
„MOST mám rád. Keby nebol MOST, bol by som zase sám doma. V MOSTe tak 
veľmi nemyslím na tie zlé veci, nepočúvam toľko hlasy, tu sa rozptýlim  a je mi 

lepšie.“ 
 
„Neviete si to predstaviť, čo je to pre rodiča - z ambiciózneho, veselého 
a úspešného študenta sa stal nesamostatný, uzavretý človek, ktorý sedí doma, 
nemá priateľov,.... Mám svoje roky, už nevládzem.  
 

Čo s ním bude, keď tu my, rodičia nebudeme?  
Takých MOSTov  je stále málo...“  

          Už 28 rokov pomáhame  ľuďom s duševnou poruchou                                                
  Vďaka Vašim 2% im podávame ruku, aby mohli vyjsť zo svojej samoty 

Údaje o nás – prijímateľovi 2% (3%):  
Názov : Dss-MOST, n.o. 
Právna forma: nezisková organizácia  
Sídlo: Haanova  2694/10, 85104 Bratislava - Petržalka 
IČO: 36077127 
Podrobnejšie informácie, formuláre nájdete na www.dss-most.sk,  
Radi Vám s vypĺňaním pomôžeme, tel. kontakt: 0911 404 646, info@dss-most.sk 

Podporte nás 2% z Vašich daní  

mi dáva zmysel ráno vstať 

Ľudia s duševnou poruchou žijú medzi nami 
a ich počet narastá! 

aby boli s nami a nie sami 

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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