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w nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji (|.dz. DsR-Iv-
07l.7.20l6.GJ) oÍaz w związku z odnotowaniem, Żę na stronie internetowej

kierowanego pÍzęz Panią Minister resortu oraz Facebooku pojawiĘ się hasła kampanii

społecznej pt. odpowiedzialny Rodzic Płaci, pragniemy zwrócić się do Pani Minister
zuprzejmą prośbą o przedstawięnie szczegółowych informacji o prowadzonej obecnie

kampanii.

Jak już zostało wspomniane w poprzednich naszych wystąpieniach, w obecnej

sýuacji, kiedy skala problemu jest tak dlŻa, niezmiernie istotne jest, aby w ramach

kampanii społecznej podjęto próbę zmiany stereoĘpów doĘczących niealimentacji
w Polsce, tak aby uświadomió obywatelom, że alimenĘ na(eŻy płacić dla dobra

dzięcka, a niepłacenie alimentów to forma przemocy ekonomicznej wobec dziecka
ijego opiekuna.
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Mając povĺyŻsze na uwadze, chcielibyśmy ponowić uprzejmą prośbę do Pani

Minister o przekazarlie informacji o szczegółach kampanii społecznej, w tym przyjętej

treści i formie przekazl, harmonogramie działań oraz kanałach komunikacji, jakie

mają być wykorzystane. Jednoczęśnię chcielibyśmy zaznaczyé, Że w naszej ocenie

kluczowa jest nie tylko właściwa konstrukcja treści kampanii, ale takŻę zapewnienie
jej możliwie najszerszego zasięgu. Jest to możliwe pÍzy załoŻeniu, że kampania będzie

miała chaľakter ogólnopolski, a zastosowanie znajdąrőŻnę możliwości oddziaĘwania

na odbiorcę zarówno tradycyjne, jak prasa' spoty radiowę cz! telewizyjne
i billboaľdy, jak i wykorzysfujące nowe technologie, w tym media społecznościowe.

Jesteśmy przekonani, Że nagłośnienie problemu niealimentacji przez Panią

Minister przyczyni się do osiągnięcia poŻądanej zmiany w postaci zwiększenia
poziomu spłacanych alimentów, w szczęgólności ptzez osoby, lĺ:tóre są w stanie

rcalizowaé swoje zobowiązania, oraz przyczyni się do zmniejszenia przyzwolenia

społecznego na niepłacenie alimentów.

W związku z povĺyŻszym) oÍaz nawiązując do poprzednich naszych wystąpień,

uprzejmie prosimy o odniesienie się do przedstawionego zagadnienia.

aZO.^J

Or.^f

'Vĺt 
^rL

\zą I

Ął Ct/^.

2


