
 Národný pochod za život

 

  

Milý priateľ v ochrane života,
Národný pochod za život je celoslovenským podujatím, ktoré nie je podporované silnými

farmaceutickými  firmami,  ani  inými  záujmovými  skupinami.  Práve  naopak,  sme

vystavovaní tlaku z mnohých strán, ktorým súčasný stav (ne)ochrany života vyhovuje. 

Euro pre život!  Pomôž meniť  Slovensko na pro-life krajinu a skrášli  ju pro-life balónom,

pro-life vlakmi a pro-life billbordami. Na počte a štedrosti darcov záleží. Pri dare napíš účel, na

ktorý by si najradšej venoval svoju podporu. Staň sa misionárom "Radosti zo života" a

podpor pochod za život. 

Svoj finančný dar môžeš poukázať na účet našej verejnej zbierky:

351 220 9151/0200

(IBAN: SK63 0200 0000 0035 1220 9151)

Výťažok bude použitý na podporu prípravných a realizačných aktivít Národného pochodu za

život 2015, ktorý sa bude konať 20. septembra 2015 v Bratislave. Časť z verejnej zbierky

venujeme na projekty poskytujúce konkrétnu pomoc tehotným matkám v núdzi. Zbierka bola

zapísaná do registra verejných zbierok Ministerstva vnútra SR pod číslom 000-2015-015384.

Trvanie je od 22. 5. 2015 do 31. 10. 2015.

Viac informácií o podujatí získaš na webstránke NPzZ, kde môžeš seba a svojich známych

zaregistrovať pre príjem nášho newslettra. Pochodu môžeš významne pomôcť už len tým, že

si dáš ako profilový obrázok na sociálnych sieťach nášho avatara. Staň sa súčasťou komunity

našich podporovateľov, pozvi aj svojich priateľov, aby lajkli našu stránku na sieti Facebook,

Twitter, alebo Vimeo. Zdieľaj obrázky, články, odkazy na Pochod formou banneru či plagátu.

Ďakujeme za akúkoľvek podporu!

Želám všetkým krásne leto plné zážitkov, oddychu a radosti zo života.

S úctou

Marek Michalčík
koordinátor Národného pochodu za život 2015
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