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Šťastné stáří očima dětí. Výtvarná soutěž bojuje
s předsudky o seniorech
Odstraňovat předsudky o stáří a podporovat seniorský věk jako plnohodnotnou
životní etapu. To je cílem soutěže Šťastné stáří očima dětí, která se letos koná již
počtvrté. Akci vyhlašuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR ve
spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ČR a Svazem měst a obcí ČR.
„Chceme nenásilnou a tvořivou formou posílit vzájemnou úctu mezi generacemi, je
potřeba odstraňovat negativní stereotypy a mýty spojené se stářím a stárnutím,“
říká ministr práce a sociálních věcí František Koníček.
„Prostřednictvím výtvarných prací poznáme, jak děti vnímají seniory. Můžeme tak
přispět k propojení generací, které si mohou navzájem předávat životní elán a
zkušenosti,“ říká Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.
Soutěže se účastní děti do 15 let, které posílají své výtvarné práce či fotografie. Ty
nejlepší vybírá odborná porota, kterou tvoří zástupci vyhlašovatelů projektu a výtvarníci.
Hodnotí se především nápad, zpracování a umělecká úroveň. Uzávěrka letošního
ročníku soutěže byla 30. června, přišlo 1 100 prací z celé České republiky.
Soutěž má i speciální kategorii – Cenu veřejnosti. Vítězem se stane autor či autorka
výtvarného díla, které získá nejvíce hlasů na základě hlasování na webových stránkách
http://www.stastne-stari.cz/, kde jsou všechna díla zveřejněna. Hlasovat bylo možné do
30. září.
A jak vše letos dopadne? Dozvíte se už 8. října. Vítěze v Emauzském klášteře v Praze
v rámci Týdne sociálních služeb vyhlásí a ceny předá akademický malíř Kristian Kodet a
náměstek ministra práce a sociálních věcí Pavel Čáslava. V každé kategorii se vyhlásí
prvních pět míst, ve fotografii první tři místa. Zvláštní ocenění obdrží vítězná kolektivní
práce. Na slavnostní akci nebudou kromě autorů, tedy dětí, chybět ani jejich učitelé či
rodiče.
Z nejlepších příspěvků autorů se na různých místech České republiky bude konat putovní
výstava. Vítězná výtvarná díla poté vyvěsí vyhlašovatelé soutěže ve svých prostorách,
práce dětí potěší také domovy pro seniory a s pečovatelskou službou.
Štěpánka Filipová
tisková mluvčí MPSV
Zdeněk Kašpárek
PR specialista APSS ČR

Mgr. Štěpánka Filipová, tisková mluvčí MPSV, tel.: 221 922 359, e-mail: stepanka.filipova@mpsv.cz
Zdeněk Kašpárek, PR specialista APSS ČR, mobil: 606 832 551, e-mail: sefredaktor@apsscr.cz

