Szanowni Państwo!
W tym roku po raz kolejny na terenie Bytomia odbędzie się wielkie wydarzenie skierowane
do rodzin, tych szczęśliwych i tych, przeżywających kryzysy i trudności.
Forum Rodziny w Bytomiu 2019
9-12 listopada pod hasłem:
"Ku wolności"

Forum Rodziny w Bytomiu jest objęte patronatem medialnym Radia EM i Gościa
Niedzielnego. Będziemy gościć:
Rafała Porzezińskiego,
znanego redaktora telewizyjnego i radiowego,
w latach 2016-2018 dyrektora i redaktora naczelnego Programu I Polskiego Radia,
autora, prowadzącego i współproducenta społecznego talk show "Ocaleni",
trenera terapii uzależnień, angażującego się w działalność profilaktyczną,
autora książek "Wolny człowiek" oraz "Tajemnica tajemnic"
oraz
ks.dr Marka Dziewieckiego
eksperta Ministerstwa Edukacji z zakresu przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie",
znanego wykładowcę i rekolekcjonistę,
autora kilkunastu książek z dziedziny psychologii wychowawczej, przygotowania do życia
w rodzinie,
profilaktyki i terapii uzależnień

Odbędą się warsztaty, rekolekcje, spotkania dla rodzin, nauczycieli, młodzieży, skierowane
do licznego grona odbiorców z terenu Bytomia i Śląska.
Wszelkie wydarzenia organizowane są przez grupę świeckich z:
Duszpasterstwa Małżeństw przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
oraz
Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar.
Jest to działalność dobrowolna, za którą nie otrzymujemy wynagrodzenia.
Poszukujemy osób, dla których sprawy rodziny są istotne, które zechciałyby wspomóc finansowo nasze
przedsięwzięcie. Dodatkowo poszukujemy osób i firm, które chciałyby podzielić się z nami materialnie - np.
ciastem, pizzą lub napojami, które będą przeznaczone na kiermasz lub posiłek dla wolontariuszy.
Uzyskane środki przeznaczamy w całości na pokrycie kosztów organizacji Forum. W zamian proponujemy
reklamę podczas odbywających się spotkań, na naszej stronie internetowej lub stronie Facebook, która cieszy
się coraz większym zainteresowaniem. Wpłat można dokonywać na konto fundacji, która z nami współpracuje:
Fundacja "MAŁYMI
ul. Baczyńskiego 2/3,
68-200 Żary

KROKAMI"

KRS 0000396657
NIP 928-207-47-57
tytułem : DAROWIZNA NA FORUM RODZINY
Rachunek : 13 1140 2004 0000 3402 7925

7695 (mBanki)

Wszelkie dodatkowe informacje o wydarzeniu można uzyskać pod adresem www.forumrodziny.pl lub na
Facebooku. W załączniku program.
Dziękujemy za Państwa zainteresowanie i hojne serca.
Z poważaniem, w imieniu organizatorów :
Sylwia Tymińska - Duszpasterstwo Małżeństw parafii p.w. NSPJ w Bytomiu
Sebastian Stalmach - Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR

