Fórum života
Výročná správa za rok 2011

PRÍHOVOR
Drahí priatelia!
Chcem vám porozprávať jednu rozprávku,
ktorá sa veľmi hodí na túto dobu a vystihuje
to, o čo ide v našom spoločnom fóre – Fóre
života.

Túto rozprávku rozprával pán Anton Neuwirth
svojim deťom, keď sa vrátil z väzenia. Napriek
všetkým krivdám a nespravodlivosti, ktoré sa
mu dostali, začal liečiť zlo láskou.

Bol raz jeden kráľ a mal jedinú dcéru. Veľmi
sa mu zle kraľovalo, lebo v jeho kráľovstve bolo
veľa, veľa zla a nepokoja. Toto zlo vychádzalo
z jednej jamy v kráľovskej záhrade. Kráľ si
nevedel už s tým zlom poradiť. Bol ochotný
čokoľvek dať za to, aby to zlo z jeho kráľovstva
odišlo. Dokonca bol ochotný dať aj svoju
jedinú dcéru s celým kráľovstvom. Vyhlásil, že
princeznú vydá len za toho, kto to zlo z jeho
záhrady vykynoží.

Pri zrode Fóra života pred desiatimi rokmi
bolo viacero úžasných ľudí, ktorí dnes už nie
sú medzi nami. Ale posolstvo, ktoré zanechali,
bude žiť s nami a v nás.

Prichádzali princovia, bohatí i chudobní
mládenci. Každý sa snažil toto zlo z jamy
v kráľovskej záhrade vyhádzať. Čím viac sa
jama kopala a zlo vyhadzovalo, tým viac sa zlo
množilo a jama sa prehlbovala.
Až raz na kráľovský dvor zavítal jeden múdry
mládenec a zasypal jamu dobrom. Zlo sa
zasypalo a prestalo sa rozširovať. Šťastný kráľ
mládenca odmenil tak, ako sľuboval. Mládenec
sa oženil s princeznou a dostal celé kráľovstvo.
Od vtedy v tomto kráľovstve zavládlo dobro
a pokoj.

Počas celého roka 2011 sme si pripomínali
10. výročie svojho vzniku. Chcem poďakovať
všetkým, ktorí nám pomohli a pomáhajú
prinášať do slovenskej spoločnosti dobro,
nádej a riešenia pre ochranu a rozvoj ľudského
života a rodiny. Som presvedčená, že Fórum
života výraznou mierou prispelo k tomu, že
téma ochrany života je v slovenskej spoločnosti
stále živá. A chcem vyjadriť nádej, že v ďalšom
desaťročí, ktoré je pred nami, sa pozícia hnutia
za život ešte viac posilní.

Marcela Dobešová
Predsedníčka Fóra života
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ORGANIZÁCIA FÓRA ŽIVOTA
Víziou Fóra života (FŽ) je žiť v spoločnosti,
ktorá rešpektuje ľudský život od počiatku až po
prirodzenú smrť a podporuje rodinu ako optimálne
miesto vzniku a rozvoja ľudského života.
Cieľom FŽ je chrániť každý ľudský život od počatia
po prirodzenú smrť. Tento cieľ napĺňame v troch
oblastiach:
a) Prevencia
–
poskytujeme
informácie
o dôstojnosti človeka od počatia po smrť,
prenatálnom vývine dieťaťa – práve na život
od počatia, ohrozeniach ľudského života,
realite umelého potratu, ďalej o prirodzených
metódach plánovania rodičovstva, vzťahoch
založených na skutočnej láske, zodpovednosti
a rešpektovaní ľudskej dôstojnosti.
b) Advokácia – dvíhame hlas za ochranu tých,
čo sa sami nedokážu brániť. Snažíme sa
presadzovať a podporovať legislatívu, ktorá
rešpektuje ľudskú dôstojnosť každého človeka
od počatia po prirodzenú smrť a manželstvo
a rodinu ako základnú bunku spoločnosti.
c) Konkrétna pomoc – pomáhame pri riešení
ťažkých životných situácií žien a ich detí,
núdznych, chorých a slabých. Svoju činnosť
rozvíjame prostredníctvom pracovníkov,
spolupracovníkov, dobrovoľníkov a svojej
členskej základne v regiónoch Slovenska.
Organizačne činnosť Fóra života zabezpečuje
sekretariát spolu so svojimi oddeleniami
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legislatívy, PR pro-life, výchovy a vzdelávania,
konkrétnej pomoci a regionálnych centier.
Sekretariát okrem procesného chodu organizácie
zabezpečuje servis pre aktivity FŽ a pre členov
FŽ, tiež organizuje duchovné aktivity na podporu
kultúry života a duchovné aktivity pre členov
a vedenie FŽ.
Oddelenie
legislatívy
priebežne
sleduje
legislatívne návrhy a pripravuje návrhy na
zlepšenie legislatívy, komunikuje s poslancami
NR SR, poslancami Európskeho parlamentu
a zamestnancami ministerstiev, pripravuje
odborné materiály, pripravuje materiály pre
média, pre regionálne centrá a pre verejnosť.
Oddelenie PR pro-life (Public Relations)
systematicky komunikuje s vybranými cieľovými
skupinami, osobitým spôsobom a prostriedkami
vnáša hodnoty pro-life a pro-family tak, aby
vytváralo pozitívne vzťahy s verejnosťou,
s médiami, s členmi FŽ, dobrovoľníkmi,
pracovníkmi a partnermi a to aj prostredníctvom
šírenia úplných a pravdivých informácií
formou vydávania periodika Spravodajca FŽ,
prevádzkovania internetových stránok, zasielania
správ cez Email FŽ, príprav prednášok a diskusií
v spolupráci s regionálnymi centrami, príprav
letákov a tematických brožúr a iných materiálov
a realizovaním informačno-vzdelávacích kampaní.

