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     Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových vznikl v srpnu 2003 a jeho posláním je 
podpora humanitárních aktivit, především vzdělávacích projektů a projektů sociálně zdravotního 
charakteru. Na začátku spolupráce s Městskou knihovnou v Náchodě byl průzkum Nadačního 
fondu týkající se péče o seniory v oblasti vzdělávání. Návštěva zástupců Nadačního fondu v 
Městské knihovně v Náchodě specifikovala námět na spolupráci – připravit a ověřit vzdělávací akci 
pro seniory z oblasti informační a počítačové gramotnosti. Následovalo pozvání do sídla Nadačního 
fondu na Pražský hrad a projednání dalšího postupu. Po schválení správní radou Nadačního fondu 
byla podepsána smlouva o spolupráci mezi Nadačním fondem manželů Livie a Václava Klausových 
a Městskou knihovnou v Náchodě, o.p.s., při zabezpečení pilotního běhu projektu Nadačního fondu 
s názvem „Senioři komunikují“. Čtyřdenní pilotní běh byl zahájen 23. 10. 2006 v Městské knihovně v 
Náchodě za účasti představitelů Nadačního fondu JUDr. Ladislava Petráska a Ing. Libuše 
Schmidové. Obsahem výuky, která probíhala pouze dopoledne, byla tato témata: 1. Seznámení s 
počítačem a základy jeho ovládání, 2. Práce s texty v počítači, 3. Využívání internetu a e mail, 4. 
Ovládání mobilního telefonu a používání platební karty. Výběr účastníků pilotního běhu byl 
proveden v náchodském Klubu seniorů, jejich věkové rozpětí bylo 62-68 let. Městská knihovna 
zajistila odborného lektora pro počítačovou část výuky (spolupráce se školicím střediskem Univel 
Náchod) a organizačně garantovala průběh pilotního běhu. Nadační fond zajistil lektory pro část 
týkající se mobilních telefonů a platebních karet a zároveň uhradil Městské knihovně náklady 
spojené s přípravou i vlastní realizací pilotního běhu. Pro účastníky byl kurs bezplatný. Vlastní 
výuka proběhla podle stanoveného programu. Ve všech učebních dnech se projevila potřeba 
rozšíření časového prostoru výuky, hlavně k ověření získaných znalostí a k praktickému procvičení 
látky. Věková skupina seniorů vyžaduje diferencovaný přístup, přiměřené tempo výuky i možnost 
individuální práce lektora s posluchačem. V závěrečné besedě a hodnocení kursu účastníci 
potvrdili, že pro ně byl nejdůležitější dobrý přístup lektora (p.Václav Myšák), který je zbavil ostychu 
a řešil ihned vzniklé problémy a dotazy, především v náročnější počítačové části, takže neztráceli 
souvislosti přednášeného tématu. Za pozitivum považovali také výuku v malé skupině pěti 
účastníků a rovněž studijní texty, zpracované lektorem adresně pro tento kurs. Využili je k 
domácímu studiu a označili za dobrou pomůcku pro další praxi. 
 
      Pilotní běh projektu „Senioři komunikují“ rozhodně prokázal zájem této věkové kategorie o 
speciální programy počítačové gramotnosti včetně ovládání mobilního telefonu a platební karty. Po 
mediálním zveřejnění akce v průběhu prvního dne výuky čelila Městská knihovna náporu dalších 
zájemců, kteří se hlásili k účasti. Výsledkem pilotního běhu bylo ověření, že účastníci zvládli daný 
učební program a získali nejen základy informační a počítačové gramotnosti, ale také sebevědomí, 
impuls a podněty k dalším aktivitám. Spolupráce Městské knihovny v Náchodě jako organizátora 
pilotního běhu v Náchodě s iniciátorem projektu Nadačním fondem manželů Livie a Václava 
Klausových proběhla bez problémů. Nadačnímu fondu patří také poděkování za nadační příspěvek 



na pořízení osobního počítače, který v Městské knihovně v Náchodě slouží především seniorům. 
 

 
 
 
 
 

© 2000-2004 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz 
· knihovna@svkhk.cz · studovna@svkhk.cz · http://www.svkhk.cz 


