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Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele
Fundacja Centrum Życia i Rodziny
skończyła właśnie pięć lat.
Rozpoczynaliśmy naszą działalność,
powodowani pragnieniem wzięcia
udziału w wielkiej cywilizacyjnej batalii,
która rozgrywa się na naszych oczach.
Misją Centrum jest bowiem dawanie
publicznego świadectwa o prawie do
życia każdego człowieka, w tym nienarodzonego, oraz o wartości rodziny,
opartej na nierozerwalnym małżeństwie kobiety i mężczyzny, otwartym na
przyjęcie i wychowanie dzieci.
Misję tę realizujemy na wielu płaszczyznach. Organizujemy m.in. wielkie
wydarzenia publiczne, takie jak Marsze
dla Życia i Rodziny. Z kolei poprzez działalność wydawniczą i organizację kongresów
formujemy wychowawców,
rodziców i nauczycieli, dostarczając im
wiedzę o pułapkach współczesności
i sposobach ich omijania. Prowadzimy
także szereg kampanii społecznych,
mających na celu aktywizację społeczeństwa na rzecz skutecznej ochrony
życia ludzkiego oraz promocji i obrony
praw rodziny.
O szczegółach naszych działań przeczytają Państwo na kolejnych stronach
niniejszej publikacji.

W codziennej działalności pragniemy być zarówno Państwa głosem, jak
również skutecznym narzędziem społecznego oddziaływania. Wspólne wartości i przekonania sprawiają, że razem
z Państwem tworzymy wspólnotę osób,
którym w sposób szczególny zależy na
zachowaniu dziedzictwa naszej wiary,
kultury i tradycji. Dlatego też wszystko,
co robimy, jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki wspólnemu zrozumieniu doniosłości spraw, którym służymy oraz
Państwa dobremu sercu, ofiarności
i hojności.
W obliczu coraz większych zagrożeń
dla życia ludzkiego i nieustannego podważania istoty rodziny, pragniemy sukcesywnie rozwijać naszą działalność.
Aby robić to skutecznie, chcemy zachowywać dystans wobec zmieniających
się trendów ideowych, prądów politycznych, a także niezależność od instytucji publicznych. Wierzę, że z Państwa
pomocą będzie to możliwe. Dlatego
gorąco dziękuję za wszelką życzliwość
i wsparcie oraz zapraszam Państwa do
udziału w naszej wspólnej, zaszczytnej
misji na rzecz życia i rodziny.

2013

Razem
zebraliśmy
140 000
podpisów!

Centrum Życia i Rodziny
rozpoczyna działalność.

KWIECIEŃ

I Kongres
Polskiej Rodziny

MAJ

Rozpowszechniamy książkę
Jacka Pulikowskiego
Małżeństwo i rodzina.

WRZESIEŃ

Zaczynamy kampanię
„Stop dyktaturze
mniejszości!”.

PAŹDZIERNIK
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Przedstawiciele Centrum
na zaproszenie Krajowego
Ośrodka Duszpasterstwa
Rodzin uczestniczą
w Ogólnopolskiej
Pielgrzymce Rodzin.

Z

a sprawą posłów SLD i Ruchu Palikota pod obrady Sejmu trafił projekt
nowelizacji ustawy antydyskryminacyjnej. Pod pretekstem walki z dyskryminacją jego radykalne zapisy zapewniały
uprzywilejowaną pozycję środowiskom
homoseksualnym, uderzając w konstytucyjną ochronę rodziny, ograniczając
wolność gospodarczą oraz wolność słowa. W pierwszym czytaniu projekt przeszedł olbrzymią większością głosów.
Po złożeniu w Sejmie opinii o nienadawaniu dalszego biegu pracom nad tą
ustawą, rozpoczęliśmy akcję „Stop dyktaturze mniejszości!”, w ramach której
udało nam się zebrać blisko 140 000
petycji przeciwko temu projektowi. Do
protestu przyłączyło się wiele innych
organizacji pozarządowych. Wobec tak
silnej presji społecznej Sejm zatrzymał
prace nad nowelizacją, a projekt nie
opuścił komisji.

