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ÚVODNÍ
SLOVO
Vážení a milí,
rok 2021 byl pro nás velmi bohatý, ale také velmi náročný.
Ze studentského projektu a nápadu se v rámci několika
měsíců stala reálná nezisková organizace.
Během této doby jsme zažili plno radosti, ale také napětí
a stresu. Bylo to pro nás něco nového a hodně věcí jsme se
museli učit.
Během naší cesty jsme si stanovili několik cílů, jedním z
těchto cílů bylo založit neziskovou organizaci. Studentský
projekt a dobrovolnictví přebudovat na organizaci, která
bude dlouhodobě fungovat a rozrůstat se. V říjnu jsme cíl
splnili a od té doby fungujeme jako zapsaný ústav. Naše
cesta byla plná dobrodružství a věříme, že ho ještě mnoho
zažijeme.
Rádi bychom zde také poděkovali každému, kdo nás poháněl
dopředu, podržel nás v těžkých chvílích, pomohl nám udržet
směr a tím také dosáhnout našich vytyčených cílů
.
Moc děkujeme!
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ZÁKLADNÍ
ÚDAJE
CO JE PROJEKT SENIORON?
Projekt SeniorOn nabízí
vzdělávací kurz a individuální
konzultace, které jsou
zaměřeny na práci se
sociálními sítěmi a moderními
technologiemi

2 Individuální konzultace
Jde o samostatné konzultace
s lektorem, tedy jeden senior
na jednoho lektora
Konzultace probíhá prezenčně
Konzultace jsou koncipovány
na základě potřeb a přání
účastníka

JAKÉ JE NAŠE POSLÁNÍ?
Naším posláním je umožnit
kontakt lidem v době, kdy
osobní kontakt není možný
a zároveň zvýšit digitální
gramotnost u seniorů
JAKÉ SLUŽBY NABÍZÍME? .
1 Skupinové vzdělávací kurzy
Maximální počet účastníků je
5 na jeden kurz, může však
být i méně
Kurz probíhá prezenčně
Kurz je veden jak formou
přednášky, tak především
formou praktického
vyzkoušení si učiva a osvojení
si získaných znalostí
a dovedností
Kurz je rozdělen do několika
bloků, kdy každý blok trvá
1 hodinu

Délka a pravidelnost jsou vždy
na domluvě
Může se jednat
i o jednorázovou konzultaci
3 Asistovaný kontakt
Tato služba je určena
především pro ty seniory, kteří
již nemají dostatek sil na
absolvování kurzů či
konzultací, ale chtějí se
zkontaktovat přes sociální sítě
se svou rodinou či blízkými
K dispozici jsou tablety
SeniorOn, lektor s tímto
tabletem přijde za seniorem
a propojí ho s jeho blízkými,
se kterými se bude moct vidět
a povídat na dálku
Na tabletech jsou vytvořené
účty, přes které může probíhat
kontakt, senior si nemusí nic
zakládat
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KDO JE
V TÝMU
SENIORON?

