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WaRTo!

Akcja prorodzinna portali gminadlarodziny.pl 
i kartaduzejrodziny.pl jest ważna i najpotrzebniejsza!

Bo kiedy minie nam już „europejski szał” na wolność 
od zobowiązań, na pasjonujące życie sławione 

przez pustych celebrytów, kiedy 
już przestaniemy egipskie 

kurorty wybierać zamiast 
kolejnego dziecka, kiedy 
radość z nowej „jariski” 
będzie śmieszna wobec 
radości z kolejnej ciąży 
małżonki, to wówczas… 

No właśnie, wróci dobrze 
znany, jeszcze pamiętany 

świat rodziny. I doczekamy, nie 
wątpię, polityków, którzy to docenią, 

będziemy cieszyć się poważaniem, 
powstaną długoterminowe i rzeczywiście 

korzystne dla rodziny rozwiązania prawne 
dalekie od obecnie stwarzanych pozorów. 

I będzie dużo mądrych i szczęśliwych Polaków.

Gdy w to uwierzymy to tak się stanie.

prof. zw. dr hab. Aleksander Nalaskowski
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Od wielu miesięcy w kręgu naszych zainteresowań 
znajduje się polityka prorodzinna polskiego państwa. 
Prowadzimy stały monitoring prasy związany z tym 
zagadnieniem, analizujemy działania i programy in-
nych państw, bierzemy udział w konferencjach (także 
międzynarodowych) poświęconych działalności władz 
państwowych i samorządowych w tym zakresie.

Owocem naszych działań są portale informacyjne 
Gminadlarodziny.pl oraz Kartaduzejrodziny.pl. Korzy-
stamy z doświadczenia dziennikarzy, redaktorów 
i specjalistów ds. komunikacji. Współpracujemy 
z ekspertami reprezentującymi świat nauki, prakty-
ki samorządowej, a także z instytucjami, stowarzy-
szeniami i fundacjami działającymi na rzecz rodzin.
Nasze doświadczenie, wiedza i obserwacja polskiej 
i europejskiej rzeczywistości, a także wyliczenia 
ekonomistów sprawiły, że jesteśmy głęboko prze-
konani, iż wspieranie rodziny na poziomie państwa 
i samorządów lokalnych jest korzystne nie tylko dla 
samych rodzin, ale także dla wspólnot lokalnych 
i dla całego kraju. Zdrowa rodzina jest gwarantem 
osobistego szczęścia, rozwoju lokalnych społeczno-
ści, najlepszą inwestycją na przyszłość, a także naj-
lepszą profilaktyką wszelkich patologii.

Zatem zacznijmy wspólnie działać na rzecz rodziny, 
bo nadszedł właśnie najlepszy CZAS na RODZINĘ!

Małgorzata Tadrzak-Mazurek
REDAKTOR NACZELNA

KIM jEStEŚMY?

PRZYJACIELE KAMPANII:

REDAKCJA
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JAKA JEST NASZA NOWA KAMPANIA?
Szanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce materiały wydawnicze poświęcone rodzinie. Można je 
wykorzystać do pracy z młodzieżą m.in. na lekcjach wychowawczych czy innych 
zajęciach.

Rzeczywistość rodzinna wychowanków niejednokrotnie daleka jest od ideału. Wie-
lu uczniów wychowuje się w domach, w których relacje rodzinne są zaburzone, 
w których nie czują się kochani, a nawet bezpieczni. Coraz więcej dzieci pocho-
dzi z rodzin rozbitych, niektóre mieszkają tylko z matką, inne w ogóle nie znają 
ojca. A jeszcze inne borykają się z prawdziwymi patologiami: alkoholizmem rodzi-
ców czy przemocą domową.

Takie sytuacje mają ogromny wpływ na rozwój i funkcjonowanie Państwa pod-
opiecznych. Czy zasadne jest więc mówienie im o tym, jak powinna wyglądać ro-
dzina, dlaczego jest potrzeba i co zrobić, żeby była szczęśliwa? Właśnie dlatego, 
że współczesna rodzina tak bardzo odbiega od ideału i tak bardzo cierpią przez 
to dzieci — jej najsłabsze i najbardziej bezbronne ogniwo — nie ma lepszego momen-
tu, żeby zacząć promować rodzinę. Bo nawet jeśli nie uda się sprawić, żeby Pań-
stwa wychowankowie wychowywali się w szczęśliwych rodzinach, to być może 
(jeśli będą mieli punkt odniesienia) sami takie rodziny stworzą. Tym bardziej trzeba 
im pokazywać wzorzec, jeśli nie widzą go we własnych domach!