I Kongres
zgromadził
ponad 200
uczestników!

foto Marszu może
z jakimś hasłem
na takiej zasadzie
jak z tłumem na
stronie OCŻ
I Kongres Rodziny Polskiej
W

kwietniu 2013 roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy Kongres
Polskiej Rodziny. Wzięło w nim udział
ponad 200 przedstawicieli organizacji
prorodzinnych, samorządów, świata
nauki oraz organizatorzy Marszów dla
Życia i Rodziny z całej Polski. Owocem
prac kongresowych był projekt ustawy
zasadniczo zmieniającej system świadczeń rodzinnych.
Temat spotkania – „Rodzina receptą na
kryzys” – miał przypomnieć opinii publicznej, że aby wybrnąć z bieżącego
kryzysu ekonomicznego oraz bardziej
trwałego i groźniejszego kryzysu cywilizacyjnego, należy przywrócić rodzinie
naturalne miejsce i rolę w społeczeństwie i państwie. W roku 2016 nazwa
wydarzenia została zmieniona na Kongres Życia i Rodziny. W 2018 roku Kongres odbędzie się po raz piąty.

Piotr Boroń,
wykładowca
akademicki,
samorządowiec,
były senator

Zdecydowałem się na udział
w Kongresie Życia i Rodziny jako
prelegent, będąc pod wrażeniem
wysokich standardów tego przedsięwzięcia – zarówno moralnych,
jak i naukowych. A późniejsze
doświadczenie współpracy
z prezesem Pawłem Kwaśniakiem
i Centrum Życia i Rodziny
tylko umocniło mnie w tym
przekonaniu.

2014

Szkoła
Przyjazna
Rodzinie

MARZEC

Startuje program
„Szkoła Przyjazna
Rodzinie”.
KWIECIEŃ

Wydajemy pierwszy
numer naszego pisma
„Przyjaciel Rodziny”.
MAJ

Rozpoczynamy zbiórkę
podpisów pod apelem
„Szkoła Wolna od Deprawacji”.

W

iosną 2014 roku profesor Bogdan
Chazan odmówił zabicia nienarodzonego, poważnie chorego dziecka.
Nie wskazał przy tym innego lekarza,
który przeprowadziłby śmiercionośną
procedurę. NFZ nałożył karę ok. 70 000
złotych na szpital, którego był dyrektorem, a sam Profesor został pozbawiony
stanowiska. Centrum Życia i Rodziny
zorganizowało kampanię wsparcia Profesorowi. Dzięki naszej akcji otrzymał on
ponad 23 000 kartek z wyrazami poparcia i solidarności.

Tysiące podziękowań
dla profesora Chazana

Kampania samorządowa
„Rodzina ma głos!”

25

LISTOPAD

Już 500 szkół przystąpiło
do programu „Szkoła Przyjazna
Rodzinie”.
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GRUDZIEŃ

Wydajemy pierwszą edycję
kalendarza „Rok z rodziną”.

P

rzy okazji wyborów samorządowych
Centrum Wspierania Inicjatyw dla
Życia i Rodziny zorganizowało kampanię „Rodzina ma głos!”. Jej celem było
wskazanie kandydatów, którzy sprawując mandat radnego, wójta, burmistrza bądź prezydenta będą kierowali
się wartościami rodzinnymi. Przy ścisłej
współpracy ze środowiskami lokalnymi
udało nam się wytypować ponad tysiąc kandydatów przyjaznych rodzinie.
Ponad 360 otrzymało mandat wyborców.

Szkoła jako najbliżej współpracująca
z rodzinami, nie tylko powinna,
lecz musi wspierać wartości rodzinne.
Bez tego traci rację bytu.

W programu
zgłosiło się
już ponad
1000 szkół!

CZERWIEC

PAŹDZIERNIK

Anna Nowińska-Mróz,
dyrektor Zespołu Szkół
im. Prezydenta
Ignacego Mościckiego
w Zielonce

marca 2014 roku Centrum Życia
i Rodziny uruchomiło program
„Szkoła Przyjazna Rodzinie”. 20 szkół
z powiatu wołomińskiego jako pierwsze otrzymało certyfikat gwarantujący,
że w tych placówkach dzieciom i młodzieży nie będą przekazywane treści
kwestionujące tak podstawowe prawdy
jak ta, iż małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety.
Niestety w wielu placówkach oświatowych prowadzone są zajęcia promujące podejmowanie wczesnej inicjacji
seksualnej, kwestionujące biologiczną
oraz kulturową stabilność ról płciowych kobiet i mężczyzn oraz negujące

znaczenie rodziny w rozwoju emocjonalnym, intelektualnym i duchowym
dzieci.
Program „Szkoła Przyjazna Rodzinie”
wychodzi naprzeciw potrzebie coraz
lepszej współpracy szkół z rodzicami uczniów w zakresie wychowania
i przekazywania młodemu pokoleniu
spójnego systemu wartości. Wychowanie oparte na tradycyjnym, europejskim
systemie kulturowym, u którego podstaw leży odpowiedzialność, wartość
rodziny czy szacunek dla życia, daje
gwarancję przygotowania młodych ludzi do podjęcia odpowiedzialności za
własną rodzinę, kraj i życie społeczne.

