
        
 

Projekt: Nowoczesny senior! jest dofinansowany ze środków rządowego programu 

wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 

        
     "Designed by Freepik" 

 

Poczuj się potrzebny! 

Podziel się swoim doświadczeniem! 

Dołącz do nas i rozwijaj swoje zainteresowania! 

 

Zapraszamy osoby 60+ z terenu powiatu kozienickiego 

do BEZPŁATNEGO udziału w projekcie 

pn. Nowoczesny senior! 
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Drodzy Seniorzy!!! 

 

Fundacja na Rzecz Nauki i Innowacyjności serdecznie 

zaprasza do udziału w projekcie 

pn. Nowoczesny senior! 

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych 

od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach 

programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych 

„Aktywni+” na lata 2021–2025 
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Kryteria rekrutacji uczestników:  

➢ wiek 60 + (kryterium weryfikowane jest na podstawie 

danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym 

składanym przez uczestnika przed przystąpieniem do 

projektu);  

➢ zamieszkanie (projekt skierowany jest do mieszkańców 

powiatu kozienickiego);  

➢ osoby wymagające przekazania profesjonalnej wiedzy 

z zakresu obsługi narzędzi teleinformatycznych oraz 

wzmacniania funkcji poznawczych; 

➢ chęć uczestnictwa (będą uczestniczyć z własnej 

inicjatywy we wszystkich formach wsparcia 

proponowanych przez organizatora projektu). 

 

Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 48 osób. 
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Organizacja usług:  

Usługi świadczone będą na terenie pow. kozienickiego. 

Warsztaty tematyczne dla uczestników projektu obejmować 

będą szkolenia skierowane do 48 uczestników projektu: 

➢ warsztaty z obsługi narzędzi teleinformatycznych; 

➢ indywidualne konsultacje z zakresu obsługi narzędzi 

teleinformatycznych; 

➢ warsztaty wzmacniające funkcje poznawcze seniorów. 
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Uczestnicy/uczestniczki zobowiązani będą do: 

➢ przestrzegania regulaminu projektu; 

➢ punktualnego uczestnictwa w zajęciach; 

➢ uczestniczenia w zajęciach w pełnym zakresie 

przewidzianym w programie, przy min. 80 % 

obecności; 

➢ rzetelnego przygotowywanie się do zajęć zgodnie 

z zaleceniami trenerów; 

➢ złożenia pisemnego oświadczenia w przypadku 

rezygnacji z udziału w projekcie. 
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Szanowni Seniorzy!  

Dzięki uczestnictwie w projekcie nabędziecie lub wzmocnicie 

posiadane kompetencje w zakresie obsługi narzędzi 

teleinformatycznych, poznacie swoje słabsze i moce strony, 

podniesiecie sprawność umysłu, wzmocnicie motywację 

i chęć do działania dla innych. 

 

 

Zapewniamy: 

➢ możliwość owocnego spędzenia czasu poprzez udział 

w zajęciach rozwijających zainteresowania; 

➢ przyjazną atmosferę. 
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Biuro Projektu 

„Nowoczesny senior! 

Zdunków 27 

26-920 Gniewoszów 

e-mail: fni@o2.pl 

tel.: 661 231 670 

 

 

(Publikacja bezpłatna) 


