
Politika a akčný plán pre aktívne starnutie 
v meste Prešov

Projekt Lepšia sociálna politika mesta prostredníctvom platformy 
SeniorSiTy

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného 
programu Efektívna verejná správa



 
 

OBSAHPár slov na úvod...
    V roku 2013 bola na Slovensku sformulovaná Stratégia
aktívneho starnutia a vypracovaný Národný program aktívneho
starnutia na roky 2014-2020. Ide o prvé dokumenty na národnej
úrovni, ktoré priznávajú problematike aktívneho starnutia pozíciu
verejného záujmu a trvalej politickej priority.
 
Východiskovým menovateľom pre vypracovanie týchto materiálov
je fakt populačného starnutia, ktorý je dôsledkom aktuálneho
demografického vývoja. Hľadanie riešení populačných zmien sa
tak stalo impulzom pre podporu aktívneho starnutia a teda šance
na kvalitnejší a udržateľný rozvoj pre všetkých, vrátane starších,
chorých a hendikepovaných, ako základnej vízie slovenskej
spoločnosti.
 
Starnutie obyvateľstva, ako aj túžba ľudí viesť naplnený život vo
vyššom veku, v chorobe alebo s postihnutím sa dotýka aj
jednotlivých regiónov a miest. Prešov, ako krajské mesto regiónu
s významným odlivom pracovnej sily a zaostávajúcim rozvojom,
nie je výnimkou. O to viac je potrebné vyvinúť úsilie k zmene,
ktoré sa veríme neskôr pretaví do príkladu dobrej praxe
transformácie mesta na mesto aktívne, zdravé a inkluzívne.
 
Dokument, ktorý máte k dispozícií, má za úlohu priblížiť
vytvorenú politiku aktívneho starnutia mesta Prešov a zároveň aj
konkrétny akčný plán na najbližšie 3 roky. Politika prezentuje
hlavné záväzky a akčný plán konkrétne aktivity mesta Prešov v 
zadefinovaných 11 oblastiach aktívneho starnutia. Tieto výstupy
boli vypracované v rámci projektu Lepšia sociálna politika mesta
prostredníctvom platformy SeniorSiTy
 
Veríme, že spoločné úsilie predstaviteľov mesta, organizácii
pôsobiacich v meste a aktívnych občanov prinesie svoje ovocie a
Prešov sa zaradí medzi tie mestá, ktoré sú priateľské k seniorom
a všetkým svojim občanom.
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1. PROJEKT SENIORSITY

Účelom projektu je napomôcť pri tvorbe efektívnejších rozhodnutí prostredníctvom
dostupných údajov, podporiť spoluprácu zainteresovaných aktérov z rôznych sfér (verejnej,
neziskovej, akademickej, firemnej) a mobilizovať verejnosť k aktívnemu starnutiu.

Ako vyplýva zo samotného názvu, SeniorSiTy sa zameriava
primárne na skupinu seniorov, avšak v širšom zmysle aj na
skupinu ľudí so zdravotným postihnutím, či dlhodobo chorých
v Prešove. Zvýšenie kvality života tejto skupiny obyvateľstva,
a tým aj všetkých občanov, je jeho ultimatívnym cieľom.
 
Mesto Prešov sa stalo partnerským mestom v rámci projektu.

Krok za krokom k cieľu
Projekt SeniorSiTy bol spustený v roku 2018 a jehorealizácia prebieha24 mesiacov.Počas
tohto obdobia boli, resp. budú uskutočnené 4 hlavné aktivity:
 
 

Prvá aktivita spočívala prevažne v analytickej práci – v zhodnotení  súčasnej 
situácie, tak z pohľadu dostupných strategických materiálov a  údajov z 
národnej úrovne, ako aj zistenia východiskového stavu  v samotnom meste 
Prešov.Vypracované boli tieto materiály:
 

