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Odstraňovat stereotypy a předsudky o stáří a podporovat seniorský věk jako plnohodnotnou etapu lidského života si 

vzal za cíl projekt Šťastné stáří očima dětí. Jeho vyhlašovateli jsou Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství a Svaz měst a obcí ČR s cílem zrealizovat celorepublikovou 

výtvarnou soutěž pro žáky základních škol ve věku od 6 do 15 let. „Jak název projektu napovídá, ústředním a jediným 

námětem pro výtvarné počiny dětí je šťastné stáří. Rádi bychom znali jejich představy o starých lidech a stárnutí. 

Chceme tak zároveň i propojit dva dnes tolik odlišné světy – svět dětí a svět seniorů,“ uvedl Ing. Jiří Horecký prezident 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. 

 

„K účasti v soutěži vyzýváme všechny základní školy v České republice. Velmi nás potěší, když si každá aktivní škola 

zrealizuje své vlastní školní kolo výtvarné soutěže se shodným tématem. Z té pak vybere a vyhodnotí maximálně deset 

nejlepších děl a pošle je do Asociace. Abychom dosáhli široké a pozitivní medializace stáři, navrhujeme základním 

školám uspořádat jako subaktivitu vlastní školní výstavu spojenou s propagací výtvarných děl a projektu Šťastné stáří 

na místní a regionální úrovni. Domníváme se, že se tak nabízí řada možností ke spolupráci základních škol s místními 

poskytovateli sociálních služeb pro seniory. Chceme tak přivést děti k zamyšlení se nad stárnutím a prostřednictvím 

výtvarných děl poznat jejich vnímání starší generace, přispět k propojení generací, které si mohou předávat jak životní 

elán, tak i životní zkušenosti,“ doplnil J. Horecký. 

 

O vítězích výtvarné soutěže rozhodne odborná i veřejná porota, ve které zasednou vždy 2 zástupci vyhlašovatelů 

projektu, významní malíři a výtvarníci. Garanci nad soutěží přijal a předsedou odborné poroty bude akademický malíř 

Kristián Kodet. Odborná porota bude hodnotit především nápad, zpracování a uměleckou úroveň výkresů. Naopak 

vítězem veřejné soutěže se stane ten žák, který získá nejvíce hlasů prostřednictvím veřejného hlasování na webových 

stránkách www.stastne-stari.cz , na kterých budou výkresy zveřejněny.  
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Výstupem hodnocení bude 10 nejlepších výtvarných děl, které vybere odborná porota a 10 výtvarných děl, která 

vzejdou z veřejného hlasování na webových stránkách. Autoři 20 nejlepších děl budou pozváni společně se svými 

učiteli ke slavnostnímu vyhlášení výsledků výtvarné soutěže, které se uskuteční 4. října 2010 v Praze při příležitosti 

zahájení Týdne sociálních služeb v České republice. Vítězná výtvarná díla budou vyvěšena i v prostorách vyhlašovatelů 

soutěže a odměny získá i dalších 300 nejlepších autorů. Z nejlepších vyhlašovatelé soutěže uspořádají putovní výstavu 

po celé České republice. Ostatní díla budou distribuována v domovech pro seniory a v domech s pečovatelskou 

službou v ČR. Bližší informace o soutěži podá Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, Kotnovská 137, 390 01 

Tábor, tel. 381 213 332, www.apsscr.cz a www.stastne-stari.cz. Generální partner projektu, HARMANN-RICO, a.s., 

věnuje základní škole vítěze soutěže výtvarné potřeby v hodnotě 10 000 Kč.    

 

PODMÍNKY VÝTVARNÉ SOUTĚŽE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

• Výtvarná soutěž je určena pro základní školy v České republice.  

• Soutěže se mohou účastnit jen žáci základních škol ve věku od 6 do 15 let.  

• Základní škola pošle do soutěže maximálně 10 výkresů, minimální počet výkresů není stanoven. 

• Ke každému výkresu budou uvedeny tyto informace (lze na druhé straně výkresu): 

- název základní školy 

- název výkresu, jméno a věk autora 

- použitá výtvarná technika  

• Termín uzávěrky sběru výkresů je stanoven na 15. 7. 2010. Rozhoduje datum na razítku podací pošty. 

• Místem pro doručení soutěžních výkresů je APSS ČR, Kotnovská 137, 390 01 Tábor.  

• Obálka musí být čitelně označena názvem projektu „Šťastné stáří očima dětí“.  

• Součástí zaslaných výkresů musí být průvodní dopis, který bude obsahovat minimálně tyto informace: 

- přesný název a adresa základní školy, 

- kontaktní osoba (email, telefon, mobilní telefon, webové stránky školy), 

- seznam maximálně 10 soutěžních výkresů, který bude obsahovat názvy všech nominovaných 

výkresů a jména jejich autorů, 

- upozornění, zda bude základní škola či autor požadovat vrácení výkresu po realizaci soutěže. 

• Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR garantuje umístění nevrácených výkresů po ukončení soutěže 

v prostorách sociálních zařízení pro seniory po celé České republice. 

HARMONOGRAM SOUTĚŽE 

MĚSÍC AKTIVITY 

Duben 2010 • Celorepubliková výzva pro ZŠ k zapojení se do výtvarné soutěže 

Červenec  • Sběr soutěžních výtvarných děl do 15. července 2010 

Srpen 2010 • Třídění sebraných výtvarných děl ze ZŠ 

Září 2010 • Zasedání poroty soutěže a vyhlášení 20 nejlepších výtvarných děl 

• Digitalizace výtvarných děl a jejich zveřejnění na www.stastne-stari.cz  

• Veřejné hlasování zveřejněných děl na www.apsscr.cz  

Říjen 2010 • Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže v Praze  

 


