Sołtysie! Załóż stronę!

Są jeszcze miejsca na bezpłatne szkolenie!
>>
ZGŁOSZENIE
ZAINTERESOWANIA
BEZPŁATNYM
SZKOLENIEM

Do 31 października można zgłaszać udział w bezpłatnym
szkoleniu z zakresu budowania stron internetowych. Zachęcamy sołtysów lub ich reprezentantów do skorzystania z niecodziennej możliwości! Termin kursu planowany
jest na miesiące zimowe – by jak najmniej kolidował z całorocznymi obowiązkami gospodarskimi.

» Po co sołtysowi strona?

Internet nie jest receptą na wszystkie problemy wsi, ale stwarza wiele możliwości rozwoju zarówno mieszkańcom, jak i lokalnym samorządom czy organizacjom. Odpowiednio wykorzystany może obniżyć koszty komunikowania się, zapewnić prosty i tani
dostęp do informacji i eksperckiej wiedzy w wielu dziedzinach, pozwala zdobywać
wiedzę i doskonalić umiejętności, otwiera szeroki rynek produktów i usług, daje szansę
prezentowania własnych wyrobów i porównywania cen czy wreszcie upraszcza i przyspiesza funkcjonowanie lokalnych instytucji. Długo można wymieniać zalety związane
z dostępem do sieci. Ważne, by mieć ich świadomość i umieć korzystać z nowoczesnych narzędzi. Każdy serwis jest „po coś” i „dla kogoś” – ma swój cel i użytkowników.
Powinniśmy jak najlepiej znać adresatów, do których chcemy go skierować. A nikt nie
zna lepiej potrzeb i możliwości mieszkańców danej społeczności niż jej członek – będący blisko ludzi, odpowiedzialny za nich, zaangażowany w lokalne problemy i na bieżąco informowany o najważniejszych decyzjach dotyczących zarządzanego przez niego
sołectwa.

» Ludzie chcą wiedzieć – łatwo i szybko

Zebranie w jednym miejscu ważnych informacji ma dla sołectwa strategiczne znaczenie, bo wśród potencjalnych odbiorców strony internetowej najliczniejsze są trzy grupy
– mieszkańcy, turyści i inwestorzy. Jako mieszkańcy chcemy wiedzieć o każdej sytuacji
odbiegającej od naszych codziennych przyzwyczajeń – czy zmieniły się godziny otwarcia instytucji, do których zaglądamy od czasu do czasu (poczta, urząd gminy, biblioteka), na kiedy planowane są lokalne imprezy kulturalno-rozrywkowe, a może w ośrodku zdrowia organizowane są bezpłatne badania profilaktyczne? Turyści często szukają
chwili wytchnienia daleko od miejskiego zgiełku, a planując wyprawę, w pierwszej
kolejności odbywają wirtualne wycieczki. Podobnie inwestorzy – informacji na temat
specyfiki środowiska lokalnego, zagospodarowania terenu, potencjału gospodarczego i możliwości lokowania kapitału szukają przede wszystkim w internecie. Wyjdźmy
naprzeciw cywilizacyjnym oczekiwaniom, bo w naszym interesie jest funkcjonowanie
w wirtualnym świecie wymiany informacji i usług. To najlepsze narzędzie promocji –
wystarczy pozwolić odnaleźć się w sieci. Bądźmy widoczni i rozpoznawalni!
Wycięte„Zgłoszenie zainteresowania bezpłatnym szkoleniem” należy odesłać do 31 października br.
w kopercie na adres:

Wydział Komunikacji Zewnętrznej
Kancelaria Marszałka
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
z dopiskiem: ZGŁOSZENIE

Imię i nazwisko sołtysa lub jego reprezentanta (z zaznaczeniem):

Adres (miejscowość, gmina, powiat):

Telefon/e-mail/adres strony internetowej (jeśli jest):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji szkolenia zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Osoba, której dane osobowe są
przetwarzane, ma prawo do dostępu do treści swoich danych i ich
poprawienia. Administratorem danych osobowych jest marszałek
województwa mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.
Dane będą przetwarzane do celów wyłonienia uczestników szkolenia, a po jego zakończeniu zostaną komisyjnie zniszczone. Udostępnianie danych nie jest przewidywane.

Zgłoszenia przyjmowane są również za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail:
kronika.mazowiecka@mazovia.pl lub telefonicznie – tel. 22 590 77 31

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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