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Zostań Latarnikiem Polski Cyfrowej! 
 

Weź udział w największym inicjatywie na rzecz edukacji cyfrowej Polaków 50+,  
w historii naszego kraju i zdobądź kompetencje Trenera Edukacji Cyfrowej. 
 
W Polsce  blisko 10 mln osób z pokolenia 50+ nie korzysta z Internetu. To tak, jakby województwo 
mazowieckie i wielkopolskie odciąć na stałe od Internetu!  

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie”, we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji,  
prowadzi projekt Polska Cyfrowa Równych Szans. Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu osób  
z pokolenia 50+. Pokazujemy, że komputer, telefon komórkowy czy Internet mogą być użytecznymi 
narzędziami, sposobem rozwijania zainteresowań i pasji oraz nawiązywania kontaktów. 

Wierzymy, że każdy Polak powinien potrafić korzystać z Internetu, sprzętu komputerowego,  
telefonów komórkowych i innych urządzeń pomocnych na co dzień. Wierzymy również, że sukces  
nie leży w zwykłym nauczaniu obsługi komputera, ale w rozwijaniu zainteresowań jego możliwościami.  

Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym przez ponad 2600 Latarników Polski Cyfrowej w całej 
Polsce – wolontariuszy, lokalnych liderów, którzy swoimi działaniami obejmą każdą gminę w kraju.  
Nim jednak ruszą w Polskę, zostaną kompleksowo przeszkoleni.   
Ty również możesz zostać Latarnikiem Polski Cyfrowej!  

Zapisz się i weź udział w szkoleniu! 

Co Ci proponujemy? 

 możliwość realizacji jednej z największych  
i najpotrzebniejszych kampanii społecznych w Polsce, 

 szkolenia rozwijające umiejętności prowadzenia zajęć  
prowadzone przez doświadczonych trenerów, 

 Certyfikat Latarnika Polski Cyfrowej -  
Trenera Kompetencji Cyfrowych, 

 granty dla 200 najaktywniejszych Latarników, 
 wsparcie merytoryczne i organizacyjne, 
 cenne doświadczenie zawodowe. 

 

Co musisz zrobić? 

To proste. 1. Wypełnij ankietę „Zostań Latarnikiem” na stronie www.latarnicy.pl. 2. Przedstawiciele projektu 

skontaktują się z Tobą, aby zaprosić Cię na szkolenie w wybranym miejscu i czasie. 

Szkolenia są bezpłatne! Zapewnimy wyżywienie i zakwaterowanie. Dostaniesz niezbędne do pełnienia funkcji 
Latarnika narzędzia, takie jak przykładowe skrypty do prowadzenia zajęć, plecak na materiały  
i pendrive. W miarę możliwości dostosujemy się do Twoich oczekiwań odnośnie czasu i miejsca. 

 

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z koordynatorem procesu rekrutacji: 
Lech Guzowski  | e-mail.  rekrutacja@mwi.pl  | mobile.   535 70 22 22 
Więcej informacji na: www.latarnik.mwi.pl i  facebook.com/polskacyfrowa   
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