Już czas przestać epatować patologiami oraz przemocą rodzinną i zacząć poka-
zywać rodzinę taką, jaka powinna być. Nawet jeśli współczesna rodzina przeżywa 
kryzys i nie jest doskonała, to i tak nie ma lepszego środowiska rozwoju dzieci, 
lepszego miejsca profilaktyki przeciwuzależnieniowej i lepszego miejsca dającego 
szczęście. Przez wieki ludzie nie wymyślili niczego lepszego! Rodzina była, zanim 
pojawiło się państwo, na co zwracał uwagę już Arystoteles. Ukazywanie dzieciom 
i młodzieży wartości rodziny jest dbałością nie tylko o ich przyszłość i dobre ży-
cie, ale być może o nasze „być albo nie być” jako społeczeństwa.

W pakiecie, który oferujemy, znajdą Państwo kompleksowo przygotowane publi-
kacje dla różnych grup wiekowych wychowanków, a także dla rodziców. Niemal 
wszystkie materiały zawierają wypowiedzi rówieśników, zadania do wykonania, 
pytania do dyskusji i przemyślenia. Mogą być one wyjściem do dyskusji na lek-
cjach, tematem pisemnej pracy domowej, podstawą prac w grupach, referatów 
czy nawet projektów graficznych. Jedno jest pewne: jakkolwiek pakiet zostanie 
wykorzystany, na pewno zachęci Państwa wychowanków do refleksji.
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Szkoła podstawowa, kl. I–III
„DLACZEgO pOTRZEbNA MI RODZINA?”
Ulotka treściowo i graficznie dostosowana jest dla 
najmłodszych. Zawiera m.in. wypowiedzi dzieci 
i miejsce na rysunek rodziny. Dzięki niemu można 
zachęcić wychowanków do opowiedzenia o swojej 
rodzinie, pozwolić odkryć im swoje w niej miejsce, 
uzmysłowić, dlaczego posiadanie rodziny jest ważne.
Format: A4 do A5
Sztuk w pakiecie: 400

Szkoła podstawowa, kl. IV–VI
„JAKA pOwINNA być RODZINA?”
Materiał ukazuje jedno popołudnie dwóch koleża-
nek ze szkolnej ławki. Na podstawie zamieszczonych 
w nim miniopowiadań i dostosowanych do nich 
pytań uczniowie mogą ocenić, która rodzina funk-
cjonuje prawidłowo, a tym samym odnaleźć w nich 
swoje rodziny. Publikacja zawiera ponadto wypo-
wiedzi rówieśników, a także otwarte pytania, które 
mogą być wyjściem do prowadzonej przez nauczy-
ciela dyskusji o funkcjonowaniu rodziny.
Format: A4 do A5
Sztuk w pakiecie: 400

„CO DAJE RODZINA?”
Wielu uczniów, szczególnie tych z rodzin niewydol-
nych wychowawczo, nie zdaje sobie sprawy, że może 
od własnej rodziny oczekiwać miłości, akceptacji 
i poczucia bezpieczeństwa. ten materiał pozwala 
im to uświadomić. jest też doskonałym wyjściem do 
dyskusji o pragnieniach dzieci (tych dużych i bardzo 
małych), o tym, że nie wszyscy oczekują tego same-
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go i że nie wolno nikogo wyśmiewać tylko dlatego, 
że ma inne pragnienia niż reszta.
Format: 2/3 A4 do DL
Sztuk w pakiecie: 400

„CO MOgĘ ZRObIć, żEby w MOJEJ RODZI-
NIE wSZySCy CZuLI SIĘ DObRZE?”
Dzieci nie tylko są „odbiorcami” rodziny, one ją two-
rzą i mają realny wpływ na jej kształt. Publikacja ma 
im uświadomić, że ich postawa też ma znaczenie, że 
czasami to także od nich zależy, czy rodzina spędzi 
miłe popołudnie razem. Dzięki niemu postawa rosz-
czeniowa, typowa dla pewnego wieku rozwojowego, 
może zostać skorygowana.
Format: 1/3 A4 (DL)
Sztuk w pakiecie: 400

Rekomendacje
Czas, w którym żyjemy, jest trudny dla rodziny w trady-
cyjnym tego słowa znaczeniu. Wielu naszych uczniów 
żyje w rodzinach o bardzo zagmatwanych relacjach, więc 
ich wiedza o tym, jak rodzina powinna wyglądać, nie ma 
większych szans na wykształcenie się. Okazuje się, że dziś 
trzeba dzieciom mówić o sprawach do niedawna oczywi-
stych. Jednym z najlepszych miejsc, gdzie powinno się to 
odbywać, jest szkoła.

