Staňte sa tento rok Mikulášom aj vy: V Prešove
opäť štartuje Giving Tuesday
Mesto Prešov už tradične pred vianočnými sviatkami organizuje zbierku na pomoc tým, ktorí to najviac
potrebujú. Staňte sa tento rok Mikulášom aj vy a pomôžte spolu s nami.Prešovčania môžu tento rok v rámci
zbierky #GivingTuesday venovať teplé čiapky, rukavice, šály, ktoré zahrejú ľudí v núdzi a tiež trvanlivé
potraviny. Ide o pomoc nielen pre dospelých, ale aj pre deti, preto všetky vyzbierané veci a potraviny
rozdelíme tak, aby sme potešili aj deti, ktorých rodičia sú v ťažkej finančnej situácii. Vyzbierané čiapky, šály,
rukavice a trvanlivé potraviny však potešia a pomôžu aj hendikepovaným ľuďom, dospelým a
seniorom.Zimné čiapky, rukavice, šály alebo trvanlivé potraviny je možné doručiť do 1.12.2021 do
kancelárie prvého kontaktu (Jarková ul. 26) alebo kancelárie sociálneho poradenstva (Jarková ul. 24) na MsÚ
v Prešove v čase úradných hodín.Ak máte chuť pomôcť, neváhajte a staňte sa na chvíľku Mikulášom aj
vy.Mestský úrad v Prešove môžete kontaktovať aj v prípade, ak vo svojom okolí poznáte rodinu s deťmi,
jednotlivca, osobu ŤZP, osobu v hmotnej núdzi, seniora či invalidného dôchodcu, ktorí sa ocitli
v nepriaznivej situácii a potrebujú pomoc. V súčasnosti je mnoho rodín, ktoré z dôvodu ochorenia COVID-19
prišli o člena rodiny, stratili zamestnanie alebo sa ich príjem výrazne znížil. Mesto Prešov, so súhlasom
občana a s prihliadnutím na zákonný postup, preverí sociálnu situáciu občana, a to s cieľom nielen poskytnúť
pomoc jednorazovo, ale komplexne, či už navrhnutím finančnej pomoci (jednorazová dávka sociálnej pomoci
alebo príspevok na stravovanie seniorom), poskytnutie poradenstva v oblasti sociálnych služieb
(opatrovateľská služba, ambulantné a pobytové služby), poradenstvo v oblasti bývania, zľavneného
cestovného a iné.Navrhované osoby budeme kontaktovať telefonicky, aby sme čo najviac znížili riziko
šírenia nákazy a dohodneme s nimi termín stretnutia a prípadnej pomoci.Návrhy na pomoc môžete posielať
na tieto adresy: Bc. Milada Antušová, gestorka referátu starostlivosti o deti a rodiny (e-mail:
milada.antusova@presov.sk, tel.: 051/3100 556) Mgr. Janka Molitorisová, odborná referentka (e-mail:
janka.molitorisova@presov.sk, tel.: 051/3100 558) Mgr. Dominika Pirčová, odborná referentka (e-mail:
dominika.pircova@presov.sk, tel.: 051 3100 524) PhDr. Jana Zakarovská, gestorka referátu starostlivosti
o zdravotne postihnutých a seniorov (e-mail: jana.zakarovska@presov.sk, tel.: 051/3100 527) PhDr. Katarína
Kvokačková, odborná referentka (e-mail: katarina.kvokackova@presov.sk, tel. : 051/3100 553) Ing. Daniel
Milenovský, referent (e-mail: daniel.milenovsky@presov.sk, tel.: 051/3100 553) A takto sa nám podarilo
pomôcť vlani: https://www.presov.sk/oznamy/pocas--givingtuesday-sme-v-presove-vyzbierali-potraviny-prevyse-200-ludi-v-nudzi.htmlTento rok pripadá sviatok štedrosti Giving Tuesday na 30. november. Je to deň,
kedy sa po celom svete oslavujú dobré skutky a šíri dobro. Jedinečným spôsobom spája rôzne skupiny ľudí –
neziskové organizácie, občianske združenia, firmy, rodiny aj jednotlivcov a povzbudzuje ich k prejavom
štedrosti.#GivingTuesday sa koná každoročne v utorok po Dni vďakyvzdania v USA. Je odpoveďou na
nákupný ošiaľ počas Black Friday a Cyber Monday, známych už aj na Slovensku. V roku 2012 sa newyorská
inštitúcia 92nd Street Y rozhodla postaviť sebeckým tradíciám, ako sú Black Friday a Cyber Monday, ktoré
spúšťajú predvianočnú nákupnú mániu. Priniesla kontrastný „darovací utorok“. #GivingTuesday je dňom,
kedy sa šíri dobro a nezištné dávanie. Komukoľvek, kdekoľvek a akokoľvek. Myšlienka je tak jednoduchá a
silná, že sa za pár rokov rozšírila do vyše 150 krajín, spojila viac než 50 000 organizácií a milióny ľudí.