Oddelenie pre výchovu a vzdelávanie
prostredníctvom regionálnych centier pripravuje
prednášky pre verejnosť (školy, spoločenstvá,
farnosti), pripravuje vzdelávacie semináre,
v spolupráci s regionálnymi centrami organizuje
odborné semináre pre spolupracovníkov FŽ,
pripravuje manuály a materiály pre organizovanie
kurzov a seminárov, v spolupráci s Áno pre život
n. o. pripravuje konferenciu – Vyber si život,
v spolupráci s DOMKA a eRKO ponúka pro-life
kurzy a spolupracuje s Odbornou sekciou pre
rodinu a zodpovedné rodičovstvo.
Oddelenie konkrétnej pomoci organizuje
a realizuje aktivity konkrétnej pomoci (Zachráňme
životy, Poradňa Alexis a v spolupráci s ďalšími
organizáciami Poradňa Ráchel) a prostredníctvom
regionálnych centier sieťuje členov FŽ
a spolupracovníkov konkrétnej pomoci.
Oddelenie regionálnych centier riadi a koordinuje
činnosť jednotlivých regionálnych centier. Regionálne
centrá, nižšia organizačná zložka sekretariátu FŽ,
realizujú činnosti v oblasti legislatívy, PR pro-life,
výchovy a vzdelávania, konkrétnej pomoci,
vnútornej komunikácie, vyhľadávania zdrojov
financovania a duchovnej podpory v zmysle svojej
pôsobnosti, právomoci a zodpovednosti.
Výsledky činností za rok 2011 ponúkame
v tejto výročnej správe.

ŤAŽISKOVÉ A DLHODOBÉ PROJEKTY FÓRA ŽIVOTA
Deň počatého dieťaťa
V týždni od 21. 3. 2011 do 27. 3. 2011 sa
uskutočnil 11. ročník našej každoročnej
kampane 25. marec – Deň počatého dieťaťa,
ktorá bola v porovnaní s rokom 2010 tento
rok opäť rozsiahlejšia a mohutnejšia. Nosnou
myšlienkou bol slogan: „Život je krásny.
Chráňme ho od počatia!“ Kampaň bolo možné
podporiť nosením bielej stužky na odeve.
Takisto bol zorganizovaný Modlitebný pochod
za záchranu počatého života v Bratislave
a v Košiciach.
Súčasťou kampane bola tento rok aj premiéra
amerického filmu Bella, ktorý sa začal premietať
v slovenských kinách práve 25. marca. Z únie
filmových distribútorov vyplýva, že tento
film v počtoch divákov skončil na 67. mieste
z celkového počtu 520 filmov s celkovým
počtom divákov 18.417 a s 435 predstaveniami.
K príležitosti 25. marca napísalo Fórum života
list poslancom Národnej rady SR, v ktorom boli
vyzvaní pripojiť sa ku kampani Dňa počatého
dieťaťa. Zároveň sme v ňom zdôraznili
dôležitosť rodiny a naše návrhy k súčasným
pro-life výzvam.
V číslach by sme mohli kampaň opísať takto:
– 200 bilboardov po celom Slovensku (v roku
2010 bolo na Slovensku 80 bilboardov)
– 60 000 letákov a 2000 plagátov
– 20-krát vysielaný spot na Jednotke
v hlavnom vysielacom čase

– viacero relácií (STV 2, LUX, Lumen)
venovaných DPD alebo príbuzným témam
– spot vysielaný v 23 regionálnych
televíziách
– 200 dobrovoľníkov na námestiach všetkých
krajských miest
– takmer 7000 členov Facebookovej skupiny
„Za život“
– množstvo pozitívnych príspevkov
na stránke www.25marec.sk
– o viac ako 100 % sa zvýšenie návštevnosti
stránky www.25marec.sk (viac ako 6600
originálnych návštevníkov)
„Reakcie ľudí boli prevažne pozitívne, často
nám vyjadrili podporu. Radi si brali biele
stužky. Niekedy aj sami prichádzali, aby si
vzali. Veľmi milo ma prekvapilo dievča, ktoré
sa počas môjho rozprávania tvárilo, akoby som
ju neskutočne zdržoval, ale keď som jej ukázal
obrázky zachránených detičiek na letáku, zrazu
z nej vyšlo: „Wow, to je fakt super, že niekto robí
takúto vec.“ Doobeda mali ľudia viac času, dalo
sa aj trochu pozhovárať o tejto téme. Najlepšie sa
dalo „odchytiť“ skupinku ľudí, ak sa zastavil jeden,
zastali všetci. Viacerým už biela stužka nebola
úplne neznáma, videli skupinu na Facebooku alebo
billboard. Zdá sa, že aj tohtoročný motív chutného
bábätka v ružovom pozadí „zabral“, mnohí ho
oceňovali.“ z úst dobrovoľníkov, ktorí rozdávali
biele stužky v Bratislave.

Konferencia Vyber si život
Tradičnou súčasťou kampane je tiež
medzinárodná konferencia Vyber si život
konaná pod záštitou europoslankyne Anny
Záborskej a primátora mesta Rajecké Teplice
Petra Dobeša. Už XIII. ročník konferencie
sa uskutočnil 25. - 26. 3. 2011 v Rajeckých
Tepliciach. Bol zameraný na problematiku úcty
k ľuďom s postihnutím, čomu zodpovedá aj
titul konferencie: Zmyslom života je láska, nie
ideálne zdravie. Na konferencii okrem iných
vystúpila paraolympijská víťazka Veronika
Vadovičová, europoslakyňa Anna Záborská
či trnavský arcibiskup Róbert Bezák. Počas
slávnostného večera predsedníčka Fóra života
Marcela Dobešová odovzdala aj Ceny Antona
Neuwirtha za ochranu života slovenským
i zahraničným osobnostiam: Márii Šustrovej,
Gianne Emanuelle Molla a o. z. Inklúzia.
Sviečka za nenarodené deti
Aj v roku 2011 sa 1. novembra konala Sviečka
za nenarodené deti. Tento rok opäť vzrástol
počet rozdistribuovaných sviečok a letákov.
Rôznymi formami sa do projektu zapojilo
vyše 300 farností z približne 150 miest a obcí,
v ktorých nám výraznou mierou pomohlo
niekoľko stoviek dobrovoľníkov. Najbežnejším
spôsobom zapojenia sa do projektu bola
modlitbová spomienka na deti, ktoré zomreli
pri potrate.
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Na Slovensku sa v rámci projektu Sviečka
za nenarodené deti konali rôzne modlitbové
stretnutia, slávili sa sv. omše, dokonca sa
organizovali aj pochody. Najväčší z nich prebehol
tretieho novembra v Košiciach za účasti košického
arcibiskupa Bernarda Bobera. Podujatie prichystali
občianske združenie Deti svätej Alžbety, Inštitút
rodiny a farnosť Košice- Juh.
Projekt bol už tradične spojený aj so zbierkou,
v rámci ktorej je možné za dobrovoľný
príspevok získať originálnu Sviečku za
nenarodené deti. Do zapojených farností
na Slovensku bolo umiestnených asi 55 000
originálnych sviečok a letáčikov s modlitbou
o úctu k životu. V roku 2011 darcovia v rámci
projektu prispeli sumou 51 762 Eur.
Od roku 2009 Fórum života mapuje na Slovensku
pamätníky nenarodeným a pamätné hroby
nenarodených. Aj tento rok sa ich počet rozrástol
a v súčasnosti evidujeme už 27 takýchto miest.
Zachráňme životy
Projekt Zachráňme životy, ktorý pomáha tehotným
ženám a matkám v núdzi, oslávil v decembri 2011
svoje štvrté výročie. Od vzniku projektu sa nám
podarilo pomôcť 55 ženám a ich deťom a narodilo
sa 48 bábätiek. Z tohto počtu ostalo 46 narodených
detí pri svojej matke, len dve deti išli na adopciu.
Celkovo sme za štyri roky riešili 834 prípadov.
Darcovia prispeli sumou viac ako 109 000 Eur.
Na pomoc ženám a na záchranu ich detí bolo
poukázaných 100 % z darovanej sumy.
Aktuálne informácie si môžete
pozrieť na www.zachranmezivoty.sk.
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Alexis, poradňa pre ženy a dievčatá
Poradňa pre ženy a dievčatá Alexis zavŕšila
začiatkom decembra druhý rok fungovania.
Jej cieľom je poskytovať poradenské služby. Za
toto obdobie sa projekt usiloval o ponúknutie
podpory a poradenskej služby dievčatám
a ženám, ktoré zvažujú umelý potrat alebo sa
nachádzajú v závažných situáciách súvisiacich
s tehotenstvom. Za rok 2011 bolo riešených
107 prípadov, ktoré sa väčšinou týkali
neplánovaného tehotenstva alebo zdravotných
problémov súvisiacich s tehotenstvom. Do
projektu bolo zapojených 27 odborníkov
z oblasti sociálnej práce, gynekológie,
psychológie, psychiatrie a ďalších. Najčastejšie
boli prípady riešené e-mailom (53), potom
telefónom (44) a 10 prípadov osobným
poradenstvom. Od rozbehnutia projektu sme
celkovo riešili 205 prípadov.
Celkový počet riešených prípadov

107

Týranie

12

Postabortívny syndróm

11

Nečakané tehotenstvo

8

Zvažovanie umelého potratu

21

Nečakané tehotenstvo – finančná pomoc

3

Adopcia/Utajený pôrod

7

Zdravotné problémy spojené s tehotenstvom

19

Sociálne poradenstvo

7

Právne poradenstvo

3

Psychologické poradenstvo

4

Problémy s otehotnením

3

Iné

9

Viac na stránke www.alexisporadna.sk.

Médiá Fóra života
Počas roka 2011 vyšli 4 čísla časopisu
Spravodajca o. z. Fórum života v priemernom
náklade 8200 ks.
V roku 2011 bolo vydaných 17 newsletterov
pod názvom Email Fóra života.
Webová stránka forumzivota.sk funguje
už deviaty rok a neprestajne si plní svoju
funkciu hlavného informačného kanálu. Po
celý rok bola aktualizovaná, obohacovaná
o zaujímavé články, o banery a fotografie.
Okrem tejto stránky Fórum života prevádzkuje
a napĺňa tieto stránky: konferencia.forumz
ivota.sk, 25marec.sk, zachranmezivoty.sk,
alexisporadna.sk.
Prednášky a aktivity
Predstavitelia Fóra života hovorili na školách
k približne 500 žiakom a študentom. Fórum
života spolupracovalo na rôznych projektoch
s približne 30 odborníkmi z najrôznejších
oblastí. Do našich projektov sa zapojilo
asi 300 dobrovoľníkov z celého Slovenska.
Predstavitelia Fóra života absolvovali množstvo
menších či väčších stretnutí s občanmi, viacero
významných i menej významných výstupov
v celoslovenských i regionálnych médiách.

PREHĽAD ĎALŠÍCH AKTIVÍT
JANUÁR
Podpora bratislavským klinikám
V januári 2011 vydalo Fórum života tlačovú
správu s vyjadrením podpory bratislavským
klinikám
k
nevykonávaniu
potratov
a s právom na výhradu svedomia. Koncom
januára sa udiala mediálna kampaň ohľadom
vykonávania potratov v bratislavských
klinikách. Nemocnice vyhlásili, že potraty od
februára vykonávať nebudú, svoje stanovisko
však následne stiahli. Fórum života sa zapájalo
do celospoločenskej diskusii a vydalo i tlačovú
správu so svojim stanoviskom.
Fórum života sa pripojilo
k listu ministrovi zdravotníctva
Fórum života spolu s ďalšími organizáciami
napísalo
list
ministrovi
zdravotníctva,
v ktorom ministrovi predložili návrhy na
ekonomické zaťaženie praktík namierených
proti životu, akými sú umelý potrat, umelé
oplodnenie a hormonálna antikoncepcia. Na
stretnutí s ministrom združenia zastupovali
Mária Sabolová, poslankyňa NR SR, vdp.
Dušan Škurla a Róbert Sopko.
FEBRUÁR
Fórum života zapojené
v Národnom týždni manželstva
Od 7. - 14. 2. prebehol na Slovensku prvý ročník
Národného týždňa manželstva a Fórum života

bolo jeho partnerom a sponzorom. Cieľom
bolo informovať o výhodách a prínosoch
manželského zväzku a povzbudiť ľudí k jeho
založeniu a budovaniu.
Ocenenie pre Marcelu Dobešovú
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce udelila
predsedníčke Fóra života Marcele Dobešovej
Zlatú medialu predovšetkým za organizovanie
konferencií Vyber si život. Ocenenie si
Marcela Dobešová prevzala z rúk dekana
fakulty prof. Milana Rusnáka dňa 16. 2. 2011
v Trnave. Rovnaké ocenenie získala aj členka
predsedníctva Fóra života, europoslankyňa
Anna Záborská.
Snem Fóra života
Dňa 19. 2. 2011 sa v Rajeckých Tepliciach
uskutočnil Snem Fóra života. Na programe
bolo prijímanie nových členov Fóra života,
predstavenie plánu činností na rok 2011 a prehľad
uskutočnených a pripravovaných celoslovenských
aktivít Fóra života. Za nových členov boli prijaté
organizácie Deti sv. Alžbety, o.z. a Rita, o.z.
Fórum života podporilo deklaráciu
za práva rodičov
Fórum života podporilo deklaráciu za práva
rodičov vychovávať svoje deti podľa ich
vlastného presvedčenia. Deklaráciu podporilo
už 38 organizácií z Európy, Ameriky a Ázie.

APRÍL
Púť k sv. Gianne
Fórum života spolu s neziskovou organizáciou
Áno pre život zorganizovala v apríli púť k sv.
Gianne – matke, ktorá obetovala svoj život za
narodenie svojho dieťaťa. Dňa 28. 4. 2011 po
prvýkrát pricestovala na Slovensko dcéra sv.
Gianny B. Mollovej, Gianna Emanuela. V kostole
Božského Srdca v Rajeckých Tepliciach sa od
roku 2005 nachádzajú relikvie sv. Gianny a na
tomto mieste sa každoročne koná púť.
MÁJ
20 000 ľudí povedalo hlasné ÁNO
prirodzenej rodine
V rozpätí od 14. 5. 2011 do 29. 5. 2011 sa v na
18 miestach Slovenska uskutočnil Deň rodiny
a zapojilo sa do neho 20 000 ľudí. Fórum života
sa podobne ako pri vzniku tejto akcie pred tromi
rokmi aj tento rok aktívne zapojilo do slávenia
tohoto dňa na podporu významu rodiny. Okrem
informačnej podpory sme svojimi osvetovými
stánkami ponúkali verejnosti naše posolstvo
ochrany života a rodiny v Bratislave, Trnave,
Žiline a Leviciach, zjednocujúc sa s vyhlásením
k tomuto dňu.
JÚN
Fórum života na festivale Lumen
Na najväčšom slovenskom gospelovom koncerte
Lumen, ktorý sa konal 3. - 4. júna v Trnave,
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nechýbalo ani Fórum života. Päť dobrovoľníkov
v informačnom stánku prezentovalo potrebu
úcty ku každému ľudskému životu od počatia
nielen účastníkom festivalu, ale aj okoloidúcim
Trnavčanom.
Okrem
toho
informovali
o projektoch konkrétnej pomoci, ktoré sú
zamerané na ženy zaskočené nečakaným
tehotenstvom a tehotné ženy v núdzi. Tento
rok hostil výkonný riaditeľ Fóra života Marek
Michalčík na workshope s názvom „Ide
o život“ profesorku medicínskej etiky Evu Grey
a ministra zdravotníctva Ivana Uhliarika.
Distribúcia materiálov
do gynekologických ambulancií
Prostredníctvom spolupráce so spoločnosťou
IDS Slovakia sme distribuovali celkovo 6000
letákov do 200 gynekologických ambulancií na
Slovensku s ponukou pomoci pre tehotné ženy
zaskočené tehotenstvom.
Nové propagačno-informačné materiály
Vydali sme plagát formátu A3 informujúci
o projektoch konkrétnej pomoci Fóra života
v náklade 1000 ks. Takisto sme vydali
samolepku so sloganom „Som za život“ v počte
100 000 ks, ktorá je určená predovšetkým pre
cieľovú skupinu mladých teenegerov.
JÚL - AUGUST
Fórum života na festivale Pohoda
Fórum života sa už po 7-krát zúčastnilo Festivalu
Pohoda, kde odprezentovalo svoju činnosť.
Počas štyroch dní festivalu sme s účastníkmi
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viedli diskusie najmä na témy: umelý potrat,
právo matky na slobodné rozhodnutie o tom
či ísť alebo neísť na potrat, postoje cirkvi na
jednotlivé bioetické otázky a pod. Aj tento rok
bol veľký záujem o fotenie sa pri fotostene,
ktorá zobrazovala tehotnú ženu, ktorej ľudia
mohli „prepožičať“ svoju tvár.
Cyklistická púť Modlitby za počaté deti
Fórum
života
každoročne
podporuje
športovo-modlitbovú akciu „Modlitby za
počaté deti“, ktorú organizuje občianske
združenie Život ako dar. Cyklisti najazdia
okolo 1100 km, navštívia okolo 30 miest,
kde sa zúčastňujú sv. omší, modlitbových
pochodov a modlitieb pri nemocnici. Zvyčajne
po okruhu na Slovensku, cyklisti pokračujú do
pútnických miest, takto napríklad navštívili
Betlehem, Rím, Lurdy a Madrid.
Hromadná pripomienka
proti preplácaniu sterilizácií
V auguste dalo Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny do pripomienkového konania
Legislatívny zámer zákona o sociálne
vylúčených spoločenstvách. Súčasťou návrhu
bolo aj bezplatné poskytovanie antikoncepcie
a preplácanie sterilizácií občanom žijúcim
v sociálne vylúčených spoločenstvách,
v ktorých žijú prevažne Rómovia. Fórum života
v spolupráci s HFI – Inštitútom pre ľudské
práva a rodinnú politiku pripravili hromadnú
pripomienku, ktorou požadovali, aby sa
z dokumentu vypustili všetky ustanovenia

zmieňujúce sa o financovaní, alebo podpore
sterilizácií
a
užívania
antikoncepcie.
Hromadnú pripomienku v krátkom čase
podporilo takmer 3000 občanov. Dňa
24. 8. 2011 sa uskutočnilo rozporové konanie
vo veci hromadnej pripomienky, na ktorom
ministerstvo
neakceptovalo
hromadnú
pripomienku občanov. Napokon v dôsledku
pádu vlády materiál nebol prijatý.
SEPTEMBER
Gynekologická ambulancia Gianna, n.o.
Fórum života spolu so Žilinskou diecézou
založili neziskovú organizáciu Gianna,
n.o., ktorá prostredníctvom novozriadenej
gynekologickej
ambulancie
poskytuje
zdravotnú
starostlivosť
a
poradenské
služby v oblasti gynekológie a pôrodníctva
a reprodukčného zdravia za odborného
vedenia lekára rešpektujúceho dôstojnosť
ľudského života od počatia. Aj keď sa môže
zdať, že ambulancia je výhodná najmä pre ženy
zo Žiliny a blízkeho okolia, do jej evidencie sa
už prihlásili i ženy z Bratislavy či z Levoče.
Otvorený list generálnej riaditeľke
TV Markíza
Fórum života bolo jedným z iniciátorov
otvoreného
listu
generálnej
riaditeľke
TV Markíza, v ktorom protestovalo proti
prezentovaniu homosexuálneho životného
štýlu účinkovaním mužského páru v tanečnej
súťaži. Protest okrem 60 organizácií podporilo
aj 11830 občanov.