Akcja prorodzinna portali Gminadlarodziny.pl i Kartadu-
zejrodziny.pl może być w tym względzie ogromną pomocą. 
Ulotki są atrakcyjnym uzupełnieniem zajęć, które mają 
kształtować prawidłowe wyobrażenia i postawy. Treść 
przekazana jest w sposób zwięzły i zrozumiały dla prze-
ciętnego ucznia klas I–III. Szata graficzna jest atrakcyjna, 
ponadto dziecko znajduje tu zadania do wykonania, co do-
datkowo aktywizuje i koncentruje na temacie.

Iwona Soj, Suchy Las
nauczycielka nauczania początkowego z 20-letnim stażem

Relacje rodzinne bardzo determinują zachowanie dzieci, ich 
poczucie wartości i akceptacji samego siebie. Tam gdzie te 
relacje są zaburzone doskonale widać, jak dzieci czują się 
zagubione, często wyobcowane, pojawiają się problemy 
z zachowaniem i agresją. Rozmawianie z nimi o tym, jak bu-
dować pozytywne relacje w rodzinie, jak ważne jest zaufa-
nie i jedność między ich członkami dodaje im otuchy i wiary 
w swoje dokonania. Często spotykam się z dziećmi z rozbi-
tych rodzin, dla nich szczególnie potrzebne są zajęcia, które 
wzmocnią wiarę w sens istnienia rodziny, a nawet w miłość 
matki i ojca. Dzieci często nie zdają sobie też sprawy jaki one 
mają wkład w budowanie relacji w rodzinie. Jak zaufanie 
do rodziców i rodzeństwa  potrzebne jest, by funkcjonować, 
by czuć się po prostu szczęśliwym. Uczniowie w tym wieku 
łatwo ulegają wpływowi telewizji i Internetu, gdzie rodzina 
nie zawsze przedstawiana jako wartość.

Dlatego naprawdę warto korzystać z materiałów przy-
gotowanych przez portale gminadlarodziny.pl i kartadu-
zejrodziny.pl, by uświadamiać dzieciom, że to w rodzinie, 
a nie gdzie indziej, mogą i powinny szukać miłości, akcep-
tacji i bezpieczeństwa. 

Katarzyna Skawińska, Poznań
nauczycielka angielskiego i wychowawczyni w szkole podstawowej 

z 13-letnim stażem pracy



Gimnazjum
„DLACZEgO RODZINA?”
Materiał tłumaczy, uświadamia i pobudza do reflek-
sji nad rodziną: począwszy od piramidy potrzeb we-
dług Abrahama Maslowa, poprzez list gimnazjalistki 
Magdy, po pytanie: „jak sobie wyobrażacie swoją 
przyszłą rodzinę”. Wyjaśnia, dlaczego rodzina jest 
ważna w życiu człowieka i dlaczego bez niej byłoby 
trudno. Ukazywanie tego młodzieży w okresie nego-
wania i buntu wydaje się niezmiernie ważne.
Format: A4 do A5
Sztuk w pakiecie: 400

„JAKA pOwINNA być RODZINA?”
W wieku gimnazjalnym młodzi często nie radzą so-
bie z własnym dojrzewaniem i kompleksami. Mają 
też tendencję do przesady, idealizowania i postrze-
gania świata w czarno-białych barwach. Często to 
negatywne postrzeganie siebie przenosi się także 
na rodzinę. Publikacja uświadamia młodzieży, że nie 
ma czegoś takiego jak „normalna”, czyli idealna ro-
dzina, że nie tylko ich rodzina jest „nienormalna”. 
Pozwala także uporządkować wyobrażenia o rodzi-
nie, odpowiedzieć na pytanie, jaka powinna być ro-
dzina, w której czuliby się dobrze.
Format: 2/3 A4 do DL
Sztuk w pakiecie: 400



Gimnazjum
„DLACZEgO RODZINA?”
Materiał tłumaczy, uświadamia i pobudza do reflek-
sji nad rodziną: począwszy od piramidy potrzeb we-
dług Abrahama Maslowa, poprzez list gimnazjalistki 
Magdy, po pytanie: „jak sobie wyobrażacie swoją 
przyszłą rodzinę”. Wyjaśnia, dlaczego rodzina jest 
ważna w życiu człowieka i dlaczego bez niej byłoby 
trudno. Ukazywanie tego młodzieży w okresie nego-
wania i buntu wydaje się niezmiernie ważne.
Format: A4 do A5
Sztuk w pakiecie: 400

„JAKA pOwINNA być RODZINA?”
W wieku gimnazjalnym młodzi często nie radzą so-
bie z własnym dojrzewaniem i kompleksami. Mają 
też tendencję do przesady, idealizowania i postrze-
gania świata w czarno-białych barwach. Często to 
negatywne postrzeganie siebie przenosi się także 
na rodzinę. Publikacja uświadamia młodzieży, że nie 
ma czegoś takiego jak „normalna”, czyli idealna ro-
dzina, że nie tylko ich rodzina jest „nienormalna”. 
Pozwala także uporządkować wyobrażenia o rodzi-
nie, odpowiedzieć na pytanie, jaka powinna być ro-
dzina, w której czuliby się dobrze.
Format: 2/3 A4 do DL
Sztuk w pakiecie: 400

„SZCZĘśLIwA RODZINA”
Wydawnictwo uświadamia młodym ludziom, że za 
szczęście ich rodziny odpowiadają także oni sami, że 
mają na nie realny wpływ. Podpowiada, że nie cho-
dzi o rzeczy wielkie, ale o zwykłą codzienną życzli-
wość, która jest w zasięgu ich możliwości. Wyjściem 
do pracy nad tym tematem jest interpretacja tekstu 
piosenki Mezo.
Format: A4 do A5
Sztuk w pakiecie: 400

„KIEDy JEST CZAS NA RODZINĘ?”
Publikacja jest wyjściem do dyskusji o zakładaniu 
rodziny, o naturalnych w tym wieku pierwszych 
miłościach, a także o pochopnym podejmowaniu 
współżycia seksualnego.
Format: 1/3 A4 (DL)
Sztuk w pakiecie: 400

Rekomendacja 
Pomysł przeprowadzenia lekcji wychowawczych na pod-
stawie materiałów prorodzinnych portali Gminadlaro-
dziny.pl i Kartaduzejrodziny.pl bardzo mi się podoba. 
W szkołach niezmiernie brakuje takich projektów, a poru-
szają ważną dla młodzieży tematykę. Doskonale wiadomo, 
jak poważny kryzys przeżywa polska rodzina i jak wielki 
ma to wpływ na młode pokolenie. Dlatego o rodzinie trze-
ba im mówić i pokazywać jej wartość.

A materiały portali Gminadlarodziny.pl i Kartaduzejrodzi-
ny.pl mogą być doskonałą pomocą w tym względzie. Nie 
bez znaczenia jest, że mają ciekawą szatę graficzną, czym 
wzbudzają zainteresowanie, a tematyka rodziny przedsta-
wiona jest w sposób z jednej strony zmuszający do refleksji, 
ale z drugiej w bardzo prosty i pogodny. I co ważne – nie są 
skierowane przeciwko czemukolwiek, nie piętnują żadnego 
postępowania, ale łagodnie kierują ku dobru.

Dorota Kozber, Poznań
nauczycielka matematyki w gimnazjum i liceum  

oraz wychowawczyni z 28-letnim stażem



Dorośli
„Rodzina — źRóDłO SZCZĘśCIA CZy KuLA 
u NOgI?”
Materiał zawiera m.in. opracowanie socjologa po-
święcone postrzeganiu rodziny przez Polaków, 
z którego wynika, że wciąż jesteśmy społeczeń-
stwem, które bez rodziny nie może być szczęśliwe. 
Publikacja zawiera też zaobserwowane przez na-
ukowców etapy życia małżeńskiego, których zna-
jomość pozwala niejednokrotnie uchronić związek, 
a tym samym rodzinę przed rozpadem. Znajdują się 
tu też wypowiedzi naukowców i „przeciętnych” Ko-
walskich o wartości rodziny.
Format: A4 do A5
Sztuk w pakiecie: 400

„Rodzina — NAJLEpSZE śRODOwISKO 
wZROSTu DZIECI”
Materiał zachęca przede wszystkim do walki o ro-
dzinę, kiedy zagrozi jej rozpad. Zawiera m.in. wy-
powiedź dyrektora Międzynarodowego Instytutu 
Studiów nad Rodziną o „mało istotnych powodach 
rozwodów”. Zwraca także uwagę na konsekwencje 
takich decyzji dla wszystkich członków rodziny.
Format: 2/3 A4 do DL
Sztuk w pakiecie: 400

„DZIECI TO NAJLEpSZA INwESTyCJA”
Kryzys demograficzny w Polsce stał się faktem. 
jako społeczeństwo wymieramy. Materiał mówi 
o konsekwencjach tego stanu i możliwościach wyj-
ścia z zapaści.
Format: 1/3 A4 (DL)
Sztuk w pakiecie: 400

Pozostałe materiały
„HEJ! RODZINA JEST OK!”
Plakat promujący kampanię.
Format: B3
Sztuk w pakiecie: 20

„HEJ! RODZINA JEST OK!”
Plakat do wykorzystania przy okazji imprez towa-
rzyszących kampanii.
Format: B2
Sztuk w pakiecie: 20



Dorośli
„Rodzina — źRóDłO SZCZĘśCIA CZy KuLA 
u NOgI?”
Materiał zawiera m.in. opracowanie socjologa po-
święcone postrzeganiu rodziny przez Polaków, 
z którego wynika, że wciąż jesteśmy społeczeń-
stwem, które bez rodziny nie może być szczęśliwe. 
Publikacja zawiera też zaobserwowane przez na-
ukowców etapy życia małżeńskiego, których zna-
jomość pozwala niejednokrotnie uchronić związek, 
a tym samym rodzinę przed rozpadem. Znajdują się 
tu też wypowiedzi naukowców i „przeciętnych” Ko-
walskich o wartości rodziny.
Format: A4 do A5
Sztuk w pakiecie: 400

„Rodzina — NAJLEpSZE śRODOwISKO 
wZROSTu DZIECI”
Materiał zachęca przede wszystkim do walki o ro-
dzinę, kiedy zagrozi jej rozpad. Zawiera m.in. wy-
powiedź dyrektora Międzynarodowego Instytutu 
Studiów nad Rodziną o „mało istotnych powodach 
rozwodów”. Zwraca także uwagę na konsekwencje 
takich decyzji dla wszystkich członków rodziny.
Format: 2/3 A4 do DL
Sztuk w pakiecie: 400

„DZIECI TO NAJLEpSZA INwESTyCJA”
Kryzys demograficzny w Polsce stał się faktem. 
jako społeczeństwo wymieramy. Materiał mówi 
o konsekwencjach tego stanu i możliwościach wyj-
ścia z zapaści.
Format: 1/3 A4 (DL)
Sztuk w pakiecie: 400

Pozostałe materiały
„HEJ! RODZINA JEST OK!”
Plakat promujący kampanię.
Format: B3
Sztuk w pakiecie: 20

„HEJ! RODZINA JEST OK!”
Plakat do wykorzystania przy okazji imprez towa-
rzyszących kampanii.
Format: B2
Sztuk w pakiecie: 20

GMINA
DLA
RODZINY.PL

Organizatorzy:

Przyjaciele kampanii:

za osobiste zaanażowanie w kampanię Gmina dla Rodziny, 
będące wyrazem troski o wzmacnianie fundamentów 

społeczeństwa i chęci zapewnienia dobrej, bezpiecznej przyszłości 
kolejnym pokoleniom. Dziękujemy!

GMINA
DLA
RODZINY.PL

Organizatorzy:

Przyjaciele kampanii:

za zaanażowanie w kampanię Gmina dla Rodziny, będące 

wyrazem troski o wzmacnianie fundamentów społeczeństwa 

lokalnego oraz chęci zapewnienia dobrej, bezpiecznej przyszłości 

kolejnym pokoleniom. Dziękujemy!

CERTyFIKAT DLA SAMORZąDu
Format: A4
Sztuk w pakiecie: 1

CERTyFIKAT DLA OSób 
ZAANgAżOwANyCH w KAMpANIĘ
Format: A4
Sztuk w pakiecie: 20

pRZEwODNIK + CD
Przewodnik po kampanii razem z płytą CD zawierającą 
bogaty zestaw materiałów o prowadzeniu polityki pro-
rodzinnej w gminach – artykuły ekspertów, wywiady, 
pomysły działań prorodzinnych, przegląd działalności 
prorodzinnej samorządów, przykłady uchwał.
Format: A3 do A4
Sztuk w pakiecie: 6

Rekomendacja
Prowadzenie polityki prorodzinnej jest bardzo ważnym zadaniem samorządów terytorial-
nych wszystkich szczebli. Często jednak nawał innych potrzeb lokalnych i obowiązków 
ustawowych powoduje, że potrzeby rodzin schodzą w na drugi plan.

Akcja portali Gminadlarodziny.pl i Kartaduzejrodziny.pl przypomina o konieczności wspie-
rania rodzin, a także pokazuje samorządom praktyczne możliwości działania. To bardzo 
cenna inicjatywa.

Piotr Uściński 
starosta wołomiński,

laureat nagrody kongresu rodzin za uruchomienie pierwszego w polsce powiatowego programu „tak rodzina”



JAK PRZYStĄPIć
DO KAMPANII?

Każdy człowiek, aby żyć, rozwijać się i twórczo 
działać, potrzebuje – jak ryba wody – przyjaznej, 
wspierającej przestrzeni. taką najbardziej ele-
mentarną przestrzenią jest rodzina. Żadna inna 
wspólnota, także państwo, nie może jej w tej roli 
zastąpić. Rodzina jest bowiem wspólnotą szcze-
gólną – jest wzorem i matrycą, zawierającą w so-
bie początki wszystkich najważniejszych relacji 
określających kształt naszego życia. W tym sensie 
rodzina to miejsce centralne – miejsce, w którym 
i wokół którego toczy się nasze życie. to w niej 
przychodzimy na świat, w niej uczymy się zasad, 
które w tym świecie obowiązują i nawet wtedy, 
gdy dorastając, decydujemy się rozpocząć samo-
dzielny etap naszej egzystencji, czynimy to, przy-
gotowując się do tego, by już wkrótce, tym razem 
w rodzicielskiej roli, tworzyć rodzinę na nowo.

