
Zostańmy
partnerami

Fundacja Share the Care



Tworzymy świat równych szans 
poprzez promowanie partnerskiego 
modelu rodziny. 

równość na rynku pracy jest 
związana z równością w domu.

Jednym z głównych powodów 
nierówności kobiet na rynku pracy 
jest kara za macierzyństwo. 



propozycja
WSPÓŁPRACY



Pakiet standard na rok 2023 dla partnera 

Badanie syndykatowe – badanie kultury organizacyjnej pod kątem równości rodzicielskiej  
obejmujące ankietę wśród pracowników oraz z przedstawicielem HR

Uczestnictwo przedstawiciela firmy w Radzie Programowej Fundacji Share the Care (12 miesięcy) 

Tytuł Partnera Fundacji Share the Care oraz portalu teamrodzina.pl

2 artykuły/wywiady na portal teamrodzina.pl na temat dobrych praktyk pracodawcy, w tym 
wywiady z rodzicami, którzy dzielili się opieką nad dzieckiem

Opis partnera na stronie www Fundacji oraz na portalu www.teamrodzin.pl

Partner kampanii społecznej i publikacji w 2023 Fundacji: Równi w domu, równi w pracy oraz Facet 
na 100pro, czyli jak korzystać z ojcostwa pełną piersią

Webinar „Równi w domu równi w pracy ”- dla managerów lub rodziców

PAKIET: 40 000 PLN netto



O nas

Tworzymy świat równych szans poprzez promowanie
partnerskiego modelu rodziny

A pierwszym krokiem do wypracowania partnerstwa jest podział urlopów rodzicielskich między
obojga rodziców.
Zyskuje na tym życie rodzinne i zawodowe obojga rodziców.
Zyskuje na tym również społeczeństwo, biznes
i gospodarka.



Jak działamy 
Opis najważniejszych aktywności 



PUBLIC AFFAIRS
DZIAŁANIA MAJĄCE N CELU WDROŻENIE DYREKTYWY WORK-LIFE BALACE ZGODNIE , która nada ojcom  
prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego tylko dla nich 

WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI
WSPRACIE PRACODAWCÓW W DZIAŁANIACH MAJĄCYCH NA CELU BUDOWANIE RÓWNOŚCI
RODZICIELSKIEJ W ORGANIZACJI

EDUKACJA I KOMUNIAKCJA SPOŁECZNA
PROJEKTY MAJĄCE NA CELU ZACHĘCANIE RODZICÓW DO DZIELENIA SIĘ URLOPAMI
RODZICIELSKIMI I BUDOWANIA PARTNERSKIEGO MODELU RODZINY

3 POZIOMY NASZYCH DZIAŁAŃ



Współpraca z pracodawcami 
W języku polskim i angielskim



Co robimy?

• warsztaty/webinary dla pracowników, menadżerów, dział HR i kadr  Oraz kadry zarządzającej

• badanie syndykatowe pomagające przygotować strategię działania, komunikację i procedury pod kątem równości rodzicielskiej

• działania doradcze w zakresie strategii i aktywności służących budowaniu równości rodzicielskiej w organizacji

• wsparcie prawne - przygotowanie e-booków i materiałów edukacyjnych do komunikacji wewnętrznej połączone z audytem 

procesów

• wspólne raporty edukacyjne skierowane do pracowników i wspierające employer branding partnera

• komunikacja wewnętrzna – przygotowywanie dedykowanych materiałów dla pracowników – m.in. artykuły,  wywiady, 

podcasty, kampanie skierowane do pracowników 

• Komunikacja zewnętrzna – promowanie dobrych praktyk partnera i budowanie wizerunku jako lidera zmian 



Wspólne raporty budujące świadomość równości płci

https://teamrodzina.pl/rowni-w-domu-rowni-w-pracy/

https://teamrodzina.pl/rowni-w-domu-rowni-w-pracy/


Wspólne raporty budujące świadomość równości płci

https://teamrodzina.pl/facet-na-100-pro/

ZASIĘG KAMPANII : 1 MLN ODSŁON

https://teamrodzina.pl/facet-na-100-pro/


Webinary i warsztaty - komunikacja zewnętrzna



Webinary i warsztaty - komunikacja wewnętrzna



BYLIŚMY INICJTOREM RAPORTU
POLITYKA INSIGHT O RÓWNOŚCI

RODZICIELSKIEJW POLSCE

Więcej informacji:

https://politykainsight.pl/
category/aktualnosci/

działania skierowane do pracodawców 

PRZEPROWDZAMY BADANIE 
SYDYKATOWE PRACODAWCÓW  

PRZYGOTOWUJĄCE ICH NA WDROŻENIE  
DYREKTYWY

Więcej informacji:

https://sharethecare.pl

BYLIŚMY PARTNEREM MERYTORYCZNYM 
RAPORTU UNGC  O RÓWNOŚCI PŁCI W 

KONTEKŚCIE DYREKTWY WORK-LIFE 
BALANCE

Więcej informacji:

https://ungc.org.pl/raport-un-gcnp-urlopy-
rodzicielskie-dla-ojcow/

https://sharethecare.pl/tosieoplaca/
https://sharethecare.pl/category/aktualnosci/
https://sharethecare.pl/tosieoplaca/


TWORZENIE STRATEGII KOMUNIKACJI I PLANU DZIAŁAŃ 
DLA PRACODAWCÓW I PRACOWNIÓW 

PRZYKŁAD KAMPANII WEWNĘTRZNEJ DLA PRACOWNIKOW PHLIP MORRIS POLSKA 



Aktywność w debatach i na wydarzeniach biznesowych  



KOMUNIKACJA i EDUKACJA SPOŁECZNA



Nasz portal parentingowy
Portal teamrodzina.pl to pierwszy w Polsce portal partentingowy, w którego 
centrum są rodzice (a nie dzieci). 

Piszemy o relacjach między rodzicami, o relacjach rodziców z dziećmi, 
potrzebie realizowania się w innych sferach życia, kwestiach zawodowych, 
finansowych, prawnych i społecznych. 

Nie oceniamy. 
Nie narzucamy jedynego 
możliwego rozwiązania. 



https://cpk.org.pl/rownie-dobrze/

PROWADZIMY PODCAST „WSPÓLNE DZIECI =  WSPÓLNE OBOWIĄZKI”

Więcej informacji:  
https://sharethecare.pl/podcasty/

KOMUNIKACJA i EDUKACJA SPOŁECZNA

JESTEŚMY PARTNERM MERYTORYCZNYM NOWEJ KAMPANII CENTRIM PRW KOBIET „RÓWNIE DOBRZE” 

https://cpk.org.pl/rownie-dobrze/
https://sharethecare.pl/podcasty/


Działania public affairs



▪ Fundacja działa aktywnie na rzecz wdrożenia w Polsce dyrektywy work-life blnce

▪ Celem dyrektywy jest aktywizacja zawodowa kobiet poprzez większe zaangażowanie mężczyzn w opiekę rodzicielską

▪ Dyrektywa Nada ojcom indywidualne prawo do 9 tygodni nietransferowaego urlopu rodzicielskiego

▪ Fundacja powołała radę programową ekspertów i pracodawców w celu opracowania rekomendacji dla rządu odnośnie 

skutecznego i sprawiedliwego wdrożenia dyrektywy

▪ Przedstawiciele fundacji regularnie spotykają się z rządem oraz partii opozycyjnymi w celu budowania 

ponadpartyjnego poparcia dla wdrożenia dyrektywy

Dyrektywa work-life blnce



Zapewnienie ojcom prawa do urlopu rodzicielskiego, to:

▪ Uznanie potencjału kobiet i ich potrzeby do rozwoju zawodowego

▪ Uznanie, że opieka nad dzieckiem nie jest przypisana tylko do kobiet

▪ Umożliwienie kobietom łączenia życia zawodowego i rodzinnego

▪ Uznanie ojców jako równoprawnych opiekunów dla dzieci, uznanie ich prawa i potrzeby do  angażowanie się w życie

dziecka

▪ Uznanie ojców jako kompetentnych rodziców, którzy mogą zajmować się dzieckiem

(samodzielnie) kiedy mama wraca do pracy

Dlaczego to ważna regulacja?



Nasze działania PUBLIC AFFAIRS

Rada Programowa Fundacji Share the Care

Więcej informacji: https://sharethecare.pl/rada-programowa/ Rekomendacje odnośnie wdrożeniadyrektywy
work-life balance w Polsce

Więcej informacji:  https://sharethecare.pl/projekty/dyrektywa- work-life-balance/

https://sharethecare.pl/rada-programowa/


PRZEWODNIK DLA PRACODAWCÓW  
I PRACOWNIKÓW

pmi



NASI PARTNERZY – polska 



NASI PARTNERZY międzynarodowi (NGOs) 



Dołącz do nas i wspólnie 
budujmy świat naprawdę
Równych szans

sharethecare.pl  
teamrodzina.pl


