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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”. 



  
  
 

PODSUMOWANIE MERYTORYCZNE 

 

W 2018 r. różnymi formami wsparcia zostało objętych 3342 dzieci 

z 243 placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka 

i rodzin zastępczych.  

Strona www.domydziecka.org uzyskała 759 119 unikatowych gości 

w ciągu roku.  

Przekazano darowizny o łącznej wartości 42 273,98 zł 

 

Główną przestrzenią funkcjonowania Ogólnopolskiego Portalu Domów Dziecka 

jest działalność w sieci internetowej na stronie www.DomyDziecka.org. Cel Portalu stanowi 

umożliwienie placówkom pieczy zastępczej uzyskiwania wsparcia dostosowanego do ich 

potrzeb, a także pomoc materialna podopiecznym domów dziecka i rodzin zastępczych.  

Swój cel realizuje poprzez 

 - prowadzenie bazy teleadresowej placówek pieczy zastępczej, 

 - umożliwienie placówkom pieczy zastępczej dotarcia do darczyńców, 

 - gromadzenie informacji o potrzebach placówek pieczy zastępczej, 

 - informowanie placówek o możliwościach uzyskiwania pomocy materialnej, 

 - popularyzację pomocy placówkom pieczy zastępczej, 

 - propagowanie wiedzy na temat pieczy zastępczej i adopcji, 

 - wsparcie materialne podopiecznych domów dziecka i rodzin zastępczych.  

 

 



  
  
 

Za pośrednictwem Portalu DomyDziecka.org pozyskaliśmy 

nieocenione w wsparcie. Pomimo, iż w bazie placówek jest ich 

niezliczona ilość, zawsze znajdzie się Anioł, który postanowi 

wesprzeć bliską jemu sercu instytucję bądź rodzinę. Pomoc jest 

bardzo znacząca w dzień powszedni oraz przy okazji świąt. 

Drobiazgi, dary indywidualne są zawsze bardzo mile odbierane 

przez dzieci. Wsparcie finansowe na codzienne funkcjonowanie 

domu daje możliwość zagospodarowania funduszy na sprawy 

priorytetowe. 

Baza teleadresowa 

Fundament Portalu DomyDziecka.org stanowi baza teleadresowa placówek opiekuńczo-

wychowawczych. Jest to pierwsza i jedyna baza teleadresowa zawierająca dane wszystkich 

placówek pieczy instytucjonalnej w Polsce. Uzupełniona o część rodzinnych domów dziecka 

i rodzin zastępczych liczy 1029 pozycji (także zespoły placówek).  

Informacje zawarte w bazie to: nazwa 

placówki, dyrektor (w niektórych), typ 

placówki, adres, numer telefonu, 

adres e-mail, adres strony 

internetowej, liczba podopiecznych 

oraz informacje dodatkowe.  

Podstawowe dane na temat placówek 

opiekuńczo-wychowawczych 

uzupełniane są w oparciu o rejestry placówek opiekuńczo-wychowawczych publikowane 

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 wyrażą chęć 

znalezienia się w bazie 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 oficjalnych kontaktów. Wykorzystywana jest 

nie tylko przez osoby prywatne, ale także 

przez urzędy i inne instytucje, na przykład szkoły, 

policję. Profile poszczególnych placówek zostały 

odwiedzone 716 087 razy.  

 

Fot. K. Jastrząb 



  
  
 

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 w dniu 31.12.2018 zarejestrowane były 

243 placówki, sprawujące opiekę nad 3342 dziećmi. W 2018 

aktywowano 127 nowych użytkowników pieczy zastępczej. 

W 2018 roku zarejestrowane placówki korzystały z dodatkowych funkcji Portalu poprzez: 

 Zamieszczenie 144 aktualności z życia domu 

o Umożliwienie otrzymania wsparcia 289 dzieciom z 30 

placówek 

 Zamieszczenie 349 ogłoszeń informujących o potrzebach 

placówki (pomoc rzeczowa, finansowa oraz wolontariat)  

o Umożliwienie otrzymania wsparcia 780 dzieciom z 67 

placówek 

 Samodzielny kontakt placówek z darczyńcami oferującymi 

pomoc za pośrednictwem strony 

o Wsparcie otrzymało 206 dzieci z 30 placówek 

Placówki, korzystające z dodatkowych funkcji strony, tj.  publikacji 

informacji o swoich potrzebach i kontaktowi z oferującymi pomoc, 

uzyskały wsparcie między innymi w postaci: 

