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Senioři v krajíchSenioři v krajích 2020
říjen

přinášíme vám další číslo občasníku projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Implementace politiky stárnutí na 
krajskou úroveň. Tentokrát bychom se s vámi rádi podělili o radost z úspěšné celostátní kampaně Děti malují seniorům k svátku, 
kterou náš projekt inicioval do všech krajů k 1. říjnu 2020, tedy Mezinárodnímu dni seniorů.

V letošním roce je v souvislosti s šířením pandemie onemocnění covid-19 vytvářen obrovský psychický tlak na celou 
společnost, obzvláště pak na seniory. Lidé, označovaní jako riziková skupina, potřebují v této nelehké době nejen naši pomoc, 
ohleduplnost, ale také psychické rozptýlení a znovunalézání pozitivního obrazu života. Koronavirová pandemie odhalila, jak 
je potřebná vzájemná ohleduplnost mezi námi a zároveň důležitá mezigenerační spolupráce. Právě proto jsme spatřili v této 
nelehké době vhodnou příležitost, jak se pokusit seniorům určitým gestem udělat radost a vyjádřit díky. A jak nejlépe projevit 
mezigenerační soudržnost a podporu seniorům než s pomocí dětí!

Jiskřička kampaně vznikla již na jaře při první vlně pandemie v Jihočeském kraji, kde děti z mateřských škol začaly malovat 
seniorům přáníčka k Velikonocům. Objevil se velký zájem o zapojení se nejen ze strany mateřských, základních škol a dětských 
skupin, ale i ze strany zařízeních pro seniory, kterým byly dětské výtvory adresovány v souvislosti se zákazem návštěv rodin-
ných příslušníků a blízkých. Sociální pracovníci tak mohli přáníčky bezpečně předat svým klientům i v době nouzového stavu 
a omezení volného pohybu osob kousek lásky a radosti. Díky této jiskřičce jsme mohli zažehnout plamen a rozhodli jsme se 
rozšířit kampaň na celonárodní úroveň.

S pomocí koordinátorů v krajích byly osloveny mateřské a základní školy i další dětská zařízení, včetně dětských odděle-
ní obecních a městských knihoven. Velmi nám pomohly i obecní a městské úřady a jejich odbory školství a sociálních věcí. 
Hlavním cílem této kampaně bylo propojit obě generace – děti a seniory. Ozvaly se nám desítky zařízení ze všech krajů re-
publiky a celé léto od června až do září děti malovaly a tvořily překrásné výtvory. Druhotným cílem, ne však méně důležitým, 
bylo zprostředkovat v dané komunitě propojení předškolních a školních zařízení se službami péče o seniory, a také navázání 
spolupráce mezi nimi i do budoucna. Koordinátoři pomohli zkontaktovat tvůrce přáníček s místními sociálními službami pro 
seniory. Předání se nakonec konala opět v komorní atmosféře zvedající se druhé vlny pandemie, o to víc však udělala přáníčka 
babičkám a dědečkům radost a snad alespoň na chvíli odehnala podzimní chmury. 

A jak se nám to podařilo? Můžete se s námi podívat do všech krajů na následujících stránkách!
Realizační tým projektu

ZDE  
NAJDETE  
AKTUÁLNÍ  
INFORMACE 
SPRAVOVANÉ 
MINISTERSTVEM 
PRÁCE  
A SOCÁLNÍCH 
VĚCÍ ČR https://www.facebook.com/seniorivkrajich/

Aktuality projektu najdete na facebookuwww.mpsv.cz

Téma: Děti malují seniorům k svátku

Jestliže nalezl projekt 
Implementace politiky 
stárnutí na krajích  
vaši přízeň, prosíme, 
spojte se s námi skrze 
facebook projektu ZDE.
Děkujeme! Aktuality 
a novinky vám již  
neuniknou 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

https://www.facebook.com/seniorivkrajich/
https://www.facebook.com/seniorivkrajich/
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říjen říjen

Hlavní město Praha 
V hlavním městě byla kampaň vel-

mi pozitivně přijata jak ze strany vedení 
mateřských škol, tak i dětí. O tom svědčí 
nejenom kreativita, ale i výtvarná kvali-
ta děl. V Praze se zapojilo více než 30 
ma teřských škol. Část z nich předala 
své díla přímo koordinátorovi projektu 
Krajské politiky stárnutí na krajích, část 
mateřských škol využila letní možnost 
návštěvy domova seniorů v okolí půso-
bení a přání odevzdali přímo seniorům. 

