Projekt Senioři Online – www.seniorionline.cz
Hlavním impulsem pro vznik projektu Senioři Online, bylo pomáhat seniorům jednoduše najít
odpovědi na jejich otázky v oblasti nových technologií a služeb. Pravidelně, srozumitelně a na jednom
místě je informovat o nových technologiích a službách. Mít možnost získat svého online osobního
digitálního asistenta. Zapojit je do diskuze a tvorby obsahu webu společně s námi.
Navazujeme na mnohaleté působení v oblasti vzdělávání seniorů ohledně digitálních technologií a
služeb ve spolku organizaci Moudrá Sovička, z.s. Web SenioriOnline.cz nabízí nejen absolventům
kurzů Moudré Sovičky, ale i všem seniorům, možnost navázat a dále rozšiřovat jejich znalosti a
dovednosti v používání chytrých zařízení a počítačů. Budeme rádi, když se k nám přidáte a společně
propojíme co nejvíce seniorů a digitálních asistentů, kteří jim budou k dispozici při hledání odpovědí.
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Modul - Instantní meeting
Sami studenti nás požádali, zda by nemohla být ve fóru možnost “Instantního meetingu”. Modul
bude umožňovat seniorům položit otázky ihned a to digitálním asistentům, kteří budou označeni
jako ONLINE. Odpovědi na dotazy seniorů budou buď formou textovou nebo bude spuštěn online
videohovor. Cílem modulu je tedy možnost ihned odpověď na dotazy seniorů v rámci celé České
republiky a získat svého ONLINE osobního digitálního asistenta. Představme si takový přehledný
seznam online digitálních asistentů, kteří budou připraveni obratem pomáhat seniorům s jejich
dotazy a se správným a bezpečným používáním nových technologií a služeb. V případě opakování
dotazů bude připraven článek a video návod a umístěn v blogu webu.
Základní funkce:
-

Přehled online dostupných digitálních asistentů

-

Možnost uskutečnit ihned textový dotaz

-

Možnost uskutečnit ihned videohovor
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Prostor nejen pro lidi 60+. Návody, tipy a informace ze světa digitálních technologií. Živé diskuze a přímé
dotazy. Mezigenerační propojení, vzájemná pomoc. Online kulturní a vzdělávací akce pro seniory na
jednom místě.
Blog. Články a videa. Informace, tipy a návody ze světa digitálních technologií.
Aktuality ze světa technologií. Odkazy na zajímavé stránky. Tipy na užitečné aplikace. Návody k základům
používání telefonů, tabletů a počítačů. Udržování pozornosti a snahy být online.
Fórum. Živé diskuze a přímé dotazy.
Prostor pro přímé dotazy ohledně digitálních technologií. Odpovědi od studentů IT nebo ostatních členů
fóra.

Online kulturní a vzdělávací akce.
Online kulturní a vzdělávací akce cílené na seniory s důrazem na možnost aktivně se zapojit. Propojení
klubů a jiných institucí se seniory skrze naši stránku. Technická podpora od našich studentů IT.
Přesah:
1. Pomoc a podpora s užíváním digitálních technologií seniorům 65+.
2. Mezigenerační propojení.
3. Zprostředkování kontaktu a možnost aktivní komunikace.
4. Pomoc překonávat samotu a odloučení.
Technické zázemí









založení, úpravu příspěvku/dotazu.
odpovídání/komentování příspěvku
rozdělit příspěvky do kategorií
administrátoři mohou vložit příspěvky do blogu (opět rozděleno do kategorií)
forum i blog vlastní hledáček
přes forum lze kontaktovat i digitální asistenta z MS
editace svého profilu
možnost odeslat newsletter

Do blízkého budoucna:








Instantní meeting
kalendář akcí
soukromé zprávy mezi seniory
skupinové zprávy
možnost anket/dotazníků
do blogu vkládat videa návody a různé moduly
soukromý kalendář akcí, do kterých je přihlášen
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Rozpočet:
Vývoj a provoz modulů služby odhadujeme na částku 500 000 Kč (Návrh 100 000 Kč, vývoj modulu
280 000 Kč, testování modulu 50 000 Kč, administrace 70 000 Kč).
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