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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 

 

Ogólnopolski Portal Domów Dziecka DomyDziecka.org został założony w 2006 roku 

jako grupa nieformalna. Główną działalnością Portalu jest prowadzenie strony internetowej 

www.DomyDziecka.org, która stanowi platformę wspomagającą pieczę zastępczą na różnych 

polach. Od 2017 r. Portal współpracuje z Fundacją „Polski Instytut Filantropii”, dzięki czemu 

może przyjmować darowizny rzeczowe oraz pieniężne, które wykorzystuje na rzecz dzieci 

i młodzieży pozbawionych opieki rodzicielskiej. Celem Portalu jest umożliwienie placówkom 

instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka 

i rodziny zastępcze uzyskiwania wsparcia dostosowanego do aktualnych potrzeb, 

a także pomoc materialna ich podopiecznym.  

Swój cel realizuje poprzez: 

 - prowadzenie bazy teleadresowej wszystkich placówek opiekuńczo-wychowawczych 

w Polsce oraz części rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych, 

 - umożliwienie placówkom instytucjonalnej pieczy zastępczej, rodzinnym domom 

dziecka i rodzinom zastępczym dotarcia do darczyńców, 

 - gromadzenie informacji o potrzebach zarejestrowanych na portalu placówek,  

 - informowanie o możliwościach uzyskiwania pomocy materialnej dla podopiecznych 

domów dziecka i rodzin zastępczych, 

W 2019 r. różnymi formami wsparcia zostało objętych 3664 dzieci 

z 304 placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka 

i rodzin zastępczych.  

Strona www.domydziecka.org uzyskała 569 286 unikatowych gości 

w ciągu roku.  

Przekazano darowizny o łącznej wartości 103 349,46 zł 



  
  
 

Nasza rodzina jest znana i może liczyć na pomoc 

od obcych ludzi, którzy interesują się losami dzieci, 

które są u nas umieszczane. W naszym mieście 

niestety mało kto o nas wie i na taką pomoc 

nie możemy liczyć. 

 - popularyzację wsparcia dzieci i młodzieży objętej pieczą zastępczą, 

 - propagowanie wiedzy na temat funkcjonowania pieczy zastępczej i adopcji, 

 - wsparcie materialne podopiecznych domów dziecka i rodzin zastępczych.  

 

Baza teleadresowa 

Fundament Portalu DomyDziecka.org stanowi baza teleadresowa placówek 

opiekuńczo-wychowawczych. Jest to pierwsza i jedyna baza teleadresowa gromadząca dane 

wszystkich placówek opiekuńczo-wychowawczych w Polsce oraz części rodzinnych domów 

dziecka i rodzin zastępczych. W dniu 31 grudnia 2019 r. baza liczyła 1303 domów.  

Informacje zawarte w bazie to: nazwa placówki, dyrektor (w zarejestrowanych), 

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 pieczy instytucjonalnej publikowane w biuletynach 

informacji publicznej poszczególnych województw. Dane, których nie zawierają powyższe 

rejestry, pozyskiwane są podczas kontaktu z placówkami. Informacje są sprawdzane 

i aktualizowane przynajmniej raz w roku. Zarejestrowane na Portalu DomyDziecka.org 

placówki opiekuńczo-wychowawcze mogą je zmieniać dane samodzielnie po uprzednim 

zaakceptowaniu poprawek przez Portal. 

Dane o rodzinnych domach dziecka oraz 

rodzinach zastępczych, które wyrażą chęć 

znalezienia się w bazie placówek, zamieszczane są 

na wniosek zainteresowanych na podstawie 

formularza zgłoszeniowego oraz dokumentu 

potwierdzającego prowadzenie placówki rodzinnej pieczy zastępczej. Wraz z momentem 

wpisania do bazy dom otrzymuje status zarejestrowanego na Portalu DomyDziecka.org 



  
  
 

i może sam modyfikować dane. Każda zmiana danych kontaktowych jest weryfikowana 

przez pracownika Portalu.  

Baza pozwala na szybkie i łatwe odnalezienie danych placówek pieczy zastępczej. 

Użytkownik strony może zawęzić obszar poszukiwań do: województwa, miejscowości, typu, 

liczby dzieci, placówek zweryfikowanych (tzn. zarejestrowanych na Portalu 

DomyDziecka.org) oraz placówek potrzebujących pomocy (tzn. których potrzeby aktualnie 

widnieją na stornie). Baza stanowi źródło wiedzy dla osób chcących skontaktować się z daną 

placówką opiekuńczo-wychowawczą/rodzinnym domem dziecka/rodzinom zastępczą 

zarówno w celu wsparcia jej podopiecznych, jak i w celach urzędowych. Wykorzystywana 

jest nie tylko przez osoby prywatne, firmy, organizacje charytatywne,  ale także przez urzędy 

i inne instytucje, na przykład szkoły, policję, sądy, organizatorów pieczy zastępczej.   

W 2019 roku główna zakładka „Placówki” odnotowała 122 269 wejść. W sumie 

odnotowano 786 775 wejść na profile placówek. Dziesięć najczęściej odwiedzanych profilów 

placówek przedstawia poniższa tabela. 

Tab.1. Placówki, których profile odnotowały największą liczbę odwiedzin w 2019 r. 

Kolejność Liczba wejść w 2019 Miejscowość 
Typ pieczy 

zastępczej 

Zarejestrowana 

na Portalu 

DomyDziecka.org 

1. 10 513 Gniew rodzinna tak 

2. 8844 Warszawa instytucjonalna nie 

3. 6380 Warszawa instytucjonalna nie 

4. 5887 Siemianowice Śl. rodzinna  tak 

5. 5534 Chełmno rodzinna tak 

6. 5276 Olkusz instytucjonalna tak 

7. 5234 Łódź rodzinna tak 

8. 5037 Bielsko-Biała instytucjonalna nie 

9. 5008 Siemnocha rodzinna tak 

10. 4951 Sokołów Podl. rodzinna tak 



  
  
 

Dla naszej rodziny moment dołączenia do Portalu DomyDziecka.org 

otworzył drzwi nowych możliwości. Znaleźliśmy ogrom dobrych ludzi, 

którzy otworzyli przed nami serce, ręce i często portfele (myślę 

o wsparciu finansowym na rehabilitację).[..] Dzieci zyskały większą 

stabilizację, my poczucie bezpieczeństwa. Już nie zamartwiam się 

z czego zrezygnować, by zabezpieczyć środki na drogie turnusy. Wiem, 

ze przynajmniej częściowo odciążą mnie Dobre Ziemskie Anioły, 

które nam pomagają godnie opiekować się naszymi dziećmi. 

Mamy więcej darczyńców z którymi utrzymujemy 

regularny kontakt. Jesteśmy pozytywnie odbierani 

przez inne osoby, które podziwiają nasze działania 

na rzecz wychowanków. Wychowankowie zmienili 

nastawienie do drugiego człowieka. Wierzą, 

że są na tym świecie ludzie, którzy w sposób 

całkowicie bezinteresowny pragną ich wesprzeć. 

Należy zaznaczyć, że wśród placówek, które były najliczniej odwiedzane 

jest aż 6 reprezentujących rodzinną pieczę zastępczą. Są to rodziny, które należą 

do najbardziej aktywnych 

na Portalu. Większość 

rodzinnych domów dziecka 

i rodzin zastępczych nie posiada 

własnych stron internetowych, 

niewielka część korzysta z portali 

społecznościowych. Założenie 

własnego profilu na Portalu 

DomyDziecka.org umożliwia im  nawiązywanie kontaktu z darczyńcami oraz z innymi 

rodzicami zastępczymi. Trzy z najczęściej odwiedzanych palcówek są placówkami 

opiekuńczo-wychowawczymi, które nie są zarejestrowane na Portalu DomyDziecka.org. 

Ich obecność w powyższym zestawieniu wskazuje na wysoki stopień wykorzystania bazy 

teleadresowej przez instytucje. 

 

Umożliwienie placówkom pieczy zastępczej dotarcie do darczyńców. 

Dzięki umożliwieniu rejestracji na Portalu DomyDziecka.org placówki opiekuńczo-

wychowawcze, rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze mają szanse na samodzielne 

odnajdywanie sponsorów. Zarejestrowana i aktywowana placówka uzyskuje możliwość 

korzystania z dodatkowych funkcji strony. Są to: informowanie użytkowników strony 

o aktualnościach z życia placówki (dział 

„Aktualności domów dziecka”), edycję danych 

placówki, zamieszczanie informacji o aktualnych 

potrzebach placówki (dział „Lista potrzeb”) 

samodzielne kontaktowanie się z darczyńcami 

oferującymi wparcie za pośrednictwem Portalu 

(dział „Chcę pomóc”). Na Portalu DomyDziecka.org 

w dniu 31.12.2019 zarejestrowane były 292 placówki, sprawujące opiekę nad 3435 dziećmi. 



  
  
 

W 2019 aktywowano lub reaktywowano aż 74 nowe Placówki, w tym 30 należących do 

rodzinnej pieczy zastępczej.  

W 2019 roku zarejestrowane placówki korzystały możliwości zdobycia dodatkowego 

wsparcia poprzez korzystanie z  poniższych funkcji strony: 

• Zamieszczenie  449 aktualności z życia domu w dziale „Aktualności domów dziecka” 

o Umożliwienie otrzymania wsparcia 383 dzieciom z 42 placówek 

• Zamieszczenie 2176 ogłoszeń informujących o potrzebach placówki (pomoc 

rzeczowa, finansowa oraz wolontariat) w dziale „Lista potrzeb” 

o Umożliwienie otrzymania wsparcia 1091 dzieciom ze 100 placówek 

• Samodzielny kontakt placówek z darczyńcami oferującymi pomoc za pośrednictwem 

strony w dziale „Chcę pomóc” 

o Wsparcie otrzymało 313 dzieci z 45 placówek. Nawiązano kontakt 712 razy. 

 

Wykres 1. Suma podopiecznych placówek, które otrzymały dany rodzaj wsparcia w 2019 r. Dane na podstawie 

ankiety dotyczącej roku 2019 wśród zarejestrowanych Placówek. 



  
  
 

Placówki uzyskały wsparcie między 

innymi w postaci: ubrań nowych i używanych 

oraz voucherów do sklepów z odzieżą, słodyczy, 

przyborów szkolnych (w tym plecaków), 

kosmetyków (w typ specjalistycznych, 

dla niemowląt i do makijażu), zabawek  (w tym 

zabawki edukacyjne, gry planszowe, gry 

komputerowe i na konsole), AGD (np. pralka, 

zmywarka, mikrofalówki, odkurzacz, 

sokowirówka, blender, elektryczne szczoteczki do zębów), chemii gospodarczej, sprzętu 

sportowego (np. rowery, hulajnogi, rolki, piłki, trampoliny), 

sprzętu elektronicznego (np. komputery stacjonarne, laptopy, 

notebooki, tablety, smartfony, Playstation, słuchawki, sprzęt 

audio, odtwarzacz DVD, aparat fotograficzny), mebli (w tym 

łóżek, biurek, innego wyposażenia), wsparcia finansowego 

na wyjazd, remont, rehabilitację, edukację i rozwój 

zainteresowań. Z wysokim stopniem pozytywnych odpowiedzi 

spotkały się potrzeby związane z najmłodszymi dziećmi – wózki, 

łóżeczka, kosmetyki, ubrania i inne.  

Koszt promocji strony internetowej 

www.domydziecka.org oraz jej funkcji, dzięki wykorzystaniu których Placówki otrzymały 

wyżej wymienione wsparcie, wyniósł 7914,07 zł. Koszt promocji informacji o konkretnych 

potrzebach placówek wyniósł 1876,62 zł. 