Východisková situácia pre podporu aktívneho starnutia a zavádzanie 
verejnoprospešných technológií v podmienkach SR a partnerského mesta
Procesno-organizačná analýza poskytovaných sociálnych služieb v meste 
Prešov
Využitie dát v oblasti aktívneho starnutia
Prešov - mesto priateľské pre seniorov a ľudí s hendikepom (na ceste 
k aktívnemu starnutiu)
Dokumenty sú dostupné na www.dianovum.sk 

1. Zmapovanie súčasného stavu problematiky aktívneho 
    starnutia v  partnerskom meste 

Tento materiál bol spracovaný v rámci projektu Lepšia sociálna
politika mesta prostredníctvom platformy SeniorSiTy (skrátene
SeniorSiTy).
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2. Návrh opatrení pre rozvoj partnerského mesta na mesto priateľské pre 
seniorov 

Súčasťou tejto aktivity je spracovanie tohto dokumentu,
 t.j. politiky a akčného plánu pre aktívne starnutie. Naviac 
bude vytvorený tzv. model dátovej analytiky a vizualizácie 

a taktiež online program možností pre aktívne starnutie 
obyvateľov v meste Prešov. Všetky tieto výstupy budú 

dostupné na stránke www.socialnypresov.sk

3. Realizácia pilotného projektu zavádzania verejnoprospešných technológií do 
sociálnych služieb

Tento ďalší krok v projekte spočíva v otestovaní vybraného riešenia 
verejnoprospešných technológií v praxi v miestnych podmienkach 

poskytovania sociálnych služieb. V priebehu 6 mesiacov bude vo vybraných 
domácnostiach seniorov testovaná služba nepretržitého monitoringu pádu. 

Viac informácii k spusteniu pilotného projektu  je dostupných tu: 
https://www.bezpecnysenior.sk/.

4. Vybudovanie platformy SeniorSiTy

Posledná aktivita je zameraná na zriadenie online priestoru 
pre prezentovanie dôležitých údajov z verejných zdrojov, 
pre spoluprácu rôznych zainteresovaných strán v meste, 
ako aj informovanie o rôznych novinkách v rámci podpory 
aktívneho starnutia obyvateľov či poskytovania sociálnych 
služieb. Platforma SeniorSiTy bude dostupná na stránke: 

www.socialnypresov.sk

 
 
Realizáciou vyššie uvedených aktivít  by malo dôjsť k: 
 

Posilnenej kapacite mesta Prešov pri riešení problematiky aktívneho 
starnutia a tvorbe informovaných a transparentných rozhodnutí v 
budúcnosti. 
Vybudovaniu multi-sektorových partnerstiev v téme aktívneho 
starnutia. 
Vytvoreniu širšieho povedomia o problematike a možnostiach 
aktívneho starnutia medzi verejnosťou. 
Zvýšeniu dostupnosti a kvality poskytovaných sociálnych služieb. 

PREDPOKLADANÝ PRÍNOS PROJEKTU 
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2. MESTO PRIATEĽSKÉ 
                   PRE SENIOROV

Žijeme v období, ktoré je veľmi hektické a rýchle. Popri výzvach globalizácie a digitalizácie sa
v spoločnosti začína prejavovať aj trend demografických zmien.
 
Jedným z nich je starnutie obyvateľstva, na čo poukazuje aj Svetová zdravotnícka organizácia
(WHO). Podľa údajov, ktoré zverejnila, počet ľudí starších ako 60 rokov v pomere k celkovému
počtu svetového obyvateľstva sa zvýši z 11% v roku 2006 na 22% do roku 2050.
 
V tejto dobe bude po prvý krát v ľudských dejinách vo svetovej populácii viac seniorov než detí (do
14 let). Rozvinuté krajiny starnú pritom omnoho rýchlejšie než rozvojové krajiny: do 50 rokov bude
viac než 80% seniorov žiť v rozvinutých krajinách, zatiaľ čo v roku 2005 to bolo 60%. Slovensko
patrí pritom k najrýchlejšie starnúcim krajinám EÚ.
 
Demografické zmeny u nás dokumentuje aj projekcia v rámci okresov Prešovského
samosprávneho kraja. V roku 2035 môže nárast obyvateľov 65+ dosiahnuť v okrese Prešov 68%
oproti súčasnému stavu. To sa nevyhnutne dotkne aj samotného mesta Prešov a jeho obyvateľov.

Graf  Prognóza nárastu počtu obyvateľov 65+ v okresoch PSK
Zdroj: VDC (Infostat), vlastný prepočet
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KEDY SA MESTO POVAŽUJE ZA 
PRIATEĽSKÉ PRE SENIOROV?

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je mesto priateľské pre seniorov vtedy, ak
„podporuje aktívne starnutie optimalizáciou príležitostí na zdravie, spoluprácu a bezpečnosť
s cieľom zvyšovať kvalitu života s pribúdajúcim vekom.“
 
Pojem „Kvalita života“ je vysvetlená tromi spôsobmi:
 

Samotné Aktívne starnutie z pohľadu mesta, ako samosprávy, môžeme
vnímať ako proces optimalizácie príležitostí pre zdravie, participáciu
a bezpečie zameraný na zvýšenie kvality života starších ľudí.
 
V meste priateľskom pre seniorov jednotlivé politiky, služby, podmienky
a infraštruktúra napomáhajú a uľahčujú život seniorom tým, že:

• rešpektujú značné rozdiely v kapacite a individuálnych zdrojoch seniorov;
• flexibilne predvídajú a reagujú na potreby a preferencie tohto obyvateľstva;
• chránia a snažia sa rozvíjať ich zdravý životný štýl;
• chráni najzraniteľnejšie časti obyvateľstva (ZŤP);
• podporujú začlenenie seniorov do všetkých oblastí života komunity.

Mesto priateľské pre seniorov zlepšuje príležitosti pre aktivitu a zdravie seniorov, ich 
bezpečnosť a pohodu, a taktiež vytvára priestor pre názory starších ľudí týkajúcich sa 

otázok rozvoja mesta. 
 

V praxi to znamená, že mesto priateľské pre seniorov prispôsobí svoje prostredie aj 
služby tak, aby boli prístupnejšie pre danú skupinu obyvateľstva, podporujúcu inklúziu a 

aktivizáciu seniorov. Ide najmä o snahy vychádzať v ústrety starším ľuďom s rôznymi 
potrebami a schopnosťami.

 
Program Mesto priateľské pre seniorov vzniklo v júni 2005 z iniciatívy 

Svetovej zdravotníckej organizácie 
(WHO). 

Zdroje: https://vancouver.ca/files/cov/age-friendly-action-plan.pdf, https://www.who.int/ageing/WHO_age_friendly_cities_cz.pdf,https://www.mestoseniorum.cz/
 

Spoločnosť: Seniori sa aktívne starajú o svoje zdravie, zostávajú aktívni a nezávislí a zároveň
sú zapojení do miestnej komunity.
Ekonomika: Podniky sú schopné lepšie podporovať a rozvíjať potenciál starších pracovníkov
a zároveň dokážu prosperovať z ich práce.
Prostredie: Budovy a ulice sú bezpečné a bezbariérové, s lepším prístupom k miestnym
podnikom, sociálnym zariadeniam a službám. Mestá dbajú na celkový výzor (úprava chodníkov
a ciest), majú viac zelene.
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Mesto Prešov má ambície, po vzore iných miest, stať sa mestom priateľským pre seniorov.
 
 Pri vytvorení politiky a akčného plánu aktívneho starnutia sme postupovali nasledovne:
 

3. AKO PREBIEHALA 
PRÍPRAVA DOKUMENTU?

 
 
Schválenie materiálu mestským zastupiteľstvom mesta
 

 
 
 
Uskutočnené stretnutie so zástupcami mimovládnych organizácii
pôsobiacich v meste
 
 
 

 
 
Zisťovanie dostupných štatistických údajov

 
 
Mapovanie najdôležitejších potrieb seniorov v meste Prešov
prostredníctvom dotazníkového prieskumu (výsledky sú spracované
v rámci dokumentu Prešov - mesto priateľské pre seniorov)

 
 

Štúdium metodických a strategických materiálov zo zahraničia 
iných slovenských miest

 
 

Vypracovanie návrhu politiky a akčného plánu
 
 

 
 

Pripomienkovanie dokumentu zo strany mimovládnych 
organizácii pôsobiacich v meste a ďalších zainteresovaných 

aktérov a občanov v meste
 
 
 

 
 
1  

 
2

 
 
3

 
 
4

 
 
5

 
 
6

 
 
7
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4. DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE 
V MESTE PREŠOV

V meste Prešov žije v súčasnosti 85 538 obyvateľov, z toho  44 
576 žien a 40 962 mužov.