W dzisiejszym świecie, gdzie idea samorealizacji 
w egoistycznym wyścigu szczurów prezentowa-
na jest jako szczyt ludzkiego życia, na uznanie 
zasługują wszelkie działania przypominające 
prawdę o rodzinnej naturze człowieka, o tym, że 
jesteśmy wśród innych i dla innych, że tylko oto-
czeni bezinteresownym wsparciem bliskich i za-
razem obdarzając ich sobą możemy prowadzić 
dobre, spełnione życie. Akcja prorodzinna porta-
li Gminadlarodziny.pl i Kartaduzejrodziny.pl jest 
pięknym przykładem budowania takich postaw.

prof. Zbigniew Stawrowski

Aby przystąpić do kampanii, należy wypełnić formularz znajdujący się na następnej stronie 
i przesłać go faksem na numer 061 847 63 06 lub pocztą na adres redakcja@gminadlarodziny.pl

Koszt całego pakietu kampanii „Gmina dla Rodziny” wynosi

2000 PLN BRUttO 
(1626 PLN NEttO)

Pół pakietu kosztuje odpowiednio 1000 pLN brutto (813 pLN netto)

termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 marca 2014 r.

Materiały otrzymają Państwo do 15 stycznia 2014 r. (dla zgłoszeń nadesłanych do tej daty) lub w ciągu 5 dni 
roboczych od otrzymania przez nas zgłoszenia (dotyczy zgłoszeń nadesłanych pomiędzy  

15 stycznia a 30 marca). Faktura za kampanię będzie znajdować się w przesyłce.



JAK PRZYStĄPIć
DO KAMPANII?

Każdy człowiek, aby żyć, rozwijać się i twórczo 
działać, potrzebuje – jak ryba wody – przyjaznej, 
wspierającej przestrzeni. taką najbardziej ele-
mentarną przestrzenią jest rodzina. Żadna inna 
wspólnota, także państwo, nie może jej w tej roli 
zastąpić. Rodzina jest bowiem wspólnotą szcze-
gólną – jest wzorem i matrycą, zawierającą w so-
bie początki wszystkich najważniejszych relacji 
określających kształt naszego życia. W tym sensie 
rodzina to miejsce centralne – miejsce, w którym 
i wokół którego toczy się nasze życie. to w niej 
przychodzimy na świat, w niej uczymy się zasad, 
które w tym świecie obowiązują i nawet wtedy, 
gdy dorastając, decydujemy się rozpocząć samo-
dzielny etap naszej egzystencji, czynimy to, przy-
gotowując się do tego, by już wkrótce, tym razem 
w rodzicielskiej roli, tworzyć rodzinę na nowo.

W dzisiejszym świecie, gdzie idea samorealizacji 
w egoistycznym wyścigu szczurów prezentowa-
na jest jako szczyt ludzkiego życia, na uznanie 
zasługują wszelkie działania przypominające 
prawdę o rodzinnej naturze człowieka, o tym, że 
jesteśmy wśród innych i dla innych, że tylko oto-
czeni bezinteresownym wsparciem bliskich i za-
razem obdarzając ich sobą możemy prowadzić 
dobre, spełnione życie. Akcja prorodzinna porta-
li Gminadlarodziny.pl i Kartaduzejrodziny.pl jest 
pięknym przykładem budowania takich postaw.

prof. Zbigniew Stawrowski

Aby przystąpić do kampanii, należy wypełnić formularz znajdujący się na następnej stronie 
i przesłać go faksem na numer 061 847 63 06 lub pocztą na adres redakcja@gminadlarodziny.pl

Koszt całego pakietu kampanii „Gmina dla Rodziny” wynosi

2000 PLN BRUttO 
(1626 PLN NEttO)

Pół pakietu kosztuje odpowiednio 1000 pLN brutto (813 pLN netto)

termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 marca 2014 r.

Materiały otrzymają Państwo do 15 stycznia 2014 r. (dla zgłoszeń nadesłanych do tej daty) lub w ciągu 5 dni 
roboczych od otrzymania przez nas zgłoszenia (dotyczy zgłoszeń nadesłanych pomiędzy  

15 stycznia a 30 marca). Faktura za kampanię będzie znajdować się w przesyłce.

