Výročná správa Fóra života za rok 2013

!
Organizácia Fóra života
Vízia Fóra života (FŽ) je žiť v spoločnosti, ktorá rešpektuje ľudský život od počiatku až po
prirodzenú smrť a podporovať rodinu ako optimálne miesto vzniku a rozvoja ľudského života.

!
Fórum života napĺňa svoju misiu v nasledujúcich oblastiach:
1.

Advokácia – bránime tých, ktorí sa sami nedokážu brániť. Snažíme sa presadzovať

legislatívu, ktorá rešpektuje ľudskú dôstojnosť každého človeka a podporovať manželstvo a
rodinu ako základnú bunku spoločnosti.
2.

Prevencia – poskytujeme informácie o dôstojnosti človeka od počatia po smrť, o

prenatálnom vývine dieťaťa, o ohrozeniach ľudského života, o realite umelého potratu a o
prirodzených metódach plánovania rodičovstva.
3.

Konkrétna pomoc – pomáhame pri riešení ťažkých životných situácií žien a ich detí,

núdznych, chorých a slabých.

!
Činnosť FŽ rozvíjame prostredníctvom pracovníkov, spolupracovníkov, dobrovoľníkov a
členskej základne v regiónoch Slovenska.
Organizačne činnosť FŽ zabezpečuje sekretariát spolu so svojimi oddeleniami: legislatívy,
výchovy a vzdelávania, konkrétnej pomoci, PR pro-life a regionálnych centier.

!
Ľudia vo Fóre života
RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka Fóra života

!
Ing. Marek Michalčík
Podpredseda Fóra života
Už od stredoškolských liet ma lákali témy, ktoré súvisia so zmyslom života. Nedokázal som si
predstaviť žiť pokojne a spokojne v životnom štýle “zo dňa na deň” bez skutočne veľkej a život
napĺňajúcej idey. Cítim sa byť veľmi obdarený skúsenosťou zakladania a rozbiehania Fóra
života, pretože Fórum života je o veľkej myšlienke úcty k človeku. Stredná i vysoká škola

technického smeru, ako aj skúsenosť v práci v komerčnom prostredí v oblasti marketingu, mi
zasa pomohli pri vnímaní reality, ktorá nás či chceme alebo nie obklopuje a vyžaduje si našu
pozornosť. A tak sa snažím spájať to, čo nás presahuje s tým, čo je dôležité pre každodenný
život.

!
Ing. Elena Miškovičová, PhD.
Projektová manažérka
Do Fóra života som sa dostala takpovediac „náhodou“. Nebola som hneď od začiatku
zapálená pre pro-life. Časom, ako som začala viac vidieť a rozumieť, čo to obnáša,
nedokážem už viac MLČAŤ.

!
Mgr. Zuzana Stohlová Kiňová
Koordinátorka konkrétnej pomoci
Vyštudovala som Sociálnu prácu na Trnavskej univerzite v Trnave na Fakulte zdravotníctva a
sociálnej práce. Oddelenie konkrétnej pomoci vediem od mája 2011. K práci vo Fóre života
som sa dostala úplne náhodou, no teraz už viem, že to náhoda nebola. Práca sa mi stala
poslaním a som rada, že aj ja môžem pomáhať pri záchrane ľudských životov. Vďaka práci vo
Fóre života som si uvedomila, že bojovať za ľudský život nie je také jednoduché, ako sa na
prvý pohľad môže zdať. Je tu mnoho prekážok, ktoré musíme prekonať, ale odmenou nám je
každé zachránené dieťa a najmä úsmevy, ktoré tieto detičky dokážu neskôr, po narodení,
vyčarovať.

!
Mgr. Helena Kozáková
Administratíva
Vo Fóre života pracujem šiesty rok, z toho jeden rok ako dobrovoľníčka. Náplňou mojej práce
je zabezpečenie administratívnych, organizačných a vecných prác v súlade s činnosťou
združenia a jej členov. Teším sa a zároveň si vážim to, že môžem byť súčasťou organizácie,
ktorá podporuje život človeka v každom štádiu a pomáha hlavne tým, ktorí nedokážu zvládnuť
ťažké životné situácie sami, zvlášť ženám a deťom.