Fórum života si pripomenulo
10. výročie vzniku
Občianske združenie Fórum života si 21. 9. 2011
pripomenulo 10. výročie svojho založenia
konferenciou, bohoslužbou a slávnostným
koncertom, ktoré sa uskutočnili v kostole sv.
Vincenta de Paul a v priľahlej sále v Ružinove
v Bratislave. V rámci konferencie sa prítomným
prihovorili Marcela Dobešová, Anna Záborská,
František Tondra, ale aj hostia Martin Slosiarik
a Radoslav Procházka. Po ďakovnej sv. omši
nasledoval slávnostný koncert, na ktorom
vystúpila vokálna skupina Close Harmony
Friends a hovoreným slovom a recitáciou večer
spríjemnil herec Štefan Bučko.

Prieskum agentúry FOCUS
Poznať reálnu situáciu v názoroch spoločnosti
na dôležité otázky je veľmi dôležitým
východiskom pre účinnú činnosť. Preto si
Fórum života objednalo u Agentúry FOCUS
exkluzívny
prieskum
verejnej
mienky
zameraný na súčasné vnímanie hodnôt

rodiny a ochrany života. Prieskum potvrdil
zvýšenú mieru individualistického životného
štýlu, trend zvyšovania miery tolerancie
homosexuálnych manželstiev, ale tiež názor
53 % respondentov, že umelé ukončenie
tehotenstva by malo byť dovolené len z veľmi
vážnych dôvodov a štvrtina respondentov si
myslí, že by malo byť dovolené z akýchkoľvek
dôvodov. Podľa 16 % respondentov by umelé
ukončenie tehotenstva nemalo byť dovolené
vôbec.
Pomôcky pre katechétov
Fórum života ponúklo vo viacerých diecézach
katechétom a iným záujemcom sadu
edukatívnych pomôcok k bioetickým témam,
ktoré sú súčasťou výučby náboženstva.
OKTÓBER
Fórum života na Veľtrhu sociálnych aktivít
Dňa 17. 10. 2011 sme sa v Bratislave zúčastnili
Veľtrhu sociálnych aktivít, ktorý v Auparku
zorganizovalo Fórum kresťanských inštitúcií.
Celé tri hodiny sme mali možnosť prezentovať
Fórum života a priblížiť tak najmä projekty
konkrétnej pomoci - Zachráňme životy
a Alexis poradňu. Podujatia sa zúčastnilo
celkovo 17 organizácií.
Fórum života v spolupráci s TV LUX
Fórum života sa dohodlo s Televíziou LUX na
príprave relácií zameraných na témy súvisiace
s ochranou života a posilnením rodiny. Relácie
budú vysielané mesačne v rámci cyklu Doma

je doma. Prvá relácia uskutočnená v rámci tejto
spolupráce bola na tému 10. rokov Fóra života
a bola odvysielaná 17. 10. 2011. Druhá relácia
zameraná na zmeny v hodnotovom rebríčku
obyvateľov Slovenska bola odvysielaná
21. 11. 2011.
NOVEMBER
Stretnutie k PAS
30. novembra 2011 sa v Banskej Bystrici
na
uskutočnilo
pracovné
stretnutie
k téme poskytovania konkrétnej pomoci
ženám i mužom trpiacim postabortívnym
syndrómom.
Stretnutie k výchove a vzdelávaniu
30. novembra 2011 sa v Rajeckých Tepliciach
uskutočnilo stretnutie pracovnej skupiny Fóra
života zamerané na činnosť združenia v oblasti
výchovy a vzdelávania, na ktorom boli
vyhodnotené aktivity zamerané na podporu
katechétov a pripravovaný ďalší postup v tejto
oblasti.
DECEMBER
Stretnutie Fóra života v Košiciach
Fórum života sa 3. 12. 2011 stretlo v Košiciach.
Cieľom stretnutia bolo vzájomné sieťovanie
a spolupráca zvlášť na Východe Slovenska.
V programe stretnutia bolo venovanie sa
nasledovným
oblastiam:
predstaveniu
uskutočnených
aktivít,
informáciám
o
pripravovaných
aktivitách,
diskusii
o pripravovaných aktivitách a všeobecnej diskusii.
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ĽUDIA
VO FÓRE ŽIVOTA

ZOZNAM ČLENSKÝCH
ORGANIZÁCIÍ FÓRA ŽIVOTA

Predsedníčka: Marcela Dobešová

V roku 2011 malo Fórum života 38 členských organizácií:

Členovia predsedníctva:
Mária Demeterová, Daniel Dian, Marcela
Dobešová, Marek Michalčík, Jozef Mikloško,
Anna Verešová, Anna Záborská

Áno pre život
Farská ulica 543/2, 013 13 Rajecké Teplice
apz@nextra.sk, www.anoprezivot.sk, 041/5494950

ELEP, o. z.
Boleráz 384, 919 08 Boleráz
eva@elep.sk, www.elep.sk, 0903 352 450

Centrum pre rodinu Pezinok
Farská 5, 902 01 Pezinok, statutar@pezinskerodiny.sk,
www.pezinskerodiny.sk, 0903 668 033

eRKO - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
Miletičova 7, 821 08 Bratislava
dury@erko.sk, www.erko.sk, 0907 690 577

Výkonný riaditeľ: Marek Michalčík

Centrum pre rodinu Poprad
Scherfelova 81, 058 01 Poprad
rodinapp@centrum.sk, 0915 972 513

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce,
Trnavská univerzita
Univerzitné nám. 1, 918 43 Trnava
j.boronova@gmail.com, www.truni.sk

Koordinátorka projektu Zachráňme životy:
Mária Demeterová

Centrum pre rodinu v Trnave
Tehelná 4, 917 01 Trnava
milan.paulini@gmail.com, 033/5441483

