ZACHĘĆ SWOJĄ GMINĘ DO DZIAŁANIA!


Jeśli jesteś rodzicem, który chce skutecznie troszczyć się o bezpieczeństwo swojego dziecka w Internecie, chce korzystać
z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty
Dużej Rodziny i wielu innych? to moduł „Rodzic w internecie” jest właśnie dla Ciebie!



Jeśli jesteś rolnikiem, który chce wiedzieć jak złożyć wnioski do ARiMR przez Internet, interesuje cię to jak sprawdzić wykaz
swoich składek w systemie eKRUS i jak szukać przydatnych informacji na portalach branżowych dedykowanych rolnictwu, oraz
jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu? – Moduł szkoleniowy „Rolnik
w internecie” czeka na Ciebie!



Jeśli chcesz nauczyć się skutecznie załatwiać sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu.
Posiadać wiedzę o tym jak zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, płacić podatki
i z powodzeniem korzystać z usług e-administracji – Moduł „Finanse i transakcje w sieci” zdecydowanie Ci to ułatwi!



Jeśli planujesz założyć swój własny biznes i chcesz nauczyć się w jaki sposób wykorzystując zasoby Internetu, podnieść
skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych takich jak (komunikacja z klientami, marketing,
zaopatrzenie) – Moduł „Mój biznes w sieci” da Ci te możliwości!



Jeśli chcesz zgłębić tajniki sieci społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Instagram i YouTube i wiele innych oraz
wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie? – Moduł „Działam w sieciach
społecznościowych” jest do twojej dyspozycji!



Jeśli chcesz dowiedzieć się gdzie w Internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury, zasobów
edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości? –Moduł „Kultura w sieci”
rozszerzy twoje horyzonty!



Jeśli masz pasje, którymi pragniesz się dzielić, szukasz miejsca w Internecie gdzie mógłbyś postawić pierwsze samodzielne kroki
i od dawna marzysz o założeniu własnej strony internetowej lub bloga – Moduł „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
przyjdzie Ci z pomocą!

