
Podsumowanie działań kampanii społecznej

80
 romskich bohaterów z całej Polski

336 
m2 powierzchni murala

926 
sztuk billboardów

Badanie efektywności kampanii społecznej „Jedni z wielu” miało na celu określenie wpływu pod-
jętych działań informacyjno-promocyjnych na postrzeganie mniejszości romskiej przez mieszkań-
ców Dolnego Śląska oraz na zwiększenie wiedzy grupy docelowej o Romach żyjących w regionie. 
Analizie poddano także zasięg kampanii i jej rozpoznawalność. Zbieranie danych oparte zostało 
na zrealizowanych w kwietniu 2012 oraz czerwcu 2013 roku badaniach opinii mieszkańców Wro-

cławia, Głogowa, Kłodzka, Legnicy, Świebodzic oraz Wałbrzycha.

Zwiększenie wiedzy na temat Romów
Blisko połowa badanych (17% wrocławian i 22% mieszkańców po-
zostałych miast) przyznaje, że w wyniku kampanii zwiększyła się 
ich wiedza o Romach. Weryfikacji służy niedeklaratywny wskaźnik 
samooceny wiedzy o tej mniejszości, którego średnia wartość w ba-
danym okresie również wzrosła.

Podsumowanie
Bazując na uzyskanych danych ilościowych można przyjąć, iż średnia spontaniczna rozpo-
znawalność kampanii wśród mieszkańców Dolnego Śląska przekracza 34% mieszkańców 
regionu, zaś znajomość spontaniczna to znacznie ponad 70% Dolnoślązaków powyżej pięt-
nastego roku życia. Wskaźnik poprawy postaw wobec mniejszości romskiej określa się na 
17,5% odbiorców kampanii, zaś zwiększenia wiedzy – 19,8% mieszkańców regionu.

Efekty i oddziaływanie
Kampania „Jedni z wielu” osiągnęła w badanych miastach wysoki poziom rozpoznawalności. 
Spontaniczną znajomość hasła i związanych z nim kreacji wskazywało 32% mieszkańców 
Wrocławia i 40% badanych z pozostałych miast. Dla znajomości wspomaganej wskaźniki 
osiągnęły odpowiednio 70% we Wrocławiu i 81% poza nim.

Poprawa postaw wobec Romów
Udało się nam uzyskać wysoki wskaźnik poprawy postaw wobec 
mniejszości romskiej na Dolnym Śląsku. We Wrocławiu zmianę od-
notowano dla blisko 14% respondentów, zaś poza nim – 21% uczest-
ników badania. Dane deklaratywne weryfikuje zastosowanie kilku 
wskaźników uzupełniających: poprawiła się opinia respondentów 
o wpływie Romów na sytuację ekonomiczną i społeczną w miastach, 
zmniejszył dystans społeczny (w mikro i makroskali), a także spadł 
poziom zgody z twierdzeniami charakteryzującymi obiegowe opinie 
o mniejszości romskiej.

1 000 
emisji 7 różnych spotów radiowych

1 525
 fanów na Facebooku

77 347 
odwiedzających na 6 wystawach 

300 000 
insertów w prasie lokalnej

2 500 000
 odsłon reklamy w Internecie
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