Pocitu, keď pomáhaš,
sa nič nevyrovná...

KONTO BARIÉRY
PRISPELO NA POMÔCKY
DEŤOM A MLADÝM ĽUĎOM
SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
CELKOVO 457.323 € (13,77 MIL. SK)

(DO NOVEMBRA 2010)

Konto Bariéry
Detského fondu
Slovenskej republiky
existuje od roku 1993
a pomáha deťom
a mladým ľuďom
so zdravotným
postihnutím
prispievaním
na pomôcky.

2010

Komu
Konto Bariéry
pomáha?

Na aké
pomôcky
Konto Bariéry
prispieva?

Ako je možné
získať
príspevok
z Konta Bariéry?

Konto Bariéry pomáha deťom a mladým ľuďom (do 26 rokov)
so zdravotným postihnutím, zo sociálne slabých rodín
prispievaním na pomôcky, ktoré zvyšujú kvalitu ich života.
Na pomôcky prispieva tiež zariadeniam, ktoré sa starajú o deti
so zdravotným postihnutím.
Zoznam príspevkov z Konta Bariéry je na www.dfsr.sk.

Konto Bariéry prispieva na mechanické a elektrické
invalidné vozíky, kočíky, doplnky k vozíkom a kočíkom,
schodiskové plošiny, schodolezy, rôzne rehabilitačné pomôcky,
a ďalšie pomôcky, ktoré sú pre dieťa nevyhnutné vzhľadom
na jeho zdravotný stav.

Konto Bariéry prispieva na základe žiadostí vydokladovaných
podľa kritérií Konta Bariéry (kritéria sú pre fyzické a pre
právnické osoby). Kritéria je možné získať na stránke
Detského fondu www.dfsr.sk alebo je možné si ich vyžiadať
telefonicky, resp. poštou. Konto Bariéry uhrádza faktúry
dodávateľovi pomôcky v schválenej výške, neposkytuje
finančné prostriedky.

Komu Konto Bariéry pomohlo?
„Mechanický vozík zmenil kvalitu Jakubovho života, sú to jeho
druhé nohy, používame ho stále do školy, doma aj vonku na
prechádzky. Jakubovi sa v ňom veľmi dobre sedí, je pohodlný,
praktický a dobre sa skladá aj do auta. Vďaka Vášmu príspevku
sa nám podarilo zabezpečiť si vozík na mieru, keďže Jakubko je
veľmi ťažko zdravotne postihnutý DMO“, napísali Jakubovi rodičia.

(Konto Bariéry prispelo 1.328 €)
„Viktorko je žiakom 2. ročníka. Aj po neustálom cvičení
dokáže trochu prejsť, ale len s pomocou. Nestačí ho
držať za ruku, je potrebná opora celého tela.
Chodítko Dynamico v najväčšej miere spĺňa kritéria,
je však finančne náročné“, napísala Viktorova mama.

(Konto Bariéry prispelo 770 €)

Maroškova mamička napísala: „Po mentálnej stránke je na úrovni
svojich 4-ročných rovesníkov, takže čoraz častejšie rieši odpoveď
na otázku: " Ako a kedy budem chodiť?" Pomôžte urobiť
Maroška šťastnejším, potrebuje doplatok na vozík“.

Kto spravuje
Konto Bariéry?

Ako sa tvorí
Konto Bariéry?

Konto Bariéry spravuje Správna rada Konta Bariéry, ktorá
zasadá raz mesačne, zaoberá sa všetkými vydokladovanými
žiadosťami a rozhoduje o výške príspevku.

Prostriedky Konta Bariéry sú tvorené na základe verejnej zbierky
povolenej Ministerstvom vnútra SR, a to formou jednorazových darov
a pravidelných príspevkov.
Čísla účtov sú: 4008286320/7500, ČSOB, a. s.
		
alebo 1617676259/0200, VÚB, a. s.
Všetky príspevky, ktoré prídu na Konto Bariéry sú použité výlučne
na prispievanie na pomôcky, nie sú z nich hradené žiadne iné náklady.

(Konto Bariéry prispelo 920 €)

„Stropný koľajnicový systém umožňuje vertikalizáciu a nácvik
chôdze imobilných klientov, pomáha pri vykonávaní osobnej
hygieny, pri polohovaní, pri prekladaní klientov z kočíka na lehátko
a celkovo zlepšuje manipuláciu s imobilným klientom“,
informovali nás zamestnanci Domova sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Žiline.

(Konto Bariéry prispelo 600 €)

Projekt sa realizuje vďak a podpore:

a vďak a jednotlivcom, ktorí jednorazov ými
alebo pravidelnými príspevk ami, alebo 2% z dane
podporujú Konto Bariér y

A J MALÝM PRÍSPEVKOM JE MOŽNÉ

ROBIŤ VEĽKÉ SKUTKY
ĎAKUJEME Z A VAŠU POMOC
DETSKÝ FOND SLOVENSKEJ REPUBLIKY je občianske združenie (založené r. 1990), ktoré
konkrétnymi aktivitami chráni práva dieťaťa. Pomáha hlavne deťom so zdravotným postihnutím
prispievaním na kompenzačné pomôcky – Konto Bariéry, pomáha sociálne ohrozeným
skupinám – Mixklub – nízkoprahové centrum pre deti, Mixáčik – nízkoprahové rodinné
centrum, organizuje aktivity na pomoc rodinám s deťmi s poruchami pozornosti, hyperaktivity
(ADHD) a poruchami správania, organizuje kampane za zníženie úrazov detí – Aby deti
nezomierali, organizuje projekt Aj oni sú naše deti.
Ak chcete podporiť všetky aktivity Detského fondu Slovenskej republiky, môžete tak urobiť
na č. ú.: 4008297812/7500 v ČSOB, a. s., alebo ak chcete podporiť priamo projekt Konto Bariéry
môžete tak urobiť na č. ú.: 4008286320/7500 v ČSOB, a. s., alebo č. ú.: 1617676259/0200 vo VÚB, a. s.

Kontakt:
Detský fond Slovenskej republiky
Radničné námestie 1, 821 05 Bratislava
Tel.: 02/43 63 43 54, 43 42 26 34
e-mail: dfsr@dfsr.sk
www.dfsr.sk

