W związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski projektu „Sieć Szerokopasmowa
Polski Wschodniej” informuję, że firma Syntea S.A. została wybrana do realizacji
komponentu szkoleniowego. W ramach prowadzonego przedsięwzięcia planujemy
przeprowadzić cykl szkoleń z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu skierowanych
do mieszkańców województwa podlaskiego w celu pełnego ich uczestnictwa w życiu
publicznym, społecznym i gospodarczym.
Zapraszamy do współpracy, a także zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc w
dotarciu do jak największej liczby potencjalnych odbiorców oraz do instytucji, które mogą
pomóc w organizacji spotkań.
Osoby chętne do podjęcia współpracy przy realizacji tego projektu proszę o kontakt.
Poniżej przesyłam najważniejsze informacje dotyczące projektu:
GRUPA DOCELOWA
Szkolenia dedykowane są osobom zamieszkującym województwo podlaskie, nie
posiadającym podstawowych umiejętności komputerowych
- osoby w wieku produkcyjnym, niemobilne (wg GUS: kobiety w wieku 45-59 lat;
mężczyźni wieku 45-64 lata), zamieszkujące tereny wiejskie i małych miast (do 20 tys.
mieszkańców)
- osoby w wieku powyżej 45 lat, z wyksztalceniem niższym niż średnie, bez względu na
rodzaj miejsca zamieszkania.
KALKULACJA KOSZTÓW
W ramach projektu przewidziane są stawki:
 stawka godzinowa dla trenera za prowadzenie szkolenia,
 stawka godzinowa za wynajem sali,
 stawka osobowa za catering (lunch + przerwa kawowa)
ORGANIZACJA SZKOLEŃ
 Pełny kurs szkoleniowy dla jednej osoby powinien obejmować minimum 24 godziny
w trzech trybach do wyboru:
- 6 jednodniowych spotkań lub
- 3 dwudniowe spotkania lub
- 2 trzydniowe spotkania









Całość realizacji szkolenia dla jednej grupy nie może przekraczać dwóch
następujących po sobie miesięcy.
Czas trwania szkolenia w jednym dniu nie powinien być krótszy niż 4 godziny
zegarowe.
Szkolenia powinny odbywać się wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku
lub w weekendy
Pożądane godziny szkoleń w poszczególnych dniach to 9:00 – 18:00
Grupa szkoleniowa nie może liczyć więcej niż 10-12 osób
Szkolenia mają zakończyć się z dniem 30 września 2015 r
Trener powinien zapewnić dokumentację fotograficzną ze szkolenia i przeprowadzić
badanie efektywności

Dla tych Państwa, którzy są zainteresowani udziałem w szkoleniu w załączeniu do
wiadomości przesyłam ankietę, którą należy wypełnić i przesłać na adres: Syntea S.A., ul.
Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin. Jeśli mają Państwo taką możliwość proszę również o
wcześniejsze przesłanie skanu ankiety na poniższy adres e-mail.
Odpowiedzi proszę przesyłać na adres: sspw.podlaskie@syntea.pl
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z:
Ewelina Zienkiewicz lub Natalia Pukiś – tel. +48 81 45 21 400
e-mail: ewelina.zienkiewicz@syntea.pl

