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Rámec plánu činnosti Fóra života na rok 2020 

Ciele: 
1. Upevňovať víziu a misiu FŽ 

2. Koncentrovať sa na odbornosť, skvalitňovať súčasné aktivity,  

3. Participovať na príprave nového zákona na ochranu života a ľudskej dôstojnosti 

4. Zlepšiť komunikáciu so všetkými členmi FŽ  

5. Posilňovať regionálne partnerstvá 

6. Aktívne zapájať členov FŽ do činnosti organizácie 

7. Pripraviť komunikačnú stratégiu meniť mienku ľudí v prospech ochrany života 

a ľudskej dôstojnosti 

Aké chce byť Fórum života v roku 2020:   

- rešpektovaná organizácia v oblasti ochrany ľudských práv 

- moderná, súčasná inštitúcia, ktorá komunikuje uvoľnene, bez napätia 

- pre všetkých, ktorí si vážia život bez ohľadu na vierovyznanie 

- nezabúda, na akých základoch stojí  

- asertívne, no nekonfliktne komunikuje svoje posolstvá vo forme širšej ponuky možností 

(nielen definitívnych riešení) 

- volí kvalitu komunikovaných tém pred ich kvantitou  

- vie správne komunikovať  

- má svoju lead generation  

- smeruje k celoslovenskej ponuke všetkých aktivít 

- efektívnejšie komunikuje dovnútra smerom k členom FŽ 

- posilňuje regionálne centrá  

Čo chceme pripraviť a realizovať: 

Vytvoriť priestor pre vzájomnú komunikáciu a spoluprácu do vnútra platformy Fóra života:  

• Stretnutia v regiónoch za účasti členov predsedníctva, prezentovať výstupy prieskumov 

a formou WorldCafe spoločne hľadať stratégiu na najbližšie obdobie 

ADVOKÁCIA A PREVENCIA 

• Opakovane žiadať vládu o zvýšenie záujmu o rodinnú politiku a demografiu - vznik Rady vlády 

pre rodinnú politiku a demografiu, k Rade vlády pre ľudské práva pridať Výbor pre 

náboženskú slobodu a Výbor pre ochranu ľudského života a ľudskej dôstojnosti. 

• Participovať na novom zákone o ochrane ľudského života a jeho dôstojnosti, ponúkame 

bohaté skúsenosti Fóra života v oblastiach advokácie, prevencie a konkrétnej pomoci. 

• Vypracovať analýzy a návrhy systémových riešení verejných služieb (pri uplatňovaní princípu 

spravodlivosti, solidarity a subsidiarity) v rámci projektu Medzigeneračná solidarita a ochrana 

ľudskej dôstojnosti, odprezentovať ich na konferencii Všetko pre rodinu 15. mája 2020 

v Žiline. 
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• V kampani 25.marec – Deň počatého dieťaťa (23. – 29. marca 2020) sa zamerať na základné 

ľudské právo – právo na život v prezentácii Deklarácie práv počatého dieťaťa na Koncertoch 

za život po celom Slovensku. 

• Konferencia Vyber si život 28.3.2020 v Žiline bude zameraná farmáciu a ochranu života. Večer 

odovzdávanie Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života spojenú s koncertom. 

• Zapojíme sa do Národného týždňa manželstva v čase od 10. do 16. februára 2020. Tento rok 

chceme prispieť začiatkom marca premiérou filmu Manželstvá z tlakového hrnca, ktorý môže 

byť povzbudením pre mnohých, že aj ťažké krízy v manželstve sa môžu nakoniec vzťahy 

posilniť. 

• Rozšíriť predaj hry Neviditeľný človek do siete Martinus, Kumran, Zachej, Panta Rhei s cieľom 

pokryť náklady na výrobu samotnej hry a investovanie do nového produktu. 

• Osamostatniť projekt Tlakový hrniec a akreditovať vzdelávací program pre mladých. 

• Byť videný a počutý na letných festivaloch Pohoda, Detská púť v Marianke, Campfest, Lumen, 

Hontfest, Hanusove dni v Bratislave a v Košiciach 

• Mať aktívnu účasť v radách vlády a výbory majú pre výkon verejnej moci síce poradný hlas, 

ale je to podstatný zdroj informácií a možnosť navrhovať systémové riešenia. Sú zložené so 

zástupcov verejného, podnikateľského a neziskového sektora. 

• Dokončíme vzdelávací program ZaRuky zameraný na mladých. 

• 2. novembra 2020 v kampani Sviečka za nenarodené deti zapálime sviečku za tie deti, ktoré 

sa nemohli narodiť. 

KONKÉTNA POMOC 

• Podporiť darcovský systém a pokračovať hlavne v PR aktivitách pri scitlivovaní verejnej 

mienky v prospech života projektom Zachráňme životy 

• V rámci projektu Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti vytvoríme SIEŤ 

pomoci v každom regióne Slovenska (www.sietpomoci.sk), ako kontaktné miesto pre ľudí, 

ktorí pomoc potrebujú a pre tých, ktorí vedia a chcú pomôcť. 

• Posilniť a rozšíriť poradne  Femina v Leviciach, v Prešove a v Snine a otvoriť poradňu 

v Trenčíne 

 

Schválené Snemom Fóra života 

V Žiline, 1.2.2020 

http://www.sietpomoci.sk/

