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Ojcowie w czasie pandemii – raport Tato.Net
Więcej czasu w rodzinach – szansa i wyzwanie
Podczas pandemii 60% ojców w Polsce zaczęło spędzać większą ilość czasu z dziećmi, a niemal połowa
z nich deklaruje, że czas ten przełożył się na poprawę relacji rodzinnych. Badanie Tato.Net pokazuje
szanse i wyzwania dla ojców mierzących się z okolicznościami pandemii.
Badanie przeprowadził na początku grudnia 2020 roku IMAS Interntional. Objęło reprezentatywną grupę 1000
mężczyzn w wieku od 18 do 65 lat. Wyniki badania zaprezentowano na konferencji prasowej z udziałem
Marleny Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz Barbary Sochy – Pełnomocnika Rządu ds.
Polityki Demograficznej.
"Pandemia zmieniła nasze społeczeństwo. W przyspieszonym trybie zmianom uległ nasz sposób pracy, nauki,
codzienne nawyki i kontakty. Jednak na pierwszym froncie zmian były relacje rodzinne, obawy o najbliższych,
niepewność finansowa. Na naszych oczach tworzy się nowy styl życia Polaków. Chcieliśmy uchwycić kierunki
tych zmian i przyjrzeć się im bliżej" - mówi dr Dariusz Cupiał, twórca Inicjatywy Tato.Net.
„Kiedy wszelkie inne aktywności zostały zamknięte w domach, rodziny nagle okazały się centrum życia
społecznego. Potrafiliśmy nie tylko połączyć opiekę nad dziećmi z ich edukacją, a często i pracą zawodową.
Godzenie tych wszystkich aktywności wymagało ogromnego wysiłku i umiejętności organizacyjnych. Resort
rodziny, dostrzegając wyzwania z jakimi mierzyli się rodzice, wprowadził dodatkowy zasiłek opiekuńczy, dzięki
czemu zabezpieczyliśmy finansową stabilność rodzin. Z kolei poprzez program Po Pierwsze Rodzina!finansujący inicjatywy oddolne - docieramy do szerokiej grupy rodzin o różnych potrzebach. Cieszę się, że w
ten sposób wspólnie pomagamy im radzić sobie z wyzwaniami życia codziennego, szczególnie teraz, w
trudnym czasie pandemii” - podsumowała Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej.
Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej Barbara Socha dodała: „W badaniach demograficznych i
przestrzeni publicznej zwraca się uwagę na rolę matki. Tymczasem dla rozwoju demograficznego mężczyzna
pełni równie ważne zadanie. Realizuje się ono w dwóch aspektach. Z jednej strony to tworzenie szczęśliwego
związku z matką. Z drugiej strony to zbudowanie bezpiecznej więzi zarówno z córką jak i z synem. W nowej
sytuacji związanej z pandemią w tych dwóch obszarach powstają szczególne wyzwania dla mężczyzn.
Zwiększenie wspólnego czasu razem może rodzić wiele trudnych sytuacji, ale ich przezwyciężenie to zawsze
źródło satysfakcji i szczęścia rodzinnego”.
Dr hab. Dorota Kornas-Biela podkreśliła, że okres pandemii to czas zachwianej równowagi między życiem
zawodowym i rodzinnym. „W sytuacji pracy zdalnej trudno zachować w domu rozdział między czasem
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poświęconym na pracę zawodową i czasem spędzonym z dziećmi i dla dzieci, zwłaszcza z powodu
konsekwencji edukacji zdalnej. Ta nowa sytuacja wymaga troski o dobrą organizację i atmosferę życia
rodzinnego oraz jasnego określenia zasad współżycia w rodzinie, ale też elastyczności rodziców i zaprasza
ojców do dodatkowego zaangażowania. Mimo trudności widać jednak, że zaangażowane ojcostwo może
zaprocentować lepszymi relacjami z dziećmi i przełożyć się na wzmocnienie więzi po okresie pandemii” –
zauważa.
Raportowi z badań towarzyszy publikacja serii tekstów eksperckich autorstwa prof. Kazimierza Koraba, dra
hab. Michała Łuczewskiego z UW, dr hab. Doroty Kornas-Bieli prof. KUL, o. dr hab. Józefa Augustyna
SJ prof. Akademii Ignatianum.
„Inaugurujemy nowy cykl pogłębionych studiów nad kondycją współczesnego ojcostwa i rodziny.
Otrzymał nazwę „STATO”. Będzie gromadzić kluczowe dane, interpretowane przez najlepszych
ekspertów, wskazywać wnioski i przewidywać trendy. Materiał ten będzie realnym wsparciem dla osób
zaangażowanych w politykę społeczną i wsparcie rodzin” – stwierdza dr Dariusz Cupiał.
Projekt został dofinansowany ze środków Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej i jest realizowany
w ramach programu „Po Pierwsze Rodzina!” dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki
Społecznej. Pełna treść raportu wraz z artykułami eksperckimi i rekomendacjami dla instytucji i organizacji
znajdują się na stronie www.tato.net/konferencja
Inicjatywa Tato.Net to realizowany przez Fundację Cyryla i Metodego największy w Polsce program
wzmacniania rodzin poprzez wspomaganie ojców. Od 2004 roku z programów Tato.Net skorzystały tysiące
mężczyzn, pogłębiając swoje kompetencje, zrzeszając się w Ojcowskich Klubach, biorąc udział w warsztatach
i szkoleniach.
Szczegółowe informacje: Zbigniew Danilewski, zbigniew.danilewski@tato.net, 660 49 88 99

