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2020. március 25-én
„A Megfogant Gyermek Napja“

Nemzedékek közötti szolidaritás és az
emberi méltóság védelme – szlovákiai
hálózat kiépítése és fejlesztése azok
között, akik segítséget, tanácsadást és
továbbképzést igényelnek.

www.25marec.sk
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Mentsük meg az életeket – tanácsadás,
szakmai, anyagi és pénzügyi segítség
terhes nők és rászoruló családok részére.

FEMINA

Femina konkrét segtítség központja –
alapvető szociális tanácsadás és konkrét
segítségnyújtás a lányok, nők és nehéz
helyzetben lévő családok számára.
Alexis Tanácsadó Központ – tanácsadás
és segítségnyújtás a nem tervezett
terhességgel kapcsolatos problémák
megoldásában.
Nyomásálló edény – Beszélgetések
középiskolásokkal, a házasság, valamint
az olyan érzékeny témák, mint például
a hűtlenség vagy a pornográfia témáiban,
ezzel is alakítva a fiataloknak az élet
védelme iránti hozzáállását.
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Tűzz ki fehér szalagot.
Tedd láthatóvá a nem látható embereket
Minden embernek joga van az élethez.

A Megfogant
Gyermek
Napja

Tegye
láthatóvá a
láthatatlan
embert

Együtt
a nagy
dologért

2020. március 25.
országos kampány,

 z emberi jogok küzdelemének
a
napja Szlovákiában
 z összes meg nem született
a
ember emlékének nemzetközi
napja.

Fehér szalag
Tűzz ki fehér szalagot,
így mindenki láthatja, hogy
a megfogant gyermekek
élete számít.

Az életet kívánunk
a fogantatástól a természetes
halálig.
M
 inden embernek joga van az
élethez.

A kampányt
önkéntesek

Fórum života
partnerek és támogatók
közösen szervezik.

Kampányprogram:
 oncertek az életért
K
20. 3. 2020, Banská Bystrica
27. 3. 2020, Bratislava
Válaszd az életet XXII.
konferencia
28. 3. 2020, Žilina
Téma: Gyógyszeripar és
életvédelem.

Az Anton Neuwirth-díj
átadása.
28. 3. 2020, Žilina

Itt
vagyok

 z Egyesült Nemzetek
A
Szervezete már 1948-ban
jóváhagyta, hogy minden
embernek joga van az élethez.
 z emberi élet a fogantatástól
A
kezdődik.
 fogantatás kezdetétől
A
számított 4. héten már verni
kezd a baba szíve.

Meg vagyunk győződve, hogy egy érett és felelősségteljes
társadalomnak meg kell védenie a megfogant – láthatatlan embereket. Ezért Szlovákiában minden évben megünnepeljük a Megfogant Gyermek Napját.

Támogasson minket! Köszönjük!
www.25.marec.sk