SZKOłA pODSTAwOwA, KL. I–III
1. „Dlaczego potrzebna mi rodzina?”, 

format: A4 do A5, sztuk w pakiecie: 400

SZKOłA pODSTAwOwA, KL. IV–VI
2. „Jaka powinna być rodzina?”, format: A4 

do A5, sztuk w pakiecie: 400
3. „Co daje rodzina?”, format: 2/3 A4 do 

DL, sztuk w pakiecie: 400
4. „Co mogę zrobić, żeby w mojej rodzinie 

wszyscy czuli się dobrze?”, format: 
1/3 A4 (DL), sztuk w pakiecie: 400

gIMNAZJuM
5. „Dlaczego rodzina?”, format: A4 do A5, 

sztuk w pakiecie: 400
6. „Jaka powinna być rodzina?”, format: 

2/3 A4 do DL, sztuk w pakiecie: 400
7. „Szczęśliwa rodzina”, format: A4 do A5, 

sztuk w pakiecie: 400
8. „Kiedy jest czas na rodzinę?”, format: 

1/3 A4 (DL), sztuk w pakiecie: 400

DOROśLI
9. „Rodzina – źródło szczęścia czy kula 

u nogi?”, format: A4 do A5, sztuk 
w pakiecie: 400

10. „Rodzina – najlepsze środowisko 
wzrostu dzieci”, format: 2/3 A4 do DL, 
sztuk w pakiecie: 400

11. „Dzieci to najlepsza inwestycja”, format: 
1/3 A4 (DL), sztuk w pakiecie: 400

pOZOSTAłE MATERIAły
12. Plakat promujący kampanię „Hej! 

Rodzina jest OK!”, format: B3, sztuk 
w pakiecie: 20

13. Plakat do wykorzystania przy okazji 
imprez towarzyszących kampanii „Hej! 
Rodzina jest OK!”, format: B2, sztuk 
w pakiecie: 20

14. Certyfikat dla samorządu, format: A4, 
sztuk w pakiecie: 1

15. Certyfikat dla osób zaangażowanych 
w kampanię, format: A4, sztuk 
w pakiecie: 20

16. Przewodnik po kampanii razem z płytą 
CD, format: A3 do A4 (+CD), sztuk 
w pakiecie: 6

SZKOłA pODSTAwOwA, KL. I–III
1. „Dlaczego potrzebna mi rodzina?”, 

format: A4 do A5, sztuk w pakiecie: 200

SZKOłA pODSTAwOwA, KL. IV–VI
2. „Jaka powinna być rodzina?”, format: A4 

do A5, sztuk w pakiecie: 200
3. „Co daje rodzina?”, format: 2/3 A4 do 

DL, sztuk w pakiecie: 200
4. „Co mogę zrobić, żeby w mojej rodzinie 

wszyscy czuli się dobrze?”, format: 
1/3 A4 (DL), sztuk w pakiecie: 200

gIMNAZJuM
5. „Dlaczego rodzina?”, format: A4 do A5, 

sztuk w pakiecie: 200
6. „Jaka powinna być rodzina?”, format: 

2/3 A4 do DL, sztuk w pakiecie: 200
7. „Szczęśliwa rodzina”, format: A4 do A5, 

sztuk w pakiecie: 200
8. „Kiedy jest czas na rodzinę?”, format: 

1/3 A4 (DL), sztuk w pakiecie: 200

DOROśLI
9. „Rodzina – źródło szczęścia czy kula 

u nogi?”, format: A4 do A5, sztuk 
w pakiecie: 200

10. „Rodzina – najlepsze środowisko 
wzrostu dzieci”, format: 2/3 A4 do DL, 
sztuk w pakiecie: 200

11. „Dzieci to najlepsza inwestycja”, format: 
1/3 A4 (DL), sztuk w pakiecie: 200

pOZOSTAłE MATERIAły
12. Plakat promujący kampanię „Hej! 

Rodzina jest OK!”, format: B3, sztuk 
w pakiecie: 10

13. Plakat do wykorzystania przy okazji 
imprez towarzyszących kampanii „Hej! 
Rodzina jest OK!”, format: B2, sztuk 
w pakiecie: 10

14. Certyfikat dla samorządu, format: A4, 
sztuk w pakiecie: 1

15. Certyfikat dla osób zaangażowanych 
w kampanię, format: A4, sztuk 
w pakiecie: 10

16. Przewodnik po kampanii razem z płytą 
CD, format: A3 do A4 (+CD), sztuk 
w pakiecie: 3

SZKOłA pODSTAwOwA, KL. I–III
1. „Dlaczego potrzebna mi rodzina?”, 

format: A4 do A5, sztuk w pakiecie: 100

SZKOłA pODSTAwOwA, KL. IV–VI
2. „Jaka powinna być rodzina?”, format: A4 

do A5, sztuk w pakiecie: 100
3. „Co daje rodzina?”, format: 2/3 A4 do 

DL, sztuk w pakiecie: 100
4. „Co mogę zrobić, żeby w mojej rodzinie 

wszyscy czuli się dobrze?”, format: 
1/3 A4 (DL), sztuk w pakiecie: 100

gIMNAZJuM
5. „Dlaczego rodzina?”, format: A4 do A5, 

sztuk w pakiecie: 100
6. „Jaka powinna być rodzina?”, format: 