Mgr. Danka Jacečková, PhD.

PR a médiá
Žijeme v rýchlej dobe a asi nemáme veľkú šancu ju zastaviť. Môžeme však tú rýchlosť aspoň
spomaliť a prispieť každý svojou troškou k tomu, aby sa zo sveta nevytratila hodnota človeka.
Svoju prácu pre Fórum života vnímam ako šancu pomôcť dobrej veci. Pretože na živote
záleží… :-)

!
Mgr. Andrea Žiaková
šéfredaktorka Spravodajcu Fóra života
Moje začiatky s Fórom života siahajú do roku 2008, kedy som prišla o prácu kvôli
tehotenstvu. Pracovala som v reklamnej agentúre, a aj napriek tomu, že som bola úspešná,
moje tehotenstvo považovali za „podraz“. Vtedy ma oslovila Marcelka Dobešová, či by som
nechcela s niečím pomáhať. Veľa to pre mňa znamenalo. Prácu pre Fórum života v mojom
ponímaní vystihuje jedno slovo – zmysluplnosť. A to ma napĺňa.

!
Mária Demeterová
Koordinátorka projektu Zachráňme životy

!
Členovia predsedníctva:
Mária Demeterová
Daniel Dian
Marcela Dobešová
Marek Michalčík,
Róbert Sopko
Anxxna Verešová
Anna Záborská

!
Členovia kontrolnej komisie:
Libuša Miháliková
Vladimír Záborský
Jozef Šuráb

!

Regionálni spolupracovníci: Jaroslava Gabčová, Andrea Jakubcová, Beáta a Jozef
Jánošovci, Zuzana Mrázová, Anna Siekelová, Magdaléna Mydlová, Katarína Michalčíková,
Marián Krupáš, Dušan Škurla

!
Ďalší spolupracovníci: Andrej Števko, Petra Heretová, Jozef Turlík, Vladimír Libiak

!
!
Aktivity Fóra života v roku 2013
Spoluorganizovanie Národného Týždňa manželstva na tému „Vernosť nie je slabosť“ (10. 17. 2. 2013).

!
Registrácia potratových tabletiek
Fórum života spolu s Inštitútom pre ľudské práva a rodinnú politiku (HFI) podalo žiadosť
Ministerstvu zdravotníctva SR (26. 2. 2013) o zrušenie registrácií chemických potratových
liekov Medabon a Mifegyne. Takisto bol odoslaný list mimovládnych organizácií vo veci
registrácií potratových tabletiek v SR Ministerke zdravotníctva SR, s daním na vedomie
predsedovi vlády SR. List podpísalo 26 organizácií vrátane Fóra života (2. 7. 2013).

!
Kampaň 25. marec - Deň počatého života (16. - 25. 3. 2013)
Naša každoročná kampaň, ktorá šíri úctu k životu od počatia a inšpiruje pripnúť si bielu
stužku. Tento rok upozorňovala na Európsku iniciatívu občanov „Jeden z nás“. V rámci
kampane sa uskutočnil XV. ročník medzinárodnej konferencie Vyber si život s témou
Výchova detí v rodine spojenej s udeľovaním Ceny A. Neuwirtha za ochranu života. Takisto
bol odoslaný List poslancom NR SR. Tohtoročnou novinkou bola FOTO súťaž v spolupráci s
Karmelitánskym nakladateľstvom.
Kampaň v číslach: vyše 34 700 rozdaných propagačných letákov, viac ako 2 400
distribuovaných plagátov, 532 zapojených dobrovoľníkov z celého Slovenska, 73 billboardov,
9 pochodov za život po celom Slovensku (Bratislava, Banská Bystricia, Košice, ďalšie v

Tesárskych Mlyňanoch, Liptovských Sliačoch, Krupine, Žiari nad Hronom, Bardejove,
Humennom)

!
Fórum života sa zúčastnilo na zasadaní medzinárodného organizačného tímu (5. - 7. 4.
2013) a na oficiálnom ukončení púte ikony Božej Matky z Čenstochovej za ochranu
života Od oceánu k oceánu, ktorej ázijsko-európska časť začala 15. 6. 2012 v ruskom
Vladivostoku a skončila 8. 4. 2013 v portugalskej Fatime. Ikona prešla 24 krajín vrátane
Slovenska, kde navštívila vyše 20 miest. Počas púte si ju uctili viac ako štyri milióny ľudí,
prešla 65-tisíc kilometrov.

