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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. Poniższego
dokumentu nie należy utożsamiać ze sprawozdaniem finansowym i merytorycznym
Fundacji „Polski Instytut Filantropii”.



3365 DZIECI

Portal DomyDziecka.org w ramach swoich działań
objął wsparciem co najmniej 3365 dzieci.

OBJĘTYCH WSPARCIEM

202 611,53 ZŁ

Portal przekazał m.in. komputery stacjonarne 
z oprzyrządowaniem, laptopy, dzbanki filtrujące,
ciasta, prezenty, wyposażenie. Ponadto Portal pomógł
przekazać darowizny na kwotę kolejnych
kilkudziesięciu tysięcy złotych.

PRZEKAZANE DAROWIZNY

901 889 GOŚCI

Strona www.domydziecka.org osiągnęła wynik
niemal miliona gości.

NA STRONIE WWW

SUKCESY 
 2020 ROKU

318 DOMÓW

Za pośrednictwem Portalu DomyDziecka.org pomoc
otrzymało co najmniej 318 domów - placówek
opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów
dziecka i rodzin zastępczych.

OTRZYMAŁO POMOC



Ogólnopolski Portal Domów Dziecka DomyDziecka.org założony został w roku 2006 w Krakowie.
Początkowo tworzyła go grupa nieformalna, a od 2017 r. Portal DomyDziecka.org współpracuje z
Fundacją „Polski Instytut Filantropii”, której administracyjnie jest częścią. Głównym celem
Portalu DomyDziecka.org jest wsparcie dzieci i młodzieży objętej pieczą zastępczą poprzez
umożliwienie placówkom instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz osobom prowadzącym rodzinne
domy dziecka i rodziny zastępcze uzyskiwanie pomocy dostosowanej do aktualnych potrzeb od
nowych osób, przedsiębiorców i innych organizacji, a także zapewnienie pomocy materialnej ich
podopiecznym. 



PORTAL DOMYDZIECKA.ORG SWÓJ CEL REALIZUJE, BĘDĄC:

BAZĄ TELEADRESOWĄ

ŁĄCZNIKIEM Z DARCZYŃCAMI

ZBIOREM INFORMACJI O POTRZEBACH

Prowadzi jedyną bazę teleadresową obejmującą dane
wszystkich placówek opiekuńczo-wychowawczych w Polsce
oraz części rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych.

Umożliwia placówkom instytucjonalnej pieczy zastępczej
oraz prowadzącym rodzinną pieczę zastępczą nawiązanie
kontaktu z przyszłymi darczyńcami.

Gromadzi i udziela informacji o potrzebach zarejestrowanych
na portalu domów.

BAZĄ MOŻLIWOŚCI
Informuje o możliwościach uzyskiwania pomocy materialnej
dla dzieci objętych pieczą zastępczej, w tym oferowanej
przez inne podmioty.

PROMOTOREM WIEDZY
Rozpowszechnia wiedzę na temat funkcjonowania pieczy
zastępczej i adopcji. Propaguje udzielanie trafionego
wsparcia potrzebującym.

OFIARODAWCĄ WSPARCIA
Oferuje wsparcie materialne i finansowe podopiecznym
placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów
dziecka i rodzin zastępczych.



Pierwszą i podstawową aktywnością Portalu DomyDziecka.org było stworzenie bazy
teleadresowej placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej. To pierwsza i nadal jedyna
baza teleadresowa, w której znajdują się dane wszystkich placówek opiekuńczo-
wychowawczych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, regionalnych placówek
opiekuńczo-terapeutycznych w Polsce (instytucjonalna piecza zastępcza), a także
częściowo rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych zawodowych i rodzin
zastępczych niezawodowych (rodzinna piecza zastępcza). W dniu 31 grudnia 2021 r.
baza obejmowała 1410 pozycji.

Baza zawiera informacje o nazwie placówki, typie pieczy, adresie, numerze telefonu,
adresie  e-mail, adresie strony internetowej, liczbie podopiecznych oraz dodatkowe
istotne wiadomości. Domy, które dokonały rejestracji na Portalu DomyDziecka.org, mają
możliwość podania imienia i nazwiska dyrektora bądź rodzica zastępczego, numeru
telefonu osoby wyznaczonej do kontaktu z darczyńcami oraz opisu domu, a w nim swój 
 numer konta.

Podstawowe dane o placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej uzupełniane są w
oparciu o rejestry placówek opiekuńczo-wychowawczych, interwencyjnych ośrodków
preadopcyjnych i regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz wolnych
miejsc w tychże, które udostępniane są przez poszczególne województwa. Dane,
których nie zawierają powyższe rejestry, pozyskiwane są podczas kontaktu z
placówkami. Wszystkie wpisane do bazy informacje są potwierdzane telefonicznie,
sprawdzane przynajmniej raz w ciągu roku, a w razie konieczności aktualizowane.
Zarejestrowane na Portalu DomyDziecka.org domy mogą zmieniać swoje dane
samodzielnie. Ze względów bezpieczeństwa aktualizowane przez nie informacje trafiają
na stronę po zaakceptowaniu poprawek przez Portal.

BAZA TELEADRESOWA

Fot. B. Lida



Dane teleadresowe rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka zamieszczane są
na wniosek prowadzących. Podstawą do znalezienia się w bazie jest wysłanie
formularza zgłoszeniowego oraz przedstawienie dokumentu potwierdzającego
prowadzenie rodzinnej pieczy zastępczej. Wraz z momentem wpisania do bazy rodzina
otrzymuje status placówki zarejestrowanej na Portalu DomyDziecka.org i może sama
modyfikować podane wcześniej dane. Każda zmiana danych kontaktowych, a także inna
istotna modyfikacja jest weryfikowana przez pracownika Portalu.

