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"Szanowni Państwo,

Gmina Bytom w partnerstwie z FAJNĄ Spółdzielnią Socjalną otrzymała grant na bezpłatne 
szkolenia dla mieszkańców miasta w ramach projektu pn.:  "Bytomski Obywatel.IT". Prosimy 
o przekazanie pracownikom informacji o możliwości skorzystania z poniższych szkoleń (szkolenia 
dla MIESZKAŃCÓW BYTOMIA POWYŻEJ 25 ROKU ŻYCIA).

Bytomski OBYWATEL.IT to bezpłatny dla osób w wieku 25+ program rozwoju kompetencji 
cyfrowych osób, którzy są zainteresowani poznaniem lub poszerzeniem swoich praktycznych 
umiejętności oraz pogłębieniem wiedzy w zakresie cyfryzacji życia codziennego, aby było 
wygodne i bezpieczne. Projekt przyczynia się do rozwoju społecznego, aktywności oraz ułatwienia 
kontaktów z instytucjami: administracji, bezpieczeństwa, finansów, zdrowia i kultury.

Celem tego projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych mieszkańców, w tym nabycie przez nich 
umiejętności korzystania z e-usług publicznych i komercyjnych, zwiększenie aktywnego 
i wszechstronnego korzystanie z nowych technologii w życiu codziennym

Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych – Bytomski Obywatel.IT daje możliwość poznania 
i pogłębienia umiejętności przy wykorzystaniu ultranowoczesnego sprzętu komputerowego 
w jednym z zagadnień:

RODZIC W INTERNECIE - w tym m.in.: tworzenie bezpiecznych haseł, logowanie się przez 
sprawdzone sieci WiFi, bezpieczne zarządzanie prywatnością w sieci, w tym publikowanie różnych 
treści przez rodziców i dzieci, dbałość o wizerunek dziecka w internecie.

DZIAŁAM W SIECIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH - w tym m.in.: korzystanie z serwisów 
społecznościowych, prowadzenie profilu na Facebooku, YouTube, Twitterze, Instagramie i in, 
promowanie wydarzeń i wpisów w sieciach społecznościowych.

MÓJ BIZNES W SIECI - w tym m.in.: załatwianie drogą elektroniczną spraw związanych z 
wysłaniem pisma/informacji/sprawozdania do urzędu, odbiorem odpowiedzi z urzędu 
(z uwzględnieniem wykorzystania wsparcia dostępnego w ramach Centrum Pomocy w serwisu 
biznes.gov.pl).

MOJE FINANSE I TRANSAKCJE W SIECI - w tym m.in.: wyszukiwanie informacji na stronach 
administracji publicznej, wyszukiwanie ofert, ocena wiarygodności kontrahenta (np. ems.ms.gov.pl,
mojepanstwo.pl).

TWORZĘ SWOJĄ WŁASNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ (blog) - w tym m.in.: umieszczanie 
na stronie internetowej stworzonych przez siebie tekstów, zdjęć, muzyki, filmów, oprogramowania.

KULTURA W SIECI - w tym m.in.: wyszukiwanie informacji na stronach internetowych instytucji 
kultury (muzea, biblioteki, domy kultury, teatry, filharmonie, archiwa itp.), wartościowych zasobów
kultury oraz zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł. ROLNIK W SIECI - w tym min.: 
sprawdzanie warunków pogodowych w sieci (profesjonalne prognozy pogody, systemy i aplikacje 
RSO), geoportal (geoportal.gov.pl).



Podczas szkoleń każdy z uczestników będzie miał możliwość założenia profilu 
zaufanego ePUAP 2.

W razie pytań prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Maleszą: 
mmalesza@um.bytom.pl tel.: 32 283 62 59.

Z poważaniem,
Magdalena Malesza
Biuro Rewitalizacji
i Funduszy Europejskich"


