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cel mai mare eveniment din România dedicat cuplurilor căsătorite 



Ce este Săptămâna Căsătoriei?

• O sărbătoare internaţională dedicată relaţiei de

căsătorie

• Un lanţ national de evenimente si promoții care au

loc anual între 7-14 Februarie

• O săptămână dedicată promovării valorilor căsătoriei• O săptămână dedicată promovării valorilor căsătoriei

• O posibilitate pentru fiecare cuplu căsătorit de a-şi

întări şi înfrumuseţa relaţia

• O acţiune care reuneşte toate segmentele sociale care

vor să contribuie la îmbunătăţirea vieţii familiilor

www.MarriageWeek.ro



De ce Săptămâna Căsătoriei?

• pentru o societate sănătoasă cu căsnicii sănătoase

• pentru bunăstarea copiilor tăi şi a generaţiilor viitoare

• pentru calitatea vieții de căsnicie, care afectează biserica, 
viaţa profesională şi societatea
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viaţa profesională şi societatea

• pentru că, în prezent, familia este expusă presiunilor, 
devalorizării şi destrămării

“Dacă eşti suficient de binecuvântat  să fii căsătorit

trebuie să ai grijă de căsătoria ta ”

Richard Kane, fondator Marriage Week



Când a început Săptămâna Căsătoriei?

În 1997, Marriage Week

în Marea Britanie
Fondatorii

Richard si Maria Kane 

împreună cu
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împreună cu

Primul Ministru John Major şi soţia

„Ce-ar fi dacă toți s-ar ingriji de 

relația de căsnicie la fel de mult cât 

se îngrijesc de decorarea casei ?”

(Richard Kane) 



Unde se sărbătoreşte Săptămâna Căsătoriei?

În Europa
Marea Britanie, Elveția, 

Germania, Cehia, 

Ungaria, Irlanda, ...
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Ungaria, Irlanda, ...

În Lume
USA, Australia, Noua Zeelandă…

Au demarat in 2011: Romania, Olanda, Slovacia, 
Irlanda de nord pentru informații vizitați

http://www.marriage-weekinternational.com



Cine poate organiza evenimente?

ONG-uri – seminarii și conferințe pe tema căsătoriei,
expoziții de pictură și fotografie, seri romantice etc.

Biserici – programe şi mesaje

pentru cei căsătoriți, cursuri de

pregătire pentru căsătorie,
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pregătire pentru căsătorie,

seri de film, reînnoirea

jurămintelor de la cununie

Şcoala – dezbateri pentru adolescenţi pe tema cum să te
pregăteşti pentru o căsătorie reuşita?



Firme, companii – promoţii pentru cupluri căsătorite,
oferte speciale în magazine sau restaurante etc.

Foto: acțiune comercială la 

o patiserie în Germania: cei 
căsătoriți au copt tortulețe 
în formă de inimă și au 

Cine poate organiza evenimente?
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Administraţia locală – Mediatizarea evenimentelor din
Săptămâna Căsătoriei, oficierea de căsătorii în data de 14
februarie

Mass-media – reportaje, interviuri, talk-show-uri cu
cupluri căsătorite de succes etc

în formă de inimă și au 
stat la o cafea



Săptămâna Căsătoriei se pregătește deja de către...

Biserici de diferite denominațiuni

ONG-uri dedicate bunăstării copilului şi familiei 

Artiști şi jurnalişti
Primării locale 
Firme

www.MarriageWeek.ro

Posturi de radio şi televiziune 
Şcoli

...în orașele: 

București, Cluj-Napoca, Oradea, Sighișoara, Arad, 

Mediaş, Satu-Mare, Ploiești ...