2015

Obecnie
w całej Polsce
maszeruje
ponad 140
miast!

LUTY

Rozpoczynamy prace nad
„Vademecum
Samorządowca
Przyjaznego Rodzinie”.
MARZEC

Otwieramy kampanię
„Stop pigułce śmierci”.

MAJ

Marsze dla Życia
i Rodziny ruszają
po raz dziesiąty!

W

związku z dopuszczeniem przez
Ministra Zdrowia do sprzedaży bez
recepty środka „ellaOne” – pigułki potencjalnie zabójczej dla poczętego dziecka,
Centrum Życia i Rodziny przeprowadziło
akcję protestacyjną. Wspólnie z innymi
organizacjami udało się zebrać ponad
170 000 podpisów. W ramach kampanii
rozprowadziliśmy blisko 30 000 broszur,
informujących o zagrożeniach związanych z antykoncepcją postkoitalną. Zorganizowaliśmy również konferencję prasową w Sejmie.

LIPIEC

Rozpowszechniamy publikację
„Opcja preferencyjna
na rzecz rodziny”.

SIERPIEŃ

Powstaje wspólnota
Obrońców
Cywilizacji Życia.
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D

ziałalność Centrum Życia i Rodziny
jest możliwa jedynie dzięki wsparciu i zaangażowaniu sympatyków.
Szczególne miejsce zajmują wśród nich
Obrońcy Cywilizacji Życia – osoby, które
zdecydowały się wspierać naszą misję
regularnym datkiem. W intencji członków grupy co miesiąc odprawiana jest
Msza Święta, a także otrzymują oni od
Centrum specjalne okolicznościowe
przesyłki.

foto Marszu może
z jakimś hasłem
na takiej zasadzie
Marszejak
dlaz Życia
i Rodziny
tłumem
na
po raz dziesiąty!
stronie OCŻ
M

arsze dla Życia i Rodziny to obecnie jedno z największych wydarzeń prorodzinnych w Polsce. Co roku
w maju ponad 200 000 osób wychodzi na ulice, aby upominać się o wartości rodzinne i bronić ludzkiego życia.
Jednak Marsze są przede wszystkim
świętem rodzin – stanowią okazję do
tego, by publicznie manifestować radość z posiadania rodziny, by spotkać
osoby, z którymi dzielimy te same
wartości i „zarażać” innych swoim
szczęściem.
Chociaż początki wydawały się skromne, to udało nam się zaszczepić „ideę
marszową” w niemal każdym zakątku
Polski. W 2015 roku wydarzenie obchodziło swój jubileusz. Przedstawiciele Centrum Życia i Rodziny starają
się dotrzeć do jak największej liczby
środowisk, zaangażowanych w walkę
o życie i obronę rodziny i przekonać je
do tej inicjatywy. Prace nad rozwojem
ruchu marszowego to tysiące przejechanych kilometrów i godziny spotkań
z przedstawicielami lokalnych środowisk w całym kraju.

Sylwia Skóra,
organizatorka Marszu
dla Życia i Rodziny
w Rawie Mazowieckiej

Chcę, żeby moje i inne dzieci dorastały w przyjaznym i wartościowym
środowisku. Dlatego cały czas będę
angażowała się w działalność na
rzecz rodzin wielodzietnych i organizację wydarzeń takich jak Marsz
dla Życia i Rodziny.

Mapa zaangażowania
Marsze dla Życia i Rodziny
Placówki zgłoszone do programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie”
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2016

Obecnie
w całej Polsce
maszeruje
ponad 140
miast!

LUTY

Europejska Inicjatywa
Obywatelska
„Mama, Tata i Dzieci”
KWIECIEŃ

Wpływa tysięczne
zgłoszenie do programu
„Szkoła Przyjazna Rodzinie”.

