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Správa o činnosti Fóra života za rok 2016 

Správa o činnosti Fóra života vychádza z konkrétnych aktivít predsedníctva, sekretariátu 
a regionálnych centier. V roku 2016 predsedníctvo prehodnocovala strategický plán za roky 2012 – 
2015 a na základe SWOT analýzy pripravovalo nový strategický plán činnosti na roky 2017 – 2019. 

Správa o činnosti reflektuje na misiu Fóra života v oblastiach advokácie, prevencie a konkrétnej 
pomoci.  

ADVOKÁCIA A PREVENCIA 

1. KAMPANE A PROJEKTY 

1.1 Deň počatého dieťaťa 2016 (marec 2016) 

• Dve víkendové podujatia na chate pod Barancom (predstavenie kampane  Biela stužka a 
Počatiny spolu s 4Life tímom z UPC podchytenie mladých), komunikačný a argumentačný 
tréning, zdieľanie skúseností) 

• Prezentácia kampane DPD v ďalších UPC (TN, RK, MT, PO, KE, BB) 
• Súčasťou kampane DPD 18. ročník konferencie Vyber si život na tému Násilie a ľudská 

dôstojnosť 
• Koncert orchestra ZOE  
• Aktivity na 390 miestach, zapojilo sa 970 dobrovoľníkov, stmeľovanie miestnych komunít 
• Stretnutia, diskusie a prednášky prezidenta medzinárodnej organizácie HLI o. Sh. Boqueta 
• V rámci kampane aj prednášky Raymonda de Souzu v Trnave a v Žiline) z HLI 
• Cena Antona Neuwirtha (ocenení Prof. Bohumil Chmelík – Slovenská osobnosť, Tropic Team 

z Vysokej školy sv. Alžbety – Organizácia, manželia Katarína a Radim Ucháčovci z Českej 
republiky – Zahraničná osobnosť) 

1.2 Sviečka za nenarodené deti 2016 (október- november 2016) 

Cieľom kampane je pri spomienke na všetkých zosnulých nezabúdať aj na deti, ktoré nemali možnosť 
sa narodiť, či už v dôsledku umelého alebo spontánneho potratu, aby aj tieto deti mali miesto 
v kresťanských rodinách. 

• Tvorba nového vizuálu  
• Tri Večery milosrdenstva s Lámačskými chválami (Bratislava, Banská Bystrica, Prešov) s cieľom 

modlitieb a vďaky za dar života a odprosenie za jeho neprijatie, ale aj modlitby za tých, ktorí 
sú zranení umelým alebo spontánnym potratom 

• Aktivity na 800 miestach, zapojilo sa 700+ dobrovoľníkov, distribuovalo sa takmer 100 000 
plastových a 6000 sklených sviečok 

• Projekt súčasťou verejnej zbierky, ktorá trvá od 1.10.2016 do 31.3.2017 formou predaja 
sviečok, darcovských správ DMS prostredníctvom Fóra donorov a príspevkov na účet 

• Vytvorené 4 prototypy Pamätníka nenarodeným deťom, pre záujemcov ponúkame už 
zhotovené prototypy  

• Mediálne vystúpenia (TV LUX, Lumen) 
• Tlačovú správu prevzali aj niektoré sekulárne média 
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1.3 Pro-life osveta a vzdelávanie (celoročne) 

Účasť, prezentácia FŽ aj iných projektov, dokumentácia akcií 

• Stánky na festivaloch Pohoda, Campfest, Lumen (workshop) a pod. 
• Deň rodiny 2016 (stánok) 
• Chválové podujatie “On je živý“ – stánok 

Výchovno-vzdelávacie akcie 

• 2 letné tábory – mládežnícky na Donovaloch, detský v Hontianskych Trsťanoch 
• Jesenné víkendové podujatie pre mladých v Bratislave  
• 3-dielny seminár Billings s poradenstvom v BA UPC 
• Prednáška v UPC na tému Homosexualita 
• Divadelné predstavenie s pro-life témou 
• Vyhodnotenie projektu Škola patrí deťom 

Prednášky na školách 

• projekt prednášok o vzťahoch, identite, sexualite s hudobným doprovodom detskej skupiny 
S.I.L.A pod vedením Vlada Bica, Piešťany (cca 150 detí), Nitra (cca 100 detí) 

• prednáška na ZŠ Bachova (BA) (40 detí) 
• 5 prednášok na školách v ďalších troch regiónoch 

1.4 Iné aktivity (Celoročne) 

Organizovanie, prezentácia a účasť na konferenciách  

• Verejné diskusie pred voľbami do NR SR 2016 o prolife a profamily témach (Košice, Žilina, 
Bratislava) 