20 523 11 080 
27 917 

11 431 5 501 2 7186 368 

30 r. a 
menej 

31 -45 r. 46 -55 r. 56 -60 r. 61 -70 r. 71 -80 r. 81 r.  a viac

V roku 2018 pritom vyše 7,5% obyvateľov mesta -6 422 ľudí- 
disponovalo platným preukazom osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím (ZŤP) a 1 493 obyvateľov disponovalo platným 

parkovacím preukazom osoby ZŤP.

Demografické údaje obyvateľov sú dostupné na portáli www.presov.sk, údaj o počte osôb ZŤP a 
vyplatených príspevkov v dôsledku kompenzácie ZŤP bol poskytnutý UPSVAR na základe žiadosti o 
informácie. 

V roku 2018 boli  obyvateľom mesta Prešov 
vyplatené jednorázové peňažné príspevky na 
kúpu pomôcky (4), na opravu pomôcky (2),  na 
kúpu zdvíhacieho zariadenia (1), na kúpu auta 
(1). Opakujúce sa peňažné príspevky boli 
vyplácané na:

na opatrovanie a na 
osobnú asistenciu 

 na prevádzku auta 
a na prepravu na diétu a na 

osobnú hygienu a 
hygienu domácnosti

673

260

1020

106

800

1071

-8-



5. POLITIKA AKTÍVNEHO 
STARNUTIA MESTA PREŠOV
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1
Externé prostredie

a osoby ZŤP je priaznivé 
pre ľudí akéhokoľvek 
veku. Ovplyvňujú ho 
viaceré faktory

Prostredie priaznivé pre seniorov

Mesto Prešov sa zaväzuje ku:

-   pravidelnému udržiavaniu čistoty na verejných 
    priestranstvách,
 
-   pravidelnému udržiavaniu zelene na verejných 
    priestranstvách,
 
-   pravidelnému udržiavaniu chodníkov, ktoré sú 
    bezpečné pre chodcov a sú bez prekážok,
 
-   zabezpečeniu dostatočného počtu lavičiek, tak na 
    sídliskách ako aj v parkoch, na zastávkach a 
    v oddychových zónach,
 
-   zabezpečeniu bezpečného, bezbariérového 
    prístupu do verejných inštitúcií a na verejných  
    priestranstvách,
 
-   implementácii opatrení na elimináciu znečistenia 
    v meste a adaptáciu prostredia na zmenu klímy 
    (o.i. k budovaniu odolných sídlisk),
 
-   implementácii opatrení pomoci najviac ohrozeným            
    skupinám v meste (o.i. osamelým seniorom 
    s nepriaznivým zdravotným stavom napríklad 
    v prípade horúčav v lete, kalamít v zime). 

-   inštalácii vhodne umiestnených 
    prvkov (symboly a značky) aj 
    pre osoby ZŤP pre lepšiu orientáciu  
    v meste,
 
-   realizácii osvety a mobilizačných 
    kampaní pre obyvateľov mesta  
    v témach životného prostredia,
 
-   vyhodnocovaniu merateľných 
    ukazovateľov kvality prostredia 
    pre aktívne starnutie, ktorých 
    napĺňanie bude riešené 
    v strategickom a územnom 
    plánovaní mesta.
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2
Zdravotná a sociálna 
starostlivosť

zachraňuje život, napomáha 
rekonvalescencii a 
umožňuje dôstojný život 
obyvateľom mesta

Dostupná a kvalitná starostlivosť

Mesto Prešov sa zaväzuje ku:

