
zapraszamy do wspólnych 
działań w 2023

Fundacja Share the Care



▪ W 2023 zostanie w Polsce wdrożona dyrektywa unijna work-life balance, która nada ojcom indywidualne
prawo do 2-miesięcznego nietransferowaego urlopu rodzicielskiego, w tym 9 tygodni tylko dla nich 

▪ Aby dyrektywa przyniosła pożądane efekty, potrzebne są również przychylność  i wsparcie PRACODAWCÓW 
ORAZ KAMPANIA SPOŁECZNA PROMUJĄCA NOWE ROZWIĄZANIA

▪ w przyszłym roku będzie szczególnie ważna komunikacja dotycząca nowych świadczeń dla ojców i korzyści jakie z 
podziału urlopów rodzicielskich  odnoszą kobiety, dzieci, mężczyźni i pracodawcy

Rok 2023 – przełom w podejściu do równości rodzicielskiej



Działania w 2022 



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 DZIAŁAŃ



▪ Uczyniłyśmy temat dyrektywy i work-life balaNce tematem medialnym

▪ W 2023 ukazało się ponad 7000 publikacji dotyczących partnerstwa i podziału urlopów rodzicielskich

▪ Znacznie wzrosło zainteresowane naszymi treściami 

▪ Ponad 1,7 MLN zasięg naszych postów na FB, Instagram i Linkedin

▪ 6000 + kontaktów w naszej bazie newsletterowej, 1 newsletter miesięcznie

▪ Znacznie wzrosło zainteresowanie naszymi webinarami dla rodziców

▪ 1200 rodziców wzięło udział w naszych 5 psychologicznych i 6 prawnych webinarach dla rodziców  

▪ Dialog z politykami na rzecz wdrożenia dyrektywy work-life balance

▪ dotarliśmy do 60 polityków, w tym z ponad 39 mieliśmy spotkania na żywo

▪ 3 spotkania robocze z przedstawicielami rządu i partii opozycyjnych , w tym 2 w sejmie 

▪ Wrosła świadomość równości rodzicielskiej i zainteresowanie tematem wśród pracodawców

▪ Wzięłyśmy udział w ponad 20 wydarzeniach biznesowych i spotkaniach roboczych organizacji pracodawców  

Najważniejsze osiągnięcia w 2022



Współpraca z pracodawcami 



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: prawie 1 mln
Liczba publikacji: 180
Pobrania 1100
AVE: 1.200.000 zł

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


debaty- komunikacja zewnętrzna

W Debatach uczestniczyło na żywo 1500 osób



Webinary dla rodziców - komunikacja zewnętrzna

W bezpłatnych webinarach prawnych i psychologicznych wzięło udział 1200 osób



Webinary i warsztaty - komunikacja wewnętrzna



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/

JESTEŚMY PARTNEREM 
KARTY RÓŻNORODNOŚCI 

Więcej informacji:

https://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C
5%9Bci/nagrody-karty-roznorodnosci-

rozdane-wyrozniono-inicjatywy-polskich-
pracodawcow-na-rzecz-rownosci/

https://sharethecare.pl/tosieoplaca/
https://ungc.org.pl/raport-un-gcnp-urlopy-rodzicielskie-dla-ojcow/
https://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/nagrody-karty-roznorodnosci-rozdane-wyrozniono-inicjatywy-polskich-pracodawcow-na-rzecz-rownosci/


Aktywność w debatach i na wydarzeniach biznesowych  



KOMUNIKACJA i EDUKACJA SPOŁECZNA



Nasz portal parentingowy #teamrodzina  
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. 