Členovia kontrolnej komisie:
Libuša Miháliková, Vladimír Záborský (od 19. 2. 2011),
Pavla Biacianová (do 19. 2. 2011), Jozef Šuráb

Manažérka konkrétnej pomoci: Zuzana Kinová
Manažér PR prolife: Rastislav Žitný
Kancelária: Helena Kozáková
Regionálni spolupracovníci:
Jaroslava Gabcová, Andrea Jakubcová, Beáta
a Jozef Jánošoví, Zuzana Mrázová, Monika
Nadová, Anna Siekelová, Magdaléna Mydlová
Ďalší spolupracovníci:
Andrej Števko, Eva Čeřovská, Petra Heretová,
Elena Liptáková
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Centrum pre rodinu v Žiline
Smreková 5, 010 07 Žilina
cprza@nextra.sk, www.cprza.sk, 0905 415 021
Deti sv. Alžbety
Alžbetina 14, 040 01 Košice
detike@detike.sk, 0917 350 146
Diecézne pastoračné centrum pre rodinu
Kapitulská 21, 974 01 Banská Bystrica
riaditel@rodinabb.sk, www.rodinabb.sk, 0907 365 781
DOMKA
Miletičova 7, 821 08 Bratislava, sbrigantova@domka.sk,
www.domka.sk, 02/50231211, 0908 374 176

Fórum pre pomoc starším
Kukučínova 5, 971 01 Prievidza
forumlubica@zoznam.sk, www.forumseniorov.sk,
046/5421902, 0905 862 637
Inštitút Krista Veľkňaza
Žakovce 30, 059 73 Žakovce
pavol.vilcek@gmail.com, www.ikv.sk,
0905 639 573, 0902 909 630
Katolícka jednota Slovenska
Novosadská 4, 917 00 Trnava
quo@kjs.sk, www.kjs.sk
Klub mnohodetných rodín, o.z.
Lichardova 16, 811 03 Bratislava
kmr@kmr.sk, www.kmr.sk,
02/54641132, 0905 380 575

Komisia pre mládež v Spišskej diecéze
Spišská Kapitula 3, 053 04 Spiš. Podhradie
lucmat@zoznam.sk, www.komisia.sk, 0910 158 908

Občianske združenie Kresťan a práca
Závodská 729, 908 73 Veľké Leváre
biksadska@post.sk, 0908 606 306

Kresťanskodemokratický zväz žien Slovenska
Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
zvazy@kdh.sk, 0905 448 002, 02/65968642

Občianske združenie Manželské stretnutia
Novomeského 10, 911 08 Trenčín
vojtekj@piar.gtn.sk, www.mstretnutia.sk,
032/6524324

Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku,
občianske združenie
Kapitulská 21, 974 01 Banská Bystrica, kcns1@azet.sk
Laura, združenie mladých
Mamateyova 4, 851 01 Bratislava
ustredie@laura-mladez.sk, 02/62410219, 0911 103 491
Láska v nás
Jazerná 3, 927 01 Šaľa
papayova@zoznam.sk, 0907 770 023
Liga pár páru v Slovenskej republike
Slovenskej armády 15, 953 01 Zlaté Moravce
jozef.predac@lpp.sk, www.lpp.sk
037/6421426, 0908 722 055

Pastor bonus, občianske združenie
Pri kríži 18, 841 02 Bratislava
nikolova@chello.sk, 0905 015 430
PloDar, občianske združenie
Sekurisova 7, 841 02 Bratislava
misha@fertilitycare.net, www.plodar.sk,
0908 377 456
RITA, občianske združenie
Exnárová 2, 080 01 Prešov
obcianske.zdruzenie.rita@gmail.com,
0917 546 960

Modrá armáda rytierov Nepoškvrnenej Košice
Pavlovova, 058 01 Poprad, 052/7730424, 0910 695 008

S láskou k človeku, občianske združenie
F. Hečku 1449/5, 020 01, Púchov
slaskoukcloveku@centrum.sk,
www.slaskoukcloveku.sk, 042/4677339

Občianske združenie HOSPIC Božieho
Milosrdenstva Bardejovská Nová Ves
Stocklova 9, 085 01 Bardejov
krajci.bj@gmail.com, 054/47421662

Samaritán, nezisková organizácia
Komenského 19, 036 01 Martin
samaritan@samaritan.sk, www.samaritan.sk,
0907 720 690

Slovenská spoločnosť pre rodinu
a zodpovedné rodičovstvo
Ambroseho 6, 851 02 Bratislava 5
family@slovanet.sk, www.family.sk, 02/54792302
Slovenská spoločnosť
pre spina bifida a/alebo hydrocefalus
SNP 14, 919 04 Smolenice
info@sbah.sk, www.sbah.sk, 0905 323 465
Spoločenstvo detí Ježišových
Stupné 219, 018 12 Brvnište, 042/4393215
Spoločenstvo Kráľovnej rodiny
Tupolevova 6b, 851 01 Bratislava
lubomiracehulova@gmail.com, 0908 578 431
Spoločenstvo života
Adámiho 24, 841 05 Bratislava
tonyfric@gmail.com, 0905 451 443
SÚS SČK Prešov - Sabinov
Jarková 45, 080 01 Prešov, sus.presov@redcross.sk,
www.redcross.sk, 0903 558 937
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
Brezová 18/5, P.O.Box 23, 052 01 Spišská Nová Ves
buc@zksm.sk, www.zksm.sk, 0917 350 164
Život ako dar
Na Revíne 19, 831 01 Bratislava
zivotakodar@gmail.com, 02/6475768, 0904 572 578

Fórum života je členom medzinárodnej siete Human Life International so sídlom v USA (www.hli.org). Fórum života je tiež súčasťou európskeho
fóra European Forum for Human Rights and the Family so sídlom v Bruseli. V roku 2010 sa Fórum života stalo tiež členom európskej organizácie
New women for Europe so sídlom v Bruseli (www.newwomenforeurope.org).
Na Slovensku je Fórum života členom Fóra kresťanských inštitúcií (www.fki.sk).
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SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ
Stav majetku (aktív) a zdrojov (pasív) v eurách k 31.12.2011

