


MIESIĄC RODZINY 2022
Miesiąc Rodziny to coroczny projekt Wrocławskiego Cen-
trum Rozwoju Społecznego odbywający się na przełomie 
maja i czerwca. Składa się on z wydarzeń i atrakcji dedyko-
wanych wszystkim wrocławianom. W tym roku, w ramach 
14. edycji, wracamy do stacjonarnego charakteru Miesią-
ca Rodziny. Przyświecającymi nam myślami są integracja 
i budowanie relacji.

Poprzednie edycje Miesiąca Rodziny cieszyły się ogrom-
nym zainteresowaniem – w piknikach i wydarzeniach       
towarzyszących brały udział tysiące uczestników. Pande-
mia zmusiła nas do przeniesienia wydarzeń do Internetu.       
Nie przeszkodziło nam to jednak w integrowaniu członków 
rodzin poprzez udział we wspólnych aktywnościach.

Teraz pragniemy powrócić do przedpandemicznej formy 
Miesiąca Rodziny i zapraszamy Państwa do współpracy!



W ramach tegorocznego Miesiąca Rodziny planujemy 
zorganizować dwa duże pikniki na Wyspie Słodowej oraz 
kilka pikników lokalnych we współpracy z Radami Osiedli 
i Centrami Aktywności Lokalnej.

Pragniemy także uatrakcyjnić ten czas poprzez wydarze-
nia towarzyszące. Osoby, które chcą poszerzyć wiedzę 
z zakresu wychowania czy budowania relacji zaprosimy do 
udziału w wykładach i warsztatach. To, jak szeroka będzie 
oferta dla rodzin, zależy od Państwa.

W naszych działaniach nie zapominamy o dzieciach – dla 
nich przygotowujemy warsztaty artystyczne i edukacyj-
ne. Wydarzenia w czasie Miesiąca Rodziny projektujemy 
w taki sposób, aby udział w nich mogły wziąć osoby w każ-
dym wieku, przełamując bariery międzypokoleniowe.



Możecie współtworzyć 
z nami Miesiąc Rodziny 
poprzez:
1. współtworzenie z nami pikników na Wyspie Słodowej 
w maju i czerwcu.
2. opisanie swoich działań i akcji, które następnie zosta-
ną przez nas umieszczone na specjalnej mapie i zaprezen-
towane mieszkańcom Wrocławia.

Dajemy Państwu możliwość dotarcia do nowych odbior-
ców, bezpośredni kontakt z nimi (podczas wydarzeń ple-
nerowych) oraz promocję własnych wydarzeń i stałych 
działań.

Chętnych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenio-
wego dostępnego na naszej stronie internetowej:

https://wcrs.wroclaw.pl/miesiac-rodziny-2022-zglos-wydarzenie/

Zastrzegamy sobie możliwość kontak-
tu z wybranymi podmiotami, których 
oferta będzie najlepiej odzwierciedlać 
idee Miesiąca Rodziny.

https://wcrs.wroclaw.pl/miesiac-rodziny-2022-zglos-wydarzenie/