-   strategickému, vhodnému rozmiestneniu inštitúcií 
    poskytujúcich zdravotnícke a sociálne služby v rámci územia 
    mesta, na základe dostupnej bázy údajov o obyvateľstve,
 
-   pravidelnému zdieľaniu a aktualizácii všetkých potrebných 
    informácii o zdravotnej a sociálnej starostlivosti  
    prostredníctvom informačno-komunikačných kanálov, ktoré sú 
    prístupné všetkým obyvateľom, t.j. aj seniorom a osobám ZŤP,
 
-   rozvoju a udržiavaniu spolupráce s poskytovateľmi 
    zdravotníckych a sociálnych služieb v meste a podpore ich 
    vzájomnej spolupráce,
 
-   vytvoreniu a aktualizácii databázy všetkých organizácií, ktoré 
    poskytujú zdravotné a sociálne služby na území mesta (a v okolí),
 
-   vyhodnocovaniu spokojnosti obyvateľov s poskytovanými 
    sociálnymi a zdravotnými službami na území mesta,
 
-   zvyšovaniu kvality poskytovaných sociálnych služieb v meste,
 
-   vytváraniu dostatočnej ponuky požadovaných sociálnych 
    služieb v meste,
 
-   poskytovaniu včasného a kvalitného sociálneho poradenstva 
     pre občanov,
 
-   realizácii osvety pre obyvateľov mesta v témach poskytovania 
    zdravotnej a sociálnej starostlivosti,
 
-   vytvoreniu a činnosti podpornej siete pre občanov 
    poskytujúcich neformálne opatrovanie, resp. osobnú 
    asistenciu, kontinuálnemu zlepšovaniu organizačno  
    procesného zabezpečenia poskytovania sociálnych služieb 
     zo strany magistrátu mesta.
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4
Finančné zdravie 

rozširujú možnosti výberu pri 
rozhodovaní sa v rôznych 
oblastiach života. S rastúcimi 
nákladmi tovarov a služieb sa 
zvyšujú aj obavy ľudí.

Dostupné finančné zdroje

Mesto Prešov sa zaväzuje ku:

-   informovaniu občanov o všetkých 
    finančných príspevkoch, na ktoré majú 
    seniori a osoby ZŤP zákonný nárok a 
    o doplnkových príspevkoch poskytovaných zo strany  
    mesta, prostredníctvom informačno- komunikačných  
    kanálov, ktoré sú prístupné všetkým obyvateľom,
    t.j. aj seniorom a osobám ZŤP,
 
-   realizácii osvety v oblasti finančného 
    zdravia pre obyvateľov, špecificky pre seniorov  
    a osoby ZŤP,

-   vytvoreniu a aktualizácii zoznamu 
    organizácií, ktoré poskytujú poradenstvo v oblasti 
    finančného zdravia a ochrany spotrebiteľov,
 
-   vytváraniu a podpore iniciatív na zlepšenie 
    podnikateľského prostredia v meste,  
    z ktorého budú v rôznych smeroch profitovať aj 
    seniori a osoby ZŤP.
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5
Využívanie IKT

podporujú informovanosť, 
vzdelávanie v rôznych 
obliastiach a spájajú ľudí 
naprieč svetom

Technológie a internet  

Príjmy jednotlivcov
Mesto Prešov sa zaväzuje ku:

-   prevádzke verejnej počítačovej miestnosti s počítačmi, 
    ktoré majú prístup na internet. Tie slúžia aj pre seniorov 
    a osoby ZŤP,
 
-   podpore zavádzania sociálnych služieb a ďalších služieb 
    využívajúcich aj IKT určené pre seniorov a osoby ZŤP, 
    ktoré poskytujú klientom skutočný prínos,
 
-   využívaniu pri komunikácii so seniormi a osobami ZŤP  
    rôzne informačno-komunikačné nástroje podľa ich 
    preferencie (email, SMS, tel. hovor, osobná návšteva),

 
 
-    realizácii osvety medzi seniormi a osobami ZŤP v oblasti
     využívania IKT a ochrany bezpečnosti v kyber-priestore,
 
