
Hogyan járulhat hozzá?   

Megemlékezés 
azokról a 
gyermekekről, 
akik nem 
születhettek 
meg. 
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GYERTYA A MEG 
NEM SZÜLETETT 
GYERMEKEKÉRT

sviecka.forumzivota.sk

A GYERTYA A MEG NEM SZÜLETETT 
GYERMEKEKÉRT kampányt támogatták: 

Küldjön SMS-t DMS 
SVIECKA szöveggel a 877 
számra. Az SMS ára: 2 €. 

Adományozzon pénzt a 
www.darujme.sk portálon 
keresztül, felhasználva a 
fent feltüntetett QR kódot. 

KÖSZÖNJÜK.

IBAN SK25 0900 0000 0050 3335 7295



Miért árusítunk  
gyertyákat minden évben?

°  A gyertyafény egy szimbólum. Évente meggyújtjuk, hogy 
megemlékezzünk azokra, akik elhagytak minket. 2018-
ban Szlovákiában 15 274 abortuszt jegyeztek fel. A sta-
tisztikák a következőképpen számolnak be: 2018-ban 7 
350 mesterséges abortusz volt elvégezve, valamint 7 924 
nő élt át spontán vetélést vagy eltitkolt terhesség meg-
szakítást, a méhen kívüli terhességeket beleszámítva.

°  Minden évben, Halottak napján (november 2) megemlé-
kezünk ezekről az életekről is és egyaránt gondolunk az 
érintett nőkre. 

Hogyan működik?
°  Együttműködünk önkéntesekkel faluközösségekben 

egész Szlovákia területén. Közösségi támogatásuknak kö-
szönhetően a gyertyák Szlovákia legkisebb településeire 
is eljutnak. Szabadidejükben a kampány szimbólumát a 
gyertyákra helyezték, és most eladják Önnek. Hálásak va-
gyunk ezért az önkénteseinknek. 

Mit teszünk az Öntől  
kapott pénzösszeggel? 

°  Segítségnyújtási és oktatási projektjeinkhez használjuk fel:

Mentsünk életeket projekt
2007 óta segítünk a nehéz helyzetben lévő nőknek. Az 
adományozó rendszer a terhes nők és gyermekeik „adop-
tálásának“ módszerével működik. Segítsen velünk Ön is! 
www.zachranmezivoty.sk

Alexis tanácsadó
2009 óta működik, és főként az abortuszt mérlegelő és 
annak következményeitől szenvedő nőket segíti. Olyan 
nőkről is gondoskodik, akik spontán vetélést éltek át, ill. 
nőkről, akiket a terhesség meglepett. Az Alexis tanácsadó 
ingyen kínálja szolgálatait. 
www.alexisporadna.sk

Párolóedény viták
Fontos számunkra a kritikus gondolkodás formálása. A kö-
zépiskolás tanulókkal olyan témákra vitázunk, mint például 
a terhesség megszakítás, hűtlenség vagy pornó. Célunk, 
hogy mindegyiküknek saját hozzáállása legyen a témához. 
www.tlakovyhrniec.sk 

Femina Léván, Segítségnyújtási központ 
Eperjesen és Szinnán
Tevékenységünk azokra a helyekre összpontosít, ahol 
a leginkább szükség van segítségre. A kapcsolattartó 
információs központok és a segítségnyújtási központok 
olyan nőknek közvetítik a segítséget, akik bántalmazás 
áldozatául estek, beteg gyermeket várnak vagy nehéz 
élethelyzetbe kerültek. 

FB: CentrumkonkretnejpomociFeminaLevice


