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PS-II. 021.1.2022

Starostwa Powiatowe
Urzędy Miast/Urzędy Gmin
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
-wszystkie-
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Szanowni Państwo,

 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przekazało informację dotyczącą Fundacji 
Polskiego Funduszu Rozwoju.

Fundacja rozpoczyna nowy Program społeczno-rozwojowy „Akademia Rozwoju”, 

którego celem jest wsparcie kobiet poprzez edukację, przekazywanie wiedzy i praktycznych 

umiejętności cenionych na rynku pracy. Fundacja PFR planuje zrealizować ten cel poprzez 

zapewnienie wszystkim uczestniczkom bezpłatnych szkoleń i warsztatów online. Zajęcia będą 

miały charakter warsztatowy – program edukacyjny przewiduje naukę obsługi wygodnych 

narzędzi internetowych, które są przydatne w rozwoju zawodowym. Uczestniczki dowiedzą 

się między innymi, jak wykorzystywać narzędzia online, tworzyć i zarządzać stronami www czy 

samodzielnie stworzyć chatbot i go zaimplementować na stronie internetowej. Dodatkowo, 

uczestniczki poznają podstawy prowadzenia działalności gospodarczej od strony finansowej i 

prawnej, a także dowiedzą się jak korzystać z metody myślenia projektowego (design thinking) 

we własnych projektach społecznych i zawodowych. W ramach Programu zapewnione będą 

również dodatkowe konsultacje z edukatorami, spotkania społeczności oraz sesje 

mentoringowe i coaching zawodowy dla kobiet w różnym wieku.

Rejestracja do Programu odbywa się poprzez formularz rejestracyjny dostępny na 

stronie: www.fundacjapfr.pl/akademia_rozwoju. Dzięki rejestracji, każda z uczestniczek 

otrzyma dostęp do zajęć i dodatkowych materiałów edukacyjnych. Ponadto, osoby 

zarejestrowane w Programie zostaną zaproszone do udziału w wydarzeniach 

społecznościowych – spotkaniach z mentorami, coachami – podczas których otrzymają 

http://www.olsztyn.uw.gov.pl/
file://pfr.local/PFR/Wspolny/Katalogi%20wsp%C3%B3lne/Fundacja%20PFR/Folder%20Dominika%20i%20Oliwia/Akademia%20Rozwoju_OFICJALNE/www.fundacjapfr.pl/akademia_rozwoju


tel. 89 523 24 44, 89 523 23 33, fax 89 527 74 47
www.olsztyn.uw.gov.pl

info@uw.olsztyn.pl
Skrzynka ESP na ePUAP /WMURZADWOJ/SkrytkaESP  

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn

dodatkowe wsparcie motywacyjne i szansę na wzmocnienie swoich relacji społecznych i 

biznesowych.

W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie 

niniejszej informacji oraz załączonych materiałów promocyjnych wśród podmiotów takich jak 

Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oraz podmiotom 

niepublicznym, które świadczą wsparcie kobietom objętym zakresem Projektu.

DYREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej

Anna Słowińska
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