• Prezentácia FŽ a účasť na konferenciách  
o Amoris laettia, kňazský seminár v Badíne 
o Európske fórum „One of Us“ v Paríži 
o Česká biskupská konferencia - sekcia pre mládež (Špindlerov Mlyn, apríl 2016) (prednáška 

Feminizmus a rodová ideológia) 
o medzinárodná konferencia predsedníctva SR v Rade Európy SKPress Zosúladenie 

rodinného a pracovného života (hotel Bôrik, september) - aktívne vystúpenie v diskusii 
o konferencia Hnutí pro život v Brne Nejmenší z nás – vystúpenie v diskusii 
o medzinárodná konferencia HLI v Rige – prezentácia FŽ 

• Mobilizačná výročná konferencia FŽ (9-10.12.2016) ako východisko pre tvorbu stratégie FŽ na 
roky 2017-2019 

Tvorba a grafické spracovanie aktivít 

• Film Pamätníky nenarodeným – Martin Hudáček 
• materiály  na DPD 2016 
• Propagačné materiály Femina 
• Kalendár 2017 
• Prezentačné materiály na konferencie („Vyber si život“ a „Výročná konferencia FŽ“) 
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2. LEGISLATÍVA 
Pripomienkovanie vládnych materiálov s agendou FŽ   

• Akčný plán boja proti násiliu na ženách),   
• Priebežná správa o stave plnenia záväzkov vyplývajúcich z Univerzálneho periodického 

hodnotenia UPH Slovenska (MZVaEZ),  
• Transplantačný zákon (MZ),  
• Návrh na zmenu Uznesenia vlády SR č. 71 z 18. februára 2015 k Celoštátnej stratégii ochrany a 

podpory ľudských práv (MS).  

Ostatné advokačné aktivity 

• Aktivity súvisiace s Istambulským dohovorom, snaha o zrušenie, neratifikácia v NR SR. Listy 
poslancom NR SR s dokumentom nórskeho herca a sociológa Haralda Eiu „Vymývanie mozgov“ 
spolu s vyjadrením lekárov a psychológov k rodovému scitlivovaniu detí. 

• Príprava obsahovej koncepcie pre vytvorenie Rady vlády pre rodinu 
• Podávanie koncepčných návrhov pre Komoru MNO a splnomocnenca vlády pre rozvoj 

občianskej spoločnosti za platformu Fóra života v oblasti fungovania a financovania 
mimovládnych neziskových organizácií 

3. VZŤAHY S VEREJNOSŤOU A MÉDIÁ 
• Násilie na ženách – diskusia v TA3 
• Vystúpenia predstaviteľov FŽ  v kresťanských (TK KBS, TV Lux, Rádio Lumen, Slovo, Postoy, 

Výveska, Naša Žilinská diecéza, Duchovný pastier, Família, Vox, Cesta+, Za stolom), 
a sekulárnych médiách (RTVS,  Markíza, Tv Joj, babatko.rodinka.sk) najmä v oblasti aktivít a 
propagácie nosných projektov Fóra života - spolu min 20.  

• spolupráca s  farskými a diecéznymi časopismi 
• dve tlačové konferencie k vlastným projektom alebo k aktuálnym spoločenským otázkam 

v  pro-life a pro-family oblasti 
• aktívna účasť  na organizácii niekoľkých verejných podujatí a akcií,  
• komplexné zastrešenie propagácie a medializácie všetkých vlastných projektov a aktivít.  
• intenzívna spolupráca s medzinárodnou organizáciou Human Life International, aj 

prostredníctvom mesačných reportov v angličtine o pro-life aktivitách na Slovensku  
• 19 e-mailových newsletterov Fóra života databáze takmer 9 500 recipientov,  
• 27 tlačových správ k rôznym témam,  
• tri čísla tlačeného Spravodajcu Fóra života, každý v náklade takmer 8 500 výtlačkov.  
• komunikácia aktivít a projektov Fóra života prostredníctvom sociálnych sietí, ako aj vlastných  

internetových stránok www.forumzivota.sk, www.sviecka.forumzivota.sk, www.25marec.sk. 
• články na webe FŽ k aktuálnym témam 
• príhovory v Regionprese -12. 

  

http://www.forumzivota.sk/
http://www.sviecka.forumzivota.sk/
http://www.25marec.sk/
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4. KONKRÉTNA POMOC 
 

4.1 Zachráňme životy 
Projekt Zachráňme životy 6.12.2016, na sviatok sv. Mikuláša ,oslávil 9. narodeniny. Pomoc z 
projektu sme zatiaľ poskytli 128 tehotným ženám a narodilo sa 113 bábätiek.  

