OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU DODATKOWEJ REKRUTACJI DO PROJEKTU
pn. „Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom”
w ramach Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”
osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
GMINA MIASTO PUCK INFORMUJE, ŻE OD DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2015 R. BĘDZIE PROWADZONA DODATKOWA REKRUTACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
W WYNIKU, KTÓREJ KOLEJNE 20 GOSPODARSTW DOMOWYCH OTRZYMA WSPARCIE W POSTACI BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU ORAZ SPRZĘTU
KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM. REKRUTACJA BĘDZIE TRWAŁA AŻ DO WYCZERPANIA WOLNYCH MIEJSC.
Projekt ma na celu :
 przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do Internetu dla 70 uczestników projektu,
 przekazanie 70 uczestnikom projektu wiedzy w zakresie korzystania z technologii informacyjnych poprzez organizację szkoleń z obsługi komputera, korzystania z zasobów
i możliwości Internetu,
 uzyskanie lepszych efektów edukacyjnych, rozwojowych dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem cyfrowym wśród mieszkańców miasta Puck poprzez realizację m.in.
działań koordynacyjnych,
 rozwój osób dorosłych poprzez dostęp do Internetu stwarzającego możliwość aktywności zawodowej, społecznej i gospodarczej.
Projekt skierowany jest do:
 osób dorosłych, niepełnosprawnych, które m.in.:
 zamieszkują w mieście Puck
 są uprawnione do wsparcia w ramach systemu pom.społecznej/świadczeń rodzinnych/świadczeń z funduszu alimentacyjnego/rodziny zastępcze
 przedstawią orzeczenie o niepełnosprawności (os.niepełnosprawne)
 nie posiadają komputera i Internetu oraz złożą w terminie deklarację uczestnictwa.
 dzieci i młodzież, które m.in.:
 są uczniami placówek oświatowych i zamieszkują w mieście Puck
 są uprawnione do stypendium socjalnego w danym roku szkolnym
 osiągają dobre i bardzo dobre wyniki w nauce
 nie posiadają komputera i Internetu
 rodzice/prawni opiekunowie złożą w terminie deklarację uczestnictwa

Szczegółowe kryteria naboru grupy docelowej określa Regulamin uczestnictwa w projekcie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta
Puck www.miastopuck.pl oraz dostępny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Urzędzie Miasta Puck ul. 1 Maja 13 84 -100 Puck w godzinach
pracy Urzędu. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, mogą uzyskać informacje również telefonicznie pod numerem telefonu: (58) 673 05 32.
„Dotacje na Innowacje” „ Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