 Ubrania – 97 placówek (1047 podopiecznych)  

 Zabawki – 65 placówek (643 podopiecznych) 

Fot. J. Konsek 

Fot. M. Szurdyga 



  
  
 

Dom dziecka nie jest tylko domem. Jest schronieniem dla zranionych dusz, księgą wymiętych i porwanych 

historii, pustą komnatą zawiedzionych nadziei i salą operacyjną serc z otwartymi ranami. Niektóre 

trudności da się ukoić, inne tylko (albo aż) uśpić, czasem nie można zrobić nic. Jednak świadomość, 

że jeszcze ktoś z zewnątrz myśli o nas, troszczy się o los tych dzieci - który okazał się zwykle okrutny 

lub obojętny nawet dla ich rodziców - daje poczucie, że na świecie istnieje dobro. Zapala iskierkę nadziei, 

że niektórzy bezinteresownie chcą i realnie próbują odmienić trudną sytuację bezbronnych dzieci. Iskierkę, 

która gdy teraz zaiskrzy w ich małych sercach - kiedyś może zamieni się w ciepłe, domowe ognisko, 

które będzie czule ogrzewać inne potrzebujące dzieci. 

 Książki – 68 placówek (781 podopiecznych)  

 Przybory szkolne – 54 placówki (580 

podopiecznych) 

 Słodycze – 85 placówek (998 podopiecznych) 

 Kosmetyki – 39 placówek (446 

podopiecznych)  

 Sprzęt sportowy, np. piłki, akcesoria 

sportowe, wyposażenie siłowni, rowery,  rowery stacjonarne – 32 placówki (364 

podopiecznych) 

 Sprzęt elektroniczny, np. słuchawki, akcesoria komputerowe, komputery, laptopy, 

telefony, telewizory, konsole do gier, aparaty  – 21 placówek (189 podopiecznych) 

 Sprzęt AGD, np. pralka – 34 placówki (403 podopiecznych) 

 Chemia gospodarcza, np. proszki do prania – 29 placówek (320 podopiecznych) 

 Wsparcie finansowe, np. na rzecz rehabilitacji, remontu, wakacji – 34 placówki (349 

podopiecznych) 

 Prezenty świąteczne – 66 placówek (625 podopiecznych). 

Koszt promocji informacji o konkretnych potrzebach placówek wyniósł 2026,95 zł. Koszt 

promocji strony internetowej i jej funkcji (przede wszystkim listy potrzeb) wyniósł 

11 058,02 zł.  

 

 

Fot. A. Wal-Bielańska 



  
  
 

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Portalowi DomyDziecka.org 

za propagowanie tego typu pomocy. To dzięki Wam zgłosili 

się do Nas darczyńcy o wielkim sercu, którzy wyposażyli 

Placówkę i dzieci w artykuły oraz rzeczy z tzw. "wyższej 

półki". Dzięki temu dzieci poczuły się ważne 

i dowartościowane, a także zmotywowane do lepszego 

działania. Poznaliśmy ludzi, którym los dzieci przebywających 

w tego typu instytucjach nie jest obojętny. Dziękujemy! 

Gromadzenie informacji o potrzebach placówek pieczy zastępczej 

Zainicjowany w 2017 roku nowy 

system gromadzenia informacji 

o potrzebach placówek pozwala 

na wnikliwe poznanie ich sytuacji. 

Placówki, wypełniając formularz 

zgłoszeniowy, 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. W 2018 roku 55 dużym darczyńcom 

udzielono wskazań 123 placówek, które potrzebowały ofiarowywanego przez nich wsparcia. 

Dzięki temu przekazano między innymi: łóżeczka dziecięce, biżuterię, akcesoria do włosów, 

ubrania, maszyny do szycia, zabawki, 

książki, filmy na DVD, prezenty na Boże 

Narodzenie i Dzień Dziecka, gry planszowe, 

naklejki dekoracyjne na ściany, drukarkę, 

telewizory, pralkę, kuchenkę mikrofalową, 

przybory szkolne, wsparcie finansowe, 

rowery, środki czystości, kosmetyki, 

żywość oraz wykonano remonty.  

 

Informowanie placówek o szansach pozyskiwania funduszy. 

