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Konsultacje telefoniczne i mialowe dla uczestników szkoleń - mieszkańców Gminy Stolno -
odbywają się pod następującymi numerami i adresami:

  

- tel. 566770909; adres e-mail: podatki@stolno.com.pl

  

- tel. 566770904; adres e-mail: sekretarz@stolno.com.pl

  

  

Uprzejmie informujemy, iż zakończyła  się rekrutacja na pierwsze szkolenia w ramach projektu
tj. na dzień 12-13.12.2018 r. O kolejnych terminach szkoleń i datach zamknięcia rekrutacji
będziemy Państwa informować. Prosimy śledzić naszą stronę internetową.

  

  

Deklaracja uczestnictwa w szkoleniu
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Oświadczenie o niepełnosprawności
Regulamin
Upoważnienie do przetwarzania powierzonych danych

  

  

Przedstawiamy link do formularza rejestracji na szkolenia: https://fwzr.pl/rezerwacje/
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Jak wcześniej informowaliśmy Gmina Stolno w związku z otrzymanym dofinansowaniem w
projekcie grantowym pn. „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO –
POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO” o numerze POPC.03.01.00-00-0073/18 współfinansowanym z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014 – 2020, realizuje projekt pod nazwą: Rozwój kompetencji cyfrowych
mieszkańców Gminy Stolno.
Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy
Stolno, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych,
edukacyjnych i rekreacyjnych.
Osoby powyżej 25 roku życia (w tym seniorzy) będą mogły wziąć udział w jednym z siedmiu 
bezpłatnych modułów szkoleniowych. W załączeniu ramowe scenariusze poniższych 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”.   

  

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu szkoleń oraz rekrutacji na szkolenia pojawią
się wkrótce na naszej stronie www.stolno.com.pl w zakładce e-aktywni. 
Zapewniamy równy dostęp dla kobiet i mężczyzn oraz dla osób niepełnosprawnych.
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