
vstúpme do rozhovoru

Ako
na sexuálnu výchovu?

Je to na nás!

Inšpiratívna konferencia

Lá�e sa treba učiť.

www.laskesatrebaucit.nm.sk

odborná konferencia v Bratislave  19/9/2020
verejná moderovaná diskusia v Košiciach  20/9/2020
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?
Sme prví

Sme nadšení

Otvárame tému, ktorá je na Slovensku stále tabuizovaná, 
no zároveň je veľmi dôležitá pre zdravú výchovu detí a mladých.

Vytvárame priestor pre rodičov, pedagógov a vychovávateľov, 
kde môžu získať komplexné informácie o tejto téme 

od odborníkov zo Slovenska a zahraničia.

Sme pripravení
Ponúkneme trilógiu kníh Láske sa treba učiť, ktorá účastníkom môže 

pomôcť uchopiť túto tému počas rozhovorov s vlastnými deťmi či žiakmi. 
Knihy sú určené dospelým, ktorí chcú deti predškolského a školského veku 

sprevádzať svetom sexuality vnímanej komplexne.
 Posledný, tretí diel je adresovaný adolescentom.
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? Pridajte sa

Generálny partner

Buďte prví, nadšení a pripravení spolu s nami!  

Ide o tému, ktorá je kľúčová pre zdravý vývoj dieťaťa, aby bolo 

schopné vytvárať dôstojný a rešpektujúci vzťah sebe a k druhým. 

Zviditeľnite sa a podporte konferenciu sumou 5000 eur + 

» 4 vstupy na konferenciu v Bratislave

» 4 vstupy na verejnú diskusiu v Košiciach

» 2 série kníh Láske sa treba učiť (1. – 3. diel)

» Logo na webovej stránke konferencie (www.laskesatrebaucit.nm.sk)

» 15-denná banerová reklama na hlavnej stránke www.nm.sk alebo

1 strana inzercie v dvojmesačníku Nové mesto

» Logo v dvojmesačníku Nové mesto v rámci promotion konferencie

a diskusie

» Logo v newslettroch o konferencii a verejnej diskusii

» Prezentácia moderátorom počas konferencie a verejnej diskusie

» Logo vo videozáznamoch z konferencie

Náša mediálna ponuka
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Partner
Zviditeľnite sa a podporte konferenciu sumou 1000 eur +

» 2 vstupy na konferenciu v Bratislave alebo 

2 vstupy na verejnú diskusiu v Košiciach

» Logo na webovej stránke konferencie (www.laskesatrebaucit.nm.sk)

» 5-dňová reklama na stránke www.nm.sk

alebo polstranová inzercia v dvojmesačníku Nové mesto

» Logo v dvojmesačníku Nové mesto v rámci promation konferencie a diskusie

» Logo v newslettroch o konferencii a verejnej diskusii

» Prezentácia moderátorom počas konferencie a verejnej diskusie

» Logo vo videozáznamoch z konferencie

Náša mediálna ponuka
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Podporovateľ
Zviditeľnite sa a podporte konferenciu sumou 500 eur +

» 1 vstup na konferenciu v Bratislave alebo na verejnú diskusiu v Košiciach

» Logo na webovej stránke konferencie (www.laskesatrebaucit.nm.sk)

» Logo v časopise Nové mesto v rámci promotion konferencie a diskusie

» Logo v newslettroch o konferencii a verejnej diskusii

» Logo vo videozáznamoch z konferencie

Organizátori konferencie Ako na sexuálnu výchovu? Je to na nás! budú 
rešpektovať usmernenia permanentného krízového štábu MV SR ohľadne 
usporiadania verejných podujatí. V prípade pretrvávajúceho stavu zákazu 

verejných zhromaždení v súvislosti s aktuálnou COVID-19 situáciou 
sa konferencia uskutoční online formou v avizovanom termíne.

Náša mediálna ponuka
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Sme kresťanskí, otvorení a dialogickí. Ľudia, ktorí prijali spiritualitu jednoty  za 

svoj životný štýl a snažia sa meniť svoju osobnú kultúru a zároveň ovplyvňo-

vať aj tú spoločenskú. Je to kultúra založená na hlbokom osobnom spojení 

s Bohom, s ľuďmi a je prevtelená  do množstva konkrétnych iniciatív, ktoré 

menia zdola našu spoločnosť. Portál nm.sk chce byť jej výrazným nositeľom.
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Katarína Jančišinová
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psychologička, autorka 
knihy Láske sa treba učiť 

Ezio Aceti /IT
psychológ, autor knihy 

Láske sa treba učiť 

Tomáš Angelovič 
projektový manažér

Zuzana Turlíková
vizuálna komunikácia

odborní garanti

organizačný tím

nm.sk

kontakt Sylvia Hamadejová / inzercia@nm.sk / +421 907 916 234


