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Około 300 porzuconych i osieroconych dzieci w powiatach głogowskim,
!ubińskim, polkowickim, legnickim i mieście Legnicy przebyura w pieczy
instytucjonalnej. Prawie 40 z nich to maluchy poniżej 7 roku życia i to właśnie im
trzeba jak najszybciej znaleźć rodziców zastępczych. Pomóc w tym ma kampania
społeczna ,,Mie(dź) rodzinę", której celem oprócz znalezienia kandydatów, jest
zmiana wizerunku rodzicielstwa zastępczego na terenie LGOM.

Bohaterami kampanii są Państwo Stefańscy z powiatu lubińskiego, którzy opiekują się
dziewięciorgiem dzieci, a także inne rodziny zastępcze z Zagłębia Miedziowego.
Bohaterowie kampanii, i tak jak wszyscy rodzice zapamiętują z dzieciństwa dziecka wiele
zdarzeń, które się wydarzyły po raz pierwszy - pienłsze spojrzenie, pienłsze kroki,
pierwszy uśmiech, pierwsze wakacje, pierwsze sukcesy, czy wreszcie pienłsze wspólne
urodziny, które w przypadku rodziny zastępczej rzadko przypadają w
pierwszym roku zycia dziecka. l właśnie ten motyw stał się główną inspiracją do
powstania wzruszającego spotu kampanii, pt.,,Pienłsze (u)rodziny".
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W ramach kampanii powstała również strona internetowa www.miedzrodzine.pl, na
której mozna znaleźć praktyczne informacje na temat. pieczy zastępczej, historie rodzin
zastępczych czy formularz zgłoszeniowy dl a potencjalnych ka ndydatów.

Jak podkreśla Barbara Rajkowska, Dyrektor Krajowy Stowarzyszenia SOS Wioski
Dziecięce w Polsce - Tylko dziękistaĘ i bezpiecznej relacjidziecko zbuduje prawidławe
więzi, nabierze poczucia własnej wartości i rozwinie swoj prawdziwy potencjał. Z tego
powodu w życiu opuszczonych i osieroconych dzieci tak ważna jest rodzinna forma
opieki zastępczej.

Ponadto, jak alarmuje Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, społeczny
partner akcji, obserwowany jest kryzys rodzicielstwa zastępczego, a liczba rodzin
zastępczych dramatycznie maleje^ Szacuje się, ze ponad 72 tysiące polskich dzieci
pozbawionych jest opieki rodzicielskiej, a jedna piąta z nich przebywa
w insĄltucjonalnych formach opieki, takich jak domy dziecka. W 2018 roku w tej grupie
było ponad 1300 dzieci poniżej siódmego roku zycia.
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- Z naszych doświadczeń wynika, że barierą dla tych, którzy rozważaią rodzicielstwo
zastępcze 1'est nie tylko obawa przed tym czy sprosfąą obowiązkom, czy będą mieli
niezbędne wsparcie, ale także niekorzystny wizerunek rodzicow zastępczych kreawany
przez media. O rodzicielstwie zastępczym najgłasniej mowi sĘ w momencie
kryzysowych sytuacji, Ten zawód nie ma tzw. dobrej prasy i nie cieszy się społecznym
poważaniem. Dlatego potrzeba lokalnej kampanii na temat rodzicielstwa zaslępczego
jesf tak agromna - mówi Barbara Raikowska.

Celem kampanii ,,Mie(dź) rodzinę" jest zatem wspieranie rodziny i systemu pieczy
zastępczej, rn.in. poprzez zmianę świadomości mieszkańców Zagłębia Miedziowego na
temat celów, wyzwań oraz codzienności rodzin zastępczych w Polsce, poprawę
wizerunku rodzicielstwa zastępczego lokalnie oraz wzrost liczby zgłoszeń kandydatów
na rodziców zastępczych.

Za przygotowanie koncepcji kreatywnej kampanii odpowiada agencja Keino, a za
produkcję dom produkcyjny Joho. Spot kampanii wyrezyserował Krzysztof Kujawski.
Kampania została objęta patronatem przez TVP3 Wrocław oraz Gazetę Wrocławską.
Planowane działania reklamowe obejmują telewizję, prasę, lnternet, a takze nośniki
w przestrzeni miejskiej. Akcja promocyjna potnra w styczniu i lutym 2020.

Pańnerem głównym, finansującym kampanię społeczną,,Mi e(dź) rodzi nę" jest Fu n d acj a
KGHM, a pańneramiwspierającymi: Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., CCC
S.A. i Piast Group Sp. z o,o, Merytoryczną opiekę nad projektem sprawuje
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, a partnerami zaangażowanymi w realizację
działań związanych z kampanią są: miasto Legnica oraz powiaty: legnicki, polkowicki,
lubiński i głogowski.

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce * ao'""u od ponad 35 lat pomaga dzieciom
pozbawionym opieki rodziców oraz tym z rodzin w trudnej sytuacji zyciowej. Obecnie ma
pod opieką 1530 potrzebujących dzieci. Jest częścią międzynarodowej organizacji SOS
Children's Villages, obecnej w 136 kĘach świata.

Stowarzyszenie prowadzi 4 SOS Wioski Dziecięce, gdzie opuszczone i osierocone
dzieci znajdują troskliwy dom i opiekę. Równolegle do opieki zastępczej, rozwijane są
równiez działania profiłaktyczne, w ramach Programu "§OS Rodzinie", którego celem
jest ochrona dzieci przed utratą opieki izapewnienie im kompleksowego wsparcia.
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