Portal informuje o możliwościach uzyskiwania przez placówki wsparcia finansowego 

lub materialnego. Na Portalu zostały zamieszczone aktualności o konkursach 

dla podopiecznych placówek pieczy zastępczej, stypendiach, grantach, na przykład 

o  możliwości ubiegania się o pomoc w zakresie sprzętu sportowego, sfinansowania wyjazdu 

dla dzieci czy udziału w akcji badania wzroku. Napisano 27 aktualności wskazujących 

Fot. M. Krasa 



  
  
 

Dzięki Portalowi wiemy o wielu akcjach organizowanych na rzecz dzieci z domów dziecka, chętnie 

uczestniczymy w konkursach. Oby tak dalej! 

placówkom szanse ubiegania się o dodatkowe środki w ramach programów innych 

organizacji.  

Strona www.DomyDziecka.org stanowiła główne źródło 

informacji o danej akcji dla następującej liczby placówek, które 

wysłały do nich zgłoszenie: 

 62 placówki (833 podopiecznych) – badanie wzroku 

oraz bezpłatne okulary, 

 27 placówek (399 podopiecznych) – sprzęt sportowy, 

 17 placówek (268 podopiecznych) – stypendium, 

 27 placówek (309 podopiecznych) – organizacja 

wypoczynku, np. dofinansowanie wyjazdu, obóz, rejs, 

 16 placówek (242 podopiecznych) – remont, 

 11 placówek (220 podopiecznych – prezenty świąteczne.  

 

Koszt promocji informacji o akcjach i programach innych organizacji wyniósł 1906,72 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. K. Jastrząb 

Fot. K. Jastrząb 

Fot. Z. Ciura 

http://www.domydziecka.org/


  
  
 

Dopiero na portalu zobaczyłam, jak wiele jest różnych 

miejsc, w których dzieci i młodzież znajdują swoją 

bezpieczną przystań. Poza tym, jak wiele jest potrzeb, 

a jednocześnie osób, które chcą pomagać, wspierać. 

To piękne, że ludzie otwierają swoje serca przed drugim 

człowiekiem, spełniają marzenia i duże, i małe tak wielu 

młodych ludzi. 

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 2000-2017 oraz bazę aktualnych 

aktów prawnych dotyczących 

funkcjonowania placówek opiekuńczo-

wychowawczych, rodzinnej pieczy 

zastępczej oraz procesu adopcyjnego. Dużą popularnością cieszy się zakładka „Adopcja”, 

której zawartość stanowi opis procesu adopcyjnego (odwiedzona 72 238 razy) oraz corocznie 

aktualizowana lista ośrodków adopcyjnych (pobrana 140 razy).  

Wsparcie materialne podopiecznych domów dziecka i rodzin zastępczych oraz wsparcie 

w organizacji akcji na rzecz pieczy zastępczej 

W 2018 r. przekazano otrzymane darowizny rzeczowe o wartości 13 609,54 zł 

oraz darowizny roku o wartości 28 664,44 zł, które zostały zakupione ze środków 

otrzymywanych przez darczyńców. Koszty organizacji akcji własnych oraz współorganizacji 

akcji wyniosły 3203,75 zł. W czasie przygotowywania i realizacji poniższych akcji 

Ogólnopolski Portal Domów Dziecka zatrudniał 1 osobę w oparciu o umowę cywilno-prawną 

oraz korzystał ze wsparcia wolontariuszy (7 osób w ciągu roku 2018). Ponadto Portal posiada 

dwóch stałych wolontariuszy. 

 

Akcje wspierające podopiecznych domów dziecka i rodzin zastępczych 

Pomoc dla Adrianka 

W grudniu 2017 r. we Wrocławiu przeprowadzona została zbiórka na rzecz  podopiecznych 

dolnośląskiej pieczy zastępczej. Na podstawie informacji z przesyłanych przez placówki 

formularzy potrzeb Portal wytypował odbiorców pomocy – specjalistyczną zawodową 

rodzinę zastępczą z Oławy. Rodzina sprawowała opiekę nad czwórką dzieci, 



  
  
 

w tym niepełnosprawnym, ciężko chorym chłopcem. Jego leczenie i rehabilitacja pochłaniały 

znaczną część budżetu, zmuszając rodzinę do rezygnacji z wydatków, które można odłożyć w 

czasie.  

Ze środków ze zbiórki publicznej zakupiono rower w ulubionych kolorach chłopca, który 

motywuje go do zalecanej przez lekarzy aktywności fizycznej i wspomaga w rehabilitacji. 

