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TEMAT PROJEKTU

Coraz więcej młodych ludzi, szczególnie wśród osób 
mieszkających w wielkich miastach, ma trudności 
w znalezieniu kandydata na przyszłego małżonka. 
Pędzący tryb życia, anonimowość, coraz więcej wyzwań, 
jakie niesie ze sobą zdobycie wykształcenia i kariera 
zawodowa, przyczyniają się do trudności 
w nawiązywaniu relacji i umacnianiu ich. 

Właśnie do tych młodych ludzi, singli, szukających 
dojrzałych kandydatów na małżonków, zaadresowane 
były Warsztaty W Drodze Serca, które odbyły się 
w Warszawie 15 lutego 2020.



CZAS I MIEJSCE Warsztaty odbyły się w sobotę, 15 lutego 2020 w sali 
kurialnej Diecezji Warszawsko-Praskiej przy ul. Floriańskiej 3.



PRELEGENCI

Wśród zaproszonych gości 
znaleźli się również znani 
influencerzy, małżeństwo 

z kanału “Początek 
wieczności” (ponad 80 tys. 

obserwujących)



GRUPA DOCELOWA

Młodzi ludzie, szczególnie żyjący w wielkich miastach, 
posiadający problem ze znalezieniem odpowiedniego 
kandydata na małżonka. Wiek uczestników to 18-40 lat.

Wśród uczestników były:
● osoby posiadające zranienia związane 

z budowaniem związków z innymi ludźmi;
● osoby posiadające problem z wybraniem 

drogi życiowej;
● osoby zagubione we współczesnym, 

pędzącym świecie.



CELE I ROZWIĄZANIE 
PROBLEMÓW

• pomoc osobom żyjącym w pojedynkę, a pragnącym 
założyć rodzinę, otworzyć się na budowanie relacji 
prowadzącej do małżeństwa

• pogłębienie relacji z Bogiem

• pomoc, we włączeniu się w życie społeczne, osobom 
posiadającym zranienia w sferze emocjonalnej, 
związane z budowaniem relacji z innymi ludźmi

• pomoc w dostrzeżeniu prawdy o sobie

• wskazanie na świadome wybieranie drogi życiowej



EFEKTY

● ogromne zainteresowanie — ponad 300 zgłoszeń
● ponad 180 przyjętych uczestników, obecnych na 

wydarzeniu
● kontynuacja projektu w formie kameralnych 

spotkań przy grach planszowych, które pomagają 
uczestnikom lepiej się poznać (szczegóły na 
stronie wdrodzeserca.pl)

https://wdrodzeserca.pl/


MATERIAŁY REKLAMOWE
profesjonalny spot reklamowy

plakaty na uczelniach wyższych, w parafiach, 
duszpasterstwach akademickich

materiały prasowe ukazały się w wielu 
czasopismach katolickich

banery w social mediach

kontakt z grupami i forami zrzeszającymi singli

profesjonalna strona internetowa 
(wdrodzeserca.pl)

https://www.facebook.com/watch/?v=366944187476899&extid=nc6k96FjbMMuE6uS
https://www.przewodnik-katolicki.pl/Patronaty/Warsztaty-dla-singli-W-Drodze-Serca
https://wdrodzeserca.pl/


PATRONI MEDIALNI
Artykuły i wywiady z organizatorami oraz zaproszenie na wydarzenie.

Uzyskano również patronat honorowy bp Romualda Kamińskiego, 
ordynariusza diecezji Warszawsko-Praskiej


