
   

 

 

 
 

Vyhlašujeme 5. ročník výtvarné soutěže pro děti! 
 

Odstraňovat stereotypy a předsudky o stáří, navázat mezigenerační dialog a podporovat seniorský věk jako 

plnohodnotnou etapu lidského života je cílem soutěžního projektu pro děti Šťastné stáří očima dětí. Jeho 

vyhlašovatelem je Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí 

ČR, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Radou seniorů ČR a Svazem měst a obcí ČR. „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 tak 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. 

K účasti v soutěži vyzýváme všechny děti do věku 15 let. Výsledkem hodnocení bude vyhlášení 5 nejlepších 

výtvarných prací vybraných odbornou porotou ve třech věkových kategoriích, 3 prací v kategorii fotografické a 3 

výtvarných prací vzešlých z veřejného hlasování na webových stránkách projektu, kde budou všechna díla 

zveřejněna. Jejich autoři budou pozváni společně se svými učiteli či rodiči ke slavnostnímu vyhlášení výsledků 

soutěže, které se uskuteční v říjnu 2014 v Praze při příležitosti zahájení Týdne sociálních služeb České republiky. 

Pozvání na toto vyhlášení letos přijal pan Michal Nesvadba, jehož zná několik generací dětí z pořadu Kouzelná 

školka. 

O vítězích soutěže rozhodne odborná porota, ve které zasednou zástupci vyhlašovatelů projektu a výtvarníci. 

Garanci nad soutěží přijal a předsedou odborné poroty bude akademický malíř Kristian Kodet. Porota bude 

hodnotit především nápad, zpracování a uměleckou úroveň. 

Obrázky mohou zasílat jak jednotlivci, tak školy. Budeme rádi, když si každá aktivní škola zrealizuje své vlastní kolo 

výtvarné soutěže se shodným tématem a zašle 10 nejlepších obrázků. Abychom dosáhli široké a pozitivní 

medializace, navrhujeme školám a mateřským školám uspořádat také vlastní výstavu na místní či regionální úrovni. 

„Domníváme se, že se tak nabízí řada možností ke spolupráci škol s místními poskytovateli sociálních služeb pro 

seniory,“ doplnil J. Horecký. 

Bližší informace o soutěži podá Mgr. Magda Dohnalová, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, Vančurova 
2904, 390 01 Tábor, tel. 381 213 332 (provolba 3), e-mail: administrativa@apsscr.cz, www.apsscr.cz a 
www.stastne-stari.cz. 
 

Generálním partnerem je HARTMANN - RICO, a. s., partnerem je BONNO GASTRO SERVIS, s. r. o. 
 

Projekt je součástí Týdne sociálních služeb České republiky 6. – 12. 10. 2014 
www.stastne-stari.cz 
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Pravidla projektu pro rok 2014 
 

1. Soutěž je určena pro děti  z mateřských škol, žáky základních škol a víceletých gymnázií v  ČR ve věku do 
15 let (rozhodující je věk v době uzávěrky sběru soutěžních prací). 
Soutěžit mohou také jednotlivci.  
Kategorie: 

 výtvarné dílo – předškolní děti do 5 let 

 výtvarné dílo – děti od 6 do 10 let 

 výtvarné dílo – děti od 11 do 15 let  

 fotografie – děti do 15 let 
2. Do soutěže lze přijmout: 

 plošná výtvarná díla vytvořená libovolnou technikou (s výjimkou křídy): malby, kresby, grafiky, koláže 
apod. formátu maximálně A3; 

 fotografie ve formátu jpg, jpeg min. 800 x 600 bodů zaslané výhradně elektronicky na e-mail 
administrativa@apsscr.cz. 

3. Každá škola či organizace může zaslat do soutěže maximálně 10 výtvarných prací a/nebo  5 fotografií; 
jednotlivec může zaslat maximálně 2 výtvarné práce a/nebo  1 fotografii. 

4. Každý soutěžní příspěvek je nutno označit těmito údaji (popisek najdete na webových stránkách projektu): 

 název práce, použitá výtvarná technika 

 jméno a věk autora* 

 název školy, zařízení či organizace (neplatí pro jednotlivce)* 

 adresa (město, obec)* 

 e-mail, telefon* 
pozn. údaje označené * jsou povinné; bez nich nebude výtvarná práce ani fotografie do soutěže zařazena. 

5. Součástí zaslaných soutěžních prací musí být průvodní dopis, který bude obsahovat: přesný název a adresu 
školy či zařízení nebo jméno a adresu autora, jméno kontaktní osoby, e-mail, číslo telefonu, seznam 
soutěžních prací – názvy prací a jména jejich autorů. 

6. Uzávěrka sběru soutěžních prací je 30. 6. 2014.  V případě zaslání poštou rozhoduje datum podací pošty. 
7. Místem pro doručení soutěžních prací je Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR), 

Vančurova 2904, 390 01 Tábor. Obálka musí být čitelně označena názvem projektu „Šťastné stáří očima 
dětí“.  

8. Věcné ceny obdrží autoři prací, které se umístí na prvních 5 místech ve výtvarných kategoriích, na prvních 3 
místech ve fotografické kategorii a autor vítězné práce, která vzejde z veřejného hlasování na webových 
stránkách. Na ceny není právní nárok.  

9. Výsledky soutěže budou vyhlášeny 7. října 2014 v rámci Týdne sociálních služeb v ČR a zveřejněny na 
webových stránkách projektu. 

10. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo v odůvodněných případech změnit pravidla soutěže či průběh. 
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Harmonogram soutěže 
 

MĚSÍC AKTIVITY 

březen 2014  vyhlášení 5. ročníku výtvarné soutěže  

březen - červen 2014  příjem soutěžních prací do 30. června 2014 

30. červen 2014  uzávěrka příjmu soutěžních prací  

srpen - září 2014  jednání pracovní skupiny soutěže  

 zasedání poroty soutěže a výběr nejlepších prací 

1. - 30. září 2014  veřejné hlasování na webových stánkách www.stastne-stari.cz   

7. říjen 2014  slavnostní vyhlášení výsledků 5. ročníku výtvarné soutěže  

březen - říjen  2014  medializace projektu 
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