Z funduszu Portalu opłacono niezbędne prace remontowe – naprawę przewodu 

kominowego oraz zakupiono wygodny materac dla najmłodszego podopiecznego.  

Placówki, którym udzielono wsparcia: 1 

Liczba dzieci: 4  

Darowizny rzeczowe o wartości: 2776,00 zł 

 

Zbiórka pani Doroty z Warszawy 

W marcu Portal wspomógł zbiórkę prowadzoną przez panią Dorotę. Podjął się pokrycia 

kosztów przesyłek zebranych rzeczy do dziewięciu wskazanych placówek: w Woli 

Brzosteckiej, Pełczycach, Łodzi, 

Małkocinie, Rzeszowie, Nawsiach 

Kołaczyckich, Lisowie, Ruszkowie 

i Krasnymstawie.   

Zebrano 15 kartonów ubrań dla dzieci 

i młodzieży, dodatki, biżuterię, zabawki, 

gry planszowe, artykuły szkolne, artykuły 

spożywcze, środki chemiczne, kosmetyki, pampersy, wyposażenie wnętrz, cyfrowy aparat 

fotograficzny, telewizor – całość ważyła blisko 200 kilogramów! 

Placówki, którym udzielono wsparcia: 9 

Liczba dzieci: 70 

Organizacja akcji: 417,03 zł 

Fot. M. Krasa 



  
  
 

Mało kto rozumie naszą drogę życia i  to, że dzieci (tym 

bardziej czyjeś) mogą być całym światem. Ludzie 

postrzegają rodziny zastępcze przez pryzmat pieniędzy, 

a wbrew pozorom nie są one takie duże. Dzięki Waszym 

staraniom nasze serce może być i większe, i radośniejsze 

z powodu jakości pracy, którą wykonujemy i miłości, 

którą możemy dać. 

Kilometry Dobra 

Kilometry Dobra to ogólnopolska kampania organizowana przez Fundację „Polski Instytut 

Filantropii”, która umożliwia fundacjom i stowarzyszeniom efektywne pozyskiwanie środków 

na sfinansowanie założonych przed akcją celów. Przyłączając się do akcji, poszczególni 

uczestnicy otrzymują narzędzia, które mogą 

wykorzystać dla dobra swoich podopiecznych.  

Koszty kampanii finansowane są solidarnie 

przez wszystkie organizacje, wnosząc składkę 

do wspólnego budżetu. By organizacje 

wpierające pieczę zastępczą i domy dziecka nie 

musiały obawiać się o początkową opłatę, 

Portal ufundował granty w łącznej wysokości 6000 zł. Granty zostały przekazane w formie 

zestawów materiałów promocyjnych, ułatwiających prowadzenie kampanii (plansze, 

skarbonki, koszulki, balony, plakaty, flagi), a także sfinansowania warsztatów 

fundrasingowych. 

Dzięki dołączeniu do Kilometrów Dobra poszczególne organizacje zebrały: 

 Pogotowie Opiekuńcze w Wasilkowie – 33 210,26 zł 

 Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Nasz Dom” w Ostrowcu 

Świętokrzyskim – 33 177,00 zł 

 Fundacja Wielkie Serce – Rodzina, a nie dom dziecka – 11 717, 16 zł 

 Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dom nad Baryczą” – 1273,00 zł 

 Stowarzyszenie „Nowy Dom” w Nagawczynie – 337,50 zł 

Placówki, którym udzielono wsparcia: 3 domy dziecka, 2 stowarzyszenie rodzicielstwa 

zastępczego 

Liczba dzieci: ponad 185 

Darowizny rzeczowe o wartości: 6000 zł 

 



  
  
 

Uzupełnianie szaf 

W 2017 roku Ogólnopolski Portal Domów 

Dziecka został obdarowany skarpetkami dla 

dzieci i młodzieży w liczbie 17 tysięcy par. 