Č.
účtu

NÁKLADY

2011

2010

501

Spotreba materiálu

12 610

10 358

511

Opravy a udržiavanie
Cestovné

–

2 838

1 638

31.12.2011

31.12.2010

512
513

Náklady na reprezentáciu

337

60

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

–

–

518

Ostatné služby

60 767

52 410

1. Dlhodobý nehmotný majetok

–

–

521

Mzdové náklady

22 207

15 064

524

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie

3 871

2 697

STRANA AKTÍV

2. Dlhodobý hmotný majetok

–

–

527

Zákonné sociálne náklady

677

422

3. Dlhodobý finančný majetok

–

–

538

Ostatné dane a poplatky

95

45

542

Ostatné pokuty a penále

66

–

545

Kurzové straty

2

–

546

Dary

–

39

1 215

617

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

28 433

23 100

1. Zásoby

–

–

2. Dlhodobé pohľadávky

–

–

3. Krátkodobé pohľadávky

1 146

4. Finančné účty

547

Osobitné náklady

548

Manká a škody

7 261

549

Iné ostatné náklady

27 287

15 839

554
561

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU

2 976

1 503

562

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám

MAJETOK SPOLU

31 409

24 603

563

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

–

–

1 022

1 052

Predaný materiál
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–

Poskytnuté príspevky organizačným zložkám

650

–

32 444

27 021

ÚČTOVÁ TRIEDA 5 SPOLU
STRANA PASÍV
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU

31.12.2011

31.12.2010

22 044

12 524

Č.
účtu

2011

2010

Tržby z predaja služieb

3 699

1 342

644

Úroky

5

8

645

Kurzové zisky

–

3

649

Iné ostatné výnosy

789

7

654

Tržby z predaja materiálu

110

–

662

Prijaté príspevky od iných organizácií

57 788

31 253

79 688

65 189

–

2. Fondy tvorené zo zisku

–

–

3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

12 524

12 284

4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

8 995

240

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU

4 436

3 364

663

Prijaté príspevky od fyzických osôb

469

523

664

Prijaté členské príspevky

665

Príspevky z podielu zaplatenej dane

691

Dotácie

3. Krátkodobé záväzky
4. Bankové výpomoci a pôžičky

38

22

4 454

2 819

–

–

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU

4 929

8 715

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU

31 409

24 603

–

111 423

VÝNOSY

–

2. Dlhodobé záväzky

400

139 856

602

1. Imanie a peňažné fondy

1. Rezervy

12

642

ÚČTOVÁ TRIEDA 6 SPOLU
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRED ZDANENÍM

665

530

6 127

11 585

–

1 747

148 871

111 664

9 015

241

591

Daň z príjmov

1

1

595

Dodatočné odvody dane z príjmov

19

–

8 995

240

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ

VÝNOSY 2011 SPOLU
Vlastná činnosť

Členenie výnosov podľa zdrojov
Dary právnických osôb, granty
4,00 % | 6 026 €
Sviečka za nenarodené deti
34,80 % | 51 762 €
Dary fyzických osôb
31,70 % | 47 244 €
Dary Zachráňme životy
21,80 % | 32 444 €
Členské
0,40 % | 665 €
Príspevky z podielu zaplatenej dane
4,10 % | 6 127 €
Vlastná činnosť
3,10 % | 4 603 €

Dary právnických osôb, granty
Sviečka za nenarodené deti

47 244 €
32 444 €

Členské
Príspevky z podielu zaplatenej dane z roku 2010
NÁKLADY V ČLENENÍ PODĽA OBLASTI ČINNOSTÍ
PR pro-life
• Spravodajca, propagačný materiál
• Networking