Miesięcznie ponad 2300 użytkowników  



PROWADZIMY PODCAST „WSPÓLNE DZIECI =  WSPÓLNE OBOWIĄZKI”

Ponad 7.500 – liczba przesłuchań odcinków
Wszystkie platformy podcastowe, 

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

Podcast 

https://sharethecare.pl/podcasty/


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

KOMUNIKACJA i EDUKACJA SPOŁECZNA

JESTEŚMY PARTNERM MERYTORYCZNYM NOWEJ KAMPANIi
CENTRIM PRW KOBIET „RÓWNIE DOBRZE” Wspólny projekt edukacyjny organizowany przez przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i 

Fundację Share the Care.

Wzięło w nim udział ponad 40 bibliotek publiczynch z całej Polski.

30 bibliotek zorganizowało w swojej społeczności wydarzenia z udziałem 
ojców i publikowało je w mediach społecznościowych.

Więcej informacji: https://www.biblioteki.org

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


Aktywność w mediach 



Aktywność w mediach 



SOCIAL MEDIA & Podcasts



Aktywność w mediach 



V

Aktywność w mediach 



Aktywność w mediach 



V

Aktywność w mediach 



PROMOWANIE IDEI SHARE THE CARE –
AKTYWNI OBYWATELE

Więcej informacji:
teamrodzina.pl

GRANT PRZYZNANY

EDUKACJA SPOŁECZNA - GRANTY

INNOWACJA SPOŁECZNA –
ZAANGAŻOWANY TATA ODPOCZĄTKU

– RAZEM Z IBS

Więcej informacji:
https://sharethecare.pl

GRANT PRZYZNANY

UMOŻLIWIA NASZE CZŁONKOSTWO

I UCZESNICTWO W 
SPOTKANIACH ORGANIZACJI 

MIĘDZYNARODOWCH

GRANT PRZYZNANY

https://sharethecare.pl/tosieoplaca/
https://sharethecare.pl/


Działania public affairs



Rada Programowa Fundacji Share the Care

Rada Programowa Fundacji Share the Care

W 2022 odbyło się 14 spotkań członków Rady Programowej Fundacji, z czego cześć spotkań miała charakter 
prawny i dotyczyła kształtu ustawy i jej poszczególnych zapisów. W czasie spotkań konsultowaliśmy kolejne 
wersje ustawy wdrażającej dyrektywę oraz rozmawialiśmy z ekspertami zewnętrznymi na tematy dotyczące 
dyrektywy. 



Spotkania z rządem i partiami opozycyjnymi 



Networking na rzecz wspólnego celu



Partnerstwa w Polsce – media i ngos



Partnerstwa w Polsce – biznes



NASI PARTNERZY międzynarodowi (NGOs) 



Działania w
2023



Cele na 2023

▪ Wdrożenie ustawy implementującej dyrektywę work-life balace

▪ Budowanie świadomości zmian w kodeksie pracy oraz korzyści płynących 

z podziału urlopów rodzicielskich

▪ Promowanie najlepszych praktyk pracodawców w obszarze równości rodzicielskiej

▪ Budowanie świadomości korzyści płynącego z partnerstwa 

– dla kobiet, mężczyzn i dzieci 

▪ Budowanie pozytywnego wizerunku zaangażowanego ojcostwa 

▪ Budowanie pozytywnego wizerunku pracującej mamy 



Projekty i działania w 2023

▪ Aktywność w sejmie, dialog z politykami

▪ Partnerstwa na rzecz wdrożenia dyrektywy  (w Polsce i międzynarodowo)

▪ aktywność w mediach i social mediach

▪ Przewodnik dla pracodawców - Równi w domu, Równi w pracy – 2 edycja 

▪ Przewodnik dla ojców - Facet na 100 Pro, czyli jak korzystać z ojcostwa pełną piersią – 2 edycja

▪ Debaty i webinary promujące powyższe publikacje 

▪ Promocja najlepszych praktyk m.in. na portalu #teamrodzina, w raporcie State of the world’s Fathers 2023 

oraz w ramach aktywności medialnej 



ZAPRASZAMY DO 

WSPÓŁPRACY w 2023

Razem możemy więcej!
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