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Pripni si bielu stužku.  
Zviditeľni neviditeľných ľudí.  

Každá ľudská bytosť má právo na život. 

Ešte  

ma nevidíš,  

ale ja už  

žijem.

www.forumzivota.sk

Naše 
projekty, 
kde 
nájdete 
pomoc:
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oci

Kampaň Deň počatého dieťaťa podporili: Projekt Medzigeneračná solidarita  
a ochrana ľudskej dôstojnosti – 
budovanie a rozvíjanie celoslovenskej 
siete tých, ktorí chcú, vedia a potrebujú 
pomôcť, poradiť a vzdelávať. 

Zachráňme životy – poradenstvo, 
odborná, hmotná a finančná pomoc 
tehotným ženám a rodinám v núdzi.

Centrum konkrétnej pomoci Femina̵ 
základné sociálne poradenstvo  
a konkrétna pomoc dievčatám, ženám   
a rodinám v ťažkej životnej situácii.

Poradňa Alexis – poradenstvo a pomoc 
pri riešení problémov spojených  
s neplánovaným tehotenstvom.

Tlakový hrniec – Debaty so študentmi 
stredných škôl, ktoré pomáhajú formovať 
ich postoj k ochrane života, manželstvu, 
ale aj k citlivým témam ako sú nevera či 
pornografia. 
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za veľkú  

vec

Zviditeľni 
neviditeľného 

človeka

Kampaň 
organizuje  celoslovenská kampaň 

  Deň zápasu za ľudské práva 
na Slovensku
  Medzinárodný deň spomienky 
na všetky nenarodené ľudské 
bytosti

  spolu s dobrovoľníkmi, 
partnermi a podporovateľmi

Program kampane:
  Koncerty za život: 
20. 3. 2020, Banská Bystrica 
27. 3. 2020, Bratislava

  XXII. konferencia  
Vyber si život  
28. 3. 2020, Žilina 
Téma: Farmácia a ochrana 
života

  Udeľovanie Ceny Antona 
Neuwirtha 
28. 3. 2020, Žilina

  Pripni si bielu stužku,
  aby každý videl, že na živote 
počatých detí nám záleží.

  od počatia po prirodzenú smrť
  každá ľudská bytosť má právo 
na život

25. marec Fórum života

Biela stužka

Prajeme životu

  OSN už v roku 1948 
schválila, že každá ľudská 
bytosť má právo na život.

  Ľudský život začína 
počatím.

  V 4. týždni od počatia 
začína biť dieťaťu srdce.

Sme presvedčení, že vyspelá a zodpovedná spoločnosť 
má chrániť počatých – neviditeľných ľudí. Preto na 
Slovensku oslavujeme každý rok Deň počatého dieťaťa.

Tu  
som

Viac na www.25.marec.sk

Podporte nás! Ďakujeme.