 

Gromadzenie informacji o potrzebach placówek pieczy zastępczej 

Zainicjowany w 2017 roku nowy system gromadzenia informacji o potrzebach 

placówek pozwala na wnikliwe poznanie ich sytuacji materialnej oraz specyfiki 

funkcjonowania. Placówki, wypełniając formularz zgłoszeniowy, informują Portal 

o potrzebach w podziale na potrzeby: pilne, codzienne, okresowe oraz wymagające 

Fot. N. Gąsiorowska 

Fot. Z. Zygmunt 



  
  
 

Udało się odpowiedzieć na szybkie potrzeby,  

np. pojawienie się dziecka i natychmiastowa pomoc materialna 

w postaci ubranek, mleka dla dziecka. Uzyskać wsparcie 

na doposażenie poza dotacją - potrzeby nadzwyczajne, 

np. kołdra sensoryczna. Uzyskać pomoc na ferie 2020 za pomocą 

darczyńcy skierowanego do naszego domu bezpośrednio 

przez pracowników portalu. 

większych inwestycji, a także o marzeniach 

i zainteresowaniach dzieci. W ostatnim tygodniu roku 

poszerzono formularz o pytania związane z dziećmi 

niepełnosprawnymi oraz usamodzielniającymi się.  

Na podstawie pozyskanych informacji Portal kieruje 

dużych sponsorów z placówkami potrzebującymi 

konkretnej pomocy. W 2019 roku Portal otrzymał 

od placówek 156 wypełnionych formularzy. W ciągu roku 

odpowiedziano na zapytania 53 dużych darczyńców 

i wskazano im 206 placówek różnego typu, które spełniały 

ich wymagania i aktualnie potrzebowały proponowanego przez nich wsparcia. Dzięki tym 

działaniom przekazano między innymi: komputery, laptopy, środki pieniężne na remonty, 

wakacje i dla osoby 

usamodzielniającej się, prezenty na 

Dzień Dziecka, mikołajki i Boże 

Narodzenie, rowery i sprzęt sportowy, 

instrumenty muzyczne, przybory 

szkolne, książki, wsparcie zebrane 

podczas zbiórek ślubnych, szkolnych i 

firmowych, pozyskano wolontariuszy, 

przeprowadzono warsztaty oraz wykonano remonty.  

 

Informowanie placówek o możliwościach pozyskiwania funduszy 

Portal informuje o możliwościach uzyskiwania wsparcia finansowego 

lub materialnego. Na stronie głównej www.DomyDziecka.org oraz profilu Facebook 

zamieszczane są aktualności o konkursach dla podopiecznych placówek pieczy zastępczej, 

programach stypendialnych, grantach i innych akcjach. Ich beneficjentami są dzieci 

i młodzież przebywająca w pieczy zastępczej, rodziny zastępcze każdego typu, rodzinne 

domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze, organizacje działające na rzecz dzieci 

Fot. B. Dąbrowska 



  
  
 

Dziękujemy, że możemy korzystać informacji 

na portalu :) Jakby nie Portal, pewnie 

nie trafiłabym na Fundację Make a Change, 

ani na wiele innych i nasze dzieci 

nie przeżyłyby tego, co było im dane przeżyć 

i zobaczyć. – jedna z mam zastępczych 

Jesteśmy bardzo wdzięczni za Waszą inicjatywę 

pomocy dzieciom, które nie mogą przebywać w swoich 

rodzinach […] Na bieżąco umieszczane informacje 

o różnych akcjach organizowanych przez inne 

podmioty pozwalają nam brać udział w konkursach 

i akcjach charytatywnych na rzecz naszych dzieci.  

i inne. Na stronie pojawiały się informacje m.in. o możliwości uczestnictwa w przesiewowym 

badaniu wzroku oraz otrzymania bezpłatnych okularów, dofinansowania wyjazdów, pomocy 

finansowej dla pieczy rodzinnej i instytucjonalnej, warsztatach dla młodzieży.   

Portal DomyDziecka.org stanowi rzetelne źródło 

informacji dla rodziców zastępczych i wychowawców 

placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

którzy wykazują ponadprzeciętne zaangażowanie 

w rozwój społeczny i edukacyjny swoich 

podopiecznych. Każda 

aktualność zawiera komplet niezbędnych wiadomości 

na temat programu/konkursu, grupę odbiorców, zasady 

kwalifikacji, terminy, regulamin i inne dodatkowe informacje. 

W razie wystąpienia niejasności w regulaminie 

lub wyprzedzając pytania osób zainteresowanych, Portal 

kontaktuje się z organizatorami i wyjaśnia nieprecyzyjne 

kwestie.  

W 2019 zamieszczono 35 aktualności, 

które wskazywały placówkom szanse ubiegania się 

o dodatkowe środki lub podniesienia wiedzy i umiejętności  

w ramach programów innych organizacji. Strona www.DomyDziecka.org stanowiła główne 

źródło informacji o programie/konkursie/wydarzeniu dla 109 Placówek, które wysłały 

do nich zgłoszenie. Największą popularnością 

cieszyły się akcje, których wynikiem było 

uzyskanie różnego typu wsparcia materialnego 

(np. okulary, pasty i szczoteczki do zębów, 

książki, bony na zakup ubrań). Do 8 akcji wysłano 

192 zgłoszenia obejmujące razem 2505 

podopiecznych.  

Fot. K. Jastrząb 



  
  
 

 

Wykres 2. Ilość placówek, które wysłały zgłoszenia do akcji, o których źródłem wiedzy był Portal 

DomyDziecka.org w podziale rodzaj wsparcia. Dane na podstawie ankiety dotyczącej roku 2019 wśród 

zarejestrowanych Placówek. 

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

 

Propagowanie wiedzy na temat pieczy zastępczej i adopcji oraz popularyzacja pomocy 

domom dziecka 

Strona DomyDziecka.org przyczynia się do wzrostu zainteresowania problematyką 

pieczy zastępczej – instytucjonalnej oraz rodzinnej. Portal DomyDziecka.org brał udział 

w ogólnopolskiej dyskusji o formach pomocy, jaką otrzymują dzieci objęte pieczą zastępczą 

oraz o częstym niedopasowaniem pomocy do faktycznych potrzeb. Dzięki poruszeniu 

tematyki niechcianych prezentów, zwrócono większą uwagę na możliwość poszukiwania 

odpowiednich  odbiorców na stronie www.DomyDziecka.org.  