-    aktívnej participácii na zabezpečení ochrany občanov pred
     nadmernou radiáciou z telekomunikačných veží v meste,
 
-    využívaniu užitočných IKT nástrojov na prípravu podkladov
      pre tvorbu informovaných rozhodnutí predstaviteľov mesta.
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3
Zdravie a kondícia

prispievajú k udržaniu zdravia, 
vysokej kvality života a znižujú 
náklady na zdravotnú a 
sociálnu starostlivosť

Zdravý pohyb, strava a duševný pokoj

Mesto Prešov sa zaväzuje ku:

-    realizácii osvety a mobilizačných kampaní pre 
     obyvateľov(špecificky pre seniorov a osoby 
     ZŤP) o starostlivosti o vlastné zdravie,
 
-    budovaniu verejných športovísk/ihrísk         
     vhodných aj pre skupinu seniorov a osoby ZŤP,
 
 

-     pravidelnému monitorovaniu zdravia 
      obyvateľov mesta (špecificky seniorov 
      a osôb ZŤP),
 
-     tvorbe kondičných programov na podporu         
      zdravia pre seniorov a osôb ZŤP v meste  
      a organizovaniu športových akcií. 
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Bezpečnosť a ochrana práv 

v komunite vedie k vyššiemu 
pocitu bezpečnosti, k vyššej 
aktivite v okolí a podpore 
medziľudských vzťahov

Dodržiavanie pravidiel, práv a slobôd

alkohol na 
verejnom

priestranstve

znečistenie
verejných 

priestranstiev

poškodzovanie 
majetku

vzbudzovanie 
verejného 
pohoršenia

iné 
protiprávne 

konanie

Mesto Prešov sa zaväzuje ku:
Prehľad vybraných zákrokov 

mestskej polície na základe podnetu 
kamerového systému (2018)-   zabezpečeniu bezpečnosti v meste 

    prostredníctvom spolupráce 
    mestskej a štátnej polície, špecificky 
    v problémových lokalitách v meste a 
    v nočných hodinách,
 
-   podpore doplnkových možností 
    zabezpečenia bezpečnosti v meste, 
    napr. MOPS (mestská občianska 
    poriadková služba) a iné,

-    implementácii opatrení na zvýšenie bezpečnosti osôb na prechodoch 
     pre chodcov a chodníkov v blízkosti ciest,
 
-    zavádzaniu alebo podpore programov a možností, ktoré poskytnú 
     alternatívu pre trávenie času mládeži či ľuďom bez domova,
 
-    k uvedomelému (úctivému) prístupu zamestnancov magistrátu mesta 
     a mestských organizácií k seniorom a osobám ZŤP,
 
-    odstraňovaniu stereotypov u rôznych skupín obyvateľstva vo vzťahu k 
     seniorom a osobám ZŤP,
 
-    realizácii osvety medzi seniormi a osobami ZŤP v oblasti ochrany ich 
     práv a osobnej bezpečnosti.
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7
Vzdelávanie 

zostať  "v obraze",  
získať  alebo zotrvať  vo 
svojej práci či učiť  sa 
len tak pre potešenie

Prístup k vzdelávaniu napomáha

Mesto Prešov sa zaväzuje ku:

-    pravidelnému informovaniu občanov, špecificky 
     seniorov a osoby ZŤP o možnostiach vzdelávania  
     sa v meste,
 
-    spolupráci so vzdelávacími inštitúciami v meste 
     a ďalšími relevantnými organizáciami na príprave 
     rôznych vzdelávacích/osvetových programov pre 
     seniorov, osoby ZŤP a širšiu verejnosť,

-   zabezpečeniu vhodných priestorov pre realizáciu  
    vzdelávania seniorov/ osôb ZŤP,
 
-   aktivizácii seniorov a osôb ZŤP ku vzdelávaniu a ďalšiemu 
    rozvoju prostredníctvom mobilizačných kampaní,
 
