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Tisková zpráva: 

Odstartoval 4. ročník celostátní výtvarné soutěže Šťastné stáří očima dětí 
 

Tábor 13. 3. 2013 

Odstraňovat stereotypy a předsudky o stáří a podporovat seniorský věk jako plnohodnotnou 
etapu lidského života je cílem výtvarného soutěžního projektu Šťastné stáří očima dětí. Jeho 
4. ročník právě vyhlásila Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, která soutěž pořádá ve 
spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy a Svazem měst a obcí ČR. Záštitu nad projektem letos převzala předsedkyně 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Miroslava Němcová.  
Soutěž je určena pro děti  z mateřských škol, žáky základních škol a studenty víceletých 
gymnázií v  ČR ve věku do 15 let. Plošná výtvarná díla vytvořená libovolnou technikou a 
fotografie mohu zasílat školy i jednotlivci do 30. června. O vítězích soutěže rozhodne odborná 
porota, ve které zasednou zástupci vyhlašovatelů projektu a výtvarníci v čele s akademickým 
malířem Kristianem Kodetem. Výsledkem hodnocení bude vyhlášení třech nejlepších prací 
vybraných odbornou porotou v každé ze tří věkových kategorií i ve společné fotografické 
soutěži a dále práce, která získá nejvíce hlasů v průběhu září ve veřejném hlasování na 
webových stránkách www.stastne-stari.cz.  

Autoři vítězných děl budou pozváni společně se svými učiteli či rodiči ke slavnostnímu 
vyhlášení výsledků soutěže, které se uskuteční 8. října 2013 v Praze při příležitosti zahájení 
Týdne sociálních služeb České republiky. Vítězná výtvarná díla budou vyvěšena v prostorách 
vyhlašovatelů soutěže. Z nejlepších příspěvků bude následně uspořádána putovní výstava, 
která bude instalována na různých místech po celé České republice. Ostatní díla budou 
distribuována do domovů pro seniory a domů s pečovatelskou službou.  

 „Dětství a stáří jsou dva neopakovatelné, jedinečné a pro celou společnost zcela jistě 
obohacující úseky lidského života, které mají mnoho rozdílného, ale i velmi mnoho 
společného. Chceme přivést děti k zamyšlení se nad stárnutím; prostřednictvím výtvarných 
prací poznat jejich vnímání starší generace a přispět tak k propojení generací, které si mohou 
navzájem předávat jak životní elán, tak životní zkušenosti,“ uvedl Jiří Horecký, prezident 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.  

Bližší informace získáte na webových stránkách projektu www.stastne-stari.cz nebo u Magdy 
Dohnalové, tel. 724 940 126, 381 213 332, e-mail: administrativa@apsscr.cz.  

 
Zdeněk Kašpárek 
PR specialista APSS ČR a šéfredaktor časopisu "Sociální služby" 
sefredaktor@apsscr.cz, tel. 606 832 551 

 
 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR je nezávislým sdružením přímých poskytovatelů 
sociálních služeb sledujícím jako základní cíl jejich rozvoj a zvyšování jejich úrovně. 
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