Baza teleadresowa na wysoko wypozycjonowanej stronie www.domydziecka.org
pozwala na bardzo szybkie i łatwe odnalezienie danych placówek pieczy zastępczej.
Baza stanowi duże ułatwienie szczególnie dla tych placówek, które nie posiadają
własnej strony internetowej, ponieważ po wpisaniu w wyszukiwarki internetowe frazy
„placówka opiekuńczo-wychowawcza” i nazwy miejscowości podstrona z danymi
placówki na portalu podana jest jako pierwszy lub jeden z pierwszych wyników
wyszukiwania. Bezpośrednio na stronie użytkownik ma możliwość zawężenia obszaru
poszukiwań do województwa, miejscowości, typu placówki/rodziny, liczby dzieci, a
także wybrać domy zweryfikowane (tzn. zarejestrowane na Portalu DomyDziecka.org)
oraz wybrać placówki aktualnie potrzebujące pomocy (tzn. takie, których informacje o
potrzebach widnieją w danym czasie na liście potrzeb). Baza stanowi źródło wiedzy dla
zainteresowanych kontaktem z wybraną placówką lub rodziną zastępczą nie tylko w
celu wsparcia jej podopiecznych, ale także w innych celach urzędowych. Zgodnie z
przyświecającym Portalowi DomyDziecka.org celem korzystają z niej osoby prywatne,
firmy i organizacje charytatywne, chcący przekazać darowiznę, odbyć wolontariat lub
zorganizować dla podopiecznych ciekawe wydarzenie. Z bazy prowadzonej przez Portal
DomyDziecka.org korzystają również instytucje, takie jak szkoły, sądy, policja,
organizatorzy pieczy zastępczej w sytuacjach, gdy niezwłocznie muszą skontaktować
się z opiekunem dziecka.

W ROKU 2020 GŁÓWNA ZAKŁADKA „PLACÓWKI”,
NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ BAZA TELEADRESOWA,
ODNOTOWAŁA 151 400 WEJŚĆ.

PROFILE Z DANYMI TELEADRESOWYMI
POSZCZEGÓLNYCH DOMÓW ODNOTOWAŁY ŁĄCZNIE
1 098 654 WEJŚĆ

http://www.domydziecka.org/


POZYCJA LICZBA WEJŚĆ

Gniew

MIEJSCOWOŚĆ TYP PIECZY REJESTRACJA NA PORTALU

20 2001 rodzinna tak

Siemianowice Śl.14 6202 rodzinna tak

Kartuzy11 9443 instytucjonalna tak

Siemnocha10 4264 rodzinna tak

Sokołów Podl.9 9035 rodzinna tak

Głogówek9 7916 rodzinna tak

Bielawa9 7207 rodzinna tak

Łódź9 6998 rodzinna tak

Warszawa8 6769 instytucjonalna nie

Chełmno8 56610 rodzinna tak

Sokołów Podl.8 36011 rodzinna tak

Angowice8 09012 rodzinna tak

Kartuzy7 40513 instytucjonalna tak

Potworów6 81314 rodzinna tak

Kraków6 74915 instytucjonalna tak

Bolestraszyce6 02816 rodzinna tak

Więcbork5 98017 instytucjonalna tak

Warszkowo5 90318 rodzinna tak

Rogoźnica5 68819 rodzinna tak

Plękity5 47220 rodzinna tak

DOMY, KTÓRYCH PROFILE ODNOTOWAŁY NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ ODWIEDZIN W 2020 R.

Godnym uwagi jest fakt, że wśród 20 domów, które budziły największe
zainteresowanie, aż 15 należy do rodzinnej pieczy zastępczej, a 1 jest placówką
opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego. Powyższe rodziny należą do najbardziej
aktywnych domów na Portalu. Większość rodzinnych domów dziecka i rodzin
zastępczych nie posiada własnych stron internetowych, tylko nieliczni zakładają
dedykowane prowadzonej przez nich pieczy profile w mediach społecznościowych.
Wpisanie się do bazy teleadresowej na Portalu DomyDziecka.org oraz założenie na nim
własnego profilu daje im możliwość nawiązania kontaktu z darczyńcami i innymi
rodzinami zastępczymi. Dziewiąty w kolejności najczęściej odwiedzany profil należy do  



placówki opiekuńczo-wychowawczej, która nie jest zarejestrowana na Portalu
DomyDziecka.org i jednocześnie nie posiada własnej strony internetowej. Ponadto
ponad 3000 wejść na swój profil z danymi teleadresowymi odnotowało aż 10 placówek
opiekuńczo-wychowawczych, które nie są zarejestrowane na Portalu DomyDziecka.org.
Ich obecność w powyższym zestawieniu potwierdza wysoki stopień korzystania z
powyższej bazy teleadresowej przez instytucje.

Po dołączeniu do Portalu DomyDziecka.org zmienił się sposób patrzenia na
rodzinę zastępczą przez osoby z zewnątrz i niezwiązane z pieczą bezpośrednio.
Nawiązaliśmy dużo pozytywnych relacji z obcymi ludźmi, którzy polubili nasze
dzieci. Ten Portal pokazał mojej rodzinie, że warto czasem oddać trochę
anonimowości na rzecz pokazania rodzicielstwa zastępczego od kulis. To tu
znalazłam cudownych Aniołów, którzy pokochali moje dzieci i traktują nas jak
przyjaciół - Mama Zastępcza

ŁĄCZNIK Z DARCZYŃCAMI

Domy zarejestrowane na Portalu DomyDziecka.org mogą samodzielnie odnajdywać
sponsorów. Po rejestracji dom uