PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI
PORTALU DOMYDZIECKA.ORG
W 2017 ROKU

Ogólnopolski Portal Domów Dziecka DomyDziecka.org współpracuje w kwestiach
administracyjnych i finansowych z Fundacją „Polski Instytut Filantropii” o numerze KRS:
0000572951 z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Foksal 3/5. Dokumentu nie należy
utożsamiać ze sprawozdaniem finansowym i merytorycznym Fundacji „Polski Instytut
Filantropii”.

W 2017 roku na Portalu DomyDziecka.org zarejestrowane były 133 placówki
pieczy zastępczej: placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodzinne domy dziecka
i rodziny zastępczej. Strona główna www.domydziecka.org uzyskała 440 360
unikatowych gości w ciągu roku.

Bieżąca działalność
W roku 2017 Portal DomyDziecka.org związał się z Fundacją „Polski Instytut Filantropii”,
która wspiera działania Portalu w kwestii administracyjnej i doradczej. Portal
DomyDziecka.org, czyli Ogólnopolski Portal Domów Dziecka, to strona internetowa,
której celem działalności jest umożliwienie efektywnego wsparcia placówek pieczy
zastępczej – placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin
zastępczych.
Swój cel realizuje poprzez:


Prowadzenie bazy teleadresowej placówek pieczy zastępczej,



Umożliwienie placówkom pieczy zastępczej dotarcia do darczyńców,



Zbieranie informacji o potrzebach domów dziecka,



Informowanie placówek o szansach pozyskiwania funduszy,



Propagowanie wiedzy na temat pieczy zastępczej i adopcji oraz popularyzację
pomocy domom dziecka.

Baza teleadresowa
Na Portalu funkcjonuje pierwsza i jedyna baza teleadresowa placówek opiekuńczowychowawczych wszystkich województw. Baza placówek zawiera 1062 pozycje, do których
należą

placówki

opiekuńczo-wychowawcze

typu

socjalizacyjnego,

interwencyjnego,

rodzinnego i łączące zadania, zespoły tychże placówek oraz rodzinne domy dziecka i rodziny
zastępcze zawodowe i niezawodowe.

Informacje zawarte w bazie to: nazwa placówki, dyrektor, typ placówki, adres, numer
telefonu, adres e-mail, adres strony internetowej, liczba miejsc oraz informacje dodatkowe.
Podstawowe

dane

na

temat

placówek

opiekuńczo-wychowawczych

uzupełniane

są w oparciu o rejestry placówek opiekuńczo-wychowawczych opublikowane w biuletynach
informacji publicznej poszczególnych województw. Dane, których nie zawierają powyższe
rejestry, pozyskiwane są podczas bezpośrednich kontaktów z placówkami.
Dane o rodzinnych domach dziecka oraz rodzinach zastępczych, które wyraziły
chęć dołączenia

do

bazy

placówek,

zamieszczane

są

na

podstawie

formularza

zgłoszeniowego oraz dokumentu potwierdzającego prowadzenie placówki rodzinnej pieczy
zastępczej.
Baza pozwala na szybkie i łatwe odnalezienie danych placówek pieczy zastępczej zarówno
w celu wsparcia jej podopiecznych jak i kontaktu. Strony zawierające dane placówek uzyskały
w 2017 roku 433 580 odsłon.

Umożliwienie placówkom pieczy zastępczej dotarcie do darczyńców
Portal umożliwia placówkom samodzielne poszukiwanie sponsorów poprzez rejestrację
na stronie. Zarejestrowana i aktywowana placówka uzyskuje możliwość korzystania
z dodatkowych funkcji strony. Są to: informowanie użytkowników strony o aktualnościach
z życia placówki, edycja danych placówki, zamieszczanie informacji o potrzebach placówki,
samodzielne kontaktowanie się z darczyńcami oferującymi wparcie za pomocą Portalu.
Na Portalu zarejestrowane są 133 placówki. W 2017 aktywowano 44 nowych użytkowników.
W 2017 roku zarejestrowane placówki korzystały z dodatkowych funkcji Portalu poprzez:


Zamieszczenie 19 aktualności z życia domu



Zamieszczenie 187 ogłoszeń informującej o potrzebach placówki (pomoc rzeczowa,
finansowa oraz wolontariat). Pierwsza strona listy potrzeb została odwiedzona
276 785 razy.



