Projekt „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Kramsk” finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
oś piorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

Akademia kompetencji cyfrowych dla Gminy Kramsk
Gmina Kramsk, w partnerstwie z Fundacją
Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie, ul. Hafciarska 11, realizowała Projekt Nr POPC.03.01.00-00-0096/18
pn. „Akademia Kompetencji cyfrowych dla
mieszkańców województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego” na podstawie umowy

o powierzenie grantu nr 8/096/2019 zawartej
z Międzynarodowym Instytutem Outsourcingu
w Elblągu.
Projekt w Gminie Kramsk realizowany był
pod tytułem „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Kramsk”. Realizacja projektu zaplanowana była od 1 lipca

2019 r. do 31 lipca 2020 r., a wartości projektu
wynosiła 84.000,00 zł.
Celem projektu było podniesienie poziomu
kompetencji cyfrowych mieszkańców, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych
i rekreacyjnych. Szkolenia w wymiarze 12 godzin dla każdego z uczestników prowadzone
były z następujących tematów:
– Rodzic w internecie,
– Mój biznes w sieci,
– Moje finanse i transakcje w sieci,
– Działam w sieciach społecznościowych,
– Tworzę własną stronę internetową (blog),
– Rolnik w sieci,
– Kultura w sieci.
W okresie od 30 listopada 2019 r. do 20
czerwca 2020 r. przeszkolonych zostało 150
osób, w tym 7 osób niepełnosprawnych.

Ze środków przeznaczonych na realizację
projektu zakupiono 10 laptopów za kwotę
27.325,80 zł netto, które po rozliczeniu projektu zostaną przekazane Szkole Podstawowej
im. Stanisława Ciesiołkiewicza w Anielewie.
W trakcie pandemii kooronawirusa laptopy
te, za zgodą Fundacji, służyły uczniom do
zdalnego uczenia się. W realizację projektu
zaangażowana była również Spółdzielnia Socjalna „Razem do sukcesu” w Kramsku, która dostarczyła uczestnikom szkoleń catering
o wartości 3.450 zł.
Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy, które w coraz większym stopniu
stają się warunkiem pełnego funkcjonowania
w aktualnych realiach, determinują nie tylko
korzystanie z infrastruktury i usług, ale także
pełne i świadome uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym, kulturalnym i obywatelskim.

