
Ředitel Charity Opava Jan Hanuš 
a jednatel firmy ASEKOL Jan Vrba

mají to potěšení společně vyhlásit

6. rOčníK CELOnárOdní  
fOtOgrAfiCKé SOutěžE

pro zaměstnance, dobrovolníky a poprvé také pro uživatele služeb Charit České republiky

1. kategorie: Portrét
tváře lidí Charity

2. kategorie: život kolem nás
Svět pohledem zaměstnanců Charity

3. kategorie: Jak to vidím já
Svět pohledem klientů Charity

MŮJ SVĚT



Snímky bude hodnotit odborná komise ve složení:

Prof. Mgr. Jindřich ŠtrEit – profesionální fotograf a pedagog Institutu tvůrčí 
fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě
Mgr. Jiří SiOStrZOnEK, Ph.d. – pedagog Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské 
univerzity v Opavě
Bc. Zdeněk KOVáŘíK, dis – regionální manažer firmy ASEKOL

tělesné postižení, nemoc nebo chudoba přinášejí do života mnoho strastí a problémů, ale 
zároveň dokáží řádně zatřást žebříčkem našich hodnot a pomáhají nám uvědomit si, co je 
v životě podstatné a důležité. Jak vidí svět kolem sebe uživatelé služeb Charit z celé české 
republiky? Právě jejich fotografie letos poprvé plnohodnotně doplní snímky zaměstnanců 
a dobrovolníků, neboť ti všichni dohromady tvoří charitní rodinu. Patronát nad novou sou-
těžní kategorií převzala společnost ASEKOL.
Slavnostní vernisáž oceněných snímků, spojená s kulturním programem, se uskuteční ve 
výstavní budově Slezského zemského muzea v Opavě v pondělí 24. března 2014. Výstava 
bude posléze tradičně putovat po dalších městech České republiky. 

Pravidla soutěže:
•	zapojit se mohou zaměstnanci, dobrovolníci a uživatelé služeb Charit v České republice
•	za osobu lze zaslat maximálně 3 snímky do každé kategorie
•	v případě uživatelů služeb, u nichž to vyžaduje jejich zdravotní stav,  se předpokládá, že snímky 

odešle garant klienta, který na sebe také uvede kontakty a bude za klienta komunikovat
•	doporučený formát snímku je 3:2
•	fotografie nesmí být oceněna v jakékoliv předchozí soutěži
•	nezapomeňte přiložit kontakt, číslo kategorie a název své Charity
•	fotografie posílejte v digitální podobě do 30. ledna 2014 na adresu: fotosoutez@charitaopava.cz

Oceněna budou první tři místa v každé kategorii, pro vítěze je připraven chytrý 
mobilní telefon SAMSung gALAXY YOung a další hodnotné ceny včetně čestných 
uznání poroty.

Kontakt:  Ivo Mludek, Charita Opava, Přemyslovců 26, 747 07 Opava,
 tel.: 604 221 266, 553 612 780, mludek@charitaopava.cz, www.charitaopava.cz

CHAritA OPAVA, je jednou z největších a nejstarších Charit v České republice, v roce 2014 
oslaví 25 let činnosti. Za více než čtvrt století své existence již pomohla tisícům lidí. Je největším 
nestátním poskytovatelem sociálních služeb v Opavě, zaměstnává více než 200 lidí, z toho až 
130 zdravotně postižených. Celkem 17 charitních středisek nabízí řadu sociálních služeb, pro-
vozuje dvě zdravotnická zařízení, mobilní hospic i mateřské centrum. Postižené lidi zaměstnává 
ve svých chráněných dílnách. www.charitaopava.cz

ASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovoz-
ců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení,  
tj. sběr, dopravu a recyklaci elektrozařízení včetně financování celého systému.  

ASEKOL je tzv. kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení, jehož služeb mohou na základě smlouvy 
využít výrobci nebo dovozci elektrozařízení. Společnost ASEKOL je již druhým rokem partnerem fotosoutěže 
MŮJ SVĚT, letos si vzala patronaci nad novou kategorií JAK TO VIDÍM JÁ. I to je jeden ze způsobů, jímž se hlásí 
ke své roli společensky odpovědné firmy. www.asekol.cz MŮJ SVĚT  MŮJ SVĚT  MŮJ SVĚT  MŮJ SVĚT  MŮJ SVĚT  MŮJ SVĚT

http://www.charitaopava.cz

