
 

  

SLOHOVÁ PRÁCE 
Chci pomáhat! 

 

Úřední dopis adresovaný starostovi města, poslanci, senátorovi, ve kterém 

nabídnete nějaký druh pomoci. Pomoc by měla být určena lidem, kteří pomoc 

potřebují (děti, senioři, handicapovaní lidé). Může, ale nemusí vaše nabídka pomoci 

souviset se současnou situací. 
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Nabídka pomoci seniorům 

Vážený pane starosto, 

jménem celé mé třídy chci Vám i celému městu nabídnout pomoc v této současné, nelehké situaci. 

Zastupuji třídu oktávu hodonínského gymnázia, která si všímá současné situace v celém státě a vnímá 

ji jako možné nebezpečí pro naši nejohroženější skupinu – seniory. 

 

Náš plán je následující. Chceme zásobit seniory, kteří bydlí sami doma, potravinami, léky a jinými 

potřebami, abychom zabránili zbytečnému riziku jejich nakažení. Pracujeme již na spojení s firmou 

Homedica, s.r.o., abychom mohli pokrýt co možná nejvíce jednotlivců, kteří mohou naší pomoci využít. 

Zdaleka to však nejsou všichni, kterých by se naše pomoc mohla týkat. Další ohroženou skupinou jsou 

bezesporu handicapované osoby. Rovněž této skupině bychom rádi nabídli naše služby. 

 

S ohledem na bezpečí těchto rizikových skupin je stěžejní postupovat s maximální ohleduplností na 

jejich zdraví, a proto je nutné používat všechny dostupné bezpečností a ochranné pomůcky včetně 

respirátorů, roušek, desinfekčních gelů a sprejů, ochranných rukavic apod. Samotnou donášku potravin 

a jiných potřeb si představujeme, že bude fungovat formou poptávky směrem od seniorů nebo ZTP. 

Zadání nákupu potom může probíhat prostřednictvím SMS směrem k našemu operátorovi a ten 

následně přepošle nákupní seznam jednomu z našich studentů, ten provede nákup a následně donese 

nákup na předem určenou adresu. Platba za nákup může proběhnout buď bezhotovostně, nebo hotově 

při převzetí nákupu. Opět klademe důraz na co nejmenší riziko nákazy a preferujeme platbu 

bezhotovostně, ale zároveň chápeme úskalí vyžadování platby bezhotovostně po seniorech. 

 

Můžeme rovněž nabídnout šití roušek pro obě tyto skupiny obyvatel. Buď za symbolickou cenu, která 

bude rovna nákladům za látku nebo zdarma s příslibem drobného příspěvku na materiály ze strany 

města. 

 

Veškerá nabízená pomoc je čistě dobrovolnická. Naším cílem je pouze zajistit co možná nejbezpečnější 

způsob zásobování našich rizikových skupin. Předem Vám mnohokrát děkuji za Vaši odpověď. 

 

S pozdravem 