CZERWIEC

Zbiórka podpisów
w ramach kampanii
„Wybieraj Życie”

W

2016 roku Centrum Życia i Rodziny
włączyło się w Europejską Inicjatywę Obywatelską „Mama, Tata i Dzieci”
w obronie małżeństwa i rodziny w UE.
Celem inicjatywy było zagwarantowanie
definicji małżeństwa jako „związku jednego mężczyzny i jednej kobiety” i rodziny jako komórki społecznej „opartej
na małżeństwie i/lub pokrewieństwie”.
Dzięki wsparciu i zaangażowaniu sympatyków Fundacji do kwietnia udało się
zebrać niezbędne, wymagane prawem,
minimum podpisów.

LIPIEC

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ
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Spotkanie promocyjne
„Vademecum
Samorządowca” w Sejmie

Marsze dla Życia i Rodziny
po raz dziesiąty!
Wybieraj życie
W

Wydajemy broszurę
„Dzieciństwo wolne
od pornografii”.

Wspólnie z naszymi
sympatykami przekazujemy
ponad 13 000 zł
na pomoc dla Domu Matki
i Dziecka w Opolu.

Zebraliśmy
ok. pół miliona
podpisów
za życiem!

N

a zaproszenie Parlamentarnego Zespołu na rzecz Polityki i Kultury Prorodzinnej zorganizowaliśmy w Sejmie
spotkanie promujące naszą publikację
„Vademecum Samorządowca Przyjaznego Rodzinie”. Książkę prezentowali
autorzy artykułów, m.in. prof. Aleksander
Stępkowski i Anna Andrzejewska oraz
poseł Piotr Uściński. W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy z całej Polski.

iosną 2016 roku Centrum Życia
i Rodziny włączyło się w kampanię poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy „Stop aborcji”, zapewniającego pełną prawną ochronę życia
poczętego w Polsce. W ramach kampanii współpracowaliśmy m.in. z prof.
Bogdanem Chazanem, Instytutem Ordo
Iuris i Fundacją Pro – Prawo do życia. Naszym celem było ocalenie życia
dzieci nienarodzonych, które każdego
dnia są zabijane w Polsce w majestacie
prawa. Centrum Życia i Rodziny zapewniło zaplecze organizacyjne, w tym
przeliczenie spływających z całego kraju setek tysięcy podpisów. Do czerwca
2016 roku pod obywatelskim projektem
ustawy udało się zebrać 458 103 podpisów. Złożyliśmy je w Sejmie RP w lipcu
2016 roku, a pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się we wrześniu 2016
roku.

mec. Jerzy Kwaśniewski,
Prezes Instytutu
na rzecz Kultury
Prawnej Ordo Iuris

Oddanie misji obrony cywilizacji
życia nie tylko promieniuje na cały
ruch Marszów dla Życia i Rodziny,
ale poprzez niezliczone inicjatywy
zmienia naszą Ojczyznę. Nie byłoby
ani potężnego zrywu kampanii
„Stop Aborcji”, ani tak wielkiego
wzrostu poparcia dla obrony życia,
gdyby nie potężna praca Centrum.
Dziękuję!

2017
LUTY

Rusza kampania
„Brońmy dzieci”
MARZEC

Zbieramy podpisy
w obronie sumienia.

CZERWIEC

W czasie warszawskiego
Marszu organizujemy kwestę
na rzecz Domu Samotnej
Matki w Chyliczkach

R

ozpowszechniliśmy ponad 20 000
egzemplarzy petycji w sprawie rozporządzenia poprzedniej minister edukacji
narodowej, wprowadzającego do szkół
zajęcia z tzw. edukacji antydyskryminacyjnej. Była to furtka, przez którą trafiały
do szkół treści seksualizujące młodzież.
Rozporządzenie zostało uchylone.

W

odpowiedzi na żądania radykalnych środowisk feministycznych,
domagających się odebrania profesorowi Bogdanowi Chazanowi prawa do
wykonywania zawodu, rozpoczęliśmy
kampanię „W obronie sumienia”. Rozpowszechnialiśmy apel do samorządu
lekarskiego, w którym domagaliśmy się
obrony dobrego imienia Profesora oraz
poszanowania wolności sumienia lekarzy w Polsce.

CZERWIEC

Wspieramy doktor
Katarzynę Jachimowicz

LIPIEC

Zachęcamy do utrzymywania
rodzinnych więzi poprzez
rozpowszechnianie
okolicznościowych kartek
pocztowych.