Samodzielny kontakt z 284 darczyńcami, oferującymi pomoc za pośrednictwem
strony.

Gromadzenie informacji o potrzebach placówek pieczy zastępczej
W 2017 roku Portal rozpoczął nowy program gromadzenia informacji o potrzebach
placówek, dzięki stworzeniu formularza potrzeb. Placówki informują Portal o potrzebach
w podziale na potrzeby: pilne, codzienne, okresowe oraz wymagające większych inwestycji,
a także o marzeniach i zainteresowaniach dzieci. Na podstawie pozyskanych informacji Portal
kontaktuje dużych sponsorów z placówkami potrzebującymi konkretnej pomocy.

Informowanie placówek o szansach pozyskiwania funduszy.
Portal informuje o możliwościach uzyskiwania przez placówki wsparcia finansowego
lub materialnego. Na Portalu zostały zamieszczone informacje między innymi o konkursach
dla podopiecznych placówek pieczy zastępczej, stypendiach, grantach, możliwości ubiegania
się o pomoc w wsparcia materialnego, sfinansowania wyjazdu dla dzieci czy udziału
w akcjach, na przykład nadaniu wzroku.

Propagowanie wiedzy na temat pieczy zastępczej i adopcji oraz popularyzacja pomocy
domom dziecka
Strona DomyDziecka.org zawiera również informacje statystyczne odnoszące się do pieczy
zastępczej za

lata 2000-2016 oraz bazę aktualnych aktów prawnych związanych z

funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnej pieczy zastępczej
oraz przebiegiem procesu adopcyjnego. Dużą popularnością cieszy się zakładka „Adopcja”,
której zawartość stanowi opis procesu adopcyjnego – 57 831 odwiedzin w 2017 roku.
Głównymi kanałami kontaktowymi Portalu pozostaje poczta elektroniczna oraz rozmowy
telefoniczne. W roku 2017 wskazano 78 darczyńcom placówki, które potrzebują wsparcia.
Odpowiedziano także na 44 pytania zawierające prośby o doradztwo w zakresie pomocy
domom dziecka oraz adopcji.

Akcje wspierające dzieci z domów dziecka
Portal organizował lub brał udział w wydarzeniach, których wynikiem było wsparcie
placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz popularyzacja działań na rzecz pieczy zastępczej.

Skarpetkowe szaleństwo, czyli skarpetka na każdą nóżkę – wsparcie 630 dzieci
W akcji zostanie rozdanych 19 tysięcy par
skarpetek dziecięcych i młodzieżowych.
Skarpetki zostały przekazane w formie
darowizny przez Many Mornings S.C. –
producenta bielizny. Dotychczas zostało
rozdysponowanych 7305 par skarpetek,
które

trafiły

do

wychowawczych,

placówek-opiekuńczo
rodzinnych

domów

dziecka i rodzin zastępczych. Wsparciem

Fot. D. Jarońska

zostało objętych 630 podopiecznych z 51
placówek. Pozostała część skarpetek zostanie rozdysponowana w roku 2018.

Kierowcy Dzieciom – wsparcie 81 dzieci
Akcja

przeprowadzona

we

współpracy

ze

zrzeszonymi

w

grupie

na

portalu

społecznościowym kierowcami zawodowymi, której celem było sprawienie świątecznego
prezentu dla dzieci z całego domu dziecka. Kierowcy chcieli obdarować dom podarunkiem,
z którego korzystać będą wszyscy jego mieszkańcy. Darczyńcy przekazywali wpłaty finansowe
na konto przeznaczone dla placówek-opiekuńczo wychowawczych, przelew tytułując
„Kierowcy dzieciom”. Zebrano 2040,05 zł, za które zakupiono sprzęt sportowy: dla Domu
dla Dzieci w Kraśniku – stół do tenisa ziemnego wraz z wyposażeniem, Domu dla Dzieci
w Dynowie – łyżworolki i łyżwy figurowe, Domu dla Dzieci w Rumi – wyposażenie siłowni,
Ochronki im. Św. Brata Alberta w Stalowej Woli – zestaw do gry w badmintona i piłki.
Placówki opiekuńczo-wychowawcze zostały wybrane przez darczyńców samodzielnie
spośród sugestii Portalu.

