
1. Diskusia o smrti je v našej spoločnosti stále tabu. Často krát sa o nej boja hovoriť nielen deti, 

ale aj mnohí dospelí.  

2. Vyhľadávanie odbornej pomoci je často považované za prejav slabosti.  

To sú dve hlavné bariéry, ktoré chceme kampaňou zbúrať.  

Začneme tým, že medzi ľudí vypustíme na prvý pohľad náhodné číslo – 53 914. Na titulky denníkov, 

do televízie, do online bannerov, na Youtube, na Facebook a Instagram profily známych osobností 

(Kveta Horváthová, Andrej Kiska, ..), ktorí sú ale zároveň aj rodičmi. Toto číslo podáme bez 

akéhokoľvek ďalšieho vysvetlenia. U ľudí, no aj u médií vzbudíme veľkú zvedavosť. To isté číslo na 

rôznych miestach, to predsa nemôže byť náhoda.. 

Dňa 31.10. budú dobrovoľníci z Plamienka na námestiach krajských miest rozdávať sviečky, ktoré si 

budú môcť okoloidúci zapáliť a spomenúť si na zosnulých. Dohromady 53 914 sviečok po celom 

Slovensku. V ten istý večer na Facebooku vyjde Plamienok „s pravdou von“ komunikáciou: „Dnes sme 

po celom Slovensku rozdali 53 914 sviečok, aby sme si spoločne zaspomínali na ľudí, ktorých nás 

opustili. Minulý rok ich bolo presne 53 914. Každý z nich bol niekomu rodina, priateľ, či blízky. Nie 

každý z nás sa ale s takouto stratou dokáže vysporiadať. Žiadať o pomoc je prejav odvahy, nie prejav 

slabosti. Centrum smútkovej terapie poskytuje rodinám v ťažkostiach po strate blízkeho bezplatnú 

oporu v týchto náročných časoch“. 

Dňa 1.11. začnú známe osobnosti (a rodičia), ktoré sú považované za silné a úspešné, ľudí na 

sociálnych sieťach povzbudzovať. Aj oni sú predsa rodičia a každý z nich už v živote niekoho blízkeho 

stratil. Vysporiadať sa s tým býva skutočne náročné, no Centrum smútkovej terapie je tu, aby podalo 

pomocnú ruku. 

Vďaka virálnemu potenciálu tejto kampane odhadujeme, že KPIs presiahneme niekoľko násobne 

a taktiež zvýšime v spoločnosti povedomie o citlivej téme, o ktorej len málokto otvorene hovorí. 

 