LISTOPAD
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Rozpoczynamy dystrybucję
apeli do Ministra Sprawiedliwości
w ramach kampanii
„Na straży małżeństwa”.

foto Marszu może
z jakimś hasłem
na takiej zasadzie
jak z tłumem na
W obronie
sumienia
stronie
OCŻ

D

oktor Katarzyna Jachimowicz to polska lekarka, która pracując w Norwegii, odmówiła realizowania zabiegów niszczących życie człowieka. Nie
zgodziła się mianowicie na zakładanie
pacjentkom spiral domacicznych. Została z tego powodu zwolniona z pracy,
jednak postanowiła dochodzić w sądzie
swoich praw, a także prawa innych lekarzy do kierowania się sumieniem w pracy zawodowej. Dzięki hojności sympatyków, Centrum pomogło polskiej lekarce
w pokryciu kosztów procesu, przekazując
60 000 zł. Sprawa została wygrana w drugiej instancji.

Po zakończeniu akcji na ręce Prezesa
Naczelnej Izby Lekarskiej trafiło blisko
60 000 podpisów. Przed złożeniem podpisów, w siedzibie Centrum Życia i Rodziny, odbyła się konferencja prasowa,
podsumowująca kampanię „W obronie
sumienia”. W konferencji wzięli udział
prof. Bogdan Chazan, Anna Bosak i Marek Miśko, reprezentujący pacjentów,
oraz przedstawiciele Centrum. Profesor
Bogdan Chazan podziękował tysiącom
osób, które wyraziły poparcie dla jego
osoby oraz innych lekarzy sumienia.

Zebraliśmy
blisko
60 000
podpisów!

profesor
Bogdan Chazan

Centrum Życia i Rodziny pełni
w naszym społeczeństwie bardzo ważną rolę. Obok wspierania
wartości, które ma w swojej nazwie,
odważnie broni prześladowanych
ze względu na swoje przekonania,
dodaje odwagi, organizuje pomoc.
Nie pozwala siedzieć bezczynnie, zachęca do aktywności i do działania.

Nasze wydawnictwa
S
kuteczna działalność w obronie życia
i rodziny nie może się ograniczać jedynie do organizowania – najliczniejszych nawet – akcji protestacyjnych czy manifestacji.
Przezwyciężenie kryzysu wartości wymaga
również wytężonej pracy formacyjnej. Dlatego od początku działalności Centrum Życia i Rodziny wydawało i rozpowszechniało
wartościowe publikacje. Poniżej prezentujemy nasz dorobek. Większość z przedstawionych pozycji można zamówić na naszej
stronie internetowej www.czir.org.

aj, naturalna
ny nie była
taków.

XVi

ania Inicjatyw dla Życia i Rodziny
ka 42 lok. 501, 00-695 Warszawa

O małżeństwie i rOdzinie

nikiem dla wszystkich,
jące ich pytania dotya zwłaszcza dla tych,

Jestem przekonany, że książka niniejsza, dzięki klarowności swego teologicznego podejścia, jak i szczególnej
przejrzystości oraz uczciwości odczytania tradycyjnego
Magisterium w kwestii rodziny, może być bardzo cennym narzędziem, pomagającym ludowi chrześcijańskiemu przeżyć doświadczenie trwającej w Kościele debaty wewnętrznej – nie zawsze wolnej i sensownej – jako
okazję do dojrzewania w wierze. Z pewnością właśnie
wzrastanie w wierze jest jedynym powodem prób, przez
które – za Bożym przyzwoleniem – przechodzi cały lud
chrześcijański. Życzę pomyślnego i jak najszerszego rozpropagowania tej książki.

Programy edukacji antydyskryminacyjnej:
•
•
•
•

podważają prawa rodziców do wychowania dzieci;
prezentują ideologiczną koncepcję płci;
destabilizują rozwój psychoseksualny dzieci;
kwestionują naturalną tożsamość instytucji małżeństwa.

Przegląd zagrożeń związanych z niektórymi
aspektami edukacji antydyskryminacyjnej

Pismo
Przyjaciel Rodziny

Przegląd zagrożeń związanych z niektórymi
aspektami edukacji antydyskryminacyjnej
Rafał Dorosiński

Vademecum Samorządowca
Przyjaznego Rodzinie
praca zbiorowa

Rytuał domowy.
Rok rodziny katolickiej
praca zbiorowa

Rytuał domowy.
Modlitwa, sakramenty i sakramentalia
praca zbiorowa

Niezbędnik małżeński. Jak nawigować
między rafami współczesności
praca zbiorowa

Seria kalendarzy
„Rok z rodziną”

Abp Aldo di Cillo Pagotto
Bp Robert F. Vasa
Bp Athanasius Schneider

Arcybiskup Luigi Negri, ordynariusz diecezji
Ferrara-Comacchio, opat Pomposy (Włochy)

„Opcja preferencyjna na rzecz rodziny” to rzecz niezwykle użyteczna, ponieważ dotyka naglących problemów
związanych ze współczesną rodziną, w sposób logiczny
i przemyślany z doktrynalnego punktu widzenia. Metoda pytań i odpowiedzi pozwala szybko odnaleźć interesujące nas zagadnienie, co ułatwia korzystanie z tej
publikacji.

