomiędzy 

instruktorów dokonywać będzie Gmina Zbójno. 

 

Zbójno, dnia 15 marca 2019 r. 
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