  
  
 

Przestaliśmy być anonimowi i nasze środowisko 

zobaczyło że w ogóle jesteśmy i działamy 

w tym miasteczku i sami zaczęli nam pomagać. 

zorganizowano bal charytatywny oraz firmy 

lokalne przekazują nam rzeczową pomoc. 

Portal dostarcza aktualnych informacji 

statystycznych odnoszących się do pieczy zastępczej 

za lata 2000-2018 oraz prowadzi 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 oraz corocznie aktualizowana lista ośrodków adopcyjnych. W 2019 

roku zakładka „Adopcja” została odwiedzona 80 001 razy, listy obejmujące dane kontaktowe 

ośrodków adopcyjnych zostały pobrane 3203 razy.  

Portal otrzymuje także zapytania mailowe i telefonicznie o szczegóły dotyczące 

adopcji dzieci, zarówno od rodzin mieszkających w Polsce, jak i zagranicą. Należy jednak 

zaznaczyć, że w 2019 roku z pytaniami o zasady i proces adopcji międzynarodowej zwracały 

się do Portalu wyłącznie rodziny, w których oboje małżonków jest Polakami, którzy opuścili 

kraj kilka lat temu. Portal DomyDziecka.org nie pośredniczy w procesie adopcji.  

 

Wsparcie materialne podopiecznych domów dziecka i rodzin zastępczych oraz wsparcie 

w organizacji akcji na rzecz pieczy zastępczej 

W 2019 r. Portal DomyDziecka.org przekazał darowizny o wartości 103 349,46zł. 

Koszty organizacji akcji własnych oraz współorganizacji akcji wyniosły 12 639,51 zł. Z uwagi 

na dużą ilość obowiązków związaną z realizacją przedsięwzięć oraz rozwoju Portalu, 

zdecydowano się na zatrudnienie przez większą część roku 1 pracownika w oparciu o umowę 

cywilno-prawną, który koordynuje akcje oraz zajmuje się bieżącą obsługą. Ponadto w roku 

2019 zatrudniono 1 osobę, która odpowiadała za przygotowanie materiałów wizualnych 

oraz 3 osoby, które oceniały wnioski w akcji „Podziel się kawałkiem szczęścia”. Portal 

korzysta ze stałego wsparcia 2 wolontariuszy. W 2019 przy realizacji zadań pomagało 

11 wolontariuszy akcyjnych. 

 



  
  
 

Udało się zaoszczędzić pieniądze, dzięki 

którym wykupiliśmy turnusy rehabilitacyjne 

i turnus terapii taktylnej,, dzieci mają 

wszystko, czego potrzebują a często nawet 

to, o czym marzyły, a nie mogliśmy im tego 

zapewnić. 

Akcje wspierające podopiecznych domów dziecka i rodzin zastępczych 

Tydzień Uśmiechu 

Portal DomyDziecka.org wspomógł organizację 

zbiórki prowadzonej przez Niezależne Zrzeszenie 

Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

Zbiórka odbyła się w grudniu 2018 r. w ramach 

wydarzenia „Tydzień Uśmiechu” na terenie uczelni 

i wzięli w niej udział studenci oraz pracownicy SGH. 

Jednak główne zadania Portalu DomyDziecka.org zostały 

zrealizowane po zakończeniu zbiórki, w 2019 r. 

Zebrano 12 kartonów podarunków o łącznej pojemności 121 litrów, które zawierały 

m.in. zabawki, gry planszowe, artykuły 

papiernicze, kalendarze, książki, płyty CD 

i DVD, kosmetyki, ubrania, biżuterię, ozdoby 

do włosów i inne. Po otrzymaniu listy rzeczy, 

które zostały zgromadzone, Portal 

DomyDziecka.org, kierując się informacjami z 

formularzy potrzeb, wybrał 5 Placówek 

(1 placówka opiekuńczo-wychowawcza, 2 rodzinne domy dziecka, 2 zawodowe rodziny 

zastępcze), do których trafiły wskazane przedmioty. Portal DomyDziecka.org pokrył koszty 

wysyłki paczek.  

Placówki, którym udzielono wsparcia: 5 

Liczba dzieci: 60 

Organizacja akcji: 385,66 zł 

 

 

 

Fot. A. Boba 



  
  
 

Teraz jest mi lżej – nie tylko finansowo, ale inaczej 

patrzę na to, że są ludzie którzy chcą pomagać i cieszy 

ich to że mogli pomóc, a my cieszymy się z okrzyków 

radości-uśmiechów dzieci, gdy otrzymamy jakąś 

paczkę. Dziękujemy bardzo za te chwile wzruszeń, 

bo nieraz łzy płyną z radości wdzięczności czy hojności. 

Bilety w Alpy 

Portal DomyDziecka.org otrzymał kontakt do osoby, która 

chciała pokryć koszt pobytu w Alpach rodzinie zastępczej. 

Na podstawie nadesłanych raz w roku przez Placówki formularzy 

potrzeb, została wybrana rodzina spełniająca warunki darczyńcy. 

Dzieci nigdy nie miały szansy wyjechać na ferie w góry, zimowy wyjazd 

był ich marzeniem. 

Z uwagi na 

wysoki koszt dojazdu 

wieloosobowej rodziny 

zastępczej na miejsce 

pobytu, Portal DomyDziecka.org zdecydował się 

na pokrycie kosztów zakupu biletów 

kolejowych. Dzięki temu rodzina bez przeszkód mogła skorzystać zaproponowanego 

wsparcia i przeżyć niezapomniane chwile na stoku.  

Placówki, którym udzielono wsparcia: 1 

Liczba dzieci:  6 

Przekazano darowiznę o wartości: 2218,50 zł 

 

1% podatku dla domu dziecka 

Portal DomyDziecka.org nie ma statusu organizacji 

pożytku publicznego i nie może przyjmować 1% 

wskazywanego w rozliczeniach podatkowych. 

Dostrzegając różnicę pomiędzy liczbą wskazań, jakie 

otrzymują szeroko znane fundacje, a mniejsze OPP, Portal 

DomyDziecka.org przeprowadził kampanię promocyjną. 

