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TISKOVÁ ZPRÁVA
Senioři z Mariánských Hor se učí pracovat s počítači

Vedení mariánskohorské radnice nechalo v Domě s pečovatelskou službou v Šimáčkově ulici 
vybudovat počítačovou učebnu pro výuku kurzů pro seniory a zdravotně postižené spoluobčany s 
trvalým pobytem v městském obvodě. Slavnostně byla otevřena v úterý 7. června, těsně před 
zahájením prvního kurzu. 

Pásku přestřihly starostka obvodu Liana Janáčková a místostarostka Jana Pagáčová. Spolu 
s místostarostou Jiřím Boháčem tak předali novou místnost k užívání. „Jsem opravdu ráda, že 
jsme naši myšlenku zrealizovali a umožnili našim seniorům, aby se naučili pracovat s moderní 
technikou. Zájem o kurzy je veliký a věřím, že bude i do budoucna,“ řekla Liana Janáčková.
Radnice vše připravila tak, aby kurzy byly pro účastníky dostupné. Cena jedné lekce stojí 
účastníka 30 korun, celkem tedy za osm lekcí, které tvoří jeden kurz, zaplatí 240 korun. Zbývající 
dvě třetiny ceny uhradí městský obvod.

Ihned po otevření začala v nové učebně probíhat výuka. V současné době je přihlášeno celkem 
šestnáct seniorů, kteří jsou rozděleni do čtyř skupin. Každého z účastníků čeká celkem osm lekcí, 
kde se naučí základní úkony, které může s pomocí počítače provádět. „Chtěli bychom, aby se 
naše babičky a dědečkové naučili například napsat a odeslat mail a zjednodušili si tak komunikaci 
se svými blízkými. Mladí lidé v současné době hodně používají internet, takže se s nimi budou 
moct absolventi kurzů snadněji dorozumět. Počítač jim ale může pomoct ve více věcech, než jen 
v komunikaci,“ přiblížila místostarostka Jana Pagáčová. 

Lektor, který kurzy povede, potvrdil, že se bude věnovat tomu, co seniorům skutečně zjednoduší a 
zpříjemní život a pokusí se jim vše od začátku vysvětlit. Mnoho zájemců o kurz totiž s počítačem 
nikdy před tím nepracovalo.

Na částečné vybavení učebny (počítače, programy, tiskárnu) poskytl dotaci Magistrát města 
Ostravy, ostatní vybavení a příprava učebny byla financována z rozpočtu městského obvodu.

Pouze základní dovednosti v ovládání počítače a práci se soubory dnes už ale nestačí. Součástí 
kurzů proto bude i výuka toho, jak se na internetu chovat tak, aby se senioři nestali obětí 
podvodníků. Účastníci kurzů se tak například budou také učit, na jaké podezřelé odkazy neklikat a 
na jaké výzvy raději nereagovat. „Není výjimkou, kdy někdo nezkušený klikne na výzvu, že něco 
vyhrál a stačí jen poslat sms. Podvedený pak například zjistí, že mu z kreditu každý měsíc odchází
stokoruna neznámo kam, a tomu chceme předejít,“ dodala Liana Janáčková.

A jak bude počítačová učebna využita v budoucnu? Podle slov místostarostky Jany Pagáčové 
budou kurzy pro seniory pokračovat opět od září podle počtu zájemců a vedení radnice zde také 
plánuje udělat malou internetovou kavárničku. Podle reakcí studentů po první hodině je jasné, že 
projekt výuky práce na počítači se povedl a účastníci si jej nemohou vynachválit.
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