Darowizna została przekazana przez firmę 

ManyMornings. Skarpetki zostały 

przekazane placówkom opiekuńczo-

wychowawczym, rodzinnym domom dziecka 

i rodzinom zastępczym w 4 edycjach akcji 

„Skarpetkowe szaleństwo, czyli skarpetka na każdą nóżkę” (2 edycje w 2017 i 2 edycje 

w 2018). Ostatnią edycję połączono z akcją „Uzupełnianie szaf” i rozszerzono odzież 

otrzymaną w tym roku - koszule i koszulki marki „Ciurak wear” przekazane przez  Adama 

„Naruciaka” Zimmermanna oraz sukienki podarowane 

przez anonimowego darczyńcę. „Uzupełnianie szaf”, 

które odbyło się w miesiącach wakacyjnych, spotkało się 

z bardzo pozytywnym odbiorem opiekunów oraz samych 

podopiecznych. Dzieci otrzymały koszulki popularnego wśród 

młodego pokolenia youtubera, mogły wybrać model i kolor 

ubrania, jakie otrzymają, a także dopasować rozmiar. 

Eleganckie sukienki idealnie pasują na specjalne okazje, 

na przykład  wesela, chrzciny, inne uroczystości. W sumie 

przekazano 8 tysięcy par skarpetek, 180 koszul, 205 t-shirtów 

i 180 sukienek. Wartość przekazanych darowizn wynosiła: 13 609,54 zł.  

Placówki, którym udzielono wsparcia: 71 

Liczba dzieci: 666 

Darowizny rzeczowe o wartości: 13 609,54 zł 

Organizacja akcji: 1971,28 zł 

 

Fot. A. Janus 

Fot. A. Wal-Bielańska 



  
  
 

Książki jadą do dzieci 

Portal DomyDziecka.org wraz z grupą Kierowcy Dzieciom działającą pod patronatem 

„Stowarzyszenia Decybelek” został organizatorem akcji „Książki 

jadą do dzieci”. Akcja miała na celu wsparcie czytelnictwa 

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach 

dziecka i rodzinach zastępczych, poprzez przekazanie 

podopiecznym książek dopasowanych do ich wieku 

i zainteresowań. Książki zostały dostarczone osobiście przez 

członków grupy Kierowcy Dzieciom, która zrzesza kierowców 

zawodowych. Część spotkań kierowców z podopiecznymi 

i prowadzącymi placówki zaowocowała długotrwałą współpracą.  

Placówki, którym udzielono wsparcia: 19 

Liczba dzieci: 160  

 

Szafa chłodnicza dla placówki w Siennicy 

Siostry prowadzące placówkę opiekuńczo-wychowawczą 

w Siennicy borykały się z problemem doposażenia kuchni. 

Ze względu na dużą liczbę małych dzieci w placówce, siostry 

samodzielnie zajmują się przygotowywaniem posiłków 

dla podopiecznych. W poszukiwaniu środków, które pozwolą 

doposażyć kuchnie, zwróciły się o pomoc do Portalu.  Portal 

zakupił dużą, profesjonalną szafę chłodniczą, ułatwiającą 

codzienne funkcjonowanie w placówce.  

Placówki, którym udzielono wsparcia: 1 

Liczba dzieci: 14 

Darowizna rzeczowa o wartości: 4570 zł 

 

Fot. D. Kapuścińska 

Fot. A. Gadzała 



  
  
 

Remont w olkuskim domu dziecka 

Portal DomyDziecka.org wraz ze sponsorem, który pokrył koszty pracy osób, wyremontował 

pokój w Socjalizacyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Olkuszu. Wnętrze przeszło 

gruntowne zmiany, w tym zdarcie tapet, wykonanie gładzi, malowanie i położenie paneli 

podłogowych.  Portal zakupił nowe meble – cztery łóżka wraz z wygodnymi materacami, 

liczne szafki, dużą podwójną szafę, krzesła, przygotowywane na zamówienie biurko. Zadbano 

także o dodatki, takie jak koce, obrazy, lampki, lustro, koszyki i dekoracje. W odnowionym 

pokoju zamieszkały cztery nastolatki. Remontowi towarzyszyły również duże nakłady na 

reklamę w mediach społecznościowych, co zaowocowało zwiększonym zainteresowaniem 

potrzebami placówek opiekuńczo-wychowawczych. Publikowane w owym czasie na stronie 

DomyDziecka.org potrzeby placówek spotkały ze szczególnie dużym odzewem darczyńców, 

a dom dziecka w Olkuszu zdobył nowych sponsorów. 

Placówki, którym udzielono wsparcia: 1 

Liczba dzieci: 30 

Darowizna rzeczowa o wartości: 14 985,36 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fot. P. Khmara 



  
  
 

Dzięki Państwu wiemy, że ciągle jeszcze istnieją wśród 

nas Anioły. Nie maja wprawdzie żadnych skrzydeł, 

lecz ich serce jest otwarte dla wszystkich, którzy są w 

potrzebie. Wyciągają ręce i proponują swoją 

życzliwość i dobroć. 

