
Infografika prezentuje wybrane wyniki badania przeprowadzonego przez Fundację Dzieci Niczyje w partnerstwie z Millward Brown 
w maju 2014 roku na ogólnopolskiej próbie (N=502) ojców dzieci w wieku do 18 lat. Szczegółowe wyniki zostaną opublikowane 
w  kwartalniku „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” i będą dostępne na stronie dzieckokrzywdzone.fdn.pl. 
Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu finansowanego przez World Childhood Foundation w ramach projektu „To be a dad”.

TRUDNOŚCI OJCÓW ZWIĄZANE Z OPIEKĄ I WYCHOWANIEM DZIECKA

66%  zmęczenie, brak czasu dla siebie

36%   brak cierpliwości wobec dziecka/dzieci

35%   różnice zdań z matką dziecka/dzieci, co do ustalenia podziału obowiązków

30%  podważanie umiejętności ojca w sprawowaniu opieki nad dzieckiem/dziećmi

24%   brak wiedzy nt. opieki i wychowania dziecka

12%   brak pozytywnych wzorców rodzicielstwa z własnego dzieciństwa

10%  brak wsparcia ze strony rodziny/przyjaciół

KTO POWINIEN ZAJMOWAĆ SIĘ OPIEKĄ I WYCHOWANIEM 
NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH ŻYCIA DZIECKA? – OPINIA OJCÓW

PARTNERSTWO RODZICÓW W WYCHOWANIU DZIECKA – OPINIA OJCÓW

matka i ojciec powinni zajmować się w podobnym stopniu
matka i ojciec zajmują się w podobnym stopniu

zabawą z dzieckiem

pomocą w nauce

kontaktami z nauczycielami

opieką w czasie choroby

uprawianiem sportu

pielęgnacją niemowlęcia

przygotowaniem dziecku posiłków
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Być tatą…

uprawnionych 

Ojców skorzystało 
z urlopu ojcowskiego

60%
1-4 godz.

5 godz. i więcej

61%
25% 69%

22%

CZAS SPĘDZANY Z DZIECKIEM
PRZEZ OJCA

dzień wolnydzień roboczy

Może być stosowana, jeśli rodzic uzna, że będzie to skuteczne

Nie powinna być stosowana, ale są sytuacje, w których jest to usprawiedliwione

Nigdy nie powinna być stosowana

Nie wiem / trudno powiedzieć

BICIE DZIECKA JAKO METODA WYCHOWAWCZA
– OPINIA OJCÓW

47% Ojców
przynajmniej raz dało 
dziecku klapsa

klaps!
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oboje w podobnym stopniu

do 1. roku

od roku do wieku przedszkolnego

przedszkole

szkoła podstawowa

gimnazjum

wiek ponadgimnazjalny
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74% Ojców 
chwali dziecko co najmniej 
kilka razy w tygodniu

32% Ojców 
przynajmniej raz uderzyło 
dziecko ręką


