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Tisková zpráva 

Slavnostní vyhlášení výtvarné soutěže Šťastné stáří očima dětí se uskuteční v Praze  
Tábor, 8. 10. 2018 
 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Radou seniorů ČR a Svazem měst a obcí ČR 
vyhlásila v letošním roce již 9. ročník výtvarné soutěže Šťastné stáří očima dětí určené pro děti od 
předškolního věku do 15 let, jejímž tématem je výtvarné zpracování dětského pohledu na stáří. Cílem 
tohoto projektu je snaha o propojení generací a vzájemnou pomoc, odstranění předsudků o stáří a 
navázání spolupráce mezi školami a domovy pro seniory. Akce se koná pod záštitou Ministerstva 
práce a sociálních věcí ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v rámci Týdne sociálních služeb 9. října 2018 v opatství 
Emauzy v Praze od 13:00.  
 
„Šťastné stáří očima dětí se již stalo tradiční celorepublikovou výtvarnou soutěží. Více než 1 000 
výtvarných prací, které každoročně do soutěže přicházejí, znázorňuje v různých podobách život 
babiček a dědečků tak, jak jej vidí ti nejmladší. Tato soutěž proměňuje mezigenerační dialog z pouhé 
fráze na něco reálného a krásného zároveň,“ komentuje soutěž prezident APSS ČR Jiří Horecký. „V 
loňském ročníku se velmi osvědčila kategorie Tvoříme společně, která je určena pro společná díla dětí 
a seniorů. I letos bylo do této kategorie zasláno mnoho děl a my jsme rádi, že se nám podařilo 
podpořit setkávání dětí ze základních škol a seniorů v domovech pro seniory,“ doplňuje manažerka 
projektu Magda Dohnalová. 
 
Ceny dětským výhercům, kteří nejlépe ztvárnili svůj pohled na stáří, předá ministryně práce a 
sociálních věcí Jana Maláčová, prezident APSS ČR Jiří Horecký a zástupkyně generálního partnera 
HARTMANN – RICO, a. s., Martina Sedláková. Slavnostním vyhlášením bude provázet Vladimír Hron. 
 
Bližší informace o soutěži najdete na www.stastne-stari.cz, institut@apsscr.cz. 
 
Generálním partnerem soutěže je HARTMAN-RICO a. s., partnerem BONNO GASTRO SERVIS, s. r. o. 
Projekt je součástí Týdne sociálních služeb České republiky (8.–14. 10. 2018). 
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