
280 osób po pięćdziesiątce otrzy-
ma bezpłatne komputery z opro-
gramowaniem oraz dostępem do 
internetu,   a także możliwość naucze-
nia się korzystania z nich w specjalnie 
utworzonych Centrach Integracji 
Cyfrowej.

Cyfrowy Debiut 50+ to szansa dla 
mieszkańców opolskich gmin na    
zdobycie kompetencji cyfrowych            
i umiejętności poruszania się w świe-
cie Internetu i usług elektronicznych. 

Mirosław Birecki
sekretarz@kluczbork.pl

tel. 77 4181481

Skontaktuj się z nami!

Urząd Miejski w Kluczborku
ul. Katowicka 1

46-200 Kluczbork

www.kluczbork.pl

www.mwi.pl

PROJEKT W LICZBACH

komputerów zostanie zaku-
pionych w ramach projektu 

osób w wieku powyżej 50 lat 
otrzyma bezpłatnie kompu-
tery z oprogramowaniem 
i dostępem do Internetu

szkoleń zostanie przeprowa-
dzonych w ramach projektu 

Centrów Integracji Cyfrowej 
powstanie na terenie 9 gmin 
opolskich 

miesięcy potrwa realizacja 
projektu 

Zerknij na stronę

www.cyfrowydebiut50.pl
a dowiesz się więcej!

Partner projektu: 
Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”

Anna Tyrała 
e-mail: a.tyrala@mwi.pl 

tel. 502 358 455
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Inwestujemy w waszą przyszłośćDotacje na innowacje

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego                              
Innowacyjna   Gospodarka



Kompetencje cyfrowe 
w coraz szerszym 
zakresie rozstrzygają  
o szansach zawodo-
wych i najogólniej         
o jakości życia. Rów-
nież nie sposób sobie 
wyobrazić życia na 
emeryturze oraz sku- 

tecznej opieki nad osobami starszymi bez 
umiejętności cyfrowych seniorów. Pozyskiwa-
nie informacji, komunikowanie się, załatwia-
nie spraw, zamawianie usług, dokonywanie 
zakupów to czynności zdominowane przez 
technologie informatyczne. Dlatego tak ważne 
jest włączenie pokolenia 50+ w świat cyfrowy, 
by w pełni wykorzystali swój potencjał i możli-
wości, jakie stwarza współczesny świat.

Ryszard Wilczyński
Wojewoda Opolski

integracja i aktywizacja cyfrowa seniorów

poprawa jakości życia tej części społecz-
ności lokalnych 

zwiększenie mobilności i bezpieczeństwa 
na rynku pracy 

zapewnienie dostępu do wartościowych 
zasobów edukacyjnych 

zwiększenie stopnia niezależności

Projekt jest realizowany na terenie 
gmin:

DAJ SOBIE SZANSĘ 

Jeśli masz 50 lat lub więcej i chcesz 
zrobić swój pierwszy krok w cyfrowym 
świecie 

zgłoś się do projektu!

280 osób w wieku powyżej 50 lat
otrzyma bezpłatnie komputery 

z oprogramowaniem i dostępem 
do Internetu.

Otrzymasz od nas 
komputer z darmowym dostępem 

do Internetu do końca 2020 r.

oraz 

zapewnimy cykl szkoleń, które pozwolą 
Ci przełamać strach przed obsługą 

komputera i odkryć możliwości, 
jakie daje Internet.

Na terenie każdej z gmin biorących 
udział w projekcie zostaną uruchomione 
CENTRA INTEGRACJI CYFROWEJ.

Centra wyposażone w sprzęt komputero-
wy oraz dostęp do Internetu będą otwar-
te dla wszystkich mieszkańców gmin 
bez względu na wiek.

W każdym z Centrów będą organizowane 
szkolenia z obsługi komputera i wyko-
rzystania Internetu dla wybranych do 
projektu osób powyżej 50 roku życia.

Na terenie 9 gmin opolskich powstanie 
20 Centrów Integracji Cyfrowej.

• Kluczbork 
• Bierawa
• Tarnów Opolski 
• Byczyna
• Świerczów
• Paczków
• Olesno
• Domaszowice
• Polska Cerkiew

Korzyści dla generacji


