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Projekt “Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej - podnoszenie kompetencji cyfrowych osób powyżej 18 roku życia” jest współfinansowany 
 ze środków Unii Europejskiej, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Uczestnicy Latającej Akademii Edukacji Cyfrowej z gminy Lelów. 

Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej
Zapraszamy mieszkańców gminy Kije

Instruktorzy Latającej Akademii Edukacji Cyfrowej nauczą, 
jak robić zakupy w Internecie, prowadzić przez sieć firmę  
i konto w banku oraz jak bez wychodzenia z domu załatwić 
sprawę w urzędzie. Wystarczy wejść na www.latajaca.pl lub 
zadzwonić i zapisać się na bezpłatne szkolenia. 

Zapisywać mogą się wszyscy powyżej 18. roku życia. - Zapewnia-
my zajęcia na wysokim poziomie, profesjonalną kadrę, szkolenie 
dopasowane do grupy, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o 
ukończeniu kursu, ciepły posiłek oraz miłą atmosferę – zachęca 
harcmistrz Tomasz Rejmer, Komendant Chorągwi Kieleckiej 
Związku Harcerstwa Polskiego.

Pomysłodawcą i realizatorem projektu jest właśnie Chorągiew 
Kielecka ZHP, a partnerem samorządowym Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego. Projekt ma zostać zrealizowa-
ny w 41 gminach (39 z województwa świętokrzyskiego i dwóch 
ze śląskiego). Chętni mogą już dziś zgłaszać się do udziału w 
kursie telefonicznie pod numerem 41-34-465-55 lub poprzez 
przez stronę internetową www.latajaca.pl. 

- Celem projektu Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej jest pod-
niesienie kompetencji cyfrowych, głównie wśród osób starszych 
z terenów wiejskich. Udział w projekcie otworzy przed nimi nowe 
możliwości, głównie w sferze załatwiania wielu spraw urzędo-
wych drogą on-line. To zdecydowanie wpłynie na poprawienie 
komfortu życia. Dzięki projektowi wzrośnie liczba spraw reali-
zowanych drogą elektroniczną i poprawią się relacje pomiędzy 
klientem a urzędem. Jesteśmy w trakcie realizacji szkoleń w wielu 
gminach Regionu Świętokrzyskiego. Seniorzy rewelacyjnie radzą 
sobie na zajęciach, są bardzo zadowoleni ze zdobytych podczas 

ich trwania umiejętności – mówi harcmistrz Tomasz Rejmer,  
Komendant Chorągwi Kieleckiej ZHP.

Uczestnikami szkoleń mogą być osoby pełnoletnie. Podczas 
32-godzinnego kursu dowiedzą się m.in., jak wirtualnie zrobić 
zakupy i prowadzić firmę, budować swoją stronę internetową,  
a także korzystać z platformy ePUAP. 

Po zakończeniu rekrutacji w gminach rozpocznie się tworzenie 
Publicznych Punktów Dostępu do Internetu. Zostaną one wypo-
sażone w najnowocześniejsze oprogramowanie komputerowe, 
przyjazne także dla osób niepełnosprawnych. Mieszkańcy gmin 
uczestniczących w projekcie będą mogli z nich korzystać także  
po jego zakończeniu.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych, głów-
nie wśród osób starszych z terenów wiejskich. - Nie są one wy-
starczające. Udział w projekcie otworzy przed jego uczestnikami 
nowe możliwości, głównie w sferze załatwiania wielu spraw urzę-
dowych drogą on-line. To wielka oszczędność czasu i pieniędzy. 
Wiele spraw nie wymaga już osobistej obecności w firmach i urzę-
dach, wystarczy sprawnie poruszać się w Internecie i nauczyć się 
bezpiecznie z niego korzystać – zachęca Łukasz Mucha, koordy-
nator projektu “Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej”. 

Projekt “Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej - podnosze-
nie kompetencji cyfrowych osób powyżej 18. roku życia” jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, realizowany 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Całkowita 
wartość projektu to kwota 6,4 mln zł, z czego ponad 5,9 mln zł 
to dofinansowanie UE.

Szkolenie z obsługi komputera i Internetu w Lelowie. 
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