Barierki balkonowe dla Rodzinnego Domu Dziecka w Widaczu – wsparcie 10 dzieci.
Budynek w Widaczu powstał z myślą o zorganizowaniu w nim schronienia dla dzieci.
Niestety, fundusze nie pozwoliły na dokończenie budowy w takim kształcie, jaki planowano.
Jednym z głównych niedogodności był brak barierek balkonowych, co uniemożliwiało
korzystanie z nich i sprawiało, że balkony były bezużyteczne. Państwo Barszczowscy
w ramach prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka opiekują się 10 niepełnosprawnych dzieci,
w tym poruszającym się za pomocą wózka inwalidzkiego chłopcem. Budżet rodziny
wykorzystywany jest głównie na potrzeby związane z rehabilitacją podopiecznych, remonty,
choć potrzebne, odchodzą na dalszy plan. Z funduszy zgromadzonych od darczyńców
wyremontowano balkony, stawiając na nich balustrady, na co zostało przeznaczonych
4001,98 zł.

Obudź w sobie Mikołaja. Poczuj moc dawania – wsparcie 213 dzieci
Akcja świąteczna przeprowadzona we współpracy z grupą Pomagam, bo chcę. Wsparciem
zostały objęte placówki opiekuńczo-wychowawcze z województw podkarpackiego
i lubelskiego, razem 10 domów oraz Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Nowy Dom.
Celem, który przyświecał działaniu, było
zapewnienie dzieciom z domów dziecka
możliwości

otrzymania

wymarzonych

prezentów. Opiekunowie w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych
ograniczone

mają

możliwości

zakupu

bożonarodzeniowych podarunków. Paczki
świąteczne,
od sponsorów,

które
choć

dzieci

otrzymują

przynoszą

Fot. P. Khmara

wiele

radości, w większości nie uwzględniają indywidualnego charakteru dziecka i jego
zainteresowań. Pragnieniem twórców akcji było, aby dzieci odnalazły pod choinką prezenty
takie, jak ich rówieśnicy z pełnych rodzin.

Napisane przez dzieci listy do świętego Mikołaja z prośbami o podarunki, zostały
opublikowane na specjalnie przygotowanej stronie internetowej, gdzie osoby chcące
przygotować paczki, przypisywały sobie wybraną kartkę. Akcja odbywała się na terenie Polski
oraz wśród Polonii w Wielkiej Brytanii. Portal zakupił prezenty dla trójki dzieci. Wszystkie
paczki zostały przywiezione do Tarnowa, skąd wyruszyły w podróż do domów dziecka.
W przekazaniu prezentów brał udział zespół Portalu, który wraz ze świętym Mikołajem,
dostarczył prezenty w ręce dzieci. Chcąc spotkać się z dziećmi osobiście, Zespół Portalu odbył
trzy wyjazdy – raz na terenie województwa podkarpackiego raz dwa na terenie
województwa lubelskiego, aby dotrzeć do tych dzieci, które Boże Narodzenie spędzają nie
u rodzin biologicznych oraz zaprzyjaźnionych, ale w placówkach.
W każdym z domów spotkano się z miłym przyjęciem zarówno ze strony wychowawców,
jak i dzieci, które oczekiwały na przybycie świętego Mikołaja. Według relacji opiekunów,
najważniejszym dla dzieci nie był fakt otrzymania zamówionego prezentu, lecz świadomość,
że ktoś poświęcił im swój czas i uwagę przygotowując podarunek.
Akcja będzie kontynuowana w kolejnych latach.

Zbiórka publiczna
W dniach 14-24 grudnia 2017 r. przeprowadzona została zbiórka publiczna w galerii
handlowej

Wrocław

Fashion

Outlet.