Jej celem był wzrost wpływów dla niewielkich organizacji, 

Fot. E. Turyk 

Fot. K. Jastrząb 



  
  
 

które wspierają pieczę zastępczą. Na stronie internetowej powstała lista OPP, 

które prowadzą subkonta dla zarejestrowanych na Portalu placówek opiekuńczo-

wychowawczych, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych lub któregoś 

z  podopiecznych. Lista była intensywnie promowana w mediach społecznościowych, w 2019 

roku odnotowała 4040 odwiedzin. 

Placówki, którym udzielono wsparcia: 35 

Liczba dzieci: 467 

Organizacja akcji: 609,24 zł 

 

Podziel się kawałkiem szczęścia – etap II 

„Podziel się kawałkiem szczęścia” była największą akcją przeprowadzoną przez Portal 

w 2019 r. Powstała ze współpracy Portalu DomyDziecka.org z fundatorem – Unilever Polska 

sp. z o. o. Jej celem był rozwój umiejętności kulinarnych dzieci i młodzieży 

poprzez stworzenie warunków 

sprzyjającym wspólnemu gotowaniu. 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze 

mogły starać się o remont użytkowanych 

podopiecznych pomieszczeń kuchennych 

oraz o mały sprzęt AGD i wyposażenie, 

a formy rodzinne (placówki opiekuńczo-

wychowawcze typu rodzinnego, rodzinne 

domy dziecka, rodziny zastępcze) o mały 

sprzęt AGD i wyposażenie. Portal otrzymał 65 zgłoszeń do akcji, spośród zgłoszeń 

zakwalifikował do oceny, 12 wnioskowało o remont, 57 o zakup sprzętu.  

Wnioski zostały ocenione przez 3 niezależne osoby związane z NGO lub pieczą 

zastępczą. Przydzielenie każdego ze sprzętów, o który wnioskowała placówka, 

było rozpatrywane oddzielnie. Większość pozycji została przyznana bez zastrzeżeń, 

sporadycznie sugerowano zmianę na inny, tańszy model o podobnych funkcjach. 

Fot. P. Khmara 

 



  
  
 

Ze względu na możliwość zmian szacowanych wydatków związanych z remontami 

i sprzętami, Portal DomyDziecka.org ogłaszał wyniki w trzech turach. Ostatecznie pomoc 

uzyskały 33 placówki. Pierwotna lista mogła zostać poszerzona dzięki rozsądnym wybieraniu 

sklepów z najkorzystniejszymi cenami na dany sprzęt 

oraz decydowaniu się na tańsze modele przez placówki, 

którym zasugerowano ich zmianę.  

Sprzętem AGD zostały obdarowane 33 placówki, 

w których łącznie mieszkało 333 dzieci. Wartość darowizn 

sprzętu wynosiła 58 461,45 zł. Z powodu wyczerpania 

środków przeznaczonych do rozdysponowania, Portal 

DomyDziecka.org pokrył zakup części przyznanego sprzętu 

w kwocie 1210,62 zł dla ostatniej placówki.  

Wnioskodawcy sami wybierali rodzaj, model i markę sprzętu, ponieważ mają 

największą wiedzę o jego przydatności dla wychowywanych przez nich dzieci. Rzeczy będą 

wykorzystywane przez podopiecznych samodzielnie lub pod nadzorem opiekunów.  

Najpopularniejszym zakupem były garnki (92 sztuki) oraz 

różnego rodzaju patelnie (42 sztuki). Potrzebę posiadania nowych 

kompletów uzasadniano ostatnimi zmianami kuchenek 

na indukcyjne oraz zniszczeniem obecnego wyposażenia. Wybór 

wyposażenia renomowanych firm, który na co dzień jest poza 

zasięgiem placówki, nie ulegnie tak szybkiemu zużyciu. Zwraca 

uwagę także duża ilość sprzętów służących do przygotowywania 

śniadań, podwieczorków oraz kolacji, w których szykowanie 

angażowane są również młodsze dzieci. W ramach akcji zakupiono 

sprzęty takie jak tostery, opiekacze, gofrownice, które posiadają 

wiele funkcji. Kolejnymi sprzętami, które zamówiono w dużej ilości były wysokiej jakości 

roboty kuchenne, miksery i blendery oraz sokowirówki i wyciskarki do owoców. W co trzecim 

domu znalazła się nowa kuchenka mikrofalowa. Część mniejszych placówek nie posiadało 

Fot. M. Kot-Brzezińska 

 

Fot. B. Nalińska 

 

 



  
  
 

wcześniej żadnej kuchenki mikrofalowej. Zdarzały się także mniej typowe sprzęty, 

jak naleśnikarka, suszarka do grzybów czy maszynka do robienia makaronu.  

W ramach akcji zostały przeprowadzone dwa remonty kuchni w Placówce 

Opiekuńczo-Wychowawczej w Krasnymstawie i Powiatowym Domu Dziecka „Słoneczne 

Wzgórze” we Fromborku. Obie placówki łączy położenie w rejonach Polski o wysokiej stopie 

bezrobocia i niewielkiej ilości przedsiębiorstw, co negatywnie wpływa na możliwość 

pozyskiwania lokalnych sponsorów. Przed placówkami stoi również wyzwanie 

przekształcenia się na mniejsze jednostki, co wiążę się z koniecznością przeprowadzenia 

kosztownych remontów. Dzięki wygranej placówki mogły wyremontować kuchnie 

na wysokim poziomie, przygotować je już dla mniejszej grupy dzieci i dodać wnętrzu 

domowego charakteru.  

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 

w Krasnymstawie mieści się w zabytkowym 

budynku po klasztorze augustianów, 

charakteryzuje się niewielkimi 

pomieszczeniami i nietypowymi sufitami. 

Aby przy jednoczesnym zachowaniu 

wnętrza, przestrzeń została maksymalnie 

spożytkowana, niezbędnym 

było wykonanie mebli na wymiar. 