2/3 A4 do DL, sztuk w pakiecie: 100
7. „Szczęśliwa rodzina”, format: A4 do A5, 

sztuk w pakiecie: 100
8. „Kiedy jest czas na rodzinę?”, format: 

1/3 A4 (DL), sztuk w pakiecie: 100

DOROśLI
9. „Rodzina – źródło szczęścia czy kula 

u nogi?”, format: A4 do A5, sztuk 
w pakiecie: 100

10. „Rodzina – najlepsze środowisko 
wzrostu dzieci”, format: 2/3 A4 do DL, 
sztuk w pakiecie: 100

11. „Dzieci to najlepsza inwestycja”, format: 
1/3 A4 (DL), sztuk w pakiecie: 100

pOZOSTAłE MATERIAły
12. Plakat promujący kampanię „Hej! 

Rodzina jest OK!”, format: B3, sztuk 
w pakiecie: 5

13. Plakat do wykorzystania przy okazji 
imprez towarzyszących kampanii „Hej! 
Rodzina jest OK!”, format: B2, sztuk 
w pakiecie: 5

14. Certyfikat dla samorządu, format: A4, 
sztuk w pakiecie: 1

15. Certyfikat dla osób zaangażowanych 
w kampanię, format: A4, sztuk 
w pakiecie: 5

16. Przewodnik po kampanii razem z płytą 
CD, format: A3 do A4 (+CD), sztuk 
w pakiecie: 1

SKŁAD PAKIEtÓW:
 CAły pAKIET  pół pAKIETu  ¼ pAKIETu







Wyślij zgłoszenie faksem:

61 847 63 06
Wyślij zgłoszenie pocztą: 
Media dla Rodziny Sp. z o.o.
ul. Z. Kiedacza 9
61-419 Poznań

ZGŁOSZENIE
DO KAMPANII GMINA DLA RODZINY

GMINA/MIASTO*  .................................................................................................................................................
wyraża wolę przystąpienia do kampanii Gmina dla Rodziny. Przesłanie niniejszego zgłoszenia jest zarazem 
wyrażeniem zgody na wystawienie faktury przez organizatora kampanii, firmę Media dla Rodziny Sp. z o.o. 
(wydawcę portali Gminadlarodziny.pl i Kartaduzejrodziny.pl).

wybóR OpCJI pAKIETOwEJ (ZAZNACZ ODpOwIEDNIE pOLE):
 Zamawiam cały pakiet materiałów za 2000 pLN brutto
 Zamawiam ½ pakietu materiałów za 1000 pLN brutto
 Zamawiam ¼ pakietu materiałów za 500 pLN brutto

FAKTuRA pOwINNA być wySTAwIONA NA:
Nazwa instytucji:*  ................................................................................................................................................
Adres:* (ulica, nr)  .................................................................................................................................................
(kod, miejscowość) ........................................................................... NIP: * .........................................................
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej:  ...........................................................................................................
E-mail, telefon: ......................................................................................................................................................

ADRES DOSTAwy: (JEżELI INNy NIż NA FAKTuRZE)
Nazwa instytucji: * ................................................................................................................................................
Adres: *(ulica, nr)  .................................................................................................................................................
(kod, miejscowość)  ...............................................................................................................................................
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej:  ...........................................................................................................
E-mail, telefon: ......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

............................................................
Pieczątka imienna, podpis*

*pola muszą być wypełnione
Zgłoszenia przyjmujemy do 30 marca 2014 r.
Materiały zostaną dostarczone na wskazany adres do 15 stycznia (dla zgłoszeń nadesłanych przed tą 
datę) lub w ciągu 5 dni od otrzymania przez nas zgłoszenia (dla zgłoszeń późniejszych).

Nr konta: 29 1020 4027 0000 1302 1192 0479 • NIP 7811881512 • REGON 302273081 • KRS 0000440164
Na pytania odpowiada: Małgorzata Tadrzak-Mazurek, REDAKtoR NACZELNA
www.gminadlarodziny.pl • E-mail: redakcja@gminadlarodziny.pl • Telefon: 882 000 210Media dla Rodziny Sp. z o.o. • Nr konta: 29 1020 4027 0000 1302 1192 0479 • NIP 7811881512 • REGON 302273081 • KRS 0000440164  
www.gminadlarodziny.pl • E-mail: redakcja@gminadlarodziny.pl • Telefon: 539 068 881