!
Mobilizácia účasti na workshopoch prípravy Celoštátnej stratégie ochrany a podpory
ľudských práv v SR (25. 6. - 3. 7. 2013). V tejto súvislosti bol odoslaný i List mimovládnych
organizácií vo veci prípravy Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR
adresovaný predsedovi vlády SR. List podpísalo 69 organizácií (17. 7. 2013). Táto aktivita
Fóra života mala za následok celospoločenskú diskusiu k Celoštátnej stratégii.

!
Spoluorganizovanie Národného pochodu za život (NPŽ) 22. 9. 2013 v Košiciach, na
ktorom sa zúčastnilo vyše 80 000 ľudí. Tejto výnimočnej akcii prispelo Fórum života
intenzívnou mobilizáciou k účasti na NPŽ, propagáciou a zapojením regiónov po celom
Slovensku. Takisto Fórum života vybavilo mimoriadny vlak Fóra života s prepravou vyše 900
ľudí na trase Bratislava - Košice so 7 zastávkami a špeciálnym programom vrátane prednášky
o gender ideológii. Stánok Fóra života sa na NPŽ nachádzal v blízkosti Dómu sv. Alžbety
s informáciami o aktivitách a projektoch konkrétnej pomoci.
Zorganizovanie diskusných stretnutí po Národnom pochode za život s témou BE PROLIFE - BUĎ ZA ŽIVOT, s cieľom podporiť a rozvíjať myšlienky NPŽ do budúcnosti v
slovenskej spoločnosti (Bratislava, Nitra, Trnava, Žilina, Banská Bystrica, Košice, Prešov) –
október 2013.

!
Kampaň Sviečka za nenarodené deti (september – november 2013)

Do nášho každoročného projektu bolo tento rok zapojených 514 miest z celého územia
Slovenska. Spolupracovali sme s približne 1 000 dobrovoľníkmi, distribuovaných bolo okolo
90 000 plastových a 2600 sklenených sviečok (novinka). V rámci Sviečky za nenarodené deti
sa konala v dňoch 21. 9. – 31. 12. 2013 verejná zbierka. Spolu sa vyzbieralo 76 661,24 €.
Náklady spojené s konaním zbierky predstavovali 18 431,91 € a čistý výnos je 56 229,33 €.
I tento rok pokračoval monitoring pamätníkov nenarodeným deťom na Slovensku, pričom
pribudli informácie o dvoch nových – Suchá Hora, Stará Ľubovňa (doteraz spolu 32
pamätníkov). Na rôznych miestach sa uskutočnili sv. omše, pobožnosti, krížové cesty a
modlitbové stretnutia za život (Holíč, Košice, Vrícko, Trnava, Svit).

!
Dňa 6. 11. 2013 boli na Ministerstve vnútra SR odovzdané hárky s vyhláseniami o
podpore občanov pod iniciatívu Jeden z nás. Podpisy sa zbierali jeden a pol roka, na
Slovensku sa ich vyzbieralo 32 781 (28 150 na hárkoch a 4 631 on-line). Celkovo sa pod
iniciatívu podpísalo 1 891 207 Európanov, čím bola splnená podmienka stanovená Európskou
komisiou - získať aspoň jeden milión podpisov. Aj druhá podmienka vyžadujúca vyzbierať
minimálny počet podpisov aspoň v siedmich krajinách bola splnená s veľkou rezervou, keďže
požadovanú kvótu sa podarilo vyzbierať až v dvadsiatich krajinách Európskej únie. FŽ bolo v
spolupráci s Donum Vitae hlavným koordinátorom kampane na Slovensku, s ktorou bol
vizuálne a myšlienkovo prepojený aj Deň počatého dieťaťa.

