Národný pochod za život
Milý priateľ v ochrane života,
Pochod za život máme veľmi úspešne za sebou, avšak niektoré jeho sprievodné aktivity nás
ešte stále čakajú. Dnes by som Vás chcel upozorniť najmä na možnosť uchádzať sa
o granty na podporu nových pro-life projektov. Pracovný názov je PRO-LIFE STARTUP.
Prihlásiť sa môže ktokoľvek. Stačí do 12. októbra 2015 vyplniť túto žiadosť.
Aké sú kritériá?
Musí ísť o projekt na podporu ochrany života, plusom je:

• je zameraný na konkrétnu pomoc nenarodeným deťom a ich matkám,
• bude realizovaný v časti Slovenska s vysokou potratovosťou (pozri str. 42 dole),
• zapojí do činnosti alebo inak pozitívne ovplyvní mládež,
• bude mať dlhotrvajúci účinok alebo fungovanie.
Najdôležitejšie však je, aby šlo o dobrý nápad. O ocenení projektov a výške pridelenej sumy
rozhodne komisia na základe slobodnej úvahy. Peniaze budú poukázané po podpise
vzájomnej dohody víťazov s organizátorom. Predpokladaná suma, ktorá sa rozdelí na rôzne
projekty je 3000 Eur. Je možné, že grant bude ponúknutý na pokrytie časti projektu.
Možno vám už dlhšie v hlave víri myšlienka na nejakú pro-life aktivitu. Napríklad na vašej škole,
v meste, vo farnosti. Práve pre Vás je tu tento projekt. Môžete sa spojiť aj s priateľmi, prípadne
to môže byť vhodná aktivita pre stretko, aj pre už etablovanú organizáciu. Dajte hlavy dokopy,
premyslite niečo a určite sa prihláste o grant. Toto berte ako podpichnutie a ponuku – možno
práve teraz je čas na rozbehnutie vášho pro-life projektu.
S úctou
Marek Michalčík
koordinátor Národného pochodu za život 2015
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