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« Dacă eşti suficient de norocos ca să ai o 
căsătorie, atunci trebuie să ai grijă de ea »

Richard Kane
fondator al Marriage Week International

Săptămâna Căsătoriei 

acum și în Romania

7-14 Februarie

De ce să mă implic?

Căsnicia noastră nu este o chestiune privată. 
Copii nostri câștigă siguranță emoțională și 
miliarde de alte beneficii din dragostea si unitatea 
noastră.
Căsătoria contează pentru familia extinsă, pentru 
angajatii noștri din afacere, cât și pentru societate.
Căsătoria este nucleul care ține familia împreuna.
În general, o persoană casătorită traiește mai mult 
și are relații mai bune cu copiii ei. 
Familiile bune au o stare de sănătate mai bună, iar 
oamenii căsătoriți câștigă mai mulți bani.
Wow, asta aduce multa greutate căsniciei!
În condiţile în care peste tot în lume o căsătorie 
din trei eşuează întrebarea ce se ridica este 
“ce faci tu pentru căsnicia ta sau a celor din jurul 
tău ?”

Vrei să te implici?

Contactează echipa Săptămâna căsătoriei pentru a deveni 
partener şi a primi:

- informaţii suplimentare
- materiale publicitare
- idei de evenimente
- înregistrarea și promovarea evenimentelor 

organizate pe site-ul www.MarriageWeek.ro 
Pentru mai multe informatii despre activitatea Marriage Week 
in diverse țări vizitati site-ul

          www.Marriage-WeekInternational.com 

Săptămâna Căsătoriei Romania

Str. Colinei nr.26 / A2 ap.17
Cluj Napoca, 400520, judetul Cluj

Telefon: (+4) 0746 043 266
Email: 
Web: www.marriageweek.ro

info@marriageweek.ro

mailto:info@marriageweek.ro


Ce este?

Săptămâna căsătoriei este o sărbătoare a căsniciei 

ca bază a vieţii de familie și a societății. Are loc 

anual în mai multe țări în perioada 7-14 februarie și 

constituie un bun prilej de reevaluare și întărire a 

mariajului, un interval de timp in care căsnicia sa fie 

celebrata, sustinuta, și promovată. 

Săptămâna căsătoriei are ca scop încurajarea 

cuplurilor căsătorite şi a celor ce se pregătesc pentru 

căsătorie în vederea dezvoltării unor căsnicii 

armonioase, caracterizate de iubire si de un 

angajament total și definitiv. 

Care e istoricul si viziunea ?

Sărbătorită pentru 

prima dată în 1997 în 

Marea  Britanie, la 

inițiativa lui Richard şi 

M a r i a  K a n e ,  

Saptămâna căsătoriei 

s-a extins în ţări 

precum Germania, 

C e h i a ,  E l v e t i a ,  

Ungaria, Australia şi 

SUA.  In  p rezen t  

proiectul se extinde cu repeziciune devenind o reţea 

internaţională de organizaţii, instituţii şi biserici care se 

străduiesc să readucă în atenţia publicului european şi 

mondial mesajul valorii căsniciei. Viziunea grupului 

Marriage Week International este să transforme 

Saptămâna căsătoriei dintr-un proiect internațional într-

o mișcare globală. 

Săptămâna Căsătoriei în premieră în România în 

2011-  

 

În prezent, alături de țări precum Olanda, Slovacia, 

Irlanda de Nord, și țara noastră a demarat implementarea 

evenimentului. În România s-a format un grup de 

inițiativă care lucreaza la multiplicarea proiectului în mai 

multe zone ale țării. Viziunea este lansarea Săptămânii 

căsătoriei la nivel național în 7-14 februarie 2011 printr-

un lanț de evenimente pe tema cuplului căsătorit.

Ce se poate face? 
(idei preluate de la cei ce au deja experienţă)
* Expozitii, vernisaje, concerte pe teme legate de 
familie

* Cursuri de pregătire pre-maritală 
* Seminarii şi cursuri pe tema relatiei de casatorie
* Premierea cuplurilor căsătorite de un anumit numar 
de ani

* Cină romantică în doi
* Weekend-uri pentru cupluri
* Prezentarea de filme pe tema căsătoriei in biserici, 
cinematografe, etc
* Slujbe religioase având ca subiect căsnicia și slujbe 
speciale de cununie religioasă
* Reînnoirea juramintelor de la cununie 
* Promotii gen 1+1 gratis la restaurante, magazine de 
optica medicala, etc.
* Acțiuni comericale privind căsătoria, cupoane, 
reduceri in procente pentru fiecare an de casatorie, 
etc.
* Evenimente legate de organizarea nunții și 
pregătirea pentru nuntă
* Competiții media pe tema căsniciei (premierea 
celor mai bune articole din presă, emisiuni radio sau 
emisiuni TV, etc.)
* Conferinte de presa și evenimente mass-media

Richard Kane (Marea 

Britanie), Fondatorul 

Marriage Week
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