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Mieszkańcy  

województwa opolskiego 
 

Szanowni Państwo!  
 

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych oraz do udziału  

w spotkaniu informacyjnym. 

 

Rozpoczęliśmy realizację projektów szkoleniowych „E-UMIEJĘTNOŚCI – NOWE MOZLIWOŚCI”, „Akademia kompetencji cyfrowych” 

oraz „Opolska Akademia kompetencji Komputerowych” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, mających na celu 

podniesienie kwalifikacji komputerowych. 

 
 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH:  

 kurs komputerowy (poziom podstawowy) - 96h/grupę lub 100h/grupę 

 
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY OSOBY: 

 w wieku od 18 roku życia;  

 pracujące lub bezrobotne lub bierne zawodowo; 

 uczące się i/lub pracujące i/lub zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego  na terenie województwa 

opolskiego;  

 o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie średnie); 

 mile widziane osoby w wieku 50+, niepełnosprawne oraz zamieszkujące obszary wiejskie. 

 

GWARANTUJEMY PAŃSTWU: 

 zajęcia organizowane w pobliżu miejsca zamieszkania (miasta powiatowe lub gminne)  

w tygodniu lub w weekendy (terminy do uzgodnienia), 

 wykwalifikowaną kadrę wykładowców komputerowych, 

 poziom szkoleń dopasowany do umiejętności i potrzeb, 

 bezpłatne profesjonalne materiały szkoleniowe, 

 grupy szkoleniowe dopasowane wiekowo oraz przyjazną, koleżeńską atmosferę podczas zajęć. 

 

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UDZIAŁU W PROJEKCIE: 

 nowe kwalifikacje zwiększą szanse na znalezienie zatrudnienia lub umożliwią awans zawodowy, 

 szkolenia kończą się uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu komputerowego ECCC DIGCOMP 

potwierdzającego kwalifikacje. 

 
 

INFORMACJE, KONTAKT I ZAPISY: 
 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszymi specjalistami do spraw organizacji szkoleń, którzy udzielą szczegółowych informacji pod  

nr i e-mail: 
 

 powiaty: kędzierzyńsko-kozielski, głubczycki, krapkowicki, strzelecki 

Elżbieta Farys tel. 511 875 778, e-mail: e.farys@biuroprojektu.eu 
 

 

 powiaty: kluczborski, oleski, namysłowski 

Justyna Libera tel. 519 495 471, e-mail: j.libera@biuroprojektu.eu 

 powiaty: brzeski, opolski 

Paula Picz tel. 511 865 993, e-mail: p.picz@biuroprojektu.eu 

 powiaty: nyski, prudnicki 

Agnieszka Worwa: tel. 513 450 772, e-mail: a.worwa@biuroprojektu.eu 

 
 

 

 

więcej informacji na stronie internetowej:  

www. szkoleniaopolskie.biuroprojektu.eu 