 

 

 

 

 

 

Obudź w sobie Mikołaja – Poczuj moc dawania 

We współpracy z Pomagam bo chcę i GL Parcels współorganizowaliśmy kolejną edycję akcji 

Obudź w sobie Mikołaja – Poczuj moc dawania, 

której celem jest obdarowanie wymarzonymi 

upominkami dzieci z pieczy zastępczej. W tym 

roku wsparciem zostały objęci podopieczni 

śląskich domów dziecka i rodzin zastępczych. 

Opiekunowie w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych mają ograniczone możliwości zakupu bożonarodzeniowych prezentów. 

Paczki świąteczne, które dzieci otrzymują od sponsorów, w większości nie uwzględniają 

indywidualnego charakteru dziecka 

i jego zainteresowań.  

Już w listopadzie dzieci napisały listy, 

w których ukryły najskrytsze marzenia 

o prezentach, jakie chciałyby odnaleźć 

pod choinką. Skany wszystkich listów trafiły 

Fot. P. Khmara 

Fot. P. Khmara 

Fot. P. Khmara 



  
  
 

na specjalnie przygotowaną stronę 

internetową, po uprzedniej rejestracji 

każdy, kto chciał zostać świętym 

Mikołajem, mógł zarezerwować list 

i spełnić zawarte w pragnienia. Paczki 

zostały bezpłatnie odebrane. Akcja 

cieszyła się ogromną popularnością 

wśród angielskiej Polonii, dlatego wiele prezentów przyjechało aż z Wielkiej Brytanii. 

Zadaniem Portalu było posortowanie paczek oraz dostarczenie pod choinki. W okresie 

świątecznym przedstawiciele organizatorów na czele ze Świętym Mikołajem przekazali 

pięknie zapakowane prezenty czekającym na nie dzieciom. Portal ze środków ofiarowanych 

w ciągu roku od darczyńców przygotował paczki dla czterech chłopców.  

Wsparciem zostało objętych 178 dzieci i młodzieży z ośmiu śląskich domów dziecka i rodzin 

zastępczych oraz podopieczni stowarzyszenia „Ich lepsze jutro” z Tarnowa.  

Podczas trzech wyjazdów odwiedzono Dom Dziecka 

im. Dominika Savio w Sarnowie wraz z filiami 

w Psarach, Będzinie i Siewierzu, Ośrodek Matka 

Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie, Dom 

Dziecka w Międzyświeciu wraz z filią 

w Zebrzydowicach, rodzinne domy dziecka 

w Zawadzie Książęcej, Siemianowicach Śląskich 

i Rudzie Śląskiej oraz zawodowe rodziny zastępcze 

w Wodzisławiu Śląskim i Rybniku.  

Placówki, którym udzielono wsparcia: 8 + 1 

Liczba dzieci: 169  + 19 

Darowizny rzeczowe o wartości: 333,08 zł 

Organizacja akcji: 601,51 zł 

 

Fot. P. Khmara 

Fot. P. Khmara 



  
  
 

Portal DomyDziecka.org to najlepsze, co mogło nas spotkać, dzięki Wam nasze dzieci mogły wyjechać 

na wakacje, mieć nowe meble, zabawki, ubrania, które same sobie wybierają, co jest dla nich bardzo ważne. 

Poznaliśmy nowych ludzi, którzy nie są obojętni na los drugiego człowieka, jesteście naszymi Aniołami, 

którzy dodają nam skrzydeł, DZIĘKUJEMY!!! 

Podziel się kawałkiem szczęścia 

W okresie bożonarodzeniowym Portal DomyDziecka.org został Partnerem marki Kasia, 

będącej organizatorem akcji „Podziel się kawałkiem szczęścia”. Wsparciem zostały objęte 

wszystkie placówki zarejestrowane na Portalu, otrzymując pyszne czekoladowe ciasta 

dla swoich podopiecznych. Wypieki 

zostały rozwiezione przez 

kierowców z grupy Kierowcy 

Dzieciom. Taki symboliczny 

upominek na świątecznym stole 

wniósł wiele radości i ciepła. 

