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ZAPISY DWUETAPOWE:  rozmowa telefoniczna i dopełnienie formalności w biurze po ustaleniu terminu:  
ETAP 1:Rezerwacja miejsca telefonicznie pod nr telefonu 18-443-57-08, (nie można zgłaszać się mailowo bądź sms) w określonym dniu i godzinach dostępności 
sekretariatu (od 8 września, godz. 9.00-13.00). Każda osoba może zgłosić tylko siebie. Prosimy nie przychodzić do biura bez wcześniejszej telefonicznej rezerwacji 
miejsca - zapisy te nie będą przyjmowane (aby nie tworzyła się kolejka). Telefon obsługuje jeden pracownik - prosimy o cierpliwość i zrozumienie. 
 

ETAP 2: Dopełnienie formalności - przyjście do biura SUTW w ustalonym podczas rozmowy telefonicznej terminie oraz uzupełnienie dokumentacji projektowej.  

 

 

  

projekt Działanie termin liczba osób prowadzący miejsce 

„ABC Seniorów 
– Aktywność i 
Bezpieczeństwo 
Cyfrowe 
Seniorów” 

Warsztaty „ABC Seniora – 
nowe media” – grupa I 

od 19.09.2022 do 12.12.2022 
co poniedziałek 
godz. 8.00- 9.30 

4 osoby 
12 spotkań x 2 godz. lekcyjne  

Maria Mółka pracowania multimedialna- salka koło 
sekretariatu (ul. Jagiellońska 18, 33-300 
Nowy Sącz) 

Warsztaty „ABC Seniora – 
nowe media” – grupa II 

od 20.09.2022 do 13.12.2022 
co wtorek 
godz. 8.00 - 9.30 

4 osoby 
12 spotkań x 2 godz. lekcyjne  

Maria Mółka pracowania multimedialna- salka koło 
sekretariatu (ul. Jagiellońska 18, 33-300 
Nowy Sącz) 

Warsztaty „ABC Seniora – 
nowe media” – grupa III 

od 21.09.2022 do 14.12.2022 
co środę 
godz. 8.00-9.30 

4 osoby 
12 spotkań x 2 godz. lekcyjne  

Maria Mółka pracowania multimedialna- salka koło 
sekretariatu (ul. Jagiellońska 18, 33-300 
Nowy Sącz) 

Warsztaty „ABC Seniora – 
e-usługi”-  gr. I 

od 20.09.2022 do 13.12.2022 
co wtorek 
godz. 9.45- 11.15  

4 osoby 
12 spotkań x 2 godz. lekcyjne 

Wojciech Nalepa pracowania multimedialna- salka koło 
sekretariatu (ul. Jagiellońska 18, 33-300 
Nowy Sącz) 

Warsztaty „ABC Seniora – 
e-usługi”-  gr. II 

od 20.09.2022 do 13.12.2022 
co wtorek 
godz. 11.30- 13.00  

4 osoby 
12 spotkań x 2 godz. lekcyjne 

Wojciech Nalepa pracowania multimedialna- salka koło 
sekretariatu (ul. Jagiellońska 18, 33-300 
Nowy Sącz) 

Warsztaty „ABC Seniora – 
e-usługi” - gr. III 

od 20.09.2022 do 13.12.2022 
co wtorek 
godz.13.15-14.45 

4 osoby 
12 spotkań x 2 godz. lekcyjne 

Wojciech Nalepa/ 
Daniel Jachimowicz 

pracowania multimedialna- salka koło 
sekretariatu (ul. Jagiellońska 18, 33-300 
Nowy Sącz) 

Warsztaty „ABC Seniora – 
e-usługi” - gr. IV 

od 21.09.2022 do 14.12.2022 
co środę 
godz. 9.45-11.15 

4 osoby 
12 spotkań x 2 godz. lekcyjne 

Daniel Jachimowicz pracowania multimedialna- salka koło 
sekretariatu (ul. Jagiellońska 18, 33-300 
Nowy Sącz) 

