
Firma Progra testuje model wsparcia pod nazwą „Ze smartfonem do pracy”.  
Grantobiorca poszukując grupy docelowej spośród osób dorosłych o niskich 
umiejętnościach podstawowych  odkrył specyficzną niszę społeczno-terytorialną, 
 jaką stanowią Koła Gospodyń Wiejskich i z myślą o osobach związanych z tym 
środowiskiem zaprojektował model wsparcia. Jednocześnie, uczestnicy modelu  
są osobami pozostającymi bez pracy. 

Celem innowacyjnego modelu jest stworzenie praktycznego wsparcia edukacyjnego dla osób 
dorosłych w obszarach kompetencji cyfrowych, które w szczególności wzmacnia umiejętności 
w zakresie korzystania ze smarfonów, ze stron internetowych i serwisów społecznościowych, 
z serwisów i platform internetowych oraz – dodatkowo – kompetencje społeczne w zakresie 
efektywnego funkcjonowania w grupie, asertywności i motywowania siebie i innych. 
Wsparcie edukacyjne odbywa się w formule blended learning, część zajęć organizowana 
jest stacjonarnie w podziale na grupy, jednakże w większości to praca własna uczestnika 
na platformie  e-learningowej opracowanej przez grantobiorcę w ramach testowania 
modelu. Ponadto, uczestnicy biorą udział w warsztatach symulacyjnych on-line 
dotyczących zakładania własnej firmy. W ramach modelu uczestnikom zapewnione zostały 
rozmowy doradcze oraz – dodatkowo – udział w indywidualnych sesjach coachingowych 
z wykorzystaniem telefonu – wideokonferencji oraz platformy webinaryjnej. Coaching kariery 
pomaga uczestnikom odkryć i uaktywnić  potencjał, zidentyfikować bariery, ustalić cele, 
zachęcić do podejmowania działań i realizacji wyznaczonych celów. 

W efekcie wsparcia edukacyjnego uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności m.in.:  
uczestnik będzie wiedział, gdzie w sieci znaleźć przydatne dla siebie informacje, aplikacje 
i e-usługi oraz jak z nich bezpiecznie korzystać; jak znaleźć najlepsze oferty w sieci; jak 
korzystać z konta w banku i robić przelewy bez konieczności odwiedzania placówki bankowej, 
poczty czy urzędu. Uczestnicy szkolenia nauczą się wyszukiwać i oceniać rzetelne, trafne 
i aktualne źródła wiedzy w Internecie. Ponieważ grupa docelowa modelu wsparcia związana 
jest z rolnictwem uczestnicy poznają najciekawsze portale dostarczające cennych informacji 
np. w zakresie uprawy roślin, agroturystyki czy maszyn rolniczych. Ponadto, uczestnik będzie 
wiedział, jak korzystać z podstawowych usług e -administracji czy jak wypełniać 
 elektroniczne wnioski w konkursach grantowych dla Koła Gospodyń Wiejskich.

           Strona internetowa z informacjami o modelu wsparcia 
https://szansa.progra.pl/               https://progra.pl/szansa2/
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