Po remoncie w małej kuchni udało się zmieścić dwa blaty, dużą ilość szafek, szafę 

z przesuwanymi drzwiami, a zamiast długich ławek bez oparcia przy stole pojawiły się 

krzesła. Wyposażenie zostało uzupełnione o nowy sprzęt AGD, m.in. lodówkę, zmywarkę, 

płytę grzewczą, kuchenkę mikrofalową, robota kuchennego raz garnki patelnie i zastawę 

stołową. Nowa kolorystyka sprawiła, że pomieszczenie wydaje się bardziej przestronne, 

a umiejscowienie elementów poprawiło nie tylko komfort, ale i bezpieczeństwo dzieci.  

Kuchnia Powiatowym Domy Dziecka „Słoneczne wzgórze” we Fromborku została 

zagospodarowana z połączenia dwóch innych pomieszczeń, czego konsekwencją były 

niepraktyczne fragmenty ścianek działowych. Lodówka stała w części jadalnej, a rolę blatu 

Fot. P. Khmara 

 

 



  
  
 

pełnił mały stolik. Dzięki usunięciu ścianki działowej można było na nowo zagospodarować 

przestrzeń. Kuchnia została w całości otwarta, a na jej środku pojawiła się wyspa – blat 

z licznymi szafkami. Podopiecznym największą radość sprawił wielki stół, przy którym mogą 

wszyscy swobodnie zasiąść. Prócz mebli kuchnia została wyposażona m.in. w lodówkę, 

zmywarkę, płytę gazową i robota kuchennego.  

Koszty organizacji akcji wyniosły 7923,48 zł i objęły m.in. koszty wysyłki, dojazdu 

do placówek w celu przygotowywania raportu dla fundatora, wynagrodzenia dla 

oceniających, materiału filmowego, promocji akcji, niezbędnych materiałów biurowych.  

Placówki, którym udzielono wsparcia: 33 

Liczba dzieci: 333 

Przekazano darowiznę o wartości: 91 210,64 zł 

Koszty organizacji akcji: 7923,48 zł 

 

 

Książki jadą do dzieci 

Portal DomyDziecka.org wraz z grupą Kierowcy 

Dzieciom działającą wówczas 

pod patronatem 

„Stowarzyszenia Decybelek” 

został współorganizatorem 

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 

Uwierzyłam, że dobro powraca, 

że „moje” dzieci są tak samo 

ważne dla innych. 

Fot. E. Turyk 



  
  
 

Udało się zdobyć pastę do zębów i zrobić 

przegląd zębów wszystkim wychowankom. 

kierowców z podopiecznymi i prowadzącymi placówki zaowocowała długotrwałą 

współpracą.  

Placówki, którym udzielono wsparcia: 17 

Liczba dzieci: 181  

Organizacja akcji: 30,00 zł 

 

Podaruj dzieciom zdrowy uśmiech 

Portal DomyDziecka.org został patronem akcji „Podaruj dzieciom zdrowy uśmiech” 

organizowanym przez Aquafresh i Auchan. Zadaniem Portalu były zrekrutowanie 230 domów 

dziecka i rodzin zastępczych, które potrzebują 

wsparcia w zakresie opieki stomatologicznej oraz 

doposażenia w kosmetyki. Portal rekrutował je 

podczas rozmów telefonicznych, kontaktu 

mailowego raz promocji aktualności o programie. Nacisk został położony na placówki 

mieszczące się w uboższych rejonach kraju oraz na wsi, gdzie stała, bezpłatna współpraca 

stomatologów z domami dziecka nie jest możliwa.  

W czasie trwania programu przekazano 

30 000 opakowań pasty do zębów oraz 20 000 

sztuk szczoteczek do zębów, produkty 

dopasowano do wieku podopiecznych, co 

odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu na te 

produkty. U 5120 dzieci przeprowadzono 

przeglądy stomatologiczne w pobliskich 

gabinetach dentystycznych, wielu stomatologów zdecydowało się objąć stałą opieką 

poznanych podczas programu wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 

i rodzinnych domów dziecka.  

Placówki, którym udzielono wsparcia: 230 

Fot. B. Ostrowska 



  
  
 

Poprawił się nam humor w trudnym dniu,  

gdy nieoczekiwanie zapukał do drzwi Kierowca 

ze świątecznym piernikiem ;) 

Liczba dzieci: 5120  

Organizacja akcji: 100,00 zł 

 

Słodki Smak Świąt 

W szczególnym czasie Bożego Narodzenia Portal DomyDziekca.org chciał obdarować 

drobnym, symbolicznym upominkiem wszystkie zarejestrowane Placówki. Organizatorami 

akcji Słodki Smak Świąt był Portal DomyDziecka.org oraz Kierowcy Dzieciom przy patronacie 

Stowarzyszenia „Klub Polskiego Trakera”. Słodkości 

ufundowała „Piekarnia Tomasz Nosek” z Grabia 

koło Wieliczki, która przekazała 563 ciasta 

piernikowe w kształcie choinki. W trosce o dzieci 

receptura tradycyjnego piernika została lekko 

zmodyfikowana. Cukiernicy zmniejszyli ilość 

przypraw korzennych, a mogące wywołać alergię 

orzechy, zastąpili kandyzowaną skórką 

pomarańczową. Organizację akcji licznie wsparli 

wolontariusze. Zgromadzeni wokół Portalu DomyDziecka.org zajmowali się 

przygotowywaniem pudełek oraz pakowaniem w nie 

ciast, do każdego dołączono tradycyjny opłatek.  

Ciasta odbierane były w dwóch punktach w 

Krakowie, skąd zrzeszeni w grupie Kierowcy Dzieciom 

dostarczali je do poszczególnych miejsc w całej Polsce. W przedsięwzięciu  wzięło udział 45 

kierowców, a łączna długość przebytej przez nich trasy przekroczyła 10 tysięcy kilometrów.   

Placówki, którym udzielono wsparcia: 304 

Liczba dzieci: 3664 

Przekazano darowiznę o wartości: 9759,21 zł 

Organizacja akcji: 3387,89 zł (w tym 138,01 zł w 2020 r.) 

