
Certyfikat 

 

 

Szanowni Państwo! 

Dyrektorzy, nauczyciele i osoby zaangażowane w realizację lub zdobycie 

Certyfikatu  Szkoła Przyjazna Rodzinie 

 

Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny nadaje Certyfikat Szkoła 

Przyjazna Rodzinie placówkom chroniącym dzieci przed treściami kwestionującymi 

znaczenie rodziny w życiu człowieka oraz podejmującym działania formacyjne 

nakierowane na promocję wartości prorodzinnych. Przyjęcie certyfikatu jest swego 

rodzaju gwarancją realizacji przez szkołę wychowania dzieci i młodzieży w duchu 

szacunku dla rodziny. Jest on również jasnym sygnałem dla rodziców chcących chronić 

dzieci przed szkodliwymi treściami, odwołującymi się do groźnych ideologii 

kwestionujących zasadniczą rolę małżeństwa i rodziny w życiu społecznym. 

Warunkiem otrzymania Certyfikatu Szkoła Przyjazna Rodzinie  jest podpisanie 

porozumienia, w ramach którego szkoła zobowiązuje się: 

 dążyć do realizowania działań formacyjnych skierowanych do uczniów, ich 

rodziców oraz grona pedagogicznego, polegających na organizowaniu 

warsztatów, szkoleń i prowadzeniu programów (z oferty proponowanej przez 

organizatora lub własnych) podkreślających pozytywną rolę rodziny w rozwoju 

osobowym człowieka,  

 nie propagować oraz podejmować działania uniemożliwiające propagowanie 

przez osoby trzecie treści szkodliwych dla dzieci, w szczególności promujących 

przedwczesną inicjację seksualną, kwestionujących biologiczną oraz kulturową 

stabilność ról płciowych kobiet i mężczyzn oraz głoszących odrębność płci 

społecznej czy kulturowej od płci biologicznej, a także kwestionujących znaczenie 

rodziny i autorytetów w rozwoju emocjonalnym, intelektualnym i duchowym 

dzieci  

 przedstawić na koniec roku szkolnego informacje dotyczące wypełnienia 

powyższych warunków 

 

Jedną z propozycji jaką można umieścić w realizacji działań obejmujących promocję 

życia i wartości rodzinnych jest coroczny Marsz dla Życia i Rodziny, który jest publiczną 

manifestacją przywiązania do wartości rodzinnych i szacunku dla życia ludzkiego. 

Marsze odbędą się w ponad 200 polskich miejscowościach. Koordynatorem 

przedsięwzięcia jest Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. Tegoroczna 

edycja wydarzenia obędzie się pod hasłem: Każde życie jest cenne. 

 

Taki Marsz odbędzie się również w Ełku. Ruszamy 15 maja o godz. 1500 z Placu 

Jana Pawła II skąd  przejdziemy do Amfiteatru przy Ełckim Centrum Kultury, gdzie 

obędzie się prezentacja, do której zapraszamy Państwa szkołę.  

 

 

                                      
 

  

      PATRONAT 



Warunkiem wzięcia udziału w prezentacji jest: 

- zorganizowanie grupy uczniów, rodziców, nauczycieli, którzy przygotują krótką 

scenkę lub ułożoną przez siebie piosenkę do dowolnej melodii (akompaniament we 

własnym zakresie) mówiącej o wartości życia i rodziny 

- zgłoszenie szkoły i ilości osób, które wezmą udział w marszu do 10 maja 2016  

pod nr tel. 691 858 668 lub drogą elektroniczną: ewa.woznialis@gmail.com 

 

Mile widziane są transparenty, instrumenty lub kolorowe symbole związane z promocją 

w/w treści podczas przemarszu i prezentacji na scenie Amfiteatru. 

W Amfiteatrze odbędzie się rodzinny koncert muzyczny oraz będą przygotowane 

zabawy integracji międzypokoleniowej. 

 

 

 

 

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam 

Prezes Stowarzyszenia DUC IN ALTUM 

Jolanta Opaluch 

 

Ełk 03.04.2016 
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