Halo.Tato
Jak to jest być tatą w Polsce? Jaka jest jego rola w życiu rodzinnym? Te pytania stały się inspiracją do stworzenia
cyklu reportaży, których bohaterami są ojcowie. Dzięki wsparciu projektu przez Bank Zachodni WBK niezwykłe
opowieści z codziennego życia zostały zaprezentowane szerszej publiczności, a bank mógł ponownie spełnić swoją
rolę jako firma odpowiedzialna społecznie. W ramach inicjatywy „Halo.Tato” powstał katalog inspirujących historii,
których efektem jest książka pod tym samym tytułem.
Czas realizacji: Marzec 2016 – Maj 2017

I.

Uzasadnienie zgłoszenia do kategorii konkursowej: Finanse (kategoria sektorowa)

Projekt „Halo.Tato” był projektem realizowanym przez instytucję finansową, Bank Zachodni WBK, dlatego zgłosiliśmy go do
kategorii sektorowej "Finanse".

II.

Wyzwanie: określenie problemu i celu/ów do zrealizowania / opis uwarunkowań zewnętrznych i/lub
wewnętrznych / wyjaśnienie szczególnego kontekstu projektu / dostępne środki finansowe (budżet).

Bank Zachodni WBK patronuje inicjatywom społecznym: wspiera kulturę, rozwija społeczności lokalne, pomaga budować
społeczeństwo obywatelskie. Dostrzega potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Uważa, że duża, silna instytucja ma
odpowiedni potencjał i zarazem obowiązek, by wspierać swoich klientów w sprawach ważnych dla ich dobrobytu i rozwoju.
Słuchając historii naszych klientów i biorąc pod uwagę wyniki badań, chcieliśmy zrealizować mądry, edukacyjny projekt, którego
celem było zapoczątkowanie pozytywnej dyskusji o ojcostwie. Wyzwaniem było znalezienie kontekstu nie wzbudzającego
kontrowersji, których od kilku lat pojawia się coraz więcej. Temat rodzicielstwa to głównie temat matek, ich problemów, trosk,
wyzwań. O ojcostwie mówi się przez pryzmat walki o prawa opieki na dziećmi w przypadku rozwodu, o niesprawiedliwym

traktowaniu w procesach sądowych, czy o unikaniu płacenia alimentów. Jednocześnie zależało nam, by projekt nie
deprecjonował roli matki i nie wprowadzał rywalizacji między rolą ojca i matki we współczesnej rodzinie. Innym wyzwaniem
była potrzeba takiego opowiedzenia o problemie, który dotrze do szerokiego grona odbiorców i nie zostanie przy tym
przytłoczony przez wizerunek banku, którego codzienna, komercyjna działalność nie jest związana z poruszaną problematyką.
Chcieliśmy rozpocząć dyskusję o pozytywnym ojcostwie, oddać głos ojcom, których rola w rodzinie bardzo zmieniła się w ciągu
ostatnich lat. Chcieliśmy pokazać, że duże instytucje finansowe też mogą mówić o sprawach trudnych i delikatnych, w sposób
dyskretny, bez jednoczesnego promowania własnej działalności biznesowej.

III.

Diagnoza: kluczowe obserwacje, które zdeterminowały obrany kierunek działań.

Z badania Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich wynika, że polski tata spędza z dzieckiem średnio 32 minuty dziennie. Wg
ankiety TNS z 2013 r. tylko 16% osób wskazało tatę jako bliską osobę. 90% zadeklarowało, że nie rozmawia z ojcem na ważne
tematy. Wg danych GUS, w ostatnich latach co roku ok. 400 tys. mężczyzn zostaje ojcami po raz pierwszy lub kolejny. Zatem
temat wykluczenia społecznego wśród grupy ojców nie jest kwestią marginalną, a grupa, które dotyczy w roku na rok się
powiększa. Brak pozytywnych kampanii przedstawiających współczesną rolę ojca w rodzinie dał nam pewność, że projekt jest
potrzebny.
Idąc tym tropem zapytaliśmy sami siebie: „jakie są Twoje relacje z ojcem?”. Większość odpowiadała: szorstkie, poprawne, nie
żartuj, trudno powiedzieć. Pomyśleliśmy, że nie może być przecież tak źle i na pewno istnieją fajni ojcowie.

IV.

Strategia: opis obranego podejścia komunikacyjnego, główna narracja (kluczowe przekazy), logika doboru
głównych narzędzi i platform komunikacyjnych, spodziewane efekty (KPIs).

