
POMOC SENIOROM V MESTE PREŠOV
POČAS 1. VLNY PANDÉMIE KORONAVÍRUSU



Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta Prešov

Veľmi si vážim prácu ľudí, ktorí tu 
boli a sú pre našich seniorov v 
neľahkom období pandémie.



ČINNOSŤ ZAMESTNANCOV MESTA

Odbor služieb pre občanov v čase vyhlásenia 
pandémie vyčlenil telefonickú linku pre ľudí vo 

vyššom veku, ktorí mohli kedykoľvek požiadať o:

pomoc a informácie

rúško, ktoré im bolo doručené

pomoc s donáškou potravín, obedov a liekov



SPOLUPRÁCA

V spolupráci so Slovenským Červeným krížom v Prešove a 
členmi a dobrovoľníkmi z Prešovského dobrovoľníckeho 

centra sme pre seniorov zabezpečili nákup a dovoz:

potravín                  liekov                  obedov



Mgr. Jitka Novotná
vedúca DS Družba

Nebolo to ľahké obdobie, ale vďaka 
vzájomnej spolupatričnosti všetci naši 
seniori prežili v zdraví. To je to jediné, 

na čom záleží.



ČINNOSŤ ZAMESTNANCOV DS A DC

Zamestnanci DS a DC tu boli pre seniorov 
nepretržite. Informovali ich o aktuálnom stave, šili 

pre nich rúška, zabezpečovali im bežné nákupy, 
lieky a lekársku starostlivosť.



ČINNOSŤ ZAMESTNANCOV DS A DC

Zamestnanci DS a DC okrem zabezpečenia 
nákupov a šitia rúšok zabezpečovali aj 

nesmierne dôležitý osobný kontakt.

Denne kontaktovali seniorov, ponúkali im 
pomoc, zaujímali sa o ich deň a aktivity, 

pocity, potreby a zdravotný stav.

Mnoho seniorov v Prešove žije osamote, čo bolo ešte viac 
zvýraznené zákazom návštev rodiny a priateľov, 

no hlavne strachom o ohrozenie ich zdravia.



Slovenský Červený kríž - Prešov

V období, keď všetci museli 
zatvoriť a obmedziť svoje 
prevádzky a poskytovanie 
pomoci, my sme tu ostali.



Samostatne varili a rozvážali obedy,

informovali seniorov o aktuálnej situácii,

zabezpečovali a rozdávali rúška, nákupy a lieky,

ale aj zdravotnú starostlivosť pre tých najzraniteľnejších.

ČINNOSŤ SČK V PREŠOVE

Zamestnanci a dobrovoľníci zo Slovenského Červeného 
kríža v Prešove komplexne zabezpečili výpadok 

viacerých služieb pre našich seniorov. 



Mgr. Silvia Petija a Mgr. Petra Gerhartová
členky pracovného tímu Prešovského

dobrovoľníckeho centra - o.z.

Radi sme pomohli a veríme, že sa 
naša spolupráca s mestom Prešov 

časom ešte viac prehĺbi.



ČINNOSŤ DOBROVOĽNÍKOV

Osobný kontakt pomáhali udržiavať aj dobrovoľníci z 
Prešovského dobrovoľníckeho centra – o. z., ktorí 

písali listy osamelým seniorom.



Seniori z DS Družba

Ďakujeme za všetko, čo ste pre nás 
urobili, aby sme túto zložitú dobu 

prežili v zdraví aj duševnej pohode.



BÁSEŇ OD PREŠOVSKÝCH SENIOROV Z DS DRUŽBA

V pokore sklonil svet hlavu,
svetadiely cestu k sebe našli,
zhodili márnu ľudskú slávu,

pozná to aj neskúsený básnik.

Mystické proroctvá mi v mysli ožívajú,
apokalypsa deň čo deň zuby cerí,

zloba i nenávisť sa zo sŕdc vytrácajú,
učíme sa pokore, chceme žiť v mieri.

Pusto je v našom stacionári,
stíchli každodenné živé vravy,

nepočuť vzácne tóny piesní 
žensko-mužskej chasy,

nadlho zmĺkli naše hlasy.

Koronavírus – PaeDr. Cyril Makara



BÁSEŇ OD PREŠOVSKÝCH SENIOROV Z DS DRUŽBA

Neusmieva sa žolík v rukách milých dám,
stop je i spoločenským hrám,

chýbajú i múdre slová otca Baku,
za ktoré si vždy vyslúžil našu vďaku.

Absentujú posedenia pri pariacej sa káve,
rozhovory čo nás bolí a čo je nám drahé,

iba vzduchom lieta dotieravá muška,
vyrušuje Jitku s Valikou, ktoré šijú rúška.

Láska i dôvera nás k sebe púta,
raz pominie táto doba krutá,

vráti sa život do centra i stacionára,
verím, že všetko k dobru pootvára.

Koronavírus – PaeDr. Cyril Makara



Matka Tereza raz povedala, že:
„najväčším zlom je nedostatok lásky:
lásky k blížnym, strašná ľahostajnosť 

k susedovi, k tým, čo žijú na okraji 
spoločnosti, k vykorisťovaným, 

chudobným, starým.“

LÁSKA NEROZDEĽUJE, ALE SPÁJA,
PRETO SME AJ MY

POČAS 1. VLNY PANDÉMIE
VZÁJOMNE SPOJILI NAŠE SILY

PRE DOBRO A ZDRAVIE
NAŠICH MILOVANÝCH SENIOROV.

JE TU DRUHÁ VLNA A MY POKRAČUJEME.

NIEKOĽKO SLOV NA ZÁVER



ĎAKUJEME ZA VAŠU POZORNOSŤ.


