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Jak vypadá šťastné stáří očima dětí? Celostátní soutěž zná
své vítěze
Vítězům již šestého ročníku celostátní výtvarné soutěže Šťastné stáří očima dětí
předala ceny a diplomy ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová,
prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký, akademický malíř
Kristian Kodet a patron slavnostního vyhlášení Michal Nesvadba. Předání cen se
konalo v úterý 6. října v prostorách bývalého klášterního refektáře opatství Emauzy
v Praze.
„Díky projektu se děti zamýšlí nad stářím a stárnutím, prostřednictvím jejich výtvarných
prací zjišťujeme, jak je vnímají či jak si je představují. Jsem ráda, že i o letošní, již šestý
ročník, byl mezi dětmi takový zájem,“ uvedla ministryně Marksová.
O vítězích soutěže rozhodla odborná porota, ve které zasedli odborníci, zástupci
vyhlašovatelů a partnerů projektu. Vítězem kategorie do pěti let se stal Filip Staněk
z MŠ Louny. Anna Píšová ze ZŠ Líbeznice zvítězila v kategorii 6–10 let s dílem „Můj děda
holubář“. V kategorii 11 -15 let uspěla s prací nazvanou Babi a děda milují tradice Karolína
Slaninová z Gymnázia Karviná – Nové Město. Děti soutěžily i v kategorii fotografie, jejím
vítězem se stal desetiletý Radek Votoček s fotografií „Radost všem“. V kategorii dětí se
zdravotním postižením zvítězila 13letá Yasmine Sassi ze ZŠ pro tělesné postižené Opava
s dílem „Idyla.“ Zvláštní ocenění získali žáci ze Sofia School z Úval u Prahy za dílo nazvané
„Královna Alžběta II“. Soutěž Šťastné stáří očima dětí má také speciální kategorii – Cenu
veřejnosti. Její vítězkou se stala 11letá Zdeňka Tykalová ze ZŠ Merklín.
„Soutěž Šťastné stáří očima dětí se již stala tradicí, o čemž svědčí každoroční zájem ze
strany škol a školských zařízení. Jsem velmi rád, že jak ministerstva, tak Svaz měst a obcí
jako zřizovatelé základních škol a Rada seniorů jsou nadále s Asociací poskytovatelů
sociálních služeb spoluvyhlašovateli této ojedinělé a úžasné výtvarné soutěže. Ta není je
o krásných malbách a výkresech, ale učí děti vnímat stáří jako šťastnou etapu lidského
života,“ uvedl prezident APSS ČR Jiří Horecký.
Kompletní výsledky soutěže najdete zde.
Šťastné stáří očima dětí je celorepubliková výtvarná soutěž pro předškolní děti, žáky
základních škol a víceletých gymnázií v ČR ve věku do 15 let. Projekt je součástí Týdne
sociálních služeb, který letos probíhá od 5. do 11. října.
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