
Chcete si vyskúšať väčšiu samostatnosť? 
Ponúkame voľné miesta  klientom  

v podporovanom bývaní v Bratislave 
 
Pre koho: Pre ľudí s duševnou poruchou z Bratislavského alebo Trnavského kraja, 
ktorých psychický zdravotný stav je dobre kompenzovaný. Ľudí so závislosťami 
prijať nemôžeme. 
Ak sa chcete naučiť fungovať samostatnejšie  a  naučiť  sa starať o domácnosť, či 
hospodáriť s peniazmi, vychádzať so spolubývajúcimi, je táto služba určená práve 
pre Vás.  
 
Kde:  Službu poskytujeme vo dvoch plne zariadených bytoch v  Bratislave. 
 
O službe: Klient nastúpi do Podporovaného bývania – tréningového programu, na 
dobu  minimálne 3 mesiace a max. 5 rokov, počas ktorých sa pod vedením 
odborného pracovníka naučí  samostatnejšie zvládať požiadavky spojené s 
vedením domácnosti, hospodárením a nárokmi, ktoré kladie na človeka bežný 
život.  
Poplatok za službu je 145 Eur / mesiac.  
(podrobnejšie aj na www.dss-most.sk, www.facebook.com/DssMost ) 
 
 Na koho sa môžete obrátiť: 
 Ing. Zuzana Zatloukalová, tel. číslo: 0911 404 656, info@dss-most.sk, www.dss-most.sk.  

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Túto šablónu môžete použiť ako štartovací súbor na prezentáciu školiacich materiálov v skupinovom nastavení.SekcieAk chcete pridať sekcie, kliknite pravým tlačidlom myši na snímku. Sekcie vám môžu pomôcť pri organizovaní snímok alebo pri uľahčení spolupráce viacerých autorov.PoznámkySekciu pre poznámky môžete použiť na prezentačné poznámky alebo na poskytnutie ďalších informácií pre publikum. Tieto poznámky môžu byť počas prezentácie zobrazené v prezentačnom zobrazení. Pozorne vyberajte veľkosť písma (je to dôležité pre zjednodušenie ovládania, viditeľnosť, nahrávanie videa a produkciu v režime online)Jednotné farby Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať grafom a blokom textu. Je potrebné zohľadniť fakt, že prítomní budú dokumenty tlačiť čiernobielo alebo odtiene sivej. Spustite skúšobnú tlač, aby ste sa uistili, že farby pracujú v čiernobielom režime správne a odtiene sivej.Grafické prvky, tabuľky a grafy.Nekomplikujte to: ak je to možné, použite konzistentné, nerušivé štýly a farby.Označte všetky grafy a tabuľky.
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