Tworzyliśmy ramy projektu spójna z działalnością banku na rzecz rodziny. Bank koncentruje się na wsparciu osób z różnymi
niepełnosprawnościami w programie Obsługa Bez Barier oraz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Strategia zakładała znalezienie takiej platformy komunikacji tematyki dotyczącej prawdziwego oblicza ojcostwa w Polsce, która
pozwoli również poruszyć inne ważne społecznie kwestie istotne z punktu widzenia banku.
Decyzję co do wyboru najlepszego kanału komunikacji projektu podjęto w oparciu m.in. o badanie Edelman Trust Raport ze
stycznia 2015 r., które dowodzi systematycznego spadku zaufania do tradycyjnych mediów. W Polsce ufa im tylko 42%
obywateli. Założyliśmy też, że aby projekt dotarł do szerokiego grona odbiorców, a przekaz był wiarygodny, narratorem
powinien zostać jeden z ojców, a bank, na wszystkich etapach realizacji projektu, powinien być niemal niewidoczny.
Naturalnym wyborem było nawiązanie współpracy z konsekwentnym w swojej działalności blogerem, Konradem
Kruczkowskim, którego blog „Haloziemia.pl” od kilku lat cieszy się opinią jednego z najlepszych poświęconych tematyce
społecznej, czego potwierdzeniem stały się liczne nagrody. Konrad zbudował
silną markę, w oparciu o zaufanie i wartościowe treści, które mogły stanowić alternatywę albo uzupełnienie tradycyjnej
komunikacji.
Tak zapoczątkowaliśmy projekt „Halo.Tato”. Przy realizacji projektu bank przyjął funkcję mecenasa.

V.

Realizacja: plan projektu ze szczególnym uwzględnieniem działań niestandardowych.

Projekt „Halo.Tato” zakładał przygotowanie i publikację 6 reportaży Kruczkowskiego, poświęconych rozmowom o meandrach
współczesnego ojcostwa.
Były one zapisem historii ojców z całej Polski. Bohaterowie Kruczkowskiego pełnią rolę ojca mimo wielu trudności. W ciągu roku
powstały reportaże „Jest bajka” – o ojcu samotnie wychowującym córki po śmierci żony, „Dom Dobry” – o rodzinnym domu
dziecka, „Jesteśmy Głusi” – o wychowywaniu głuchoniemych dzieci, „Dobrzy ojcowie” – o dzieleniu się doświadczeniami między
ojcami, „Przed szkołą poradzimy sobie z autyzmem” – o wychowaniu dzieci chorych, „Tata wjechał do garderoby” – o
niepełnosprawnych ojcach. Projekt z jednej strony miał pokazać dobre modele ojcostwa – historie konkretnych ludzi (RTB), a
jednocześnie każda z części projektu była pretekstem do pokazania różnych zjawisk społecznych. Środkiem do realizacji stało
się połączenie tradycyjnych form dziennikarskich (reportaż literacki, formy dokumentalne video), mediów społecznościowych i
influence marketingu.
Oprócz reportaży powstało 6 filmów dokumentalnych. Teksty uzupełniały reportaże fotograficzne Agnieszki Wanat. Bloger
pokazywał zaplecze projektu w mediach efemerycznych (Snapchat, Instagram Stories).
Każdy materiał zapowiadano teaserem filmowym w kanałach blogera i banku. Podstawowym kanałem były media
społecznościowe: Facebook i Twitter. Każdej z publikacji towarzyszyła informacja prasowa materiały o projekcie.
Zwieńczeniem działań było wydanie książki „Halo.Tato. Reportaże o dobrym ojcostwie” - zbioru niezwykłych rozmów blogera z
ojcami na. Wydanie książki wsparto informacjami prasowych i spotkaniami autorskimi z Kruczkowskim oraz wystawą zdjęć z
projektu. Książkę „Halo.Tato” wysłano do dziennikarzy ekonomicznych, finansowych i politycznych oraz tych, którzy są już
ojcami. Chcieliśmy dotrzeć do ich emocji, osobistych doświadczeń, a dzięki temu ich opinia na temat projektu będzie bardziej
naturalna i wiarygodna.

VI.

Wynik: uwiarygodniony i weryfikowalny opis zrealizowanych zamierzeń i celów.(W tym polu można wyjątkowo
zamieszczać linki do źródeł, które odnoszą się wyłącznie do danych dokumentujących Projekt)

Zasięg „Halo.Tato” przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. W minionym roku, na facebooku projekt wygenerował łączny
zasięg na poziomie 2 600 000 (w tym zasięg organiczny to 1 200 000) przy 27 000 fanów. Na projekt reagowano (komentarze,
udostępnienia, polubienia) 23 000 razy, a sentyment pozytywny wyniósł ponad 95%. Materiały video wyświetlono ponad 500
tys. razy. Materiały o projekcie i reportaże udostępniali dziennikarze, politycy i instytucje trzeciego sektora m.in. Fundacje
SięPomaga i Mimo Wszystko. O „Halo.Tato” mówili m.in. Jarosław Kuźniar, Marcin Meller, Mariusz Szczygieł czy bloger Michał
Szafrański, a także m.in. Gazeta.pl, Onet.pl, Newsweek, PR1, PR3, RDC, Radio Kraków, Radio Lublin.
Projekt był omawiany na Film Spring Open, a także podczas Blog Forum Gdańsk, Blog Conference
Poznań, PR Bez Krawatu. Reportaż „Jesteśmy Głusi” nagrodzono Nagrodą „Newsweeka” im. Teresy Torańskiej, a autor po raz
drugi otrzymał Blog Forum Gdańsk Award dla Blogera Odpowiedzialnego Społecznie.
Projekt zdobył nagrodę Kampania Społeczna Roku. Już w przedsprzedaży „Halo.Tato” książka trafiła do listy TOP10 kategorii
„Literatura faktu” na empik.com.

