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Projekty konkrétnej pomoci
 Projekt pravidelnej mesačnej sociálnej, materiálnej a  

finančnej pomoci s názvom Zachráňme životy – projekt 
konkrétnej pomoci tehotným ženám, matkám s deťmi, 
ktoré sa ocitli v krajnej životnej núdzi

 Projekt poradne pre ženy a dievčatá Alexis
 Projekt na podporu zariadení poskytujúcich pomoc 

matkám s deťmi v krajnej životnej núdzi Podeľme sa – v 
spolupráci s Katolíckym hnutím žien Slovenska  v 
pôstnom období

 Projekt Rachel – na pomoc ženám po umelom potrate v 
spolupráci s Diecéznym centrom pre rodinu Jána Pavla 
II. v Banskej Bystrici 



Cieľové skupiny

 Tehotné ženy zaskočené neželaným 
tehotenstvom

 Matky, ktoré sa napriek krajnej životnej 
núdzi rozhodli dať život svojmu dieťaťu

 Ženy po umelom potrate trpiace 
postabortívnym syndrómom



Pomoc tehotnej žene má špecifické podmienky:

 je nevyhnutné zabezpečiť anonymitu
 zabezpečiť individuálny prístup (forma 

pomoci je v každom prípade odlišná)
 je nevyhnutné poskytnúť pomoc na potrebný 

čas (trvanie pomoci je veľmi rozdielne – môže 
trvať niekoľko dní až niekoľko mesiacov, 
maximálne do jedného roka) .

Podmienky pomoci tehotnej žene



Projekt  Zachráňme životy

 Projekt „Zachráňme životy“ – projekt pravidelnej 
komplexnej mesačnej sociálnej, materiálnej, finančnej 
pomoci tehotnej žene, matke s deťmi.
 Fórum života ho realizuje od decembra roka 2007.
 Je určený pre tých, ktorí potrebujú pomoc, ale aj pre 
tých, ktorí chcú pomôcť – ako aktívni spolupracovníci, 
materiálne a finančne 
 Darca poskytnutím pravidelného mesačného 
príspevku pomáha tehotnej žene, ktorá sa ocitla 
v krajnej životnej situácii a je zaskočená neplánovaným 
a nechceným tehotenstvom.
 Ide o záchranu ľudských životov konkrétnou 
pomocou.



Cieľ projektu

Cieľom  projektu je pomôcť tehotným 
ženám, matkám a ich deťom, ktoré sa 
ocitli v krajnej životnej núdzi a zároveň 
umožniť ľuďom pomôcť finančne, 
materiálne i aktívnym zapojením sa do 
projektu



V rámci projektu bola sprevádzkovaná webová stránka 
www.zachranmezivoty.sk.

 Pomôcť môže každý, kto sa rozhodne jednorazovo alebo 
pravidelne mesačne prispieť na záchranu života rôznymi 
finančnými čiastkami na číslo účtu 0424246346/0900.

 Finančné čiastky sa mesačne prerozdeľujú medzi 
príjemcov pomoci (ženy a ich deti), ktorí sa ocitli v ťažkej 
životnej situácii. 

 Všetky finančné prostriedky poukázané darcom na 
záchranu života dostane priamo príjemca pomoci.

 Darca svojím príspevkom zachraňuje vlastne dva životy. 
Život dieťaťa a pokazený život matky.

 Náklady na riadenie a správu systému zabezpečuje     
Fórum života z iných zdrojov.  

Projekt Zachráňme životy

http://www.zachranmezivoty.sk/


Spôsob realizácie

 Systém funguje na spôsobe „adopcie“ tehotnej ženy a jej 
počatého dieťaťa.

 Príjemca pomoci sa do systému zaraďuje na základe 
odporúčania spolupracujúcich organizácií a jednotlivcov. 

 Garanciu efektívneho využitia darov zabezpečí 
transparentný finančný tok a profesionálne služby 
poskytovateľov pomoci. 

 Všetky informácie o poskytovateľoch a príjemcoch 
pomoci, formách pomoci, etickom kódexe, finančných 
čiastkach darcov a ich použití  možno nájsť na webovej 
stránke www.zachranmezivoty.sk

–

http://www.zachranmezivoty.sk/


Schéma systému pomoci

Garant

Darca –
Koordinátor –
Poskytovateľ pomoci –
Príjemca pomoci



Systém pomoci
 Darca – fyzická alebo právnická osoba, ktorá

sa dobrovoľne rozhodla pravidelne alebo jednorazovo
pomáhať pri záchrane počatého dieťaťa, formou
peňažného daru. Každý darca má právo výberu, komu
a akou čiastkou bude pomáhať. Prijímateľa svojej
pomoci si vyberie na základe zverejnených životných
príbehov žien. Darca má svoje Osobné číslo a Heslo,
ktoré mu umožňuje prístup na jeho Osobný účet na
www.zachranmezivoty.sk.

 Koordinátor – osoba, ktorá koordinuje systém a 
komunikuje s darcom, s poskytovateľom pomoci a s 
príjemcom pomoci. Dôležitá je aj jeho komunikácia 
s potencionálnymi spolupracovníkmi, (gynekológovia, 
pediatri, iní lekári, pracovníci poradní, duchovní...), ktorí 
môžu svoje klientky informovať o tomto druhu pomoci.  

http://www.zachranmezivoty.sk/


 Poskytovatelia pomoci – sú fyzické alebo právnické
osoby, ktorí priamo pracujú s príjemcom pomoci.
Komunikujú s kooordinátorom, pravidelne informujú
o formách pomoci, ktoré príjemca dostal. Sú garantom
poskytnutej pomoci. Musia splniť podmienky stanovené
v Etickom kódexe systému Zachráňme životy.

 Príjemcovia pomoci – tehotné ženy, ktoré
prostredníctvom poskytovateľa pomoci dostávajú
mesačné finančné príspevky od darcov.

 Garant – odborník v oblasti poskytovania sociálnej 
pomoci ženám v núdzi. Garantuje odbornosť 
poskytovanej pomoci. 



 Transparentnosť – darcovia si môžu 
skontrolovať, ktorému životnému príbehu ženy a 
dieťaťa sa ich peniaze dostali a ako sa využili

 Garancia – poskytnuté dary sa nemôžu zneužiť, 
lebo všetky finančné prostriedky idú od darcu 
priamo k príjemcovi pomoci

 Solidarita – v prípade, že príjemca dostane viac 
finančných prostriedkov, ako sú  jeho potreby, 
nadbytok sa rovnomerne prerozdelí medzi 
ostatných príjemcov pomoci

Piliére darcovského systému



Poskytovatelia

 Poskytovateľ pomoci na základe poradenského 
rozhovoru spíše sociálnu anamnézu, určí 
diagnózu a odporučí formu pomoci. 

 Poskytnutý dar sa môže odovzdať príjemkyni 
pomoci prostredníctvom poskytovateľa pomoci 
(dar vo forme naturálií alebo kúpy odbornej 
služby) alebo priamo od koordinátora. 



Príjemcovia pomoci
 Príjemkyne finančnej pomoci vyberajú poskytovatelia 

pomoci. O pomoc môžu požiadať aj priamo ony samé. 
V tomto prípade koordinátor nakontaktuje žiadateľku 
o pomoc na poskytovateľa pomoci. 

 Príjemkyne pomoci majú svoj osobný kód a anonymné 
meno, pod ktorým sa prezentujú. 

 V 1.etape projektu boli príjemkyňami pomoci iba 
klientky zariadení sociálnych služieb alebo odborných 
poradní.

 V 2. etape projektu sú príjemkyňami pomoci aj klientky 
mimo zariadení alebo poradní (priamo z rodín). 



Prideľovanie príjemcov 
k finančným príspevkom darcov
 Každý darca má právo výberu, komu a ako dlho 

bude finančne pomáhať. Peniaze od darcov 
prijaté v jednom mesiaci sa v nasledujúci mesiac 
rozdelia prijímateľom pomoci. Pravidelná 
mesačná finančná pomoc od jedného Darcu 
smeruje každý mesiac k nemu vybratej 
príjemkyni pomoci. 

 Ak si darca nevyberie konkrétnu príjemkyňu 
pomoci, systém určí, komu bude finančný 
príspevok určený. 



Spôsob zasielania finančných 
príspevkov

 Darca môže zasielať svoje príspevky priamym 
vkladaním na účet darcovského systému, 
trvalými alebo jednorazovými platobnými 
príkazmi, prípadne poštovou peňažnou 
poukážkou (PPP) typu U. 

 Pri zadávaní platobného príkazu alebo vypĺňaní 
PPP je nevyhnutné uvádzať osobné číslo 
príjemkyne pomoci ako variabilný symbol.  
Príspevok bez variabilného symbolu bude 
prerozdelený. 



 Do dnešného dňa máme v systéme 88 žien,
ďalšie čakajú na zaradenie, podľa množstva 
finančných prostriedkov od darcov. Začínali sme 
s tromi príjemkyňami pomoci

 Od decembra 2007 sa narodilo  76 prekrásnych 
bábätiek. Len 3 z nich dali mamy na adopciu, 
ostatné deti žijú so svojimi maminami.

 Tieto krásne deti sa narodili predovšetkým 
vďaka darcom a spolupracovníkom. 

 Všetky ženy vážne uvažovali o potrate, neskôr 
o adopcii a nakoniec, keď videli, koľko ľudí stojí 
pri nich, rozhodli sa nechať si deti pri sebe.



Bábätká narodené vďaka systému



Bábätká narodené vďaka systému



Bábätká narodené vďaka systému



Do 30.04.2014 sme získali do systému a 
rozdelili príjemkyniam pomoci takmer
184 000 eur.  

Väčšina darcov prispieva pravidelne 
každý mesiac formou trvalého príkazu.



Budeme vám vďační, milí priatelia, ak 
by ste sa zapojili do spolupráce na 
realizácii, rozširovaní a propagácii 
systému ako darcovia a predovšetkým 
ako aktívni spolupracovníci. Spoločnou 
odmenou nám bude každý zachránený 
ľudský život. 
Deti z galérie zachránených sú toho 
najlepším dôkazom.



Záver

Ďakujem za pozornosť

Otazky adresovať na :
maria.demeterova@gmail.com
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