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Wstęp 

 

Promowanie określonych podmiotów, usług, produktów, idei jest nieodłącznym 

elementem naszej rzeczywistości. Spotykamy się z tym zjawiskiem w domu, w pracy, 

na ulicach i w komunikacji miejskiej, czytając prasę, oglądając telewizję, słuchając radia. 

Działania z tego zakresu wpływają na nasze decyzje poprzez m.in. dostarczanie informacji, 

argumentacji, obietnic. Ponadto kształtują pozytywny wizerunek reklamowanych „obiektów”. 

 Przeprowadzenie powyższych badań ankietowych było elementem działania 

pn. „Promowanie rodzinnej pieczy zastępczej, w tym propagowanie pozytywnego wizerunku 

rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka”, które zaplanowane zostało w „Programie 

Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi na lata 2015 – 2017”.  

Celem badania było ustalenie, jakie z działań najskuteczniej promowałoby ideę 

rodzicielstwa zastępczego, a co za tym idzie pozwoliłyby na zwiększenie liczby osób 

zainteresowanych prowadzeniem rodzinnej pieczy zastępczej. 

 Badanie przeprowadzone zostało przy użyciu narzędzia badawczego – ankiety. 

Użyte w niej pytania miały charakter mieszany tzn. część z nich była otwarta, inne były 

zamknięte (jednokrotnego bądź wielokrotnego wyboru). Ankiety były anonimowe. 

Badanie prowadzone było w okresie od dnia 13 października 2016 r. 

do 20 grudnia 2016 r. Ankiety zostały przekazane za pośrednictwem koordynatorów 

rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracowników socjalnych do łódzkich rodzin zastępczych, 

rodzinnych domów dziecka oraz kandydatów do pełnienia różnych form rodzinnej pieczy 

zastępczej. W efekcie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi wróciło łącznie 

490 ankiet, w tym 488 wypełnionych. W dwóch przypadkach rodziny odmówiły na piśmie 

uzupełnienia danych. 

 

Wnioski 

 

Tworzenie warunków do powstawania i działania rodzinnych form pieczy zastępczej 

jest zadaniem, którego obowiązek realizacji spoczywa na powiecie. Wykonanie tego zadania, 

na terenie naszego miasta, należy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.  

 

 Niniejsze badanie pozwoliło stwierdzić, iż: 



 

1. Znaczna część osób, podjęła wybór o sprawowaniu funkcji rodziny zastępczej 

lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka na skutek pozyskania informacji 

z materiałów promocyjnych, chociaż większość ankietowanych nie była w stanie 

jednoznacznie stwierdzić, jaki wpływ miała reklama rodzinnych form pieczy 

zastępczej na ich decyzję. 

2. Dla ankietowanych najbardziej „widoczne” były: 

a) audycje telewizyjne promujące rodzicielstwo zastępcze, 

b) reklamy emitowane na monitorach LCD w łódzkich tramwajach i autobusach. 

3. Ankietowani uznali, iż ich zdaniem najskuteczniej do rozwoju rodzinnych form pieczy 

zastępczej przyczyniłyby się: 

a) reportaże o funkcjonujących rodzinach zastępczych w lokalnej telewizji, 

b) spoty reklamowe w lokalnej telewizji. 

4. Należy zwiększyć liczbę akcji promocyjnych, a materiały reklamowe winny zawierać 

w swej treści wizerunek dziecka oraz konkretne informacje o rodzicielstwie 

zastępczym wraz z danymi instytucji, do której można się w tej sprawie zwrócić. 

5. Ważną kwestią, która według badanych przyczyniłaby się do wzrostu liczby rodzin 

zastępczych i rodzinnych domów dziecka jest zwiększenie wysokości wynagrodzeń 

należnych zawodowym formom rodzinnej pieczy zastępczej oraz zwiększenie 

świadczeń przysługujących na dzieci. Nie mniej istotne jest objęcie rodzin 

zastępczych i rodzinnych domów dziecka pomocą specjalistyczną: psychologiczną, 

logopedyczną i medyczną. 

6. Poza reklamami, akcjami promocyjnymi, niezwykle cennym źródłem informacji 

pozostają: 

a) kuratorzy sądowi, 

b) pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, 

c) funkcjonujące rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne domy dziecka. 

 

 Dzięki licznemu zaangażowaniu osób uczestniczących w badaniu pozyskaliśmy 

wiedzę, która pozwoli nam zwiększyć skuteczność realizacji zadań z zakresu rodzinnej pieczy 

zastępczej. Analiza ankiet pomoże wypracować kierunek prowadzonych przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi działań promocyjnych, a tym samym zwiększyć liczbę 

kandydatów do prowadzenia rodzinnej pieczy zastępczej. Badanie pokazało również, jakie są 

najważniejsze potrzeby osób pełniących funkcję rodziny zastępczej oraz prowadzących 



rodzinne domy dziecka. Będziemy starać się je zaspokajać w miarę możliwości finansowych. 

Ze względu na wartość wiedzy jaką pozyskaliśmy, planujemy powtórzyć badanie za 5 lat. 

Dziękujemy serdecznie wszystkim respondentom za wypełnienie ankiet i przyczynienie się 

do rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej. 