Od januára 2016 sa narodilo 16 detí, šesť dievčat a desať chlapcov. Priemerne je mesačne v projekte 
15 žien a spolupracujeme s 30 poskytovateľmi pomoci. Celkovo sme riešili asi 2100 prípadov. 

Rok 2016 

• Počet riešených prípadov 264 
• Priemerný počet žien v projekte 15 
• Počet narodených detí 16 

Prehľad ukazovateľov projektu „Zachráňme životy“ 

 

4.2 Alexis, poradňa pre ženy a dievčatá 
Poradňa Alexis n.o. je v zriaďovateľskej pôsobnosti FŽ od roku 2014. Pred vznikom neziskovej 
organizácie bola súčasťou Fóra života. Poradňa pre ženy a dievčatá Alexis zavŕšila začiatkom decembra 
šiesty rok fungovania. Jej cieľom je poskytovať poradenské služby v oblasti psychológie, medicíny, 
legislatívy, sociálnych služieb. Cieľovou skupinou sú ženy a dievčatá, ktoré zvažujú umelý potrat alebo 
sa nachádzajú v závažných situáciách s tehotenstvom, prípadne trpia popotratovým syndrómom. Do 
poradne sa tiež ozývali muži, ktorí chceli riešiť tehotenstvo svojej partnerky prípadne chceli pomôcť pri 
záchrane dieťaťa.  

• V roku 2016 sa riešilo 159 prípadov ktoré sa väčšinou týkali nečakaného tehotenstva a problémov 
s ním súvisiacich – ubytovanie, financie, neplnoleté matky a pod. Od rozbehnutia projektu 
pracovníci Poradne Alexis riešili 1059 prípadov.  

• Psychologické  poradenstvo 
o  PAS (post abortívny syndróm) 5 klientiek 
o 2 v priebehu roka skončili, 3 pribudli, 2 pokračovali ešte z r. 2015 
o 4x jednorazové psy. poradenstvo v prípade prenatálnej straty 
o Mimo: 3 klientky - dlhodobé poradenstvo ešte počas tehotenstva 

• Konzultácie a príprava materiálov pre pracovníkov a dobrovoľníkov v Poradni Alexis a Femina 

• Spolupráca s projektom Zachráňme životy 

rok 2012 2013 2014 2015 2016 celkom v projekte
Počet riešených prípadov 259 247 246 250 246 2100
Priemerný počet žien v projekte 12 14 14 13 15 128
Počet narodených detí 10 10 10 10 16 113

sumár uvádza celkovo počet aj za roky pred 2012
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4.3 Femina, kontaktno-informačné centrum v Leviciach 
Okres Levice je región, kde sa vykonáva najviac potratov na Slovensku, eviduje sa najviac rozvodov 
a pokusov o samovraždy. Z tohto dôvodu FŽ zriadilo novú sociálnu službu v Leviciach s nasledujúcimi 
aktivitami: 

• Otvorenie centra Femina 1.12.2016, posvätenie priestorov a tímu 27.11.2016 
• Propagácia Feminy na sociálnych sieťach (Facebook, Modrý koník, Instagram) 
• Vytvorenie facebookového a instagramového profilu 
• Výber dobrovoľníkov, vzdelávací seminár a prezentácia manuálu pre pracovníkov 

a dobrovoľníkov Poradne Femina 

4.4 Gynekologické ambulancie  
Fórum života má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti dve gynekologické ambulancie 

• Žilina - Fórum života spolu so Žilinskou diecézou založili gynekologicko-pôrodnícku ambulanciu 
Gianna, n.o., ktorá vznikla 1.10.2011. Ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť a 
poradenské služby v oblasti gynekológie a pôrodníctva a reprodukčného zdravia za odborného 
vedenia lekára MUDr. Ivana Wallenfelsa rešpektujúceho dôstojnosť ľudského života od 
počatia. Do dnešného dňa má ambulancia naplnenú kapacitu.  

• Poprad – novozriadená gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Terezka, n.o. v roku 2016 pod 
odborným vedením MUDr. Aleny Polomskej. Vznikla v spolupráci s Fórom života a Spišskou 
diecézou kvôli veľkému záujmu zo strany pacientiek, ktoré hľadali odborné vedenie a 
poradenstvo rešpektujúce dôstojnosť ľudského života od počatia.  Začiatok jej činnosti je 
naplánovaný k 1.3.2017. 

riešené prípady - porovnanie rok 2016 rok 2015
nečakané tehotenstvo 61 55
PAS - UUT 13 17
PAS - spontánny potrat 15 13
rôzne súvisiace prípady 48 71
mimo zamerania poradne 22 21
SPOLU PRÍPADOV 159 177
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