!
Účasť Fóra života na festivaloch a podujatiach (Festival Lumen: 6. – 7. 6. 2013 v Trnave,
pro-life prednášky na tému Boh, sex a zmysel života; Festival Bažant Pohoda: 11. – 14. 7.
2013 v Trenčíne; Festival Campfest: 1. – 4. 8. 2013).

!
Seminár pre dobrovoľníkov Fóra života a ľudí, ktorí sa zaujímajú o otázky spojené s
gender ideológiou, homosexualitou, či celoštátnou stratégiou ľudských práv (7. 12. 2013). Na
seminári prednášali odborníci na dané témy.

!
Pro-life vzdelávanie a osveta v školách – V roku 2013 pracovníci Fóra života v rámci
preventívnej činnosti navštívili niekoľko škôl po celom Slovensku, pričom vyškolili viac než
510 študentov základných a stredných škôl. Prednášky boli zamerané najmä na zodpovedné

prežívanie vzťahov, význam sexuality vo vzťahoch, metódy prirodzeného plánovania
rodičovstva, neželané tehotenstvo a možnosti riešenia. So študentmi sme viedli diskusie,
pričom najväčší záujem bol o prípady z praxe.

!
Ostatné aktivity
Advokačné aktivity
List poslancom NR SR so žiadosťou o neschválenie Dohovoru Rady Európy o
predchádzaniu násilia na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský
dohovor) a o prijatie ústavného zákona na ochranu manželstva s knihou Gabriele Kuby
Globálna sexuálna revolúcia (14. 11. 2013); list premiérovi so žiadosťou o neratifikovanie
Istanbulského dohovoru v spolupráci s FKI, s pripomienkami a dôvodmi, prečo je Dohovor
neprijateľný (19. 11. 2013). FVO v spolupráci s FŽ vypracovalo ďalšiu analýzu Dohovoru. K
výzve na zastavenie procesu jeho ratifikácie sa prihlásilo 105 inštitúcií z mimovládneho,
neziskového, cirkevného i podnikateľského prostredia.

!
V decembri 2013 boli všetci poslanci NR SR požiadaní o vyjadrenie názoru k
problematike ochrany manželstva medzi mužom a ženou (v zmysle Manifestu Národného
pochodu za život).

!
Spravodajca Fóra života
V roku 2013 vyšiel trikrát: v marci (ku Dňu počatého dieťaťa), v júni (predstavoval nové logo
a vizuál Fóra života) a v októbri (k Sviečke za nenarodené deti). Zavedené boli nové rubriky:
Listáreň Fóra života a Predstavujeme členské organizácie Fóra života. Bol distribuovaný
v náklade vyše 7000 kusov.

!
www.forumzivota.sk
Nová webová stránka www.forumzivota.sk s novým logom a celkovým vizuálom bola
v tomto roku uvedená do prevádzky. Boli zavedené aktuality vo forme Spravodajstva a
Blogov, novinkou bola i pravidelná aktualizácia Kalendára Fóra života s podujatiami a
udalosťami.

!

E-mail Fóra života
E-mail Fóra života, ktorý prináša aktuálne informácie približne dvakrát do mesiaca, bol
rozoslaný databáze vyše 9 400 pravidelných odberateľov v 21 vydaniach.

!
Projekt Zachráňme životy
Projekt konkrétnej pomoci Zachráňme životy oslávil v decembri 2013 svoje šieste výročie.
Od vzniku projektu sa narodilo 71 bábätiek. Z tohto počtu zostalo 68 narodených detí pri
svojej matke, len 3 deti išli na adopciu. Celkovo projekt za šesť rokov existencie riešil 1340
prípadov. Darcovia prispeli sumou viac ako 170 000,- EUR. Na pomoc ženám a na záchranu
ich detí bolo poukázaných 100% z darovanej sumy.

