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Ďakujeme 
za Vašu podporu!

PODPORTE ROZVOJ 
NAŠICH AKTIVÍT 
V ĎALŠÍCH REGIÓNOCH 
SLOVENSKA
S Vašou podporou môžeme náš projekt 
rozšíriť do ďalších regiónov Slovenska, 
čo najväčšiemu počtu študentov, rozvinúť 
sieť našich spolupracovníkov a zapojiť 
do týchto aktivít ďalšie osobnosti 
kultúrneho a spoločenského života.

Vašou účasťou môžeme spoločne 
vybudovať projekt vzdelávania 
podporujúci kritické myslenie mladých 
ľudí a myšlienky života v slobodnej 
a slušnej krajine.

Podporte nás
vašimi 2 %

z dane

L I V I N G
M E M O R Y



„Zhruba každý štvrtý občan Slovenska vidí 
alternatívu súčasného stavu demokracie už aj 
v zrušení parlamentného systému a nastolení 
diktatúry. K socialistickému zriadeniu spred 
roka 1989 by sa vrátilo až 28 percent ľudí.“ 
(SITA, 15. Decembra 2016)

KREATÍVNE 
PREDNÁŠKY
living memory tvoria ľudia, ktorí sa 
aktívnemu štúdiu totalitných režimov 
venujú dlhodobo. Od roku 2016 s našim 
jedinečným prístupom navštevujeme 
stredné školy s cieľom otvorenej diskusie 
a podpory kritického myslenia.

Kritické myslenie znamená 
nepodliehať prvým dojmom, 
emóciám a neovereným 
informáciám.

Pre Generáciu Z je život v slobode 
samozrejmosťou. O jej hodnote diskutujeme 
so študentmi otvorene a s rešpektom.

„S nami sa ešte nikto 
takto nerozprával!“

Od roku 2016 sme absolvovali viac 
ako 350 diskusií na školách vo všetkých 
regiónoch Slovenska s účasťou viac ako 
20 000 študentov. Náš odkaz je jednoduchý:
Sloboda je príležitosť, ale aj riziko 
a zodpovednosť. Je možné s ňou aj hlúpo 
nakladať. Len v slobode a demokracii je 
však možná prosperita a dôstojný život. 
Opačná cesta je totalita, kde vždy bude 
menej prosperity a celkom určite násilie.

DIVADELNÉ HRY
Na pôdu škôl sme priniesli divadelnú hru 
SND Natálka, podieľali sme sa na námete 
a scenári skvelej hry divadla J. Palárika 
Nemá trieda hranej priamo v školských 
triedach. Po divadelných predstaveniach 
diskutujeme so študentmi.

ROADSHOW
Stali sme sa partnerom Roadshow 

„Môj príbeh môže byť aj Tvoj príbeh“, 
organizovanej spoločnosťou O2 Slovensko. 
O tom, že mladí ľudia musia na svojej 
budúcnosti aktívne pracovať a posudzovať 
ľudí podľa ich schopností a charakteru 
a nie podľa 
pôvodu alebo 
farby pleti, 
so študentmi 
diskutovali: 
raper Strapo, 
tanečník Laci 
Strike a boxer 
a tréner 
Tomi Kid.

Príď sa s nami porozprávať o všetkom, čo riešiš, čo ťa teší, zaujíma ale aj trápi. 
My ti povieme niečo o našich začiatkoch a o tom, čo nás poháňa dopredu. 

 Garant programu:

Diskusia s ľuďmi, ktorí vedia počúvať

Kde:         Kedy:

Môj príbeh môže byť 
aj Tvoj príbeh

Môj príbeh môže byť 
aj Tvoj príbeh

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec in posuere libero.

Laci Strike

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec in posuere libero.

Strapo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec in posuere libero.

Tomi Kid


