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Pár slov a cíle!

▪ Vznik spolku v roce 2015

▪ Aktivizace seniorů

▪ Snížení osamělosti seniorů

▪ Zvýšení samostatnosti seniorů

▪ Zapojení do společenského života

▪ Zlepšení spojení se svými blízkými a institucemi

▪ Zvýšení digitální gramotnosti seniorů

▪ Mezigenerační propojení (senior, rodina, studenti)

▪ Letos jsme oslavili 6 let

Pomocí nových technologií a služeb

Lidského a trpělivého přístupu

Digitálních asistentů (Hodinový ajťáků)

Individuální pomoci

Kdekoliv v České republice



Digitální asistent (Hodinový ajťák)

Individuální pomoc doma nebo na předem domluveném místě
Chytrý telefon, tablet, notebook, chytrá TV

Řešení konkrétních dotazů



Kurzy a semináře

Pomoc pro více lidí, preferujeme vlastní zařízení
Jak na chytrý telefon nebo tablet

Jak na počítač nebo notebook



Mobilní centrum pro seniory

Vybavená pojízdná učebna (Wifi, sezení, mrazící box)
Individuální pomoc telefon nebo notebook
Menší obce a města bez zázemí a vybavení



Distanční vzdělávání

MINI semináře a individuální pomoc
Jak na chytrý telefon nebo tablet

Jak na počítač nebo notebook



Projekty 2021-2023+

▪ Nadační fond Veolia – program Stále s úsměvem

▪ Nadace Vodafone – program Digitální odysea

▪ Online vzdělávání Digitální odysea - odysea.nadacevodafone.cz

▪ Digitální fórum pro seniory Senioři Online – seniorionline.cz

▪ Spolupráce s městy, obcemi, kluby a dalšími organizacemi



Digitální odysea – Nadace Vodafone

▪ Vzdělávání v oblasti nových technologií a služeb

▪ Distanční a prezenční

▪ Kurzy, semináře, individuální pomoc

▪ Mobilní centrum pro seniory (Pojízdná učebna)

▪ Zdarma pro seniory 65+

▪ V roce 2021/únor 2022 proškolení více jak 2200 seniorů

▪ V rámci kraje cca proškolení 200 seniorů

▪ Dotační program pro seniory

▪ Spolupráce s městy, obcemi, organizacemi

kluby, knihovnami



Digitální odysea – Nadace Vodafone

Více informací na www.moudrasovicka.cz
odysea@moudrasovicka.cz



Přidejte se do programu 2022

▪ V roce 2022/únor 2023 bychom měli pomoci 4 000 seniorům

▪ Digitální vzdělávání seniorů 65+ ZDARMA

▪ Jak na chytrý telefon a tablet

▪ Jak na notebook a PC

▪ Organizace, kluby, města, obce

▪ Nabídka služeb na míru – Prezenční a distanční

▪ Semináře a kurzy

▪ Individuální pomoc

▪ Mobilní centrum pro seniory (Pojízdná učebna)



Máte zájem?

▪ Kontaktujte nás

▪ Připravíme informační leták

▪ Zjistíme zájem seniorů o dané vzdělání v oblastí ICT

▪ Podle toho připravíme program a stanovíme termín

▪ Provedeme registraci

▪ Realizujeme akci

▪ Zhodnotíme a nastavíme pokračování

V případě zájmu a více informací nás kontaktujte na
www.moudrasovicka.cz

senior@moudrasovicka.cz
800 220 044 



Děkujeme za pozornost

Web:   http://www.moudrasovicka.cz/

FB:      https://www.facebook.com/MoudraSovicka

Email:  senior@moudrasovicka.cz

Podpořte naše projekty!

http://www.moudrasovicka.cz/
https://www.facebook.com/MoudraSovicka
mailto:info@moudrasovicka.cz