Celem

zbiórki

o

numerze

2017/5574/OR

było finansowanie kosztownych potrzeb placówek pieczy zastępczej zgłaszanych na bieżąco
zespołowi portalu DomyDziecka.org. Zbiórka zorganizowana zastała z myślą o dolnośląskich
placówkach pieczy zastępczej. Datki zbierane były do puszki, stojącej na terenie galerii
handlowej. Jej wynikiem było 155,49 zł, które zostało przeznaczone na sfinansowanie
potrzeb zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej w Oławie. Rodzina Państwa
Gromadzińskich opiekuje się czwórką niepełnosprawnych i ciężko chorych dzieci.

Popularyzacja pomocy domom dziecka
Portal włączał się w działania, które miały na celu popularyzację pomocy placówkom
opiekuńczo-wychowawczym, rodzinnym domom dziecka i

rodzinom zastępczym

oraz adopcji.

Targi dobroczynności „Veritatis splendor”
We wrześniu Portal aktywnie wziął udział w pierwszych krakowskich targach dobroczynności
„Veritatis splendor”, gdzie zaprezentował swoją działalność. Targi, będące spotkaniem
kilkudziesięciu organizacji charytatywnych z kraju i ze świata, stały się miejscem wymiany
doświadczeń pomiędzy uczestnikami.
DomyDziecka.org
możliwość

uzyskały

wystąpienia

w panelu

dyskusyjnym, na którym Robert
Kawałko

przybliżył

idee

przyświecające działalności Portalu,
Stoisko Portalu cieszyło się dużym
zainteresowaniem

wśród

mieszkańców Krakowa i turystów.
Zespół

Portalu

wolontariuszami

wsparty

Fot. A. Pasek

informował

o swojej działalności, pokazywał drogi wsparcia dzieci z domów dziecka oraz rodzin
zastępczych

oraz

polecał

przedstawicielom

placówek

opiekuńczo-wychowawczych

możliwości szukania sponsorów.

Magazyn „Chcemy być rodzicami”
Zespół Portalu był autorem dwóch artykułów, które zostały opublikowane w miesięczniku
„Chcemy być rodzicami”. Magazyn skierowany jest do osób starających się o dziecko,
których tematyka adopcji interesuje szczególnie. Artykuł w sierpniowym numerze magazynu
napisany przez Jagodę Łączyńską przybliżał czytelnikom proces adopcyjny i zapoznawał

ich z poszczególnymi krokami, których przejść muszą przyszli rodzice. Wrześniowy tekst
autorstwa Pauliny Chojnackiej opowiadał problemach z odnalezieniem się dziecka
adopcyjnego w nowej szkole.

Audycje radiowe
W 2017 roku Zespół Portalu w składzie Pavlo Khmara i Paulina Chojnacka dwukrotnie gościł
na antenie radia TOK FM. Tematem pierwszej wizyty w audycji „Twój problem – moja
sprawa” redaktor Anny Gmiterek-Zabłockiej była działalność Portalu. Słuchacze poznali
historie powstania Portalu, jego dotychczasową działalność oraz dowiedzieli się, jak sami
mogą pomóc domom dziecka. Kolejny raz DomyDziecka.org zostały zaproszone przed Bożym
Narodzeniem, kiedy ludzie są wyjątkowo otwarci na pomoc dzieciom. W rozmowie
z redaktorem Przemysławem Iwańczykiem Zespół Portalu opowiedział o tym, jak wyglądają
święta w domu dziecka oraz co możemy zrobić, by stały się one przyjemniejsze.

Spot reklamowy „Ho! Ho! Ho! Znaczy hojne serce!
Działalność Portalu DomyDziecka.org stała się przyczynkiem do stworzenia spotu
reklamowego propagującego pomoc dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczowychowawczym. Agencja Papaya Films oraz duet reżyserski Frydrych&Zdanowski stworzyli
krótki film o tematyce świątecznej, uwrażliwiający widzów na pomoc domom dziecka
i wskazujący Portal jako drogę do przekazania wsparcia.