Přímo z rukou koordinátora byla 
„přání“ předána do 15 pobytových za-
řízení cestou sociálních pracovníků 
v da ném zařízení. Bohužel hygienická 
opatření nedovolila osobní kontakty se 
seniory. Celkově v Praze udělaly děti 
více než 2500 přáníček. K distribuci 
byla využitá i spolupráce s neziskovou 
organizací Mezi námi, o.p.s., a také Úřa-
du práce Prahy 7 a 8.

Jihočeský kraj
V Jihočeském kraji byla aktivita 

vyzkoušena pilotně již na Velikonoce 
u dvou mateřských škol. Ty prostřed-
nictvím krajské koordinátorky předaly 
přáníčka Městské charitě České Budějo-
vice, která je rozdávala seniorům v rám-
ci terénní činnosti. Poté jsme dostali 
zpětnou reakci i od dalších školek, kte-
ré se chtěly zapojit. Nyní bylo zapojeno 
37 mateřských a základních škol a dět-
ských skupin. Domovy pro seniory, pe-
čovatelské služby, kontaktní centra pro 
seniory, senior kluby a senior pointy od 
dětí dostaly kolem 3500 přáníček. Ně-
která města, jako například Prachatice, 
tento záměr pozvedlo ještě výše a uděla-

lo neobvyklá přání – jako omalovánku, 
s pastelkou, věnováním a životní moud-
rostí. U jiných škol a školek psaly děti 
pozdravy a osobní vzkazy přímo pro 
seniory na přáníčka.

Inspirativním příkladem je Mateř-
ská škola Strakonice. Téma mezigene-
rační spolupráce je nadchlo a celý týden 
provázelo. Děti vytvářely kromě těchto 
přáníček i dárky pro jejich prarodiče, 
povídaly si o rodinném rodokmenu, 
učily se básně o dědečkovi a babič-
ce, kreslily si portréty dědy a babičky. 
Touto aktivitou pedagogové vedli děti 
k úctě ke stáří. Pozitivních ohlasů bylo 
opravdu mnoho. Někteří senioři dokon-
ce vyslovili přání, že by si rádi s dětmi 
dopisovali, aby měli kontakt s mladší 
generací. Tento projekt je důkazem toho, 
že mezigenerační soudružnost je velmi 
důležitá v životě, nejen za těchto velmi 
náročných časů.

Jihomoravský kraj 
K předávání dětských přání pro se-

niory došlo v Jihomoravském kraji pří-
mo v den svátku Mezinárodního dne 
seniorů 1. října. Na podporu seniorů 
dě ti namalovaly 750 přáníček. Vzhle-
dem k současným ochranným opatře-
ním nemohly děti svá přání seniorům 
roznášet samy, proto došlo k propojení 
těchto přání formou předání krajskou 
koordinátorkou projektu přímo ředite-
lům pobytových zařízení. Některá přání 
putovala do terénních sociálních služeb 
a některá seniorům do klubů seniorů, 
jako tomu bylo například ve Střelicích 
u Brna. K zapojeným subjektům výro-
by přání se řadí například i děti z Pas-
telky z Babic nad Svitavou, Pidilidi, 
Žabka z Brna-Židenic, Beruška, Indi-
án z Troubska, Mokrůvky či Pupálek, 
ale také žáci ZŠ při Nemocnici TGM 
Hodonín, Pastelka z. ú. z Brna-Líšně, 
Nejkrásnější svět nebo děti z Dětského 
domova Dagmar v Brně-Žabovřeskách 
a mnozí další. 

Ke slavnostnímu ukončení kampa-
ně byl v Jihomoravském kraji uspořá-
dán kulatý stůl s mezigenerační téma-
tikou, kterého se i přes různá omezení 
zúčastnilo více než 25 zástupců zapo-
jených subjektů. Účastníkům byla také 
v programu nabídnuta možnost využít 
mezigenerační program pro prarodiče 
s vnoučaty Institutu celoživotního vzdě-
lávání Mendelovy univerzity v Brně 
a taktéž jim byla zprostředkována kon-
krétní zkušenost z úzké spolupráce mezi 
dětskou skupinou a klubem seniorů na 
obci. Závěrem lze říci, že kampaň při-
spěla k pokračování jarní vlny mezige-
nerační solidarity a svým významem 
ukázala, že těchto a podobných aktivit 
není nikdy dost. V prostředí naší společ-
nosti jsou třeba, dnes více než kdy jindy.

