
APEL WÓJTA GMINY PRAŻMÓW 

Rodzic w Internecie - prośba o zgłoszenia na bezpłatne szkolenia 

Szanowni Rodzice, Gmina Prażmów realizuje projekt „Ja w Internecie", w ramach którego 
mieszkańcy naszej gminy mogą wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach mających na celu 
zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników Internetu. Szkolenia odbędą 
się w weekendy w szkołach w Uwielinach i w Prażmowie. 

Z powodu niewielkiej ilości zgłoszeń Gmina może zostać zmuszona do rezygnacji z realizacji 
tego wartościowego projektu. 

Zapraszamy a właściwie prosimy o zgłaszanie się szczególnie do modułu „Rodzic 
w internecie", do którego nikt się nie zgłosił, a niewątpliwie jest potrzebny. Szkolenie 
„Rodzic w internecie" może być bardzo przydatne, nawet wśród rodziców użytkujących sieć 
Internet na co dzień, którzy myślą, że nie potrzebują przeszkolenia w tym zakresie. Rodzice 
powinni być uważni zawsze, kiedy ich dziecko korzysta z Internetu. Szerzącymi się w 
Internecie „grami" określanym mianem „challengu", czyli wyzwania jak np. Blue Whale 
Challenge przypisuje się już 130 ofiar śmiertelnych. Internet niesie ze sobą zagrożenia. Młodzi 
ludzie mogą być uwodzeni. Mogą być wyłudzane od nich materiały pornograficzne czy poufne 
dane. Mogą być namawiane do zażywania narkotyków czy dopalaczy. Mogą być też 
zachęcane do samookaleczenia się czy podjęcia próby samobójczej. 

W dzisiejszych czasach nasze dzieci, jak nigdy wcześniej, narażone są na kontakt z treściami, 
które są nieodpowiednie dla ich wieku, narażone na hejt, który może zniszczyć ich 
samoocenę. Prawie każde dziecko ma smartfon z dostępem do Internetu, w którym bez 
żadnej kontroli może przeglądać strony, które na zawsze mogą wpłynąć na jego psychikę 
i dalszy rozwój. Podczas szkolenia rodzice nauczą się, jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo 
w sieci i reagować na zagrożenia typu hate lub trolling. 

Szkolenie posłuży także podniesieniu kompetencji rodziców i opiekunów w zakresie 
korzystania z kultury i edukacji w internecie. Uczestnicy szkolenia poznają źródła 
wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dostępnych w bibliotekach i muzeach 
cyfrowych. 

Ponadto uczestnicy szklenia zdobędą wiedzę, jak korzystać z podstawowych usług 
e-administracji dla rodzin (takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej 
Rodziny i in.), a także z usług związanych ze zdrowiem. Szkolenie jednocześnie umożliwi 
zmniejszenie bariery komunikacyjnej pomiędzy nimi a dziećmi, dla których rzeczywistość 
cyfrowa jest codziennością. 

Jeżeli jesteście Państwo przekonani, że te tematy znacie doskonale, są także Inne moduły 
do których także można się zgłosić: 

• Mój biznes w sieci, 
• Moje finanse I transakcje w sieci, 
• Działam w sieciach społecznościowych, 
• Tworzę własną stronę Internetową, 
• Rolnik w sieci, 
• Kultura w sieci. 

Prosimy o zgłaszanie sle. ponieważ z powodu braku zgłoszeń mieszkańców nad projektem 
wisl widmo upadku I konieczność zwrotu uzyskanej na ten cel dotacji. 



Zwrot dotacji nie tylko wpłynie negatywnie na reputację gminy przy staraniach o kolejne 
dofinansowania ale też spowoduje, że sprzęt zakupiony do realizacji tego projektu tj. nowe 
komputery, które po zakończeniu projektu pozostaną w szkołach do użytku uczniów, trzeba 
będzie zwrócić. 

Prosimy o zgłaszanie się i podniesienie swoich kompetencji podczas bezpłatnych szkoleń. 

Szkolenia z każdego modułu obejmują 12 godzin - dwudniowe (weekend) szkolenia po 
6 godzin, ewentualnie trzydniowe po 4 godziny. 

Podstawowym warunkiem zakwalifikowania do projektu jest ukończenie 25 roku życia w dniu 
przystąpienia do projektu oraz miejsce zamieszkania na terenie województwa 
mazowieckiego. 

Podczas szkoleń zapewniamy poczęstunek oraz napoje. 

Więcej informacji na temat każdego modułu szkoleń oraz formularze zgłoszeniowe znajdą 
Państwo na stronie gminy pod adresem: http://www.prazmow.pl/art,640,zaproszenie-do-
udzialu-w-bezplatnych-szkoleniach-cyfrowych-ia-w-internecie-dla-mieszkancow-gminy-
prazmow-wydluzenie-rekrutacii-do-wyczerpania-puli-mieisc. 
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