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Głównymi celami przewidzianymi do realizacji w trakcie
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• Opracowanie oryginalnej wersji angielskiej poradnika
dla przyszłych ojców oraz wersji narodowych w
językach: czeskim, holenderskim, polskim i rumuńskim.
• Ocena możliwości zaoferowania tej usługi na różnych
lokalnych rynkach.
• Zbudowanie sieci narodowych ekspertów oraz
narzędzi internetowych dla użytkowników.
• Pozyskanie sponsorów zainteresowanych reklamowaniem swoich produktów na platformie.
• Motywowanie mężczyzn do aktywnego uczestniczenia
w troszczeniu się o zdrowie dziecka.
• Zachęcanie do zmiany istniejących w tym zakresie
europejskich regulacji prawnych.
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Cele projektu

DAD
Elektroniczny poradnik dla przyszłych ojców

Motywujący mężczyzn do aktywnego
uczestniczenia w opiece nad dzieckiem

Projekt DAD jest współfinansowany z programu eTEN fundowanego ze środków UE.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu
finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub
publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko
ich autora i Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za umieszczoną w nich
zawartość merytoryczną.

www.project-dad.net
www.tatusiowie.pl

Geneza projektu

W interesie ogółu

Treść

Opieka nad dziećmi związana jest nie tylko z życiem pry-

Projekt DAD służy celom ogólnoeuropejskim, jako że

Moduły programu DAD, prezentujące wysoki poziom dy-

watnym większości ludzi, lecz ma też doniosłe znaczenie

dostarcza bezpłatnych usług internetowych wszystkim

daktyczny, w dowcipny sposób traktują o następujących

w wymiarze politycznym i ekonomicznym. Możemy się o

panom, niezależnie od ich społecznego statusu czy

kwestiach związanych z pielęgnacją dzieci:

tym przekonać biorąc pod uwagę spadające tempo przy-

pochodzenia. Koncentruje się na jednej z najbardziej

rostu naturalnego oraz wynikające z tego konsekwencje

zagrożonych grup – dzieciach – i podkreśla znaczenie

demograficzne. Niski poziom zatrudnienia kobiet przy eko-

opieki zdrowotnej, jaką należy je otaczać. Korzystając z

nomicznym i prawnym nacisku na bardziej równoprawny

tego programu uzyskamy informacje na temat dbania o

podział obowiązków rodzicielskich, podobnie jak

bezpieczeństwo dziecka oraz o zagrożeniach jakie niesie

społeczne niedocenianie roli ojca w wychowaniu małych

niewłaściwe posługiwanie się artykułami przeznaczo-

dzieci, zachęcają do opracowania poradnika opieki nad

nymi do pielęgnacji dzieci. W tym sensie program ten sta-

dzieckiem dostosowanego do potrzeb mężczyzn.

nowi także ważny aspekt polityki ochrony konsumentów
oraz zapobiegania wypadkom. Ponadto, projekt spełnia

Projekt DAD jest projektem rynkowej ratyfikacji, współ-

większość wymagań europejskiej polityki równoupraw-

finansowanym przez Program eTEN, a oferującym

nienia płci poprzez propagowanie bardziej partnerskiego

przyszłym ojcom poradnik dotyczący podstawowej opieki

podziału obowiązków rodzicielskich.

1. Jak prawidłowo nosić dziecko?

2. Na co uważać przy przewijaniu?

3. Jak przygotować butelkę do
karmienia?

4. Co poradzić na wzdęcia i kolkę?

nad dzieckiem, uwzględniający kwestie dobrego samopoczucia, zdrowia i bezpieczeństwa dziecka.

Technologia

Austriacki prototyp tej usługi wprowadzony został na rynek

Poradnik opiera się na technologii Adobe Flash® i

w roku 2004 z okazji międzynarodowego dnia kobiet. Od

obsługiwany jest przez Adobe Flash® Player, dostępny w

tamtej pory z usługi skorzystało 150.000 użytkowników.

najpopularniejszych przeglądarkach. Żartobliwy styl porad-

5. Jak prawidłowo ubierać dziecko?

6. Na co uważać podczas
przewożenia dziecka?

nika powinien ułatwić przyswajanie treści oraz motywować

Dla kogo?

panów do wykazania inicjatywy. W trakcie realizacji pro-

7. Jak prawidłowo kąpać dziecko?

jektu zbudowana zostanie platforma on-line dla grup

• Ojców i przyszłych ojców
użytkowników. Przewidywana jest także integracja ele• Matek i przyszłych matek
• Prywatnych firm zajmujących się produkcją artykułów
dziecięcych
• Organizacji zajmujących się bezpieczeństwem i zdrowiem dzieci
• Instytucji rządowych

mentów Web 2.0.

8. Jak najlepiej kłaść dziecko spać?

9. Kiedy iść z dzieckiem do lekarza?

