
W PODREGIONIE STAROGARDZKIM



FUNDACJA WSPIERANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ZAPRASZA DO 
BEZPŁATNEGO UDZIAŁU W PROJEKCIE SIEĆ NA KULTURĘ W PODREGIONIE  
STAROGARDZKIM.

Projekt SIEĆ NA KULTURĘ W PODREGIONIE STAROGARDZKIM jest finansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz 
aktywizacji cyfrowej”).

DLA KOGO?
Projekt kierowany jest do GMINNYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
- GSIK (obejmuje instytucje kultury prowadzone na szczeblu gminnym, wyłącznie takie 
jak: ośrodki kultury, centra kultury, domy kultury i biblioteki).

CELE PROJEKTU
Podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników GSIK poprzez 
organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych;

Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez 
prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć;

Wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.







PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy udział w projekcie jest bezpłatny? Udział w projekcie nie wiąże się z żadnymi opłatami 
zarówno dla pracowników jak i dla instytucji.

Kiedy będą się odbywać szkolenia  
teoretyczne dla pracowników GSIK?

Szkolenia zaplanowane są na czerwiec 2020 r.

Kiedy powinny odbyć się szkolenia  
dla dzieci i młodzieży?

Pierwsze zajęcia powinny rozpocząć się min.  
4 tygodnie po ukończeniu szkolenia pracowników 
GSIK, a zakończyć nie później niż do stycznia 2021.

Jak duża musi być grupa dzieci  
i młodzieży?

Zajęcia będą prowadzone w grupach minimum 
6-osobowych, w przypadku możliwości technicznych 
i organizacyjnych grupa może zostać zwiększona do 
10 osób. 

Gdzie będą odbywały się zajęcia  
dla dzieci i młodzieży?

Zajęcia będą się odbywać w siedzibie GSIK, bądź  
w podległych jej filiach, świetlicach, klubach.

Ilu pracowników może zgłosić jedna GSIK? GSIK objęta wsparciem może zgłosić maksymalnie 
4 osoby do projektu. Liczba miejsc jest ograniczona, 
dlatego będą przyznawane według kolejności 
zgłoszeń. 

Czy pracownicy muszą być zatrudnieni  
w oparciu o umowę o pracę?

W ramach projektu mogą być przeszkoleni zarówno 
pracownicy GSIK na etacie jak i osoby zatrudnione  
w oparciu o umowy cywilno–prawne.

W jaki sprzęt wyposażone będę GSIK? GSIK zostaną wyposażone w laptopy, tablety, 
bądź inny sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dla 
dzieci i młodzieży, wynikający z wybranych ścieżek 
tematycznych szkoleń.

Czy filia instytucji GSIK może wziąć udział 
w projekcie?

Do projektu może przystąpić instytucja prowadząca. 
Pracownicy podległych jej filii, świetlic, klubów mogą 
wziąć udział w projekcie, pod warunkiem, że to ich 
instytucja prowadząca przystąpi do projektu.



W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: 

E-mail: aneta.pyszniak@fwzr.pl

Tel.: +48 733 551 066

DANE KONTAKTOWE





www.siecnakulture.pl


