
 

 
 
 
 
 

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu rozpoczyna rekrutację do 

 

PROJEKTU 

 KOMPUTER – ZDAM, BO ZNAM 

BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE 

 

Termin: marzec – czerwiec 2014  

(2xtyg w godzinach popołudniowych) 

Miejsce: Gniezno 

Zgłoszenia przyjmujemy do 07.02.2014 r. 

 

Rozpoczynamy rekrutację na bezpłatne szkolenia komputerowe,  

w ramach projektu „Komputer – zdam, bo znam”,  

który współfinansowany jest ze środków  

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Bezpłatne szkolenia komputerowe przeznaczone są dla: 

 osób w wieku 18-80 (osoby w wieku 64-80 jeśli pozostają bez zatrudnienia), 

 z wykształceniem co najwyżej średnim (podstawowe, zawodowe, średnie, policealne) 

 zamieszkujących obszar Poznania i powiatów: poznańskiego, gnieźnieńskiego, 

grodziskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, szamotulskiego, 

średzkiego, śremskiego, wrzesińskiego, wągrowieckiego 

które z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem, uzupełnieniem lub 

podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach umiejętności ICT. 

 

Szkolenia odbywać się będą: 

 w centrum Gniezna  

 dwa razy w tygodniu (2xtyg/180min), w godzinach popołudniowych (jedna edycja 

szkolenia to około 3 miesiące). 

 

Na dole strony znajdują sie dokumenty potrzebne do rozpoczęcia procesu rekrutacji 

oraz  

Regulamin projektu i rekrutacji  

(w celu otwarcia dokumentu należy kliknąć na nazwę danego dokumentu). 

 



 

 
 
 
 
 

Aby wziąć udział w projekcie należy: 
 wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy i ankietę samooceny, 

 dostarczyć ww. dokumenty do biura projektu: osobiście, pocztą, faksem, e-mailem do     

dnia 07.02.2014 r., 

 o zakwalifikowaniu się do projektu poinformujemy Państwa do dnia 14.02.2014 r. 

 uzupełnić w terminie do 21.02.2014 r. wymagane dokumenty uczestnika oraz 

podpisać umowę szkoleniową. 

 

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania serdecznie prosimy o kontakt z biurem 

projektu pod adresem: 

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu/ pokój nr 3 

Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań 

Tel. (61) 859 35 37 

Fax (61) 852 13 16 

E-mail: komputer@irpoznan.com.pl 

 

Serdecznie zapraszamy! Ilość miejsc jest ograniczona! 

 

Projekt „Komputer – zdam, bo znam”  

realizowany jest w ramach poddziałania 9.6.2 

 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 

CZŁOWIEK -  NAJLEPSZA INWESTYCJA 

Załączniki: 

1. Ulotka informacyjna 

2. Formularz zgłoszeniowy 

3. Ankieta samooceny umiejętności komputerowych i internetowych 

4. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Komputer – zdam, bo znam" 

 