Fot. P. Khmara 



  
  
 

Obudź w sobie Mikołaja – Poczuj moc dawania  

We współpracy z  GL Parcels, Pomagam, bo chcę oraz StarNowa.TV Portal 

DomyDziecka.org organizował kolejną edycję akcji Obudź w sobie Mikołaja – Poczuj moc 

dawania, której celem jest obdarowanie wymarzonymi upominkami dzieci z pieczy 

zastępczej. W tym roku wsparciem zostali objęci podopieczni placówek opiekuńczo-

wychowawczych ze województwa świętokrzyskiego, Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-

Wychowawcza w Olkuszu, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Rzuchowej 

oraz Stowarzyszenie Ich Lepsze Jutro. 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 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 od osób przygotowujących 

prezenty. Akcja cieszyła się ogromną popularnością wśród 

angielskiej Polonii, dlatego wiele prezentów przyjechało aż z 

Wielkiej Brytanii. Wszystkie zostały przywiezione do 

wynajętej sali w Krakowie, gdzie zespół Portalu mógł je posegregować, sprawdzić i w razie 

potrzeby opakować. Kilkanaście nadesłanych paczek z uwagi na zawartość (używane rzeczy 

w złym stanie) nie mogło zostać przekazanych dzieciom, kilka prezentów nie zostało 

nadanych, kilka należało uzupełnić. Pojawiły się też nowe dzieci, które nie mieszkały jeszcze 

w placówce, kiedy podopieczni pisali listy. Portal DomyDziecka.org zakupił potrzebne 

prezenty, uzupełniając braki. Część zakupów została zrobiona w 2020 roku, dlatego nie jest 

uwzględniona w podsumowaniu finansowym roku. W okresie świątecznym prezenty zostały 

przekazane czekającym na nie dzieciom, Mikołaj – wolontariusz wręczył je osobiście.    

Fot. P. Chojnacka 

 

 

 



  
  
 

Wsparciem zostało objętych 189 dzieci i młodzieży z 9 placówek opiekuńczo-

wychowawczych i stowarzyszenia „Ich lepsze jutro” z Tarnowa.  

Podczas dwóch wyjazdów przedstawiciele organizatorów odwiedzili Socjalizacyjną 

Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Olkuszu, Domy Dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie, 

Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Starachowicach, Zespół Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Ostrowcu Świętokrzyskim, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą 

w Winiarach, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Rzuchowej i podopiecznych 

Stowarzyszenia „Ich lepsze jutro”. Spotkania z dziećmi i wychowawcami stanowiły możliwość 

poszerzenia praktycznej wiedzy o funkcjonowaniu placówek, a rozmowy o aktualnych 

problemach znacząco przyczyniły się do decyzji o formie planowanych w 2020 roku akcji.  

Placówki, którym udzielono wsparcia: 9+1 

Liczba dzieci: 158+31 

Przekazano darowiznę o wartości: 630,23 zł w 2019 oraz 3124,96 zł w 2020 

Organizacja akcji: 794,25 zł w 2019 oraz 355,22 zł w 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  
 

 

PODSUMOWANIE FINANSOWE 

 

 Konto na rzecz Placówek Konto na rzecz Portalu 

Kwota wpływów w 2019 r. 161 266,63 zł 53 864,80 zł 

Kwota obciążeń w 2019 r.  121 042,75 zł 52 427,55 zł 

 

Cel: Koszt: 

Obsługa administracyjna i księgowa 3600 zł 

Wynagrodzenia netto: 

(5 osób w oparciu o umowy cywilno-prawne) 
21647,06 zł 

Pochodne od wynagrodzenia 6191,94 zł 

Koszty bieżącej działalności 864,27 zł 

Promocja informacji o konkursach 

i programach innych organizacji 
363,15 zł 

Promocja informacji o potrzebach placówek 1197,38 zł 

Promocja strony internetowej (dotarcie 

do darczyńców, popularyzacja strony 

w środowisku pieczy zastępczej) 

8848,24 zł 

Darowizny dla placówek  103 349,46zł 

Organizacja akcji 12 639,51zł 

 

 

 

 

 



  
  
 

Zmieniło się nasze podejście do kwestii proszenia 

o wsparcie. Nabraliśmy więcej śmiałości, by mówić 

o naszych potrzebach i prosić o wsparcie. Pokazało nam 

to, że nie trzeba się wstydzić tylko mówić wprost, wokół 

nas jest wielu ludzi, którzy chcą nam pomóc. Od nas tylko 

zależy, czy usłyszą o naszej potrzebie, na którą mogą 

odpowiedzieć. 

Wykres 3. Poziom zadowolenia z efektów publikacji potrzeb na „Liście 

potrzeb”. Dane obejmują Placówki, które w 2019 r. opublikowały  na 

niej przynajmniej jedną informację. Dane na podstawie ankiety 

dotyczącej roku 2019 wśród zarejestrowanych Placówek. 

 

OPINIA O DZIAŁALNOŚCI 

W ostatnich latach Ogólnopolski 

Portal Domów Dziecka DomyDziecka.org 

zyskuje coraz większe znaczenie wśród 

organizacji działających w obszarze pieczy 

zastępczej. Dostrzegana jest jego wiedza 

na temat zapotrzebowania 

w instytucjonalnych i rodzinnych formach 

pieczy, zgromadzone informacje, 

a także skrócenie drogi darczyńca-potrzebujący. 

Obecnie z Portalu mogą korzystać zarówno placówki opiekuńczo-wychowawcze, 

jak i rodzinne formy pieczy zastępczej – rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze 

niezawodowe i zawodowe.  

Najbardziej aktywnymi 

użytkownikami są rodzice 

zastępczy, którzy w Portalu 

zobaczyli miejsce, gdzie mogą 

uzyskać wsparcie dla swojej 

codziennej pracy – nie tylko 

finansowe, ale także 

psychiczne. Rodzice zwracają 

uwagę na  

nawiązanie nowych 

relacji z innymi rodzicami 

zastępczymi i ciepłe słowa 

od nieznajomych.  

