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Obrázky se vzkazem aneb děti kreslí seniorům 

 
Městská část Praha 13 

 

Hlavní přínos: 

 

• posílení mezigenerační solidarity 

• budování pozitivních vazeb v komunitě 

• posílení pocitu vzájemnosti v době pandemie 

 

MČ Praha 131 má od roku 2018 vlastní Koncepci rodinné politiky. V roce 2020 zvítězila 

v soutěži Obec přátelská rodině a seniorům, a to v 1. oblasti Obec přátelská rodině v kategorii 

měst nad padesát tisíc obyvatel. Díky prvnímu místu získala neinvestiční dotaci ve výši 

940 280,- Kč na prorodinné aktivity. Do realizace plánovaných akcí však zasáhla vládní 

opatření v důsledku koronavirové pandemie, takže řada připravovaných akcí musela být 

zrušena.   

MČ Praha 13 se proto rozhodla požádat o změnu projektu a se souhlasem Ministerstva práce 

a sociálních věcí uskutečnila akci zaměřenou na posílení mezigenerační solidarity s názvem 

Obrázky se vzkazem aneb děti kreslí seniorům.  

V poptávkovém řízení byl vybrán dodavatel výtvarných potřeb pro děti – žáky prvního stupně 

všech deseti základních škol, které se ve správním obvodu MČ Praha 13 nacházejí, a pro všech 

3 562 těchto žáků byly zakoupeny temperové barvy, skicáky a štětce. Sady výtvarných potřeb 

se následně kompletovaly a rozdělovaly do tašek v obřadní síni ve spolupráci s Místní agendou 

21. Do pomoci se zapojili za přísných hygienických opatření i někteří vedoucí klubů pro 

seniory. 

Nad celou akcí převzal záštitu pan starosta, který se zúčastnil distribuce tašek do škol. Odbor 

školství ÚMČ Praha 13 a ředitelé základních škol zajistili potřebnou součinnost tak, aby se ke 

každému dítěti dostala taška se sadou výtvarných potřeb a letáčkem s návodem, jak postupovat. 

Děti byly prostřednictvím letáčku vyzvány, aby pomocí výtvarných potřeb, které obdržely, 

nebo i pomocí těch, které mají doma a rády je používají, namalovaly obrázky na vybrané téma: 

1. na volné téma volnou technikou, 2. na téma „moje oblíbená hračka“, 3. na téma „příroda – 

co mám v přírodě nejraději, popřípadě co v přírodě nejraději dělám“.  

K obrázkům pak děti dostaly za úkol připsat vzkaz pro babičku nebo dědečka ve své rodině či 

okolí a ten mu předat nebo poslat. Dále dostaly za úkol namalovat obrázek také pro někoho, 
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koho neznají a udělaly by mu tím radost. Děti pak každý nakreslený obrázek podepsaly svým 

křestním jménem, připojily třídu a školu, kterou navštěvují, a obrázek vhodily do sběrného 

boxu ve své škole. Následně proběhl sběr obrázků, ze kterých byly ty nejzdařilejší naskenovány 

k použití pro uspořádání výstavy v atriu radnice.  

Každý z obrázků doputuje ke svému příjemci v Domově pro seniory Zity Kabátové, Středisku 

sociálních služeb Prahy 13, ve Farní charitě Stodůlky a v klubech pro seniory. Díky podpisům 

dětí s uvedením třídy a školy, kterou navštěvují, mají senioři možnost se k obrázku a vzkazu 

zpětně vyjádřit. Celá aktivita si klade za cíl přispět ke sbližování generací nejen v rodinách, ale 

i napříč regionem Prahy 13, a to zvláště v době, kdy je vzájemné setkávání omezené kvůli 

pandemii.  

 

 

Zdroj: https://www.praha13.cz/ 
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