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Ministryně Michaela Marksová slavnostně ocenila občany
angažující se v práci pro seniory
Při příležitosti Mezinárodního dne seniorů uspořádala Ministerstvo práce a sociálních
věcí 25. září konferenci s názvem Stárnutí a veřejný prostor. Součástí konference bylo
také slavnostní předání Ceny Rady vlády pro seniory a stárnutí populace. Tato cena
oceňuje přínos osobností, které se dlouhodobě a významně angažují v oblasti podpory
seniorů a mezigenerační spolupráce.
Cenu za rok 2017 z rukou ministryně Michaely Marksové převzala Dana Steinová za
historické a dlouholeté zásluhy při rozvoji celoživotního vzdělávání seniorů v České
republice, při rozvoji trénování paměti, za mezinárodní aktivity v seniorském hnutí a za
organizování Národního týdne trénování paměti.
Dalším oceněným byl František Prášek, místopředseda Svazu důchodců ČR, který
organizuje výlety a turistické vycházky, věnuje se osvětové činnosti, pořádá přednášky a
besedy, jejichž cílem je podpořit zdravý životní styl seniorů ve formě sportovních a
dalších volnočasových aktivit.
Třetí převzala cenu Jaroslava Skleničková, jedna ze dvou posledních žijících lidických
žen, za předávání historických zkušeností a snahu o mezigenerační solidaritu a
komunikaci, kterou propaguje na besedách a ve svých knihách.
Zvláštní ocenění si odnesl Jan Lorman. Ten se svojí manželkou založili v roce 1990
občanské sdružení Život 90 a dodnes je jeho ředitelem. Sdružení nabízí a rozvíjí pomoc
a služby seniorům a jejich blízkým. Pan Lorman se tedy téměř tři dekády velmi aktivně
angažuje ve zvyšování kvality života seniorů v České republice, jak v konkrétních
případech, tak na úrovni akademických i politických debat. Dlouhodobě šíří osvětu
týkající se seniorů a problematiky stárnutí a svými znalostmi, zkušenostmi a nápady
oslovuje a inspiruje jak jednotlivé seniory a jejich blízké, tak odborníky, úředníky, politiky,
média či pracovníky v pečovatelských službách.
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