Bc. Kateřina Charvátová
ředitelka

Bc. Vladimír Horák

projektový manažer a lektor

Bc. Klára Kociánová

projektantka vzdělávací akce a lektorka

Tereza Šitinová M.A.
brand manažerka

SPRÁVNÍ RADA:
MUDr. Martina Wenglorzová: předsedkyně správní rady
Romana Charvátová: členka správní rady
Vladimír Charvát: člen správní rady
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A JAKÝ BYL
NÁŠ ROK?
VĚDECKOTECHNICKÝ PARK UNIVERZITY PALACKÉHO
V OLOMOUCI
Myšlenka na celý projekt se rozvíjela v rámci jednoho předmětu na
naší Katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UPOL.
Předmět vedli experti z Vědeckotechnického parku Univerzity
Palackého v Olomouci. My bychom jim moc rádi poděkovali, jmenovitě
Ing. Filipu Auingerovi, Dr. Ing. Petru Kubečkovi a Ing. Dominice
Knappové. Za půl roku nám stihli předat mnoho praktických znalostí,
upozornili nás na řadu věcí a také jsme se díky nim dověděli o soutěži
Social Impact Award (SIA).
Před přihlášením do soutěže SIA jsme pak následně měli osobní
konzultace s Filipem Auingerem, kterému tak ještě jednou děkujeme!
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A JAKÝ BYL
NÁŠ ROK?
SOCIAL IMPACT AWARD
V květnu jsme se přihlásili do soutěže Social Impact Award (SIA), kde
nás porotci vybrali mezi 20 projektů, které prezentovaly svoji
myšlenku v semifinálovém kole. Následně vybrali 10 projektů, které
postoupily do finále. Mezi kterými jsme byli i my, stali jsme se tak
součástí tří měsíční akcelerace, během které jsme se účastnili řady
workshopů, konzultací, měli svoji mentorku, se kterou jsme probírali
naše další kroky a nastavovali si cíle.
Na tomto místě bychom rádi poděkovali naší mentorce Ing. Radce
Čermákové, za její rady a podporu, kterou nám po celou dobu soutěže
dávala a nadále v tom pokračuje i po soutěži.
V rámci soutěže SIA jsme měli tři cíle:
1. Uskutečnit vzdělávací kurz
2. Založit neziskovou organizaci
3. Spustit sbírku na vybrání peněz na příslušenství, které budeme
potřebovat v práci se seniory
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A JAKÝ BYL
NÁŠ ROK?
KURZ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ
V srpnu, ještě před oficiálně právním vznikem organizace, jsme jako
dobrovolníci uskutečnili první vzdělávací kurz v organizaci Sociální
služby pro seniory Olomouc, konkrétně v Chráněném bydlení. Během 5
hodin jsme účastnice kurzu seznámili s ovládáním tabletu, stahováním
aplikací, vytvořením účtu na Facebooku a Messengeru. Účastníce
kurzu se o témata zajímaly, samy přicházely s dalšími otázkami a na
jejich přání jsme se déle věnovali například tomu, jak fungují reklamy,
nebo spam.
Také bychom rádi poděkovali Bc. Barboře Vaňkové, která nám
pomáhala v začátcích projektu, jak v programu SIA, tak i s naším
prvním kurzem.
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A JAKÝ BYL
NÁŠ ROK?
ZALOŽENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Během letních prázdnin jsme pracovali a začali shánět vše potřebné
pro založení neziskové organizace, měli jsme schůzku s právníkem, na
které jsme vše doladili, následně vše podali a od října existujeme jako
zapsaný ústav.

SBÍRKA NA TABLETY
·V listopadu jsme spustili sbírku na Doniu. Naše sbírka má za cíl vybrat
16 500 Kč, které bychom použili na nákup 3 tabletů a příslušenství k
tomu, aby senioři měli možnost si zařízení vyzkoušet. Zjistit, co to
obnáší, jak se s tabletem pracuje a na základě toho se rozhodnout, zda
je to něco pro ně a koupí si v budoucnu vlastní, nebo zjistí, že jim
tablet nevyhovuje.
Sbírka má datum ukončení v lednu.

SENIORON, Z.Ú.

2021

Kontakty
Odkazy na naše sítě
Webové stránky: https://www.senioron.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/SeniorOn103655891891627
Instagram:https://www.instagram.com/projekt_senior
on/
Email: info@seniron.cz, charvatova@senioron.cz
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Účetní závěrka
2021
OBECNÉ INFORMACE
Název účetní jednotky:
Sídlo:
IČ:
Právní forma:
Předmět činnosti:

SeniorOn, z.ú.
Chválkovice, Jana Koziny 190/2, 779 00
Olomouc
11866829
zapsaný ústav
1.Hlavním předmětem činnosti ústavu je úsilí
o aktivizaci seniorů. Činnost ústavu cíleně
přispívá k digitální inkluzi seniorů, k
propojení rodin a zabývá se mezigeneračním
propojením.
2.Poslání ústavu spočívá zejména v: rozvoji,
podpoře, aktivizaci, vzdělávání a poskytování
služeb seniorům, mezigeneračním propojení,
propojení rodin pomocí využití technologií.