W 2019 roku odbędzie się druga 

część akcji „Podziel się kawałkiem 

szczęścia”, w której placówki 

opiekuńczo-wychowawcze otrzymają sprzęt AGD oraz remonty kuchni.  

 

Placówki, którym udzielono wsparcia: 243 

Liczba dzieci: 3342 

Organizacja akcji: 213,93 zł 

 

 

 

 

Fot. M. Ostrowski 



  
  
 

PODSUMOWANIE FINANSOWE 

 

 Konto na rzecz Placówek Konto na rzecz Portalu 

Kwota wpływów w 2018 r. 43 900,50 zł 23 407,48 zł 

Kwota obciążeń w 2018 r.  32 446,34 zł 27 182,69 zł 

 

Cel: Koszt: 

Obsługa administracyjna i księgowa 650,00 zł 

Wynagrodzenie netto na podstawie umowy 

o dzieło 
10 190 zł 

Pochodne od wynagrodzenia 990 zł 

Utrzymanie strony internetowej 

(usługa hostingowa, zakup domeny) 
602,70 zł 

Promocja informacji o konkursach 

i programach innych organizacji 
1906,72 zł 

Promocja informacji o potrzebach placówek 2026,95 zł 

Promocja strony internetowej (dotarcie do 

darczyńców, popularyzacja strony w 

środowisku pieczy zastępczej) 

11 149,47 zł 

Darowizny dla placówek  42 273,98 zł 

Organizacja akcji 3202,75 zł 

 

 

 

 

 

 



  
  
 

Pomoc to nie tylko wpłata na konto, ale dobry gest, miłe 

słowa, zapytanie, czy wszystko u nas dobrze. Cieszą nas 

paczki które do nas przychodzą, ale najbardziej cieszą nas 

listy z wdzięcznością za nasza pracę z dziećmi i miłe słowa 

pod naszym adresem. To jest piękne. 

OPINIA O PORTALU DOMYDZIECKA.ORG 

Ogólnopolski Portal Domów Dziecka jest jedną z nielicznych inicjatyw wspierających 

w równym stopniu placówki instytucjonalnej pieczy zastępczej, jak i rodzinne formy pieczy 

zastępczej.  

Wśród pozytywnych efektów korzystania z Portalu DomyDziecka.org zarejestrowane na nim 

Placówki wymieniły: 

 Nawiązanie relacji z darczyńcami – 34,2% 

 Zaoszczędzenie środków, które zostały spożytkowane 

na inne cele – 57,9% 

 Realizacja potrzeb, które trudno było wcześniej 

zaspokoić – 28,9% 

 Pozytywne patrzenie w przyszłość podopiecznych – 

23% 

 Pozytywny odbiór organizatora pieczy zastępczej – 

14,5%  

 Pozyskanie dużego, stałego sponsora – 13,8% 

 Nawiązanie relacji z innymi Placówkami – 13,2% 

 Wsparcie psychiczne – 10% 

 

Portal pozwala na szybkie i łatwe skontaktowanie się potrzebujących i ofiarodawców, czego 

wynikiem jest dopasowana do aktualnych potrzeb pomoc. Ufundowanie przez sponsorów 

niezbędnych artykułów umożliwia 

przesunięcie środków finansowych domu 

dziecka i wykorzystania ich w innym, 

dotychczas nieosiągalnym celu.   

W przeprowadzonym badaniu opinii 

zarejestrowanych na Portalu 

Fot. N. Gąsiorowska 



  
  
 

DomyDziecka.org Placówek podały:  

Odpowiedzi na prośbę o dokończenie – Dzięki pomocy otrzymanej za pośrednictwem Portalu 

DomyDziecka.org udało się: 

 Spełnić niektóre życzenia dzieci, poznać 

wspaniałych ludzi, utwierdzić się, że są dobrzy 

ludzie i to, że rodzicielstwo zastępcze jest 

promowane!!! 

 Mamy poczucie, że w razie potrzeby możemy 

liczyć na darczyńców. 

 Nauczyć nasze dzieci, że warto pomagać i warto 

za pomoc dziękować.  

 Podnieść oceny w szkole. Lepiej dbać o rozwój 

dzieci.  

 Pozyskać sponsorów, którzy wspomogli placówkę w zakresie zaspokajania 

podstawowych potrzeb wychowanków. 

 Dotrzeć do fundacji, które wspierają naszych wychowanków, m.in. poprzez programy 

stypendialne.  

