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Vážení priatelia,
naša organizácia sa opätovne uchádza o 2% - príspevok zo zaplatenej dane fyzických
a právnických osôb. Hlavne v tejto pandemickej situácii je podpora našej činnosti veľmi
dôležitá a pre našu organizáciu nevyhnutná.
Všetkým, ktorí ste nás finančne podporili v minulosti, úprimne ďakujeme!
Sme občianske združenie Fórum pre pomoc starším – národná sieť, ktorá združuje
organizácie z celého Slovenska. Sme jedinou organizáciou na Slovensku, ktorá sa komplexne
zaoberá ochranou a presadzovaním práv starších a poskytuje dôležitú pomoc obetiam
domáceho násilia. Pomáhame najrizikovejšej a najviac odkázanej skupine - starším občanom zabezpečením bezplatného poradenstva, služieb, ako aj poskytnutím konkrétnej pomoci
v riešení ich problémov.
Za 21 rokov existencie Fóra pre pomoc starším sa nám podarilo poskytnúť
pomoc tisíckam starších, ktorí sú v rizikových situáciách, potrebujú akútne pomoc,
poradenstvo a riešenie vážnych životných situácií. Osudy týchto ľudí sú veľmi smutné.
Starší sú často odkázaní na iných, potrebujú ochranu, služby a sú porušované ich práva.
Sú obeťami rôznych organizácií, subjektov, asociálov, ktorí poškodzujú a zneužívajú
starších. My im poskytujeme informácie, rady, presadzujeme ich požiadavky a riešime
ich problémy. Robíme aktivity na prevenciu, zvýšenie ich právneho povedomia.
Predkladáme konkrétne návrhy pre zlepšenie kvality a dôstojný život seniorov.
Prevádzkujeme poradenské centrum a bezplatnú Senior linku, v rámci ktorej
poskytujeme pomoc, právne, sociálne poradenstvo a pomoc starším z celého Slovenska.
Pomohli sme tisíckam starších vyriešiť ich zložité problémy, pri zneužívaní nekalými
praktikami, pri exekúciách, pri domácom násilí, čo je veľmi vážny problém.
O naše služby a aktivity v prospech starších občanov je veľký záujem. Podarilo sa nám
mnohým starším zachrániť život, ale i majetok, zlepšiť vzťahy v rodinách a zabezpečiť
potrebnú službu a pomoc. Starší túto pomoc pokladajú za mimoriadne dôležitú.
Finančné prostriedky by sme chceli použiť hlavne:
•

na pomoc a poradenstvo konkrétnym starším osobám, ktorí sa ocitli v rizikových
situáciách, ktorí sú zneužívaní a sú obeťami domáceho násilia, je zanedbávaná ich
starostlivosť,

•

na prevenciu proti páchaniu domáceho násilia na starších, hlavne osamelých
a znevýhodnených seniorov, pretože je veľa obetí trestných činov podvodu, ohrozovania
majetku a života, aj zneužívania,
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•

na realizáciu kampane proti zneužívaniu a domácemu násiliu na starších, prevenciu
proti nekalým praktikám, finančnému zneužívaniu a ohrozovaniu života podvodníkmi,

•

na vydávanie časopisu Fórum seniorov, ktorý slúži predovšetkým pre staršiu
generáciu a ktorý na Slovensku chýbal, vydávame ho v náklade 3000 ks, je oň veľký
záujem a máme požiadavky, aby sme tento časopis vydávali častejšie, starší ho považujú
za dôležitý a potrebný,

•

na prevádzku celoslovenskej bezplatnej Senior linky 0800 172 500 pre seniorov
z celého Slovenska, priemerne mesačne evidujeme viac ako 3 000 volaní, túto službu
poskytujeme 24 hodín denne a spolupracujeme s expertmi, právnikom, psychológom.

Na činnosť pre starších je málo zdrojov. Na túto skupinu sa zabúda, je často na okraji
spoločnosti. Ich problémy sa však dotýkajú nás všetkých a ovplyvňujú našu spoločnosť, naše
rodiny, ale i našu budúcnosť. Je veľmi dôležité, aby sme mohli pomáhať seniorom
prekonávať problémy, žiť dôstojnejšie a tiež pripravovať dobré podmienky pre život
v starobe.
Preto, aby sme mohli kvalitne vykonávať svoju prácu, poskytovať informácie,
skvalitňovať život starším, sú potrebné i finančné prostriedky, bez ktorých aktivity nie sme
schopní zrealizovať.
Okrem uchádzania sa o 2% z Vašich daní nás v prípade záujmu môžete podporiť
aj finančne formou platby v akejkoľvek výške na náš účet:

IBAN:

SK46 1111 0000 0066 1760 3028

vedený v UniCredit Bank a. s.

Prispejete tak k zlepšeniu života našich starších spoluobčanov, medzi ktorými sa
ocitne po čase každý z nás, naši príbuzní i priatelia.
Úprimne Vám za Vašu podporu ďakujeme.

Ľubica Gálisová
prezidentka Fóra pre pomoc starším
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