Placówki opiekuńczo-



  
  
 

wychowawcze, rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze są zadowolone z obecności 

na Portalu DomyDziecka.org i możliwości, jakie daje im strona. Aktywne Placówki na ogół 

szybko znajdują odpowiedzi na swoje ogłoszenia. Nie wszystkie potrzeby są spełniane, 

ale pomoc w innym zakresie pozwala na przeorganizowanie budżetu i zagospodarowanie 

środków na inne cele. 

Większość władz powiatu oraz organizatorów pieczy zastępczej popiera Placówki, 

które poszukują dodatkowego finansowania. Obserwujemy wzrost rejestracji 

w poszczególnych regionach, który jest spowodowany zachętami koordynatorów pieczy, 

a także przykładem innych Placówek.

 

Wykres 4. Plusy rejestracji na Portalu DomyDziecka.org. Dane na podstawie ankiety dotyczącej roku 2019 

wśród zarejestrowanych Placówek. 

 

Zdarzają się jednak organizatorzy pieczy zastępczej, którzy nieprzychylnie patrzą 

na obecność na Portalu rodzin z ich regionu. Niektórzy wysuwają zarzuty o chęć wzbogacenia 

się rodziny, wyłudzania pomocy lub kształtowania złego wizerunku powiatu. Większość 



  
  
 

W tym roku otrzymaliśmy prezenty pod choinkę dla piątki dzieci. Oczywiście prezenty świąteczne są drogie, 

a zakup ich pochłania mnóstwo czasu. W związku z nagłym przyjęciem dwójki mocno zaniedbanych chłopców, 

zaoszczędzone środki przeznaczyliśmy na uzupełnienie szafy nowo przyjętych dzieci, dzięki temu również 

dostali wymarzone prezenty. Gdybyśmy mieli kupić prezenty całej siódemce, to na pewno byłyby one o wiele 

skromniejsze. W tym wszystkim najbardziej wspierające jest to, że ktoś poświęcił swój czas, by pójść do sklepu 

i z listem w ręku kupić coś o co dziecko samo poprosiło. Ogromnie wzruszyłam się tym, że ktoś o nas pomyślał 

i naprawdę z serca podarował coś chłopcom, prezenty były pięknie zapakowane (bardzo od serca). Jedno 

dziecko dostało list od ,,świętego Mikołaja". Czytając go płakał bo Mikołaj naprawdę wszystko widzi i wie, 

że starał się być grzeczny🙂  Nieczęsto korzystamy z pomocy bo przecież otrzymujemy środki na dzieciaczki, 

ale za okazaną pomoc bardzo, bardzo dziękujemy. 

niezadowolonych organizatorów pieczy zastępczej zwraca uwagę na nazwę strony 

internetowej, tytułowanie rodzin placówkami oraz używanie określenia „dyrektor”, co w ich 

opinii jest wysoce naganne. 

Każda rodzina zastępcza i rodzinny dom dziecka, który rejestruje się na Portalu, 

jest sprawdzany zarówno pod względem wiarygodności, jak i przeanalizowania wpisanych 

w formularzu potrzeb. Wszystkie rzeczy, o których piszą rodziny, dotyczą  podopiecznych 

i mają na celu poprawę ich zdrowia, umiejętności, poziomu edukacji, a także komfortu. 

Zdobywając fundusze Portal nigdy nie wykorzystywał informacji o problemach lub brakach 

konkretnych rodzin. Najczęściej to sami sponsorzy, którzy chcą wspomóc potrzebujących, 

kontaktują się z Portalem i proszą o wskazanie odpowiedniego domu. Osoby, 

które odwiedzają stronę i przeglądają „Listę potrzeb” z pełną świadomością decydują się 

na pomoc. To, że podopieczni posiadają niezrealizowane potrzeby, nie świadczy o złym 

zarządzaniu budżetem rodziny lub  niewystarczającym zainteresowaniem powiatu. 

Poszukiwaniem dodatkowych środków zajmują się rodzice zastępczy ponadprzeciętnie 

zaangażowani w dalszym los dzieci. Rehabilitacje, leczenie, korepetycje czy pobyt na 

ciekawych wakacjach to wysoki koszt, dlatego zrozumiałe, że organizator pieczy zastępczej 

nie może ich w maksymalnym stopniu zrealizować. Są jednak ludzie, którzy mogą w tym 

pomóc i sami to wsparcie proponują. Ogólnopolski Portal Domów Dziecka i jego strona 

internetowa powstała z myślą o pieczy instytucjonalnej. Portal przyjął do siebie rodziny 

zastępcze, ale strona nadal używa nazewnictwa stworzonego dla domów dziecka. Obecnie 

zbierane są środki na stworzenie nowej strony, ewentualna zmiana nazwy będzie się wiązała 



  
  
 

z wysokimi kosztami promowania i znacząco wpłynie na spadek popularności strony. Nazwa 

„dom dziecka” jest powszechnie stosowana przez osoby, które nie posiadają obszernej 

wiedzy o rodzajach pieczy zastępczej. Takie hasło jest najczęściej wyszukiwanym 

w Internecie, ale nie jest tożsame z zainteresowaniem darczyńcy jedynie do pieczą 

instytucjonalną. 

Planowane jest wprowadzenie zmian na stronie tak, by w większym stopniu 

odpowiadały rodzinnej pieczy zastępczej. Baza Placówek zostanie poszerzona o informacje 

dotyczące wolnych miejsc i możliwości przyjmowania kolejnych dzieci przez rodzinne domy 

dziecka i rodziny zastępcze. Środowisko związane z rodzinną pieczą zastępczą 

zasygnalizowało problem braku przepływu informacji między organizatorami pieczy 

zastępczej, rodzinami zastępczymi i sądami rodzinnymi o gotowości przyjęcia dzieci. Skutkuje 

to kierowaniem lub pozostawianiem dzieci poniżej 10 roku życia w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych przy jednoczesnych wolnych miejscach w rodzinach zastępczych lub ich 

chęci przyjęcia dodatkowych podopiecznych. Baza mogłaby być wykorzystywana przez sądy 

rodzinne oraz organizatorów pieczy zastępczej, którzy poszukują rodziny zastępczej 

spoza swojego obszaru.   