Warsztaty „ABC Seniora – 
e-usługi” - gr. V 

od 21.09.2022 do 14.12.2022 
co środę  
godz. 11.30-13.00 

4 osoby 
12 spotkań x 2 godz. lekcyjne 

Daniel Jachimowicz pracowania multimedialna- salka koło 
sekretariatu (ul. Jagiellońska 18, 33-300 
Nowy Sącz) 

Warsztaty „ABC Seniora – 
edycja tekstu” – grupa I 

od 19.09.2022 do 12.12.2022 
co poniedziałek 
godz.13.15-14.45 

4 osoby 
12 spotkań x 2 godz. lekcyjne  

Katarzyna Zygmunt pracowania multimedialna- salka koło 
sekretariatu (ul. Jagiellońska 18, 33-300 
Nowy Sącz) 

Warsztaty „ABC Seniora – 
edycja tekstu” – grupa II 

od 21.09.2022 do 14.12.2022 
co środę  
godz. 13.15 - 14.45 

4 osoby 
12 spotkań x 2 godz. lekcyjne  

Katarzyna Zygmunt pracowania multimedialna- salka koło 
sekretariatu (ul. Jagiellońska 18, 33-300 
Nowy Sącz) 
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Warsztaty realizowane w ramach projektu „ABC Seniorów – Aktywność i Bezpieczeństwo Cyfrowe Seniorów” dofinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra 

Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2022. 

Kryteria rekrutacji: 

1/  WIEK – osoby które ukończyły 60 lat;  

2/  MIEJSCE ZAMIESZKANIA – Miasto Nowy Sącz/ powiat nowosądecki; 

3/  POZIOM ZAAWANSOWANIA W OBSŁUDZE KOMPUTERA/ INTERNETU/SMARTFONA – niski lub średni;   

4/ DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – złożenie w biurze projektu (ul. Jagiellońska 18) poprawnie uzupełnionej dokumentacji rekrutacyjnej.   

 

I. Warsztaty „ABC Seniora – nowe media”  z zakresu odpowiedzialnego i świadomego korzystania z różnych form komunikacji przy użyciu smartfonów/komputerów z 

dostępem do Internetu. Uczestnicy tych zajęć będą tworzyć fotorelacje, reportaże, wywiady, a efekty ich pracy będą publikowane w kanałach komunikacyjnych 

prowadzonych przez Sądecki UTW – Biuletyn Sądeckiego UTW, profil na Facebooku, kanał w serwisie YouTube a także audycje emitowane w lokalnym radiu. 

 

II. Warsztaty „ABC Seniora – e-usługi ”  poświęcone będą bezpiecznemu korzystaniu z wybranych e-usług w tym: 

 e-usługi publiczne (m.in.: ePUAP, PUE ZUS, profil zaufany, aplikacje mObywatel, Internetowe Konto Pacjenta),  

 e-bankowość (zajęcia dot. zalet bankowości elektronicznej, weryfikowania bezpieczeństwa strony internetowej banku, zasad tworzenia bezpiecznych haseł, 

omówienie przykładów metod stosowanych przez oszustów),  

 e-sklep (zajęcia dot. zalet zakupów internetowych, weryfikowania bezpieczeństwa strony sklepu internetowego, ćwiczenia na symulatorze e-sklepu), 

  e-kultura (zajęcia będą służyły zaprezentowaniu przykładowej oferty kulturalnej dostępnej przez Internet). 

 

III. Warsztaty „ABC Seniora – edycja tekstu” z zakresu tworzenia i edytowania plików tekstowych w jednym z najpopularniejszych programów pakietu Microsoft Office, tj. 

edytora tekstu Word. Osoby biorące udział w zajęciach po zapoznaniu się działaniem programu Word  będą miały możliwość  opracowania/ przygotowania tekstu, 

relacji, notki o charakterze informacyjnym, artykułu dotyczącego m.in. projektu, w którym biorą udział – wybrane prace ukażą się w Biuletynie Sądeckiego UTW.  

 
 

    

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW 
RZĄDOWEGO PROGRAMU WIELOLETNIEGO NA RZECZ OSÓB STARSZYCH 

„AKTYWNI+” NA LATA 2021–2025. EDYCJA 2022. 