665 €
6 127 €
139 876,20 €
70 974,74 €
21 509,01 €
1 649,57 €

• Akcie

31 742,06 €

• Réžia PR

16 074,10 €

Výchova, vzdelávanie

• Réžia Výchova, vzdelávanie
Konkrétna pomoc
• Zachráňme životy

Výchova, vzdelávanie
5,00 % | 7 111 €

6 026 €
51 762 €

Dary Zachráňme životy

• Výchova vzdelávanie - katechéti

PR prolife
51,00 % | 70 975 €

4 603 €

Dary fyzických osôb

• Konferencie

Členenie nákladov podľa aktivít FŽ

148 871 €

7 111,46 €
6 807,99 €
30,17 €
273,31 €
51 756,79 €
43 211,35 €

• Alexis

986,80 €

• Gynekologická ambulancia Gianna

848,82 €

• Réžia Konkrétna pomoc
Regióny

6 709,81 €
6 257,72 €

• Západné Slovensko

4 464,78 €

Konkrétna pomoc
37,00 % | 51 757 €

• Stredné Slovensko

1 086,25 €

• Východné Slovensko

314,90 €

Regióny
4,00 % | 6 258 €

• Réžia regióny

391,79 €

Správa

3 775,49 €
86,68 €

Duchovná podpora
0,00 % | 24 €

• Správa FŽ

Správa združenia
3,00 % | 3 752 €

• Snem

156,64 €

• Členovia

292,52 €

• Predsedníctvo

• Fundraising
• Propagácia FŽ
• Duchovné aktivity

543,91 €

2 279,16 €
392,63 €
23,95 €
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ĎAKUJEME!
Fórum života, o. z., v roku 2011 rôznymi spôsobmi podporili:
Iláš Peter Acca, Juraj Augustín, Vladimír Balaj, Rudolf Baláž, Marián Bartkovjak, Peter Babic, Ferino Bakyta, Daniela Balaková, Tibor Baránek, Róbert Bezák, Bernard
Bober, Mária Bizeová, Viliam Bohuš, Marek a Martina Brenčičoví, Silvia Blažová, Karol Böhm, Zuzana Bullová, Štefan Bučko, Alexander Cigán, Maroš Čaučík,
Eva Čeřovská, Mária Čírová, Patrik Daniška, Štefan Danišovský, Michal Dekan, Mária Demeterová, Daniel Dian, Martin Dilong, Peter Dobeš, Peter Doboš, Lucia
Drábiková, Peter Dravecký, Dominik Drdul, Jozef Dubjel, Marta Dvorská, Mikuláš Ďurčať, Tomáš Dzurov, Vladimír Filo, Dietmar Fischer (AT), Boris Fojtík, Ľudovít
Gabriš, Dušan Gálik, Tomáš Galis, Zdenka Gašparcová, Martin Gazdík, Zlatica Gavaľová, Magdaléna Gerová, Ján Gero, Jozef Glasa, Eva Grey, Dominik Gurín,
František Halmeš, Petra Heretová, Daniel Hevier, Mária Hirjaková, Peter Horník, Andrej Hrádocký, Ján Hudáček, Milan Chautur, Marián Chovanec, Anton Chromík,
Marek Iskra, Milan Janec, Tomáš Jasenovec, Juraj Jendrejovský, Viliam Judák, J. Kalužay, Michal Kaščák, Martin Koleják, Ján a Zuzana Koprdovci, Katarína Koprdová,
Vladimír Krčméry, Beáta Kováčiková, Eva Kováčiková, Jana Kučerová, Marián Kuffa, Peter Kutlák, Juraj Kval, Jaroslav Lacko, Pavol Lajčiak, Anne Lastman (AUS),
Jozef Laurinec, Elena Lehocká, Terézia Lenczová, Mária Lennerová, Eugen Lexmann, Filip Likavčan, Daniel Lipšic, Pavel Lunter, Martin Luterán, Marián Majda, Joseph
Meaney (USA), Lucia Mihoková, Patrik Michalčík, Vašo Michalčík, Martin Michalíček, Daniel Michniak, Samuel Miklas, Jozef Mikloško, Michal Možiešik, Ľudmila
Mušková, Marek Nikolov, František Nociar, Michal Novomeský, Peter Novák, Anton Novotný, Zuzana Oros, Mária Orgonášová, Jana Ostrochovská, Ivan Palúch,
Karol Pastor, Táňa Pauhofová, Martin Pavlík, Jaroslava Poloňová, Radoslav Procházka, J. M. Punová, Oľga Rakovanová, Maroš Rakús, Michal Rakús, Peter Rusnák,
Štefan Sečka, Augustín Slaninka, Jana Sláviková, Martin Slosiarik, Pavol Slotka, Richard Souhrada, Jana Sovičová, Juraj Spuchľák, Martin Stárek, Eva Šarközyová,
Lujza Švecová, Mária Švecová, Marián Štefina, Andrej Števko, Michal Štofej, Pavol Šulík, Miroslav Šuda, Mária Šustrová, Alojz Tkáč, Matej Toman, František Tondra,
František Tomečko, Anton Uličný, Radim Ucháč (CZ), Veronika Vadovičová, Marta Varholíková, Anna Verešová, Ján Vígľaš, Michal Vivoda, Marián Vivodík, Ľudmila
Vodnáková, Anna Záborská, Ladislav Záborský, Viera Záhorcová, Stanislav Zvolenský, Daniel Žáček, Andrea Žiaková, Matej Žiak, Kamil Žiška, Rastislav Žitný, Jana
Žitňanská, Ivan Wallenfels, členovia Fóra života, členovia Klubu Fóra života, dobrovoľníci Fóra života,
Alfaomega, Áno pre život n. o., Bánovské televízne vysielanie, Anna Buchtová – Varínska tlačiareň, Bardejovská TV, Close Harmony Friends, dakujeme.sk, Festival
Lumen, Fórum kresťanských inštitúcií, F&P Media, ISPA, Hlohovecká televízia, Human Life International (USA), Hnutí pro život (CZ), Ignis Top Hlohovec
– p. Frýdecký, Katolícke noviny, Koldo – Daniel Kolek, Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok, Konferencia biskupov Slovenka, Kúpele Nimnica,
Mesto Rajecké Teplice, Mestská televízia Trnava, Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, modlitba.sk, ONEE MEDIA, Platon Technologies, PRORECO, Prešovská
televízia, Rádio Lumen, rodinka.sk, Saleziáni Don Bosca, Slovenská televízia, Spolok sv. Vojtecha, STV 1, Štúdio LUX, ŠTV, TV Karpaty, TV Bratislava, TV Reduta,
Televízia LUX, Televízia Trenčianske Teplice, TV DK, Vydavateľstvo Michala Vaška, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, vyveska.sk, Život ako
dar, RKFÚ Horná Poruba, RKFÚ Beluša, RKFÚ Ploské, RKFÚ Mníšek nad Popradom, RKFÚ Bratislava –Lúky, RKC farnosť Láb, RKFÚ Dolné Orešany, RKC farnosť
Badín, RKC farnosť Veľký Krtíš, RKFÚ Štrba, RKFÚ Kapušany, farnosť Raková, Spoločnosť Ježišova Bratislava, Redemptoristi, Palotíni, Kongregácia Dcér sv. Františka
Assiského Bratislava, Kongregácia školských sestier Nové Mesto nad Váhom, Misijná kongregácia služobníc Ducha Sv. Ivanka pri Nitre, Kláštor bosých karmelitánok
Košice, Kongregácia sestier tešiteliek Bratislava, Kongregácia sestier sv. Kríža a mnoho ďalších donorov, podporovateľov a obetavých dobrovoľníkov.
Fórum života, Heydukova 14, 811 08 Bratislava, Slovensko, +421 903 533 946, kancelaria@forumzivota.sk, www.forumzivota.sk
fotografia na titulke: Rosemarie Gearhart © iStockphoto.com / ArtisticCaptures; fotografie vo vnútri: archív Fóra života, © iStockphoto.com / ArtisticCaptures
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Vizuál kampane Deň počatého dieťaťa
Visual side of the campaign Day of the Conceived Child

Karinka, narodená vo februári 2011
Karinka, born in February 2011

Šarlotka, narodená v júni 2011
Šarlotka, born in June 2011

Vizuál kampane Sviečka za nenarodené deti
Visual side of the campaign Candle for Unborn Children

Rozdávanie bielych stužiek v Senici
Giving out white ribbons in Senica

Pochod za život v Košiciach
March for Life in Košice

Konferencia Vyber si život
Conference Vyber si život (Choose the Life)

Pani Šustrová so synom Jurajom
preberá ocenenie v kategórii Slovenská osobnosť
Mrs Šustrová with her son Juraj
takes the award in the category Slovak personality

Gianna Emanuela s Marcelou Dobešovou
Gianna Emanuela with Marcela Dobešová

Vizuál kampane Deň počatého dieťaťa
Visual side of the campaign Day of the Conceived Child

Deň rodiny v Bratislave
Family Day in Bratislava

Informačný stánok na festivale Lumen
Informational stand on the Festival Lumen

Informačný stánok na festivale Pohoda
Informational stand on the Festival Pohoda