Karlovarský kraj 
V Karlovarském kraji se sešlo zhru-

ba 300 přání z deseti mateřských a zá-
kladních škol. V den Mezinárodního 
svátku seniorů 1. října předávaly přání 
seniorům děti z DS Skalka v Chebu 
a děti ze Základní a Mateřské školy 
Wlaštovka v Chebu. Vzhledem k záka-
zu návštěv jim pod okny zazpívaly pís-
ničky, které si někteří senioři vyslechli 
i z otevřených průchodů do nové jídelny 
jejich pobytového zařízení. Na závěr děti 
seniorům prostřednictvím pečovatelek 
poslaly obrázky. I v tomto kraji počítají 
s další distribucí přání, i když je předání 
v této době velmi obtížné. Rádi bychom 
zprostředkovali i předávání přáníček 
před Vánoci, možná i příští rok. Senioři 

jsou v dnešní, zejména této těžké době, 
rádi za každou pozornost a radost.

Kraj Vysočina 
Přání od dětí pro seniory v kraji Vy-

sočina směřovala nejen do domovů pro 
seniory, ale i k těm lidem, co zůstáva-
jí doma ve vlastním prostředí, kterým 
přání doručila pečovatelská služba nebo 
zaměstnanci obce. Například v Bítovči-
cích se role pošťáka chopily samy děti 
se svými učitelkami. Při procházce roz-
nesly svá vyrobená přáníčka, ke kterým 
obec přidala i malý balíček pro každého 
seniora.

Díky iniciativě projektu Politiky 
stárnutí na krajích si některá zařízení 
našla také své partnery. Přáníček se vy-
robilo kolem 5 000 kusů ve 47 mateř-
ských a základních a připojila se i ZŠ 
speciální a Praktická škola Jihlava. Do-
razily i krásné výtvory od Sítě mateř-
ských center a z Family Pointů. Jedno 
přání bylo hezčí než druhé. Starší děti 
doplnily přání psaným textem a některé 
přímo dopisem, někdy až dojemným. 

Z mnoha odpovědí na výzvu zapo-
jení se do kampaně, také vyplynulo, že 
školy spolupráci se seniorskými organi-
zacemi pěstují již dlouhou dobu, že to 
není záležitost pouze letošního roku. 
„Dobrý den, v Okříškách je Dům s pe-
čovatelskou službou a Domov bez zám-
ku, naše spolupráce se už stala tradicí. 
Děti ze školky chodí do těchto zařízení 
na společná tvoření nebo předvádět 
svoje hudební vystoupení. Domluvíme 
se tedy na předání výrobků našich dětí 
přímo, fotografie z tvoření přáníček 
Vám zašleme,“ psala Mgr. Lenka Račá-
ková, ředitelka MŠ v Okříškách. Stejně 
reagovala i další mateřská škola: „Dobrý 
den, naše paní ředitelka mi poslala váš 
e-mail. Pracuji jako učitelka a zároveň 
projektový manažer v mateřské škole 
v Třebíči na Benešově ulici. Rozhodně 
se zapojíme, vlastně-již zapojeni jsme. 
Již několik let máme projekt „Mosty 
mezi generacemi“, v jehož rámci spolu-
pracujeme s Oblastní charitou Třebíč 
a seniory v místních pečovatelských do-
mech.  Připojili jsme se také k projek-
tu „Mezi námi“ (www.mezi-nami.cz). 
Pra videlně se seniory navštěvujeme, 
společně tvoříme, hrajeme si, zpíváme, 
čteme si. Jarní aktivity nám bohužel 
přerušil nouzový stav, proto jsme ales-

poň seniorům posílali dopisy s obrázky 
od dětí. Určitě přáníčka s dětmi bude-
me vyrábět, pokud se můžeme zapojit ve 
větším, budeme rádi. S pozdravem Zu-
zana Jará“.

Královéhradecký kraj 
Kampaň Děti malují seniorům 

k svát ku měla v Královéhradeckém kra-
ji velmi pozitivní ohlasy. Zapojily se do 
ní děti ze všech pěti okresů, konkrét-
ně z Rychnova nad Kněžnou, Hradce 
Králové, Nového Bydžova, Vrchlabí, 
Meziměstí, Dvora Králové nad Labem, 
Jaroměře, Mokré u Českého Meziříčí, 
Trutnova, Nového Města nad Metu-
jí a Dobrušky. Společnými silami děti 
z desítek školek a škol po celém kraji 
udělaly radost přibližně 3000 seniorům 
u příležitosti jejich svátku 1. října.