!
Poradňa Alexis
Druhý projekt konkrétnej pomoci – Poradňa pre ženy a dievčatá Alexis – zavŕšil začiatkom
decembra 2013 priaty rok fungovania. Za toto obdobie projekt poskytoval poradenské služby
a podporu ženám a dievčatám, ktoré zvažujú umelý potrat alebo sa nachádzajú v závažných
situáciách s tehotenstvom prípadne trpia popotratovým syndrómom. Do poradne sa nám tiež
ozývali muži, ktorí chceli riešiť tehotenstvo svojej priateľky príp. chceli pomôcť pri záchrane
dieťaťa. Za rok 2013 bolo riešených 186 prípadov (z toho 20 mužov), ktoré sa väčšinou týkali
nečakaného tehotenstva a problémov s ním súvisiacich – ubytovanie, financie, neplnoleté
matky a pod. Je to o 25 prípadov viac, než v roku 2012. Vďaka poradenstvu sa podarilo
zachrániť 6 detí, o ktorých vieme. Nie vždy mamička oznámi, ako sa rozhodla. Do projektu
bolo zapojených 9 odborníkov z oblasti sociálnej práce, gynekológie, psychológie a ďalších.
Prípady boli riešené e-mailom (121), telefónom (55) a osobným poradenstvom (12). Od
rozbehnutia projektu je to celkovo 554 prípadov.

!
Zoznam členských organizácií Fóra života

!
V roku 2013 malo Fórum života 46 členských organizácií:
Áno pre život
Farská ulica 543/2, 013 13 Rajecké Teplice
apz@nextra.sk, www.anoprezivot.sk, 041/5494950

!
Centrum obnovy rodiny
Hlaváčikova 41, 84105 Bratislava
kolnik.marian@gmail.com, 0903784838

!
Centrum pomoci pre rodinu
Štefánikova 46, 917 01 Trnava
cppr@jezuiti.sk, www.cppr.sk, 0948 020 412

!
Centrum pre rodinu, o. z.
Pribinovo nám.č.3, 949 01 Nitra
nitrianskerodiny@gmail.com, 0903 982 012

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

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

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

!
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.eu, 0917 350 146

!
Diecézne pastoračné centrum pre rodinu
Kapitulská 21, 974 01 Banská Bystrica
riaditel@rodinabb.sk, www.rodinabb.sk, 0907 365 781

!
DOM Božieho milosrdenstva
Tibora Andrašovana 44, 974 01 Banská Bystrica
spaluch@stonline.sk, www.dombm.sk, 0905 351 939

!
DOMKA
Miletičova 7, 821 08 Bratislava
sbrigantova@domka.sk, www.domka.sk, 02/50231211, 0908 374 176

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

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

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

!
Felix Familia, o. z.
Hlavná 69, 080 01 Prešov
filiaslivka@stonline.sk, 0908 336 281

!
Fórum pre pomoc starším

Kukučínova 5, 971 01 Prievidza
forumlubica@zoznam.sk, www.forumseniorov.sk, 046/5421902, 0905 862 637

!
Gianna, n.o.
Ul. Republiky 6, 010 01 Žilina
gynambulancia@forumzivota.sk, 0911 811 378

!
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

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

!
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

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

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

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

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

!
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

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

!
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.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

!
Spišská katolícka charita
Jesenského 5, 052 01 Spišská Nová Ves
caritas@caritas.sk, www.redcross.sk

!
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

!
Záujmové združenie Rodina, o.z.
J. Hlubíka 15, 917 01 Trnava
kralovicova.blazena@gmail.com, 0905206316

!
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

!
!
Členstvá Fóra života
Fórum života je členom medzinárodných sieti:
•

Human Life International so sídlom v USA (www.hli.org)

•

European Forum for Human Rights and the Family so sídlom v Bruseli

•

New women for Europe so sídlom v Bruseli (www.newwomenforeurope.org).

Na Slovensku je Fórum života členom Fóra kresťanských inštitúcií (www.fki.sk).

!
!
Ďakujeme!
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí finančne podporili v roku 2013 Fórum života:
Fyzické osoby - pravidelní darcovia 132, nepravidelní darcovia 396, právnické osoby
pravidelní darcovia 4 a nepravidelní 44.

-