-   podpore šírenia poznatkov a skúseností samotných  
    seniorov a osôb ZŤP k širšej verejnosti.
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8
Zamestnanosť a 
zamestnateľnosť

alebo hendikepom môžu byť  hodnotným 
aktívom pri poskytovaní rôznych 
produktov a služieb v spoločnosti. Tréning 
zručností napomáha uplatneniu sa a 
zníženiu  sociálnej izolácie

Skúsenosti prichádzajúce s vekom

 

Mesto Prešov sa zaväzuje ku:

-    vytváraniu dostatku pracovných príležitostí 
     pre seniorov a osoby ZŤP,
 
-    informovanosti o voľných pracovných 
     miestach, možnostiach privyrobenia si pre 
     seniorov a osoby ZŤP, tie sú pravidelne 
     zverejňované a prístupné všetkým 
     obyvateľom mesta,
 
-   preplácaniu nákladov obyvateľom, ktorí sa 
    zapájajú do dobrovoľníctva,

-     podpore vlastných, životaschopných 
     podnikateľských nápadov samotných seniorov 
     a osôb ZŤP,
 
-    podpore tých zamestnávateľov, ktorý vytvárajú 
     pracovné príležitosti pre seniorov a/alebo 
     osoby ZŤP,
 
-    informovanosti širokej verejnosti o existujúcich 
     príkladoch zamestnávania seniorov a ľudí ZŤP    
     v meste, resp. ich vlastných podnikateľských 
     úspechoch.
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9
Bývanie

na mieste, ktoré je ich 
voľbou a využívať  
pritom podporu zo strany 
miestnej komunity

Väčšina túži zostárnuť "doma"

Mesto Prešov sa zaväzuje ku:

-   zabezpečeniu cenovo prístupnéha a 
    bezpečného, ľahko prispôsobiteľného   
    nájomného bývania pre seniorov, osoby ZŤP  
    a ďalšie najzraniteľnejšie skupiny    
    obyvateľov mesta,
 
-   kontrole a udržiavaniu nájomných bytov 
    v dobrom stave,
 
-   poskytovaniu informácií týkajúcich sa možností   
    prispôsobenia bývania (pre seniorov a osoby   
    (ZŤP), 

-    podpore zavádzania bezbariérového 
     prístupu vo všetkých bytových domoch    
     v meste,
 
-    podpore medzigeneračného bývania 
     a tým aj minimalizácii častých 
     negatívnych dopadov bývania seniorov 
     (izolácie).
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10 k požadovaným službám, od  zdravotnej 
starostlivosti po návštevu divadla. 
Pre zachovanie nezávislosti a 
sociálnej interakcie ľudia potrebujú 
zostať mobilní

Prekážky v doprave sú aj prekážkami 

Doprava

Mesto Prešov sa zaväzuje ku:

-    správnemu, viditeľnému značeniu dopravných značiek,
 
-    vybudovaniu potrebnej infraštruktúry bezbariérových MHD spojov 
     a zastávok, vrátane lokalít s početnou skupinou seniorov a osôb 
     ZŤP,
 
-    umiestneniu zastávok MHD v bezprostrednej blízkosti sídlisk a    
     obývaných miest,
 
-    vybudovaniu infraštruktúry cyklotrás v meste i v jeho okolí,
-    zabezpečeniu kvalitnej cestnej siete v meste,
 
-    poskytovaniu informácii o verejnej doprave, ktoré sú prístupné pre 
     všetkých obyvateľov mesta,
 
-    zapájaniu seniorov a osôb ZŤP do procesu plánovania a 
     skvalitnenia dopravy v meste,
 
-    využívaniu audio/vizuálnych pomôcok pre lepšiu orientáciu 
     seniorov a osôb ZŤP v rámci verejnej dopravy v meste 
     (napr. displeje hlásiace odchody a príchody spojov).
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11
Sociálna inklúzia a 
angažovanosť

je potenciálnou cestou k napĺňaniu 
zmyslu života, ktorá je spojená tiež s 
pozitívnym zdravím a dlhovekosťou. 
Okrem iného umožňuje rozvoj 
medzigeneračných vzťahov