V samotném Hradci Králové děti 
z devíti mateřských školek a dětských 
klubů při knihovně města vytvořily té-
měř 500 přáníček, která putovala do 
Domova se zvláštním režimem Senecu-
ra, Domova pro seniory U Biřičky a do 
Centra sociální pomoci a služeb v Hrad-
ci Králové. V ostatních městech se za-
pojily další desítky nejen mateřských 
školek a základních škol, ale i místní 
knihovny a v neposlední řadě i spolek 
Senioři z Opočenska, čímž jsme kam-
paň posunuli až do situace, kdy k svátku 
nemalovali jen děti, ale i samotní senio-
ři. Opravdu z gruntu pak výzvu vzali 
například ve Dvoře Králové nad Labem 
nebo v Novém Města nad Metují, kde 
pomohli s organizací z místního měst-
ského úřadu a svým seniorům v míst-
ních sociálních službách udělali radost 
přibližně tisícem přáníček!

Díky kampani zařízení pro děti na-
vazovaly bezprostřední kontakt s před-
staviteli služeb a zařízení pro seniory ve 
svém nejbližším okolí, tuto zkušenost 
bychom rádi dále zúročili při dalších 
aktivitách pro podporu mezigeneračních 

spolupráce a vztahů. Královéhradecký 
kraj sice bohužel z důvodů vývoje epi-
demiologické situace musel upustit od 
svého záměru na podzim 2020 uspořá-
dat historicky první mezigenerační kon-
ferenci kraje, ale snad si to vynahradí-
me na jaře 2021! Velké poděkování patří 
všem učitelkám, ředitelkám, dětem, so-
ciálním pracovnicím, ale i představite-
lům zapojených městských úřadů, kteří 
s kampaní pomohli!

Liberecký kraj
V Libereckém kraji se zapojily do 

projektu Děti malují seniorům k svátku 
jak mateřské školy, tak i dětské skupiny. 
Každý pojal tento projekt po svém a se-
šlo se spousta přáníček. Některé byly 
namalovány za celou školku či skupinu 
jako jeden velký obraz a jiné zase jako 
jednotlivé obrázky pro jednotlivé seni-
ory. Obrázky byly rozdávány u příleži-
tosti Dnů seniorů a při krajské soutěži 
Babička roku Libereckého kraje. I přes 
nepříznivou epidemiologickou situaci 
a zákaz návštěv klientů doručila naše 
koordinátorka přáníčka například i ve-
dení Domu seniorů Liberec – Františ-
kov, jak to vypadalo na místě, se můžete 
podívat na přiloženém videu: https://
www.youtube.com/watch?v=fqINv-
FwV7AY&feature=youtu.be.

Projekt se setkal s velmi kladnou 
odezvou ze strany mateřských škol, dět-
ských skupin i seniorů. Po navázání této 
spolupráce se v Libereckém kraji roz-
hodli, že budou v projektu dále pokra-
čovat a obrázky budou rozdávány v této 
nelehké době seniorům jen tak pro ra-
dost i k dalším příležitostem, jako budou 
nadcházející vánoční svátky, v příštím 
roce MDŽ a třeba i k životním jubileum 
seniorů. 

Samozřejmě velkým omezujícím 
faktorem projektu je současná epide-
miologická situace, kdy byla a je řada 
nejen seniorských akcí zrušena. 

Střípky  
   z krajů

http://www.mezi-nami.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=fqINvFwV7AY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fqINvFwV7AY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fqINvFwV7AY&feature=youtu.be
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Moravskoslezský kraj
V Moravskoslezském kraji se do 

aktivity Děti malují seniorům k svátku 
zapojilo celkem 24 dětských skupin, 
škol a mateřských školek napříč celým 
krajem. Dětské skupiny byly v malová-
ní přáníček seniorům velice aktivní. Při 
propojování s generací prarodičů se za-
měřily na vyhledávání těch služeb, kde 
senioři nejvíce strádali v době nouzo-
vého stavu. Jednalo se hlavně o domo-
vy pro seniory, například Domov pro 
seniory Iris, p. o., který byl postižen 
pandemií jako první, ale také třeba Ge-
riatrické oddělení Slezské nemocnice 
v Opavě a Gerontopsychiatrie Psychi-
atrické nemocnice v Opavě. Děti nama-
lovaly a vyrobily přes 1300 přání, která 
byla předána 21 organizacím pečujícím 
o seniory. 

Slavnostního předávání přáníček se 
díky náhlým omezením mohli zúčastnit 
pouze zástupci ostravských domovů pro 
seniory a zástupci některých dětských 
skupin. Přestože se mohlo sejít pouze 
deset lidí, bylo to velice srdečné setká-
ní, kde se domluvili někteří účastníci na 
další spolupráci – malování vánočních 
přání. 

