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Úvodní slovo 
Chtěli bych poděkovat především Vám, kolegům, dárcům, podporovatelům a dobrovolníkům. Bez Vás bychom 
nedosáhli v roce 2018 dalšího rozvoje a nemohli pomáhat starším lidem se správným používáním počítačů, 
notebooků, tabletů nebo telefonů. Díky, že nám pomáháte rozvíjet činnosti a projekty spolku. Díky za to, že vidíte 
smysl v tom, co děláme! Děkujeme! 
 
Moudrá Sovička z.s. 
Na základě potřeb seniorů byl v únoru 2015 založen spolek Moudrá Sovička z.s., který se stal platformou pro spojení 
mladých a starších lidí při používání digitálních technologií. 
 
Poslání 

Našim posláním je hledat řešení ke zlepšení mezigeneračního spojení a snížení pocitu osamocení starších lidí. Každý 

den pracujeme na zapojení starších lidí zpět do běžného života, a to za pomoci mladší generace, nových technologií 

a služeb, které vedou ke zlepšení a zjednodušení našich životů. 

Prioritou spolku je individuální přístup k lidem a pomoc s novými technologiemi a službami, které umožní uživateli 

vést běžný život ve svém přirozeném prostředí, podpoří uživatele v zapojení se do nových komunit, a předejde tak 

jeho vyloučení ze společenského života. 

Výsledkem naší práce je aktivace seniorů a zamezení vyloučení seniorů ze společnosti, které vzniká mimo jiné 

zvyšujícími se nároky na používání informačních technologií. Našim úkolem je opětovné zapojení seniorů do běžného 

života. 

Vize 

 Zlepšit a zjednodušit život starším lidem 

 Snížit digitální vyloučení seniorů 

 Snížit míru osamocení seniorů 

 Zlepšit mezigenerační spojení 

 

Cíle 

 Osobní a individuální přístup na lokální úrovni 

 Pomoci komukoliv a kdekoliv v České republice 

 Mezigenerační propojení 

 

Hodnoty 

 Svoboda a upřímnost 

 Vytrvalost a pro-aktivita 

 Osobní přístup 



   

Moudrá Sovička z.s. 

Sídlo: Žichlínek 243, 563 01, Lanškroun 

 

 

email: info@moudrasovicka.cz 

http:www.moudrasovicka.cz 

 

Činnosti v roce 2018 

V roce 2018 jsme se úspěšně pokračovali ve spolupráci s MČ 3,4,6,10,11 

a 13 v Praze, s městem Brno kde aktivně působí naši Hodinový ajťáci, 

dále jsme pokračovali ve spolupráci s Kulturním a komunitním centrem 

Senior fitnes, kde vedeme 9 kurzů týdně na téma „Jak na počítač, chytrý 

telefon a tablet“. Nově jsme se v roce 2018 zapojili do projektu Senioři 

komunikují a úspěšně pokračovali v programu Stále s úsměvem.  V roce 

2018 jsme individuálně pomohli 838 seniorům. V rámci počítačových 

kurzů a seminářů „Jak na tablet“ jsme pomohli 320 seniorům. Celkem 

jsme za naše působení od roku 2015 pomohli cca 1 788 seniorům z toho: 

 1 338 seniorům pomohl náš hodinový ajťák 

 420 seniorům jsme pomohli na kurzech 

 30 seniorům jsme pomohli přes telefon 

 

Individuální pomoc hodinového ajťáka 2018 

Projekt Počet 

Praha 10 40 

Praha 6 64 

Hradec Králové 10 

Praha 9 6 

Praha 3 50 

Praha 4 39 

Praha 13 27 

Praha 8 10 

Brno 42 

Senioři komunikují 437 

Stále s úsměvem 113 

 

Kurzy v roce 2018 

Projekt Počet 

Senior fitnes 150 

Senioři komunikují 117 

Stále s úsměvem 83 
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Financování 

V roce 2018 Moudrá Sovička celkem získala finanční dary v celkové částce 469 136 Kč.  

 

Od Nadačního Fondu Veolia jsme v rámci programu Stále s úsměvem v roce 2018 získali finanční dar ve 

výši 97 000 Kč na činnosti Hodinový ajťák a na kurzy Jak na chytrý telefon a tablet. Pomáhali jsme na 

Kladně, Zlíně, Ostravě, Olomouci, Lounech a Příbrami. V rámci programu jsme individuálně pomohli 113 

seniorům. Bylo realizováno 6 kurzů pro 83 zájemců. 

