
Nová službapro seniory
- ,,hodinov'ý ajťák"
Starší občané v Česku se mohou díky uni-
kátní nové službě ,,hodinový ajťák" těšit
na pomoc při používánípočítačů, tab|etů
a chytnlch telefonů' Hodinový ajťak je
dobrovolnická služba, kterou poskytuje
neziskový spolek Moudrá Sovička, z.s. ve
středočeském a pardubického kraji a po-
stupně se rozrůstá po celé republice.

Zkušenosťr z terénu hodinového ajťáka
ukazují, že staršílidé hojně využívají, nebo
a|espoň mají snahu využívat, informační
technologie a služby. Velmi často se v da_
ném využitr odráží profese, kterou vyko-
návali anebo aktuální koníčky. Hodinový
ajťák přijede za nimi domů, vyslechne
si jejich potřeby a pomáhá nejenom se

správným nastavením počítače, tabletu
nebo telefonu, ale právě i se službami či
aplikacemi, které starším lidem pomohou
dělat to, co je baví.

,,Například jsme šachové velmistryni roz-
běhli online šachy, dramaturgynijsme na-
instalovali texto\4i dokument, aby mohla
psát scénáře přímo do počítače. Kompar-
zistce jsme nastavili notebook s wifi při_
pojením a založili emaíl, aby mohla lépe
komunikovat s agenturami a vyhledávat
nové pracovní příležitosti," popisuje ně-
které případy hodinového ajťáka Tomáš
Hubá|e( předseda spolku Moudrá Sovíč-
ka z's' a dodává: ,,Senioři často chtějí ko-

se svými dětmi a vnoučaty a
společné zájmy. Proto nás žáda}í o

tění internetu na tab|etu, nastavení
ailu, instaiaci her nebo skype. Radíme

m, jak vyhledávat oblíbené stránky jako

seniorů má základní znalosti, jak starší lidé pořídí

chytrým telefonem a
potřebují jen poradit
s určitým nastavením
a bojí se sami cokoliv
dělat. Jsou-li nedoslý_
chaví, tak i poradna po
telefonu je náročnější.
Rešení přibližuje opět
Hubálek: ,,Při první ná-
vštěvě může hodinový
ajťák nainsta|ovat aplikaci pro vzdálený
přístup a umožnit následnou pomoc na
dálku ,,bez výjezdu" a hlavně íhned, když
ji potřebují.

Daiší vriznamná část seníorů dostala počí_
tač, tablet nebo te|efon darem a nevědí si

s ním rady. ,'S těmi začínáme trpěli-
vě od začátku," vysvětluje Hubálek.
,,Ke všem přistupujeme indíviduál-
ně a konzultujeme s nimi, co by jim
pomohlo zlepšit a zjednodušit kaž-
dodenní činnosť'"

,,staršÍm lidem
pomohou dělat
to, co je baví"
Tablet pro seniory

V neposlední řadě jsou senioři, kteří chtě_
jí vstoupit do světa internetu a hledají
vhodný nástroj, laeý by byl jednoduše
ovladatelný. Těm doporučujeme tablet
seniorTAB, který obsahuje telďon s vel_
kými tlačítky a unikátníwebové prostředí
seniorHUB vyvi-
nuté speciálně
pro seniory. Ke
každému senior-
TABu je úvodní
školení zdarma
právě od spolku
Moudrá Sovíčka.

Spolek pořádá
také pravídelné
informačních
hodiny, kde se
probírají kon-
krétní dotazy a
různé problémy
s informačními
technologiemi a
kde lze vyzkou-
šet nebo zapůjčit
tablet.

V případě, že si

nový počítač, tablet nebo telefon, tak jim
pomohou s pruním spuštěním a nasta-
vením. Půjčovnu tabletů si seníoři oblíbili,
zejména když jedou na chatu, dovolenou
nebo do nemocníce. Na tabletu rádi vy-
hledávají různé recepty a praktické ná-
vody, pořizujífotografie a posÍlají je svlým
dětem a přátelům.

Služby spolku je možné využít po domluvě
po celé ČR a isou zpop|atněny od 50 Kč
niše, a to formou dobrovolného daru'
lnformační hodiny, zkoušení a půjčoviání
tabletů probíhá v prostorách v Praze, Par-
dubicích a na Lanškrounsku.
V případě, že vás zaujala činnost spolku
Moudrá Sovička z's', podpořit ho můžete
tolík potřebným darem na transparentní
účet 3764737399|08N. Pokud jste šikov-
ný ajťák, přidejte se do týmu Moudré So_
vičky a pomáhejte seniorůml

Více informací naleznete na stránkách
www.moudrasovicka.cz. Tablet senior-
TAB lze pořídit na na čísle 77761t790
nebo na info@seniorhub.cz za 5549 Kč
vč. DPH - čtenáři receptáře obdrží 10%
slevu při sdělení kódu ,,receptář'1

lou ldos, mapy, ku|turní a společenské
kce v regíonu. Často také padají dotazy

vysvětlení Facebooku a dalších moder-
ích internetoých portálů, aby lépe rozu-

online světu vých dětí a zapojilise
něj."

na dólku

seni&r

Zvýhodněné služby k tabletu:
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TABLET + TELEFON
PRO SENIORYVJEDNOMI

tablet se sp€ciá!ní
apEákaci pre sF}adné

načíste 777 611

t s počítačem, tabletem nebo nebo dostanou