 Doposażyć nas na wczasy. Mimo dużych wydatków związanych z wymianą dachu, 

pojechaliśmy na wakacje.  

 Zgromadzić potrzebne rzeczy dla nowoprzyjętego maluszka.  

 

Odpowiedzi na prośbę o dokończenie – Cieszy nas, że: 

 Dzięki darom za pośrednictwem Portalu 

dzieci przeżywają radosne chwilę i nabierają 

zaufania do świata dorosłych, którzy nie są 

obojętni na ich los. 

 Istnienie  Portalu umożliwia  wymianę  

doświadczeń, zdobycie wiedzy na temat 

Fot. I. Mikołajczyk 

Fot. M. Szurdyga 



  
  
 

różnorodnych akcji i projektów, otrzymanie pomocy i wsparcia od osób prywatnych, 

firm i różnych organizacji. 

 Możemy znaleźć wiele ciekawych projektów dla rodzin zastępczych w jednym 

miejscu. Czasem podsyłamy linki znajomym rodzinom zastępczym ;) 

 Cieszy nas, że jest tak dużo dobrych, bezinteresownych ludzi, że ludzie są wrażliwi 

na potrzeby dzieci, ze chcą pomagać, że nasze dzieci są szczęśliwe dzięki naszym 

darczyńcom. 

 Ludzie doceniają naszą pracę i chcą pomagać, a o tym, co jest potrzebne w naszym 

domu, dowiadują się z www.domydziecka.org 

 

Odpowiedzi na prośbę o dokończenie – Po dołączeniu do Portalu DomyDziecka.org zmieniło 

się: 

 Nasze podejście do proszenia o pomoc. Staliśmy się bardziej otwarci na kontakty 

z innymi ludźmi. 

 Mogłam skorzystać z kilku Państwa akcji, nie czując, że nadużywam pomocy. 

 Portal zachęca do szukania pomocy u innych, daje możliwość aplikowania do udziału 

w różnych projektach. Ułatwia kontakt z osobami, które chcą pomóc, nie czujemy się 

anonimową jednostką, ale jesteśmy społecznością która pomaga dzieciom. 

 Śpię spokojnie, bo gdy będzie potrzeba 

mogę zwrócić się do darczyńców i taka 

pomoc uzyskać. 

 Zmieniło się życie naszych dzieci. Cieszą 

się z każdego podarowanego im 

prezentu. Są szczęśliwi, że ktoś o nich 

pamięta. 

 Zmieniło się na lepsze to, że nasza 

wiarygodność wzrosła i dzięki temu 

ludzie się do naszego Rodzinnego Domu Dziecka odnoszą przyjaźnie.  

Fot. N. Gąsiorowska 

http://www.domydziecka.org/


  
  
 

Jesteście cudowni, nigdy nie wątpcie, że czynicie dobro ! Ono się dzieje często po cichu i anonimowo, a Wasze 

zaangażowanie daje przepiękne rezultaty - dobro jest, dobrzy ludzie są, potrzeby są, a dzięki Wam to wszystko 

łączy się w całość  

 Możliwość planowania, urozmaicania codzienności dzieciom i bez wątpienia komfort 

rodziny, możliwość zaplanowania, z racji przesuniętych środków, dużego leczenia. 

 Jeśli samodzielnie mamy problem z zaspokojeniem potrzeb wychowanków, wiemy, 

że mamy szansę na otrzymanie wsparcia za pośrednictwem Portalu.  

 

W 2018 roku strona www.DomyDziecka.org została odwiedzona  1 012 446 razy. Portal 

odnotował 563 902 odwiedzin zakładki „Lista potrzeb”. Najchętniej odwiedzanymi profilami 

Placówek były: Zawodowa Rodzina Zastępcza z Chełmna (21 032 razy) i Rodzinny Dom 

Dziecka z Gniewu (19 099 razy). Spośród 10-ciu pierwszych Placówek, na których profilach 

odnotowano najwięcej wyświetleń, było: 8 reprezentujących rodzinną pieczę zastępczą, 

1 placówka pieczy instytucjonalnej i 1 placówka pieczy instytucjonalnej typu rodzinnego. Taki 

układ świadczy o rosnącym zainteresowaniu rodzinną pieczą zastępczą oraz o wypełnianiu 

przez Portal DomyDziecka.org zamierzonych celów nie tylko w odniesieniu do placówek 

opiekuńczo-wychowawczych. 

 

 