Zapájanie sa do aktivít v komunite

Mesto Prešov sa zaväzuje ku:

-    organizovaniu a podpore komunitných akcií pre seniorov a osoby ZŤP a tým 
     k vytvoreniu dostatku príležitostí ich pre kultúrne a spoločenské vyžitie,
 
-    organizovaniu akcií so zreteľom na inklúziu marginalizovaných komunít 
     a medzigeneračné spájanie sa,
 
-    zabezpečeniu priestorov pre stretávanie sa a organizovanie rôznych aktivít 
     pre seniorov a osoby ZŤP,
 
-    zabezpečeniu dostatočnej informovanosti obyvateľstva pri jednotlivých  
     plánovaných akciách, mesto má vhodne vyriešenú a ľahko prístupnú 
     online/offline informačnú sieť,
 
-    spolupráci s organizáciami v meste, ktoré uskutočňujú rôznorodé aktivity pre 
     seniorov a osoby ZŤP,
 
-    podpore dobrovoľníctva tak zo strany aktívnejších seniorov a osôb ZŤP, tak 
     smerom k seniorom, osobám ZŤP s potrebou pomoci,
 
-    podpore aktívnej účasti seniorov a osôb ZŤP na zasadeniach orgánov mesta 
     Prešov s cieľom zabezpečenia kvalitného územného plánovania a takých 
     rozhodnutí predstaviteľov mesta, ktoré zohľadňujú potreby aj tejto skupiny 
     obyvateľov,
 
-    odstraňovaniu prekážok, ktoré bránia seniorom a osobám ZŤP podieľať sa 
     na spoločenskom živote a rozvoji,
 
-    podpore vlastných iniciatív seniorov a osôb ZŤP v meste.
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6. MONITORING A  
            HODNOTENIE

Po spracovaní  a  schválení  dokumentov Politika aktívneho starnutia v meste 
Prešov (ďalej len "Politika") a  Akčného plánu pre aktívne starnutie v meste 
Prešov na roku 2020-2022 (ďalej len "AKčný plán") v  mestskom  
zastupiteľstve začne realizačná  fáza, t.  j.  napĺňanie  jednotlivých aktivít, 
rozpracovaných v akčnom pláne. Súčasťou  realizačnej  fázy  bude  tiež  
priebežné sledovanie (monitoring) a vyhodnocovanie plnenia akčného plánu, 
spravidla v ročných  intervaloch.
 
Pre aktualizáciu Politiky a Akčného  plánu je  nevyhnutné  monitorovanie  
potrieb  občanov  mesta zohľadňujúce  platné  legislatívne  prostredie,  
spoločenské,  materiálové,  finančné  a personálne možnosti samosprávy i 
ďalších aktérov na území mesta. V priebehu tejto fázy budú pokračovať 
zapájanie nových partnerov a informovanie verejnosti o uskutočňovaní Politiky 
a Akčného plánu.
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Riadiace a organizačné zabezpečenie implementácie Politiky a Akčného bude úlohou 
vytvorenej Monitorovacej  skupiny. Jej členmi budú primárne zástupcovia mesta 
Prešov, a to volení zástupcovia a  vedúci zamestnanci jednotlivých odborov MsÚ v 
Prešove. V záujme podpory participácie širšej verejnosti budú do tímu prizvaní aj 
zástupcovia MVO, akademických inštitúcii, súkromého sektora, aktívni občania. 
 
Monitorovacia skupina začne svoju činnosť po schválení Politiky a Akčného plánu  
Mestským zastupiteľstvom mesta Prešov. Jej hlavnými úlohami bude najmä 
rozdelenie kompetencií, vypracovanie plánu monitorovacej činnosti, samotné 
monitorovanie plnenia aktivít vo vzťahu k stanoveným  ukazovateľom  pre  danú  
aktivitu,  vypracovávanie hodnotiacich správ o priebežnom plnení Akčného plánu, ale 
aj vypracovanie systému riadenia zmien v platnom Akčnom pláne a identifikácia rizík 
počas realizačného obdobia.
 
 
 


