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Jak si děti představují šťastné stáří? Startuje již pátý
ročník celostátní výtvarné soutěže
Odstraňovat stereotypy a předsudky o stáří, navázat mezigenerační dialog
a podporovat seniorský věk jako plnohodnotnou životní etapu je cílem soutěže
Šťastné stáří očima dětí. Již pátý ročník soutěže vyhlásila Asociace poskytovatelů
sociálních služeb ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí,
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Radou seniorů ČR a Svazem měst
a obcí ČR.
„Je velmi důležité bojovat proti stereotypům a předsudkům společnosti vůči seniorům.
Děti se takto zamýšlejí nad stářím a stárnutím, proto jsme rádi, že se soutěž setkává
každý rok s příznivým ohlasem a letos ji vyhlašujeme již popáté,“ uvedla ministryně práce
a sociálních věcí Michaela Marksová.
„Dětství a stáří jsou dva neopakovatelné, jedinečné a pro celou společnost zcela jistě
obohacující úseky života, které mají mnoho rozdílného, ale i mnoho společného.
Prostřednictvím výtvarných prací dětí chceme poznat jejich vnímání seniorů a přispět tak
k propojení generací, které si mohou navzájem předávat jak životní elán, tak zkušenosti,“
uvedl Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS).
Soutěže se mohou zúčastnit všechny děti do věku 15 let. Výsledkem hodnocení bude
vyhlášení pěti nejlepších výtvarných prací vybraných odbornou porotou ve třech
věkových kategoriích a třech nejlepších prací v kategorii fotografické. Tři práce vyberou
lidé v hlasování na webových stránkách projektu, kde budou všechna díla zveřejněna.
Jejich autoři se pak společně se svými učiteli či rodiči zúčastní slavnostního vyhlášení
výsledků, které se uskuteční v říjnu v Praze při příležitosti zahájení Týdne sociálních
služeb. Pozvání na toto vyhlášení letos přijal Michal Nesvadba, jehož zná několik
generací dětí z pořadu Kouzelná školka. Odborná porota v čele s akademickým malířem
Kristianem Kodetem bude hodnotit především nápad, zpracování a uměleckou úroveň.
Obrázky mohou zasílat jak jednotlivci, tak i školy, zařízení ústavní a ochranné výchovy,
poskytovatelé sociálních služeb apod. „Budeme rádi, když si každá aktivní škola
uspořádá vlastní kolo soutěže a zašle deset nejlepších obrázků,“ popsal Horecký. „Též si
školy a školky mohou udělat vlastní výstavu na místní či regionální úrovni. Nabízí se tak
řada možností ke spolupráci škol s místními poskytovateli sociálních služeb pro seniory,“
doplnil Horecký.
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