Jacek Pulikowski

nas w prawdy i argunicze slogany środorodziną.
ki – Jacek Pulikowski
ngażowanym w dusze i rodzinie jest pożyywnie zaangażowane

Jacek Pulikowski

Rafał Dorosiński

Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz,
metropolita mińsko-mohylewski (Białoruś)

Z pełnym przekonaniem polecam broszurę „Opcja preferencyjna dla rodziny” – niech Boża Opatrzność wspiera
jej jak najszersze rozpowszechnienie. Tego typu publikacja jest niezwykle potrzebna, ponieważ wykorzystując
argumenty teologiczne, moralne i sięgające do zwykłego
rozsądku, stanie się światłem dla dzisiejszych czasów,
w których tyle czynników niesie zagrożenie dla podstawowej instytucji społecznej, jaką jest rodzina. Niewątpliwie Matka Boża obdarzy swymi najwyborniejszymi
łaskami wszystkich jej czytelników, którym i ja chętnie
udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

O małżeństwie i rodzinie

Patricio Bonilla Bonilla OFM, wikariusz apostolski
San Cristobal na archipelagu Galapagos (Ekwador)

Opcja preferencyjna na rzecz

RODZINY
100 pytan i odpowiedzi

wokól Synodu poswieconego rodzinie
Centrum Wspierania Inicjatyw dla Zycia i Rodziny

O małżeństwie i rodzinie
Jacek Pulikowski

Autor: Bogna Białecka,
psycholog, żona, matka
czwórki dzieci, autorka książek
psychologicznych o charakterze poradnikowym, prezes
Fundacji Edukacji Zdrowotnej
i Psychoterapii, redaktor
portalu dla nastolatków
www.pytam.edu.pl

Opcja preferencyjna na rzecz rodziny
Abp Aldo di Cillo Pagotto, Bp Robert H. Vasa,
Bp Athanasius Schneider

Prof. Bogdan Chazan
Aspekty medyczne
tzw. antykoncepcji po stosunku (awaryjnej)

Dzieciństwo

wolne od pornografii

Dzieciństwo wolne
od pornografii
Bogna Białecka

WARSZAWA 2015

Aspekty medyczne
tzw. antykoncepcji po stosunku (awaryjnej)
Prof. Bogdan Chazan

Centrum
Życia
i Rodziny

Centrum w liczbach
Blisko 250 000
egzemplarzy
„Przyjaciela Rodziny”

Ponad 20 000 zł przekazanych
dla domów samotnej matki
w Opolu i Chyliczkach

Ponad 300 000 rozesłanych
kalendarzy „Rok z rodziną”
Ponad 120 000 wejść
na nasze strony internetowe
w samym 2017 roku

4 Kongresy Życia i Rodziny

Ponad 50 spotkań
z lokalnymi działaczami
każdego roku
Prawie 650 Marszów
dla Życia i Rodziny

Prawie 20 000 plakatów
marszowych w 2017 roku
i ponad 200 000 ulotek

2 wyróżnienia za naszą
działalność w 2017 roku
Blisko 200 000 uczestników
Marszów dla Życia i Rodziny
każdego roku

Ponad 300 Samorządowców
Przyjaznych Rodzinie

Ponad 500 organizacji współpracujących
przy organizacji naszych wydarzeń
na terenie Polski

Ponad 1000 placówek
zgłoszonych do programu
Szkoła Przyjazna Rodzinie

Blisko 2 000 000
rozprowadzonych apeli
i petycji w obronie
podstawowych wartości

S

zanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za każdą minutę Państwa zaangażowania w działania na rzecz życia i rodziny.
Dziękujemy za każdą złotówkę, którą wsparliście realizację naszej misji. Mamy nadzieję,
że przez kolejne lata wspólnie z Państwem
będziemy rozwijali naszą działalność na
rzecz cywilizacji życia i praw rodziny.

IN/WA/1031/01/01

Historia uczy, że demokracja bez wartości
łatwo przemienia się w jawny
lub zakamuflowany totalitaryzm.
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