
XXI wiek powszechnie uznawany jest za wiek wiedzy. 
Wszystko co nas współcześnie otacza związane jest 

z umiejętnością obsługi komputerów. 

W związku z tym ogromnego znaczenia nabiera posiadanie umiejętności 
teleinformatycznych - oraz fakt, iż istniejący system kształcenia ustawicznego 
nie zapewnia w pełni dostępu do tej wiedzy. Stąd inicjatywa Stowarzyszenia 
Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego i Gminy Przybiernów zmierzająca 
do realizacji projektu współfi nansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Edukacja szansą naszego rozwoju – 
podnoszenie kwalifi kacji ICT osób dorosłych na terenach miejsko-wiejskich”.

Realizacja projektu zakłada przeprowadzenie szkolenia informatycznego 
pn.: „E-obywatel” dla 2 grup szkoleniowych (1 gr = 8 os.). Forma szkolenia 
polegać będzie na wykładach i warsztatach praktycznych. Tematyka obejmować 
będzie: ogólną obsługę komputera wraz z urządzeniami peryferyjnymi 
(10h), edytor tekstu (15h), arkusz kalkulacyjny (15h), multimedialne tech-
niki prezentacyjne (15h), Internet i poczta elektroniczna (15h), analiza 
rynku pracy przez Internet oraz tworzenie CV i listu motywacyjnego (8h), 
egzamin (2h).

Wsparciem w projekcie objętych zostanie 16 mieszkańców gmin wiejskich 
i miejsko-wiejskich tworzących Stowarzyszenie tj. Goleniów, Maszewo, 
Nowogard, Osina, Przybiernów, Stepnica. Projekt skierowany jest zwłaszcza 
do osób bezrobotnych jak i zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach, małych 
i średnich przedsiębiorstwach oraz rolników. Szkolenie odbędzie się w miejsco-
wości Budzieszewice – gmina Przybiernów, do której uczestnicy szkolenia zobowią-
zani będą dojechać na koszt własny. Realizacja szkolenia odbędzie się od czerwca 
do końca listopada 2009 r. 

O przyjęciu na warsztaty decyduje głównie kolejność złożenia formularza 
rekrutacyjnego i przesłania go na adres: szanse_bezdrozy@o2.pl 

lub pozostawienie go w Centrum Informacji Turystycznej (Brama Wolińska) 
lub u osoby odpowiedzialnej za daną gminę. 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie projektu www.e-obywatel.przybiernow.com.pl 
oraz na stronie Stowarzyszenia www.szansebezdrozy.pl w zakładce pliki do pobrania lub 
u osób niżej wymienionych: 
Goleniów: Danuta Frączek tel. 0 691 186 699; 
Maszewo: Dorota Frasunkiewicz tel. 091 418 78 43; 091 418 75 67; 
Nowogard: Krystyna Dwornik tel. 091 39 26 233; Osina: Krzysztof Górecki tel. 091 39 10 305; 
Przybiernów: Anna Pryć tel. 0 668 841 503; Stepnica: Lidia Wyzińska tel. 0 660 465 463.

Zapraszamy mieszkańców gmin powiatu goleniowskiego 
do aktywnego uczestnictwa w projekcie.


