Prešov aj tento rok pokračuje v projekte Milujem
svoje mesto. Pridať sa môže každý
Dobrovoľníctvo opäť spojí stovky nadšencov bez rozdielu veku. V termíne od 23.5. do 28.5.2022 sa
v Prešove uskutoční obľúbený festival priateľstva a dobrovoľníckej činnosti s názvom Milujem svoje mesto.
Festival „Milujem svoje mesto” sa organizuje pravidelne od roku 2017 a v Prešove si našiel svoje stále
miesto. Výnimkou bol iba pandemický rok 2020, keď dostal tento projekt nútenú pauzu. Tento rok bude
festival prebiehať od 23. do 28. mája. Hlavným cieľom bude už tradične dobrovoľnícka pomoc pri úprave a
skrášľovaní Prešova. Môže ísť napríklad o upratanie ulíc mesta, vyhrabávanie trávnatých porastov, úpravu
okolia školských zariadení, športových areálov alebo ďalších vami vybraných lokalít.Pozývame všetkých
žiakov, študentov a dobrovoľníkov bez rozdielu veku, aby neváhali a priložili ruku k dielu. Ak sa chcete
zapojiť aj vy, zaregistrujte sa a vyberte si lokalitu, ktorú chcete skrášliť. Pracovné rukavice, nástroje, vrecia
na odpad a ďalší potrebný materiál bude pre vás pripravený na výdajných stanovištiach v deň, ktorý si zvolíte
pri registrácii. Prihlásiť sa môžete už teraz prostredníctvom registračného formulára, ktorý nájdete na tejto
adrese: https://bit.ly/MSM-REGISTRACIA2022Registrácia potrvá do 13.5.2022. Po tomto termíne budeme
zaregistrovaných dobrovoľníkov podrobnejšie informovať a dohodneme zabezpečenie pedagogického
dozoru, určenie lokality a predmetu dobrovoľníckej činnosti.VÝDAJNÉ MIESTA:1. Mestský úrad Prešov,
Jarková 24 (vestibul) --- kontakt: Ing. Sopková, Ing. Perušeski: 051/3100567, 0915 513 3932. NS Opál,
Zemplínska 9 (sklad pri Dennom stacionári) --- kontakt: Ján Sakala: 0903 752 7483. Trhovisko Centrum,
Námestie biskupa Vasiľa Hopka 1 --- kontakt: p. Havrilová: 0919 293 315Výdaj pracovných pomôcok bude
zabezpečený počas pracovných dní v časoch od 08:00 do 09:00 hod. a od 15:30 – 18:00 hod.Po skončení
práce je potrebné informovať zamestnancov MsÚ o umiestnení naplnených vriec. Mesto Prešov následne
zabezpečí ich odvoz. MsÚ môžete informovať telefonicky alebo formou SMS či MMS na číslach: 0915 513
393 0903 752 748 0919 293 315 Doposiaľ najväčší ročník festivalu Milujem svoje mesto sa uskutočnil
v roku 2018, kedy sa ho zúčastnilo až 3300 dobrovoľníkov. Tí svojou službou veľmi výrazne pomohli mestu.
Vyčíslená cena ich práce dosiahla takmer 50 000 eur. Ušetrené financie však nie sú jediným prínosom.
Úlohou festivalu je aj výchova k občianstvu a vzťahu k mestu či okoliu, v ktorom žijeme.Hlavnými
organizátormi dobrovoľníckej akcie Milujem svoje mesto je platforma Kresťania v Prešove, mesto Prešov a
ďalšie dobrovoľnícke organizácie a inštitúcie.

