
 

Veríme, že svet je lepším 
a krajším miesto,

lebo aj my
sme v ňom.

  

  Podporujeme tých, 
ktorí to potrebujú.



Nízkoprahové centrum

MIXKLUB
S prijatím a podporou  
vytvárame bezpečný  

priestor pre rast.

Mixklub  je  nízkoprahové   centrum,   otvorený 
a podnetný priestor pre deti, mladých ľudí a rodi- 
ny. Sídlime v bratislavskej Vrakuni v tzv. Pentago- 
ne, sídlisku označovanom ako mestské geto. Deti   
a mladí ľudia z okolia, často trávia voľný čas na ulici 
a sú ohrození rizikovým prostredím. V priamej prá- 
ci s nimi nadväzujeme kontakt a prostredníctvom 
prevencie, poradenstva a podpory ich sprevádza- 
me v osobnostnom raste a prekonávaní bariér ži- 
vota v mestskom gete. Sme tu pre nich tu a teraz.

Tomáško 9 rokov, navštevujúci Mixklub

Tomáško je jeden z mnohých ,,opustených” detí, 
ktoré vyrastajú bez vzorov a opory dospelých. Cho- 
dí do Mixklubu  kde  má  možnosť  zažiť  podporu  
a prijatie pracovníkov s ktorými sa učí iný spôsob 
komunikácie a správania sa, ako ho vidí a zažíva 
vonku na ulici.

Podporte naše aktivity v priamej práci 
s deťmi a rodinami z vylúčeného prostredia 

zaslaním Vášho príspevku  
na účet SK68 7500 0000 0040 0829 7812. 

Svojim finančný darom pomôžete zlepšovať 
život detí a rodín, s ktorými pracujeme.



  

Pohyb je prirodzenou  
túžbou každého z nás.

Verejná zbierka pre deti a mladých ľudí so zdra- 
votným znevýhodnením do 26 rokov.

Konto Bariéry prispieva na rôzne kompenzačné 
pomôcky, ktoré zvyšujú kvalitu života detí a ich 
blízkych. Sme hrdí na to, že všetky finančné dary 
rozdeľujeme do posledného centu žiadateľom.  
Pôsobíme na celom území Slovenskej republiky ne-
pretržite už viac ako 25 rokov. Konto Bariéry po-
čas svojej existencie pomohlo viac ako tisícke detí  
a prerozdelilo žiadateľom viac ako 700 000 eur.

Mário, 23 rokov, podporený žiadateľ

Mário je mladý muž so zdravotným znevýhodne- 
ním, ktorému Konto Bariéry prispelo sumou 
1.360 € na nákup elektrického vozíka. Vďaka 
pomôcke prekonáva každodenné bariéry v kontakte 
so spoločenským prostredím. Sám chodí do mesta 
s kamarátmi  na kávu, na nákup, do kina a veľmi 
sa z toho teší.

Podporte deti a rodiny z Konta Bariéry 
jednoduchým zaslaním darcovskej sms-ky 

na číslo 877 v tvare DMS KONTO. Pre pravidelný 
mesačný príspevok si aktivujte sms v tvare DMS 
START KONTO na číslo 877. Kedykoľvek môžete 

danú podporu zruši, zaslaním sms v tvare:  
DMS STOP KONTO na číslo 877 .  
(Cena darcovskej sms-ky je 2 €)   



 Zdravé vzťahy v rodine
Významným zdrojom podpory 

pre dieťa je rodina a práve 
v nej sa môžu odohrať 

pozitívne a účinné zmeny.

Zdravé vzťahy v rodine je projekt, ktorý pracuje 
s rodičmi a deťmi s ADHD a poruchami srávania, 
ktorí sa ocitli v emocionálnej kríze a vyhľadali 
pomoc pri výchove. Pracujeme individuálne 
a skupinovo a zameriavame sa na podporu vzťahov 
a komunikácie v rodine formou zážitkových aktivít. 
Podporujeme školy pri integrácií rôznorodých 
detí v triedach. Organizujeme aj víkendové 
pobyty a zážitkové semináre pre odbornú 
a širokú verejnosť. Svojimi aktivitami prispievame 
k zlepšeniu vzťahov v rodinách.

  
Rodičia Olivera,  
účastníci rodičovsko-detských skupín

Rodičia troch detí, z ktorých jeden je syn 
s ADHD. V škole aj v okolí sa stretávajú s veľkým 
tlakom a kritikou voči správaniu syna a ich výchove. 
Zúčastňujú sa podporných skupinových stretnutí, 
kde sú aj iní rodičia v podobnej situácii. Nachádzajú 
tu pochopenie a prijatie a pod odborným vedením 
pracujú na sebe a zdravých vzťahoch v rodine.

Adresa a kontaktné údaje DF SR
Detský fond Slovenskej republiky
Stavbárska 38, Bratislava 821 07

Tel.: 0903 764 354 
dfsr@dfsr.sk, www.dfsr.sk  

 fb : Detský fond Slovenskej republiky