Statutární orgán:
Datum vzniku:
Spisová značka:
Rozvahový den:
Okamžik sestavení účetní
závěrky:
V likvidaci:

Bc. Kateřina Charvátová (ředitelka)
13. října 2021
U 377 vedená u Krajského soudu v Ostravě
31. prosince 2021
28. dubna 2022
NE

´ˇ
ˇ 504/2002 Sb.
Dle vyhlasky
c.

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace
ve zkráceném rozsahu
ke dni 31.12.2021
´
ˇ
(v celych
tisících Kc)

Název a sídlo účetní jednotky
´
SeniorOn, z.u.

IČO

Jana Koziny 190/2
OLOMOUC
77900

11866829

Označení

AKTIVA

Stav k prvnímu dni účetního
období

Stav k poslednímu dni účetního
období

a

b

1

2

A.

Dlouhodobý majetek celkem

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

A. III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

A. IV.

Oprávky k dlouhodob. majetku celkem

B.

Krátkodobý majetek

B. I.

Zásoby celkem

B. II.

Pohledávky celkem

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

B. IV.

Jiná aktiva celkem

0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1

(A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)

celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)

AKTIVA CELKEM

(A. + B.)

0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1

Označení

PASIVA

Stav k prvnímu dni účetního
období

Stav k poslednímu dni účetního
období

a

b

3

4

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

B.

Cizí zdroje celkem

B. I.

Rezervy celkem

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

B. IV.

Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM

Sestaveno dne: 28.04.2022

(A.I. + A.II.)

(B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)

(A. + B.)

1
1
0
0
0
0
0
0
1

1
1
0
0
0
0
0
0
1

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Bc. Kateřina
Charvátová

Digitálně podepsal Bc. Kateřina
Charvátová
Datum: 2022.05.10 20:37:46 +02'00'

Právní forma účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)

´ ´
zapsany
ustav

ˇ
´
´
Bc. Katerina
Charvatova

Předmět podnikání

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)

ˇ
´
´
Bc. Katerina
Charvatova
tel.: 737013156

linka:

ˇ
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

´ˇ
ˇ 504/2002 Sb.
Dle vyhlasky
c.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace
ve zkráceném rozsahu
ke dni 31.12.2021
´
ˇ
(v celych
tisících Kc)

Název a sídlo účetní jednotky
´
SeniorOn, z.u.

IČO

Jana Koziny 190/2
OLOMOUC
77900

11866829

Označení

NÁKLADY

a

Činnost
hlavní
1

b

celkem
3

hospodářská
2

A.I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

0

0

0

A.II.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

0

0

0

A.III.

Osobní náklady

0

0

0

A.IV.

Daně a poplatky

0

0

0

A.V..

Ostatní náklady

0

0

0

A.VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

0

0

0

A.VII.

Poskytnuté příspěvky

0

0

0

A.VIII.

Daň z příjmů

0

0

0

NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. +
A.VII. + A.VIII.)

0

0

0

Označení

VÝNOSY

a

b

Činnost
hlavní
1

celkem
3

hospodářská
2

B.I.

Provozní dotace

0

0

0

B.II.

Přijaté příspěvky

0

0

0

B.III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

0

0

0

B.IV.

Ostatní výnosy

0

0

0

B.V.

Tržby z prodeje majetku

0

0

0

VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)

0

0

0

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

0

0

0

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

0

0

0

Sestaveno dne:

28.04.2022

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Bc. Kateřina
Charvátová

Digitálně podepsal Bc. Kateřina
Charvátová
Datum: 2022.05.10 20:38:15 +02'00'

Právní forma účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)

´ ´
zapsany
ustav

ˇ
´
´
Bc. Katerina
Charvatova

Předmět podnikání

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)

ˇ
´
´
Bc. Katerina
Charvatova
tel.: 737013156

linka:

ˇ
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

