Dragi prieteni,
In contextul in care știm cât de importantă și valoroasă este familia si viața cuplului căsătorit, vă invităm să vă
implicați in Săptămâna Căsătoriei 2015, eveniment sărbătorit la nivel internațional sub denumirea de Marriage
Week
Ce este Săptămâna Căsătoriei?
• O sărbătoare internaţională dedicată relaţiei de căsătorie
• Un lanţ mondial de evenimente si promoții care au loc anual în săptămâna 7-14 Februarie
• O altenativă sănătoasă la Ziua îndragostiților (Valentine’s Day), 14 Februarie
• O săptămână dedicată promovării valorilor, priorității si sanătății familiei
• Un context în care fiecare cuplu căsătorit poate să își împrospăteze și îmbunătățească mariajul
De ce Săptămâna Căsătoriei?
- pentru că, în prezent, familia este expusă intens presiunilor, devalorizării şi destrămării
- pentru calitatea vieții de căsnicie, care impactează întreaga familie, biserica, economia și societatea
- pentru bunăstarea și stabilitatea copiilor noștri şi a generaţiilor viitoare
- pentru o societate sănătoasă cu căsnicii sănătoase
Cine se poate implica?
ONG-uri (Asociații, Fundații, etc.)
Biserici (de diferite denominațiuni)
Instituții (primării, administrația locală, etc.)
Şcoli, Licee, Universități, Penitenciare
Biblioteci, Librării, Mall-uri (Centre comerciale)
Cabinete de consiliere (psihoterapie) sau mediere si
cabinete medicale
Artiști, muzicieni, scriitori, jurnaliști, etc.

Firme / companii
Hoteluri, Restaurante, Cafenele, etc.
Magazine, Florării, SuperMarket-uri etc.
Saloane de coafură, masaj și înfrumusețare
Presa scrisa și online
Posturi de radio
Posturi de televiziune

Săptămâna Căsătoriei are ca scop încurajarea cuplurilor căsătorite şi a celor ce se pregătesc pentru căsătorie în
vederea dezvoltării unei vieți de familie armonioase, fondată pe iubire și pe un angajament definitiv. Prin această
sărbătoare, începând cu anul 2011, toate organizațiile, bisericile, instituțiile și firmele din România pot anual să își
unească glasul și să promoveze împreună, în 7-14 Februarie, valoarea căsniciei sănătoase. Toți împreună putem avea
o voce care să aibă o rezonanță la nivel național mult mai puternică decât vocea fiecăruia in parte.
Ce evenimente se pot organiza în perioada 7-14 Februarie?
Câteva idei de evenimente si promoții pentru familii pe care le puteți organiza sau găzdui în perioada 7-14
Februarie 2015:
seri pentru cupluri cu discuții despre viața de căsnicie
cină romantică pentru cuplurile căsătorite
seară de film pe tema familiei
slujbe religioase și programe speciale având ca tematică familia
- predici despre căsnicie în duminica din 8 Februarie 2015
- mărturii sau interviuri cu cupluri care au avut căsnicia salvată sau “împrospătată”
● ieșiri, drumeții sau week-end-uri pentru familii
● premierea cuplurilor cu 10, 20, 30, 40, 50, … ani de casnicie și reînnoirea jurămintelor de la cununie într-un cadru
festiv (biserica sau primărie)
● cursuri de pregătire pentru căsătorie însoțite de un program de consiliere-premaritală; întâlniri cu viitorii soți la
nivel de cuplu si de grup (lansate în 7-14 Februarie)
●
●
●
●
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● cursuri pentru cuplurile căsătorite pe tema “Cum să ai o căsnicie sănătoasă?” însoțite de un program de consiliere
maritală / grupuri de studiu pentru familii (lansate în 7-14 Februarie)
● seri culturale pe tema familiei - Filme & materiale video, momente muzicale / recitaluri având ca tematica
dragostea (muzică vocală & instrumentală), momente artistice, etc.
● activități de tip hobby sau culinare în cuplu pentru sărbătorirea căsniciei (ex: să gătim împreună o prăjitură, să
plantăm un copac, etc.)
● interviuri, reportaje și talkshow-uri radio & TV pe tema familiei cu personalități cu o căsătorie reușită sau
membrii echipei Marriage Week România
● dezbateri cu adolescenții și tinerii pe tema: “Cum să te pregatești pentru o căsătorie reușită?”
● expoziții cu desene ale copiilor pe tema familiei
● concursuri pentru familii la biserica sau la radio
● publicarea de articole / lucrări / studii pe tema familiei in presa scrisă sau online
● concursuri de articole / eseuri pe tema căsniciei
● lansarea unor cărți / piese muzicale pe tema dragostei și cuplului
● vernisaje de lucrări plastice / expoziții de artă
● evenimente legate de organizarea nunții și pregătirea pentru nuntă
● oferte speciale și promoții pentru cuplurile casatorite la restaurante, hoteluri, cafenele, magazine, librării, etc. (ex.
Promoții 1+1 gratis sau numărul de ani de căsnicie = numărul de procente de reducere, etc.)
Ce puteți face?
1. Pregătiți & Planificaţi:
Stabiliţi un responsabil pentru eveniment(e) și delegaţi câteva persoane care să formeze un grup de lucru
care să se întâlneasca regulat pentru a pregăti evenimentele pe care le veți derula în 7-14 Februarie. Programați și
gândiți chiar de acum în agenda dvs. acțiuni pentru familii la nivelul organizației și localității dvs. Solicitați
parteneriatul instituțiilor, administrației și mediei la nivel local și național (primării, biblioteci, presa, radio și
TV).
2. Mediatizați & Promovați: Toate evenimentele pe care le veți înscrie pe site-ul oficial al sărbătorii,
www.MarriageWeek.ro, vor fi făcute publice pentru ca comunitatea din zona dvs. să afle de ele. Acest site este
un portal național pe care puteți înscrie sau găsi evenimente din diverse zone ale României. În plus puteți
promova evenimentele dvs. pe internet precum și în presă, radio și televiziune cu ajutorul partenerilor locali și
naționali
Cum vă sprijină Echipa Săptămâna Căsătoriei România?
● Materiale de promovare: pliante și materiale tipărite; afișe, bannere și sigle în format electronic
● Publicarea pe site-ul www.MarriageWeek.ro și promovarea pe Facebook
(https://www.facebook.com/saptamana.casatoriei) a diverselor acțiuni din țară
● Promovarea și mediatizarea evenimentelor prin comunicate de presă, conferințe de presă, afișe, fluturași, etc.
precum și prin articole și interviuri radio-TV în media locală, regională și națională
● Consultanță in organizarea evenimentelor și promoțiilor
Pentru a asigura mediatizarea acțiunilor dvs. așteptăm ca până la 25 ianuarie 2015 să înscrieți pe site-ul
www.MarriageWeek.ro data, ora, locul și titlul evenimentelor sau promoțiilor pentru familii pe care le veți
derula. Pentru abonare la Grupul Yahoo Marriage Week Romania trimiteti email la MarriageWeekRomaniaSubscribe@YahooGroups.com
Pentru detalii suplimentare vă stăm cu drag la dispoziție în cadrul unei întâlniri personale, telefonic sau prin email.
Pentru mai multe informații, idei practice și materiale accesați www.MarriageWeek.ro.
Cu respect,
Echipa Săptămâna Căsătoriei România
0746 043 266
info@MarriageWeek.ro
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