
Warszawa, 19.10.2021r.


Zapraszamy na inaugurację kampanii społecznej pod hasłem „Dzieci zmieniają mój świat… 
Na lepszy!”. 


Briefing prasowy odbędzie się 22 października 2021 r. o godz. 11.00 przy ulicy Foksal 
11 w Warszawie (1.piętro), w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II. Gościem specjal-
nym będzie Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki 
Demograficznej Barbara Socha.


Kampania społeczna powstała z inicjatywy Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” w ramach 
projektu „Dumni z rodziny” realizowanego dzięki rządowemu programowi Po pierwsze Ro-
dzina! na rok 2021. W roku 2021 w konkursie „Po pierwsze Rodzina!” Ministerstwo Rodziny i 
Polityki Społecznej wyłoniło 33 organizacje. Ich zadaniem jest promowanie rodziny i budo-
wanie jej pozytywnego wizerunku. Organizacje z trzeciego sektora mogły uzyskać łącznie do 
8,4 miliona zł na realizację projektów tworzących przyjazne otoczenie dla rodziny. Działania 
w ramach projektu będą jeszcze realizowane do 31 grudnia 2021. 


Jedną z organizacji, która otrzymała dofinansowanie na realizację zaplanowanych działań 
wspierających rodzinę, jej postrzeganie i rozwój jest Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”. W 
trakcie briefingu prasowego zostaną przedstawione zrealizowane już przez Związek Dużych 
Rodzin „Trzy Plus” działania w ramach konkursu, w tym zaprezentowany zostanie spot fil-
mowy, będący podstawą kampanii społecznej „Dzieci zmieniają mój świat.. Na lepszy!”. 


Gość specjalny przedstawi globalne korzyści wynikające z realizowanego programu „Po 
pierwsze Rodzina!”.


W briefingu prasowym wezmą udział:

Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej 
Barbara Socha 

Zarząd Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” – Agata Arciszewska i Łukasz Wojdak. 


——- 

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” to stowarzyszenie, które od 2007 roku wpływa na pozytywny obraz dużych 
rodzin w Polsce i inicjuje działania zmierzające do sprawiedliwego traktowania rodzin wielodzietnych przez polski 
system prawny. W tym celu przeprowadza badania, przygotowuje raporty i analizy dotyczące potrzeb dużych 
rodzin w sferze ekonomicznej i społecznej. Współpracuje z ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, samo-
rządami i gminami. W ramach swojej działalności prowadzi także m.in. linię wsparcia dla rodzin wielodzietnych, 
akademię talentów dla zdolnej młodzieży z dużych rodzin, warsztaty dotyczące komunikacji w rodzinie. Od 2017 
r. związek obsługuje także rządowy program Karta Dużej Rodziny, m.in. poprzez aktywne pozyskiwanie nowych 
partnerów. Przyznaje także statuetki dla firm, osób i miast przyjaznych dużym rodzinom.  Związek zrzesza ok. 
7000 rodzin z całej Polski. Jest członkiem Europejskiej Federacji Dużych Rodzin (ELFAC).
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