TISKOVÁ ZPRÁVA
„Stáří nám může dát víc“ – sociální klip Diakonie ČCE opět ve vysílání ČT!
Praha, 7. 11. 2011: Díky uzavřenému mediálnímu partnerství s naší veřejnoprávní televizí uvádí
Diakonie ČCE opět ve vysílání ČT 1, 2, 24 hraný spot zaměřený proti diskriminaci starších lidí
ve společnosti. Diváci tak mohou snímek na obrazovce České televize shlédnout ode dneška až
do 4. prosince 2011. Na přípravě tohoto sociálního klipu, který je součástí dlouhodobé kampaně
pod titulem OtevrenoSeniorum.cz, se podílela řada nepřehlédnutelných osobností: režisérka
Nicole Volavka, Jan P. Muchow či pan Josef Somr, který propůjčil hlas závěrečnému poselství.
Aktivní a spokojené stárnutí. Realita nebo fikce…
Je náš dnešní postoj ke stáří vskutku nadobro odcizený? Dokážeme ještě starším lidem
naslouchat a vycházet vstříc, jak by si zasloužili? Kampaň OtevrenoSeniorum.cz se snaží
vyvolat diskusi nad nejčastěji tradovanými omyly, stereotypy a předsudky, jež si naše
společnost vůči seniorům podržuje…
Cílem kampaně, jež odstartovala v „předvečer“ Evropského roku seniorů 2012, je důsledná
změna pohledu veřejnosti na seniory. Zdravě kontroverzní ladění kampaně podporují i plakáty
umístěné v tisku a v outdoorové reklamě na telefonních budkách. Kampaň zdůrazňuje, že stáří
a stárnutí má svoji kvalitu a cenu a upozorňuje na fakt, že senioři jsou ve společnosti
přehlíženi a podhodnoceni. Senioři představují zároveň nejpočetnější skupinu klientů, o něž
Diakonie ČCE pečuje ve střediscích po celé republice.

Je stáří tabu?! Zastavme narůstající projevy věkové diskriminace
„Lidé, kterým je 55 roků a více, jako by neexistovali. Jen výjimečně se s nimi setkáte v médiích
jinak než jako s kuriózními objekty bulvární senzace - oběťmi nehody, podvodu či zapomnění“,
popisuje Ivan Peterka z agentury ProBono důvody které vedly ke vzniku kampaně i tv spotu.
Zdravě kontroverzní výroky krokové kampaně upozorňují na skutečnost podpořenou řadou
současných sociologických (mediálních) studií, jež je na veřejnosti dosud málo reflektována.
Kampaň je součástí přípravného programu Age Platform Europe pro Evropský rok seniorů 2012.
Odborným garantem kampaně je Mgr. Lucie Vidovičová, PhD. (www.ageismus.cz).
Proč právě senioři? Stáří nám může dát víc, než si myslíme
Zaměření kampaně se nese v duchu jejího titulu. Chceme otevřít seniorům… Mysl lidí, přístup
institucí i jednotlivců, veřejné i neveřejné prostory, zkrátka společnost. Tím, že otevíráme
seniorům, otevíráme také sami sobě.
Služby pro seniory tvoří podstatnou část práce Diakonie ČCE, která se stará ročně,
opakovaně zhruba o 4 000 seniorů v terénních, ambulantních i pobytových službách. DČCE
dlouhodobě spolupracuje s Českou alzheimerovskou společností.
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Varovné skutečnosti
Senioři jsou vůči mladším znevýhodněni, běžně označováni pejorativními výrazy (stařík, dědek),
často vnímáni jako „pomalí, popletení, nemohoucí…“. Podle domácích průzkumů zažil téměř
každý třetí občan starší 60 let a více než každý druhý starší 70 let v nedávné době situaci, kdy
se k němu někdo choval rozdílně jen z důvodu jeho vyššího věku. Ageismus se netýká jen
nejstarších věkových ročníků. Jedním z typických příkladů je např. diskriminace starších
pracovníků na trhu práce, za které jsou dnes považováni už i padesátníci nebo lidé nad 45 let!
Médiím rádi v souvislosti s kampaní nabídneme tématické články, diskuse, rady
a návody, sdělované odborníky z praxe, jak lze věkové diskriminaci v našem okolí předcházet.
Několik tipů k zamyšlení z tzv. seniorského desatera (www.otevrenoseniorum.cz):
Stárnutí je proces, nikoli stav. Neexistuje žádný přesně určený čas „stáří“, starší lidé jsou řekněme jen
„mladí lidé s více lety“. Senioři neexistují. Lidé nad 60 - 65 let, kterým jsme zvyklí běžně říkat senioři,
jsou nadmíru různorodým seskupením lidí v naší společnosti! Stárnutí české populace není sociální
problém. Věkové indexy mnoho neříkají o skutečné ekonomické závislosti jednotlivých složek
populace. Stárnutí populace je historicky zcela ojedinělou záležitostí – cílem není společnost „pro staré“,
nýbrž společnost přátelská „pro každý věk“. Senioři volí, pracují a nakupují. Starší lidé jsou velmi
dobrými zákazníky a konzumenty různých služeb. Řada z nich je aktivních i po odchodu do důchodu. Na
stáří se neumírá. I ve vysokém věku se zhruba 1/2 až 2/3 osob těší zcela uspokojivému zdraví.

O nás. Diakonie ČCE. Více informací na www.diakonie.cz a www.otevrenoseniorum.cz
DČCE je jednou z největších nestátních organizací zabývající se sociálními službami a občanskou
pomocí. V loňském roce oslavila 20. výročí obnovené činnosti. Celorepublikově poskytuje sociální,
zdravotní a vzdělávací služby – denně pomáhá tisícům klientů v nepříznivých životních situacích – od
rané péče, pomoci rodinám s dětmi s postižením, přes provoz nízkoprahů, azylové domy, chráněné dílny,
občanské poradny atp. až po seniorská zařízení či hospic pro umírající.
DČCE poskytuje služby ve 41 střediscích a speciálních školách. Pracuje zde přes 1500 zaměstnanců a
1000 dobrovolníků. DČCE nabízí 127 registrovaných sociálních služeb.
Diakonie respektuje potřeby jednotlivců, podporuje rodinné prostředí se zachovanými vazbami,
pomáhá všem bez ohledu na vyznání.

Kontakt – public relations
Mgr. Vendula Kodetová, PR senior, m: 739 244 788, e: kodetova@diakonie.cz
Mediální partneři
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