 

Od Nadačního Fondu Lívie a Václava Klausových jsme v rámci programu Senioři komunikují v roce 

2018 získali finanční dar ve výši 256 000 Kč na činnosti Hodinový ajťák a na kurzy Jak na chytrý 

telefon a tablet. Pomáhali jsme v Praze, Plzni, Ústí nad Labem, Liberci, Kladně, Brně a Hradci Králové. 

V rámci programu jsme individuálně pomohli 437 seniorům, Bylo realizováno 12 kurzů pro 117 

zájemců.  

 

Od MČ Praha 10 jsme získali finanční dar 10 000 Kč na činnost Hodinového ajťáka pro 

individuální pomoc seniorů na Praze 10 s používáním počítače, tabletu nebo chytrého 

telefonu. V daném roce jsme individuálně pomohli 40 seniorům. 

 

Od MČ Praha 3 jsme získali finanční dar 21 136 Kč na činnost Hodinového ajťáka pro individuální pomoc 

seniorů na Praze 3 s používáním počítače, tabletu nebo chytrého telefonu. V daném roce jsme 

individuálně pomohli 50 seniorům. 

 

 

Od MČ Praha 6 jsme získali finanční dar 30 000 Kč na činnost Hodinového ajťáka pro individuální pomoc 

seniorů na Praze 6 s používáním počítače, tabletu nebo chytrého telefonu. O danou službu byl na Praze 

6 velký zájem. V daném roce jsme individuálně pomohli 64 seniorům. 
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Od MČ Praha 13 jsme získali finanční dar ve výši 10 000 Kč na činnosti Hodinového ajťáka pro 

individuální pomoc seniorů na Praze 13 s používáním počítače, tabletu nebo chytrého telefonu. 

V daném roce jsme individuálně pomohli 27 seniorům. 

 

 

 

Od MČ Praha 4 jsme získali finanční dar ve výši 20 000 Kč na činnosti Hodinového ajťáka pro individuální 

pomoc seniorů na Praze 4 s používáním počítače, tabletu nebo chytrého telefonu. V daném roce jsme 

individuálně pomohli 39 seniorům. 

 

Od města Brna jsme získali finanční dar ve výši 25 000 Kč na činnosti Hodinového ajťáka 

pro individuální pomoc seniorů na Praze 4 s používáním počítače, tabletu nebo 

chytrého telefonu. V daném roce jsme individuálně pomohli 42 seniorům. 

 

Za všechny finanční dary jsme velmi vděční a velmi všem děkujeme. 
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Orgány spolku 

 Členská schůze 

 Výbor spolku 

 Předseda 

 

 

 

 

 

Kontakty 

 Předseda Ing. Tomáš Hubálek, tomas.hubalek@moudrasovicka.cz, 730 141 072 

 Administrátor a grafik Ing. Mirka Hubálková, info@moudrasovicka.cz, 777 081 085 

 

Plánované činnosti v roce 2018/2019 

 rozšiřovat činnosti do dalších měst a obcí,  

 pokračovat v úspěšné spolupráci s Nadačním Fondem Veolia, 

 hledat investora na vývoj portálu pro propojení hodinových ajťáků a seniorů pro celou ČR, 

 získat donátora, který se stane našim generálním partnerem při plnění našich vizí, poslání a cílů. 
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Tým 

Jsme tým mladých odborníků nadšených do nových technologií a služeb jako jsou chytrý telefon, tablet, dotykový 

notebook, skype, facebook, whatsapp, koalaphone, oscarsenior a další speciální aplikace a služby. Rádi poradíme 

všem, starším i mladším, kterým ovládání těchto zařízení nejde tak snadno a přesto je chtějí používat. Baví nás 

setkávat se se zajímavými lidmi, hledat řešení na jejich různorodé IT potíže, pomáhat jim lépe rozumět digitálnímu 

světu a ukázat jim, jak využít technologie při komunikaci, zábavě a vzdělávání. Díky našemu individuálnímu přístupu 

pomáháme lidem s tím, co opravdu potřebují. Přizpůsobujeme zařízení přímo jejich potřebám a k jejich spokojenosti. 
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