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CKNO w Wojkowicach Kościelnych już działa
Pod koniec czerwca ubiegłego roku zgłosiliśmy przystąpienie do projektu "Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach". Projekt ten
realizowano w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich - Priorytet 2 - Rozwój społeczeństwa oparty na wiedzy,
który finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W lipcu zostały uzupełnione i przesłane do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu ankiety dotyczące danych o lokalizacji Centrum w
gminie Siewierz. Początkowo umieszczono nas na liście rezerwowej, ale udało nam się zakwalifikować we wcześniejszym terminie.
W ramach projektu 379 gmin wiejskich lub miejsko – wiejskich miało otrzymać kompletnie wyposażone pracownie komputerowe na 10
stanowisk (9 stanowisk stacjonarnych i 1 notebook z możliwością wypożyczenia osobom niepełnosprawnym) wraz z oprogramowaniem i
dostępem do Internetu, drukarkę, telefax oraz niezbędne meble biurowe. Warunkiem było udostępnienie i przygotowanie na własny koszt
pomieszczenia, w którym będzie mieściło się Centrum Kształcenia.
22 października 2007 zostało podpisane Porozumienie pomiędzy partnerami konsorcjum powołanego do realizacji projektu: Miastem Zielona
Góra - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze, 4system Polska Sp. z o. o., a Gminą Siewierz.
Na mocy porozumienia Gmina Siewierz zobowiązała się do:
■
■
■
■
■

zapewnienia na terenie Gminy lokalu przeznaczonego na siedzibę CKNONW,
umożliwienia korzystania z CKNONW w okresie realizacji projektu przez min. 20 godz. tygodniowo,
współpracy z opiekunem CKNONW,
zabezpieczenia wyposażenia CKNONW przed kradzieżą i zniszczeniem,
promocji projektu wśród mieszkańców Gminy

Zgodnie z porozumieniem do końca roku 2007 mieliśmy czas na dostosowanie pomieszczenia Centrum do potrzeb projektu i zgodnie z tym w
styczniu bieżącego roku nastąpił odbiór pomieszczenia, a na przełomie stycznia i lutego dostarczono do pracowni sprzęt komputerowy i meble
biurowe.
Oficjalne otwarcie Centrum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych odbyło się 28 lutego. Na uroczystość tą przybyli
przedstawiciele Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu – Dyrektor Ireneusz Szpara i Wicedyrektor Elżbieta Morgoń-Ochman, asystenci
posłów Grzegorza Dolniaka i Waldemara Andzel oraz senatorów Zbigniewa Szaleńca i Zbigniewa Meresa. Powiat Będziński reprezentowali
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Janusz Nawrot, Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Krystyna Antosik i Dyrektor Powiatowego
Młodzieżowego Domu Kultury Teresa Waluszczyk.
Wśród przybyłych gości nie zabrakło Radnych Rady Miejskiej w Siewierzu, dyrektorów placówek oświatowych z gminy Siewierz, a także
najbardziej zainteresowanych osób - mieszkańców gminy Siewierz, którzy już są zarejestrowani w systemie i doskonalą swoje umiejętności
poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kursach.
Oficjalnego otwarcia oraz krótkiej prezentacji możliwości i korzyści jakie niesie za sobą uruchomienie Centrum Kształcenia na Odległość w
gminie Siewierz dokonał Zdzisław Banaś Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz.
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji oraz zmniejszenie dysproporcji pomiędzy wsią, a miastem. Projekt
adresowany jest w szczególności do osób z utrudnionym dostępem do edukacji, które pragną usystematyzować swoją podstawową wiedzę,
podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, zdobyć nowe umiejętności, zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.
Centrum Kształcenia na odległość przeznaczone jest dla osób zamieszkujących tereny wiejskie,
■
■
■
■
■
■

osoby niepełnosprawne,
młodzież,
osoby poszukujące pracy, bezrobotne,
osoby z długą przerwą w zatrudnieniu (np.: matki powracające z urlopów macierzyńskich),
emerytów, rencistów,
innych zainteresowanych.

W ramach projektu Centrum Kształcenia Na Odległość, uczestnicy mogą skorzystać z bezpłatnej oferty szkoleń dostępnych poprzez
platformę e-learningową, a każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie ukończenie kursu.
Nieodpłatnie udostępnione są szkolenia z zakresu obsługi komputera i programów komputerowych, podstaw przedsiębiorczości, sposobów
poszukiwania pracy oraz szkolenia językowe.
Na początek dostępnych jest już 23 kursy o tematyce: zarządzanie kadrami (cykl szkoleniowy z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi),
ocena pracowników, planowanie potrzeb, system motywacyjny, rekrutacja, ścieżki kariery, język angielski, podstawy technik komputerowych,
użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i prezentacyjna, usługi w sieciach
informatycznych, chemia, biologia, geografia, fizyka, język polski, matematyka, historia. W późniejszym terminie baza kursów zostanie
rozszerzona do 51 rodzajów szkoleń tematycznych.
W gminie Siewierz projekt będzie realizowany w okresie od 1 lutego do 30 czerwca. Zgodnie z zawartym porozumieniem każde Centrum musi
posiadać własnego opiekuna, z którym firma 4system zawarła umowę zlecenie na okres funkcjonowania projektu. W Wojkowicach Kościelnych
jest nim pan Radosław Kurkowski.
W ramach projektu każdej Gminie przysługuje prawo do refundacji kosztów kwalifikowanych włączenia Centrum do eksploatacji w kwocie nie
większej niż 12 tys. zł. oraz zwrot kosztów utrzymania pomieszczenia.
Zainteresowanie ofertą Centrum Kształcenia na Odległość w Wojkowicach Kościelnych, odzwierciedlające się stale rosnącą liczbą kursantów
oraz bogata tematyka szkoleń sprawiła, że gmina Siewierz w partnerstwie z Fundacją Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w Dąbrowie
Górniczej, Przedsiębiorstwem Telekomunikacyjnym OPTOLAND S.A. z siedzibą w Warszawie przygotowuje porozumienie w sprawie realizacji
projektu pn. „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich”.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Działania 2.1a Sektorowego Programu Operacyjnego
Rozwój Zasobów Ludzkich.
Zakłada on utworzenie na terenach wiejskich 256 Centrów Kształcenia (16 centrów w każdym z 16 województw) wyposażonych w wysokiej
klasy sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu oraz zatrudniających pracowników obsługi pomagających w korzystaniu z zasobów Centrum.
Centra zostaną wyposażone w: serwer oraz 10 stanowisk komputerowych, urządzenie wielofunkcyjne, meble, szybkie łącze internetowe,
telefon VOIP, instalację alarmową, sieciową, strukturalną oraz zestaw oprogramowania.
W tym projekcie również utworzona zostanie platforma e-edukacyjna, w ramach której nieodpłatnie udostępnione zostaną szkolenia
e-lerningowe z zakresu obsługi komputera i programów komputerowych, podstaw przedsiębiorczości, sposobów poszukiwania pracy oraz
szkolenia językowe.
Gmina Siewierz na lokalizację Centrum Kształcenia wyznaczyła budynek Remizy OSP w Żelisławicach. Centrum zostanie uruchomione po
dokonaniu niezbędnych prac remontowych w pomieszczeniach udostępnionych na jego lokalizację.
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