Pure Love Promotion!
14 Shkurt 2016, Prishtinë – Kosovë
Në 14 Shkurt 2016 FFPBB, W-CARP dhe FPU Prishtinë organizuan projektin me temë: “Pure Love
Promotion”. Ky projekt kishte tre pjesë kryesore. Pjesa e parë ishte shpërndarja e fletëpalosjeve, ku
përshkruhej tema kryesore dhe paraqitej ftesa për aktivitetin. Pjesa e dytë ishte marshimi me postera të
ndryshëm te sheshi i Prishtinës. Pjesa e tretë ishte aktiviteti edukativ-argëtues që u organizua në Pallatin e
Rinisë, Prishtinë.
Pjesa e parë e projektit përfundoi me sukses, pasi 500 fletëpalosje u shpërndanë te nxënësit e shkollave ku
japim leksione, te kalimtarë në rrugë, dhe reagimi ishte shumë pozitiv.

Pjesa e dytë e projektit ishte e suksesshme gjithashtu, pasi rreth 35 të rinj e anëtarë u mblodhën te sheshi i
Prishtinës ku qëndruam për rreth 20 min me postera në duar duke tërhequr vëmendjen e kalimtarëve, të
cilët na përgëzonin për nismën. Një besimtar mysliman bleu një buqetë me Mimoza dhe ia dhuroi Artanit
që bashkë me disa të tjerë po mbanin banerin me temë: “Familja – aty ku jeta fillon dhe dashuria kurrë nuk
mbaron”.
Më pas të gjithë së bashku bëmë thirrje për mbrojtjen e dashurisë së pastër, duke përshkruar sheshin të
inkurajuar nga fjalët “bravo” të atyre që na shikonin. Ndjesia ishte shumë e bukur….

Në programin edukativo-argëtues ishte e përfshirë një video e shkurtër në lidhje me temën; një leksion
(Familja si Shkollë e Dashurisë); katër lojra dhe tre këngë. Gjithçka shkoi shumë mirë, dhe ata që ishin
ngelën shumë të kënaqur, por pjesëmarrja ishte larg asaj që prisnim, dhe kjo na trishtoi. Sidoqoftë,
kënaqësia ishte më e madhe, ndaj shpresojmë që Prindi Qiellor dhe Prindërit e Vërtetë ta kenë pranuar
këtë dhuratë. Ne mësuam shumë gjëra që besoj do i kemi parasysh herë të tjera.
Me respekt, duke ju uruar çdo të mire,
Savjola Konja