V Dětské skupině ve Slezské nemoc-
nici v Opavě budou v malování obráz-
ků   pokračovat a geriatrické oddělení 
s nimi vyzdobí pokoje seniorů. Senioři 
z Charitního domova v Opavě vyrobili 
a poslali dětem z Montessori přáníč-

ka a také věnec z přírodních materiálů 
jako poděkování. Senioři z Domova se-
niorů SeneCura vyrobili dětem dokonce 
loutky. Z této aktivity měly velkou ra-
dost děti, které malovaly pro „dědouš-
ky a babičky“, ale také sociální služby 
a nemocnice, které tuto aktivitu velice 
ocenily a volají po jejím dalším pokra-
čování.

Olomoucký kraj
V Olomouckém kraji se kampaň 

těšila také velkému úspěchu. V Hrani-
cích se podařilo dohodnout s paní ře-
ditelkou mateřské školy a 22. září děti 
navštívily zařízení a udělaly krátké 
představení, které bylo pro ležící pacien-
ty vysíláno na jejich soukromém kanále.  

Celé představení bylo bezkontakt-
ní, děti byly venku a zpívaly i tančily. 
Následně seniorům obrázky s přáníčky 
rozdala paní ředitelka.

Pardubický kraj
Také v Pardubickém kraji měla 

kam  paň Děti malují seniorům k svátku 
úspěch. I přes komplikace, kdy současná 
opatření vlády nedovolila akci provést 
ve formě roznosu přáníček pro senio-
ry s dobrovolníky charity, se přáníčka 
dostala seniorům přes koordinátorku 
projektu pro tento kraj. A těšit se z nich 

Obrazem: 
Děti malovaly seniorům



Ministerstvo práce a sociálních věcí • Na Poříčním právu 1/376 • 128 01 Praha 2 Ministerstvo práce a sociálních věcí • Na Poříčním právu 1/376 • 128 01 Praha 2

2020 2020
říjen říjen

mohli senioři z Domova pro seniory 
v Chrudimi. 

 Milé je, že další přáníčka doposud 
stále chodí koordinátorce poštou, a tak 
má kampaň ještě dozvuky a přáníčka 
individuálně rozváží dál.

V Pardubickém kraji se zapojily 
školky, dětské skupiny, jesle, speciální 
základní škola a děti z příměstského tá-
bora.

Plzeňský kraj
Výzva projektu Politiky stárnutí na 

krajskou úroveň byla v Plzeňském kraji 
přijata s velkým nadšením všech zapo-
jených aktérů. Každé zveřejnění fotky 
s výtvory dětí na sociálních sítích přines-
lo odezvu a pomohlo zapojit další škol-
ky, anebo dokonce i jednotlivce. Kouzlo 
této aktivity spočívá v její jednoduchos-
ti. Udělat přáníčko zvládne snad každý. 
Tímto způsobem vznikne osobní dárek 
pro jednoho člověka. Ale když se zapojí 
celá jedna třída, tedy zhruba 30 dětí, do-
káže například obdarovat skoro veškeré 
klienty z Domova sv. Aloise v Plzni.

Toto úžasné a dojemné snažení ka-
zi la jen jediná věc, a to že přáníčka 
nemohla být kvůli zhoršené epidemio-
logické situaci předána dětmi osobně. 
Ale o to větší smysl měla naše kampaň 
v dnešní době, protože umožnila ales-
poň zprostředkované setkání generací.

Valná většina zapojených projevila 
velký zájem o hlubší spolupráci a pra-
videlné mezigenerační setkávání, což 
se snad v budoucnu podaří uskuteč-
nit. Nouzový stav však s sebou přináší 
i dobré nápady. S jedním přišla napří-
klad paní ředitelka 6. mateřské školy 
Plzeň, Mgr. Martina Baníková, kterou 
napadlo oživit atmosféru v domovech 
pro seniory krátkými animovanými 
klipy, které děti doprovází roztomilým 
zpěvem nebo komentářem. Při sledová-
ní videa si babičky a dědečkové mohou 
procvičit paměť tím, že se snaží poznat 
místa na obrázcích, a přitom si mohou 
s dětmi zazpívat. Velmi dobrou spolu-
práci se nám také podařilo navázat se 
spolkem Vochomůrky, z. s. z Vochova, 
se kterou jsme domluvili i na dalších 
akcích, například na pořádání kulatých 
stolů nejen pro seniory a na distribuci 
Seniorské obálky v obci.

Středočeský kraj
Ve Středočeském kraji byl zájem 

o iniciativu Děti malují seniorům k svát-
ku opravdu obrovský. Zapojilo se do ní 
přes 400 mateřských škol, dětských sku-
pin a školních družin. 

Děti se toho chopily s plnou pará-
dou a poslaly spoustu krásných výtvorů. 
Celkem se sešlo více než 17 000 obráz-
ků, přáníček a dalších milých pozor-

Jedním předáním  
to nekončí!

Byla to paráda, co myslíte? Ve všech krajích spousta úsměvů! „Kampaň měla 
obrovský úspěch a všechny oslovené instituce ji přijaly s nadšením a nesmírnou 
zodpovědností. Děti i učitelky a učitelé malovali jako o život. Senioři jsou nadšení, 
že na ně někdo myslí, a ta radost v jejich tvářích jsou velkou, a místy velmi dojem-
nou, odměnou za práci, čas a úsilí nad výrobou někdy opravdu uměleckých a krea-
tivních přáníček. Všem moc děkujeme,“ hodnotí akci Michaela Vodrážková, odbor-
ná gestorka projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň MPSV ČR. 

Dílčím cílem našeho snažení však bylo také to, abychom na téma mezigenerač-
ních vztahů, setkávání, spolupráce a soudržnosti upozornili veřejnost. Věříme, že 
se nám to podařilo, a to především díky zapojeným organizacím do kampaně, které 
nejen že tvořily s dětmi přáníčka a předávaly je babičkám a dědečkům, ale také 
o tom řekly svému okolí.

Město Prachatice například uspořádalo k příležitosti Mezinárodního dne se-
niorů oslavu nejen s předáváním přáníček kampaně Děti malují seniorům k svát-
ku. Byla zde i Prachatická kabelové televize a vznikla krásná reportáž: Prachatic-
ký mezigenerační sedmiboj ve Štěpánčině parku. YouTube Dostupné na: https://
www.youtube.com/watch?reload=9&v=bAZNEWnMNI0&list=PLpFJBZ-
s1g_fXX2ozo7Mj_aVdDXtZZMjZF&index=12 Podařilo se nám prorazit i do 
zpravodajství Moravskoslezské regionální televize Polar: https://polar.cz/porady/
leta-bezi/leta-bezi-22-09-2020-17-23 a mnoha dalších regionálních deníků. Díky 
sdílení na sociálních sítích a zprávám v obecních zpravodajích či na webech jsme 
touto akcí oslovili i ty, kteří v tom osobně nebyli zaangažováni, ale třeba příště už 
budou! 

Nakonec se sešlo po celé republice desetitisíce přání a obrázků, z nichž každé 
udělalo radost nějaké babičce nebo dědečkovi. Do akce se zapojily stovky dětských 
kolektivů. Podařilo se zkontaktovat ředitelky a učitelky ze školek s městskými pečo-
vatelskými službami či místními domovy pro seniory.  A tyto vazby mají potenciál 
i do budoucna! Mnozí chtějí obdarovat přáními seniory o Vánocích, na Nový rok či 
v příštím roce, kdy snad koronavirová epidemie nebude už bránit ani osobnímu pře-
dávání. Tyto navázané vztahy mohou vést do budoucna k dalším společným aktivi-
tám – vánočním besídkám, sportovním dnům, nebo třeba i k pravidelným aktivitám 
společné tvoření, čtení povídání a podobně. Fantazii se meze nekladou!

Střípky z krajů

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=bAZNEWnMNI0&list=PLpFJBZs1g_fXX2ozo7Mj_aVdDXtZZMjZF&index=12
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=bAZNEWnMNI0&list=PLpFJBZs1g_fXX2ozo7Mj_aVdDXtZZMjZF&index=12
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=bAZNEWnMNI0&list=PLpFJBZs1g_fXX2ozo7Mj_aVdDXtZZMjZF&index=12
https://polar.cz/porady/leta-bezi/leta-bezi-22-09-2020-17-23
https://polar.cz/porady/leta-bezi/leta-bezi-22-09-2020-17-23
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jiné natočily krátké spoty s pozdravy. 
Na jeden z nich se můžete podívat díky 
sdílení na sociálních sítích města Lito-
měřice: https://m.facebook.com/watch
/?v=377330010093051&_rdr. A přes 
nemožnost osobního setkání celá akce 
vyvolala opravdu velký pocit sounáleži-
tosti a úsměv na tvářích většiny zúčast-
něných.

Zlínský kraj
Ve Zlínském kraji se do kampaně 

Děti malují seniorům k svátku postupně 
zapojily více než tři desítky předškol-
ních zařízení – mateřských škol, dět-
ských skupin, rodinných a mateřských 
center a také jeden Dům dětí a mládeže. 
Společně pak vytvořily více než tisíc 
přání, která byla postupně předána seni-
orům napříč krajem – ať už v zařízeních 
pro seniory, klubech či v jejich domácím 
prostředí. Akce byla velmi pozitivně 
přijata a zapojené školky se již nyní těší 
na další spolupráci – například v rámci 
výroby vánočních přání pro seniory.

Výroba přáníček a jejich distribuce 
měla i zde další rozměr. Jako poděková-
ní vytvořil jeden senior z Domova pro 
seniory Jasenka Vsetín dětem sovičku 
Áju, kterou dětem předal při pondělním 
zpívání pod okny. Děti z MŠ Na Kopeč-
ku seniorům v pondělí 5. října zatančily 
a zazpívaly pod okny domova, aby jim 
udělaly radost a viděly se alespoň na 
dálku, když jim přáníčka nemohly pře-
dat osobně. Na závěr pustily bublinky 
z bublifuků. 

n

ností pro seniory i s drobnými dárky. 
První přání byla předávána seniorům na 
Dni seniorů v Hořovicích, další uděla-
la radost babičkám a dědečkům žijících 
v domovech pro seniory a v domovech 
s pečovatelskou službou v kraji. Mezi 
domovy byl zájem o dětská přání veli-
ký, senioři byli potěšeni. Na oplátku pak 
například seniorky z Domova pro senio-
ry v Lužné u Rakovníka vyráběly malé 
dárečky dětem pro radost.  Do předává-
ní se zapojila i organizace Mezi námi, 
o.p.s., která také předávala dětská přání 
ve svých spřátelených domovech pro se-
niory ve Středočeském kraji. 

Ústecký kraj
V Ústeckém kraji se do celorepub-

likové iniciativy Děti malují seniorům 
k svátku projektu MPSV Implementace 
politiky stárnutí na krajskou úroveň za-
pojilo kolem 50  mateřských, základních 
škol, dětských skupin, či sociálních slu-
žeb pro matky a děti. 

Děti a žáci namalovali více než 2000 
obrázků a přání. Z důvodu nepříznivé 
epidemiologické situace, s cílem chránit 
zejména seniory, k osobnímu předání 
mezi dětmi a seniory bohužel nedošlo. 
Nicméně školy si své cesty k předá-
ní výtvarných dílek našly. Některé za-
zpívaly pod okny domovů pro seniory, 

Příjmení, jméno Pozice Kancelář Mobil E-mail

Bc. Michaela  
Vodrážková

Odborná gestorka 
projektu

Na Maninách 876/7, 
170 00 Praha 7 778 455 756 michaela.vodraz-

kova@mpsv.cz

Mgr. Jana Váchová Národní koordinátorka 
projektu 

Na Maninách 876/7, 
170 00 Praha 7 778 455 758 jana.vachova@

mpsv.cz

Mgr. Andrej Dan 
Bárdoš

Krajský koordinátor 
Praha

Na Maninách 876/7, 
170 00 Praha 7 778 716 523 andrej.bardos@

mpsv.cz

Bc. Alena Bártíková, 
DiS.

Krajská koordinátorka 
Jihočeský kraj

Žižkova 309/12, 370 
01 České Budějovice 770 147 923 alena.bartikova@

mpsv.cz

Bc. Miloslav Čermák Krajský koordinátor  
Karlovarský kraj

Závodní 152, 360 06 
Karlovy Vary 731 670 007 miloslav.cermak@

mpsv.cz

Bc. Martina  
Doupovcová

Krajská koordinátorka 
Středočeský kraj

5.20A, Na Maninách 
876/7, 170 00 Praha 7 778 455 760 martina.doupovco-

va@mpsv.cz

Mgr. Jana Fröhlichová Krajská koordinátorka 
Královéhradecký kraj

Gočárova třída 
1620/30, 500 02 
Hradec Králové

728 483 919 jana.frohlichova@
mpsv.cz

Mgr. Jana Váchová Kontaktní osoba 
pro Zlínský kraj

4.21B, Na Maninách 
876/7, 170 00 Praha 7 723 280 630 jana.vachova@

mpsv.cz

Mgr. Irena Kadlčíková Krajská koordinátorka 
Plzeňský kraj

Kollárova 942/4,  
301 00 Plzeň 776 292 573 irena.kadlcikova@

mpsv.cz

Ing. Pavla Kasášová Krajská koordinátorka 
Moravskoslezský kraj

U Tiskárny 578/1, 
702 00 Ostrava 778 455 759 pavla.kasasova@

mpsv.cz

RNDr. Marie  
Kružíková

Krajská koordinátorka  
Kraj Vysočina

Žižkova 1872/89,  
586 01 Jihlava 770 116 500 marie.kruzikova@

mpsv.cz

Mgr. Michaela  
Müllerová

Krajská koordinátorka 
Pardubický kraj

Masarykovo 
nám. 1484,  
530 02 Pardubice

778 716 719 michaela.mullero-
va1@mpsv.cz

Mgr. Pavla  
Řechtáčková

Krajská koordinátorka 
Liberecký kraj

Felberova 604,  
460 01 Liberec - 
Kristiánov

777 137 839 pavla.rechtacko-
va@mpsv.cz

Ing. Lenka Tomanová Krajská koordinátorka 
Ústecký kraj

Bělehradská 1338/15, 
400 01 Ústí n. Labem 734 616 901 lenka.tomanova@

mpsv.cz

Ing. Václav Zatloukal Krajský koordinátor  
Olomoucký kraj

AB centrum,  
tř. Kosmonau-
tů 989/8,  
779 00 Olomouc

778 716 720 vaclav.zatloukal@
mpsv.cz

Dana Žižkovská Krajská koordinátorka 
Jihomoravský kraj

Terezy Novákové 
1947/62a,  
621 00 Brno

770 116 565 dana.zizkovska@
mpsv.cz

Kontaktní místa v regionech

https://m.facebook.com/watch/?v=377330010093051&_rdr
https://m.facebook.com/watch/?v=377330010093051&_rdr
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DĚTI MALUJÍ SENIORŮM 
TENTOKRÁT K VÁNOCŮM

…  A VYKOUZLETE ÚSMĚV NA TVÁŘ I  DŘ ÍVE NAROZENÝM, KTEŘ Í  Ž IJÍ  VE VAŠEM OKOLÍ.

V SOUČASNÉ DOBĚ  JE VÍCE POTŘEBNÁ VZÁJEMNÁ SOUNÁLEŽ ITOST A SOUDRŽNOST MEZI

LIDMI I  GENERACEMI. POJĎME PROTO SPOLEČNĚ  VŠEM BABIČKÁM A DĚDEČKŮM UDĚLAT

RADOST A UKÁZAT, ŽE NA NĚ  STÁLE MYSLÍME. VYTVOŘME JIM SPOLEČNĚ  PŘÁNÍČKA K

VÁNOCŮM A SPOJME GENERACE!

JAK NA TO? 
1. VYTVOŘTE S DĚTMI PŘÁNÍČKA K VÁNOCŮM PRO SENIORY

2. KONTAKTUJTE ORGANIZACI PRO SENIORY A DOMLUVTE SE NA PŘEDÁNÍ

3. ZAŠLETE FOTKY A VIDEA Z TVORBY Č I  PŘEDÁVÁNÍ KRAJSKÉMU KOORDINÁTOROVI

PROJEKTU IMPLEMENTACE POLITIKY STÁRNUTÍ NA KRAJSKOU ÚROVEŇ

POKUD POTŘEBUJETE POMOCI S NAVÁZÁNÍM KONTAKTU S ORGANIZACÍ PRO SENIORY,

NEVÁHEJTE SE OBRÁTIT NA KRAJSKÉHO KOORDINÁTORA PROJEKTU IMPLEMENTACE

POLITIKY STÁRNUTÍ NA KRAJSKOU ÚROVEŇ .  

Z A P O J T E  S E  D O  C E L O R E P U B L I K O V É  I N I C I A T I V Y  P R O J E K T U  I M P L E M E N T A C E

P O L I T I K Y  S T Á R N U T Í  N A  K R A J S K O U  Ú R O V EŇ ,  J E H O Ž  A K T I V I T Y  J S O U

R E A L I Z O V Á N Y  P O D  H L A V I ČK O U  M I N I S T E R S T V A  P R Á C E  A  S O C I Á L N Í C H  V ĚC Í  ČR

https://www.facebook.com/seniorivkrajich

CZ.03.2.63/0.0./0.0./15_017/0006207

Za realizační tým projektu krajských koordinátorů: 
Bc. Michaela Vodrážková, odborná gestorka projektu

e-mail: michaela.vodrazkova@mpsv.cz  •  telefon: +420 778 45 57 56

Vychází dle potřeby
Vydává projekt Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň

mailto:michaela.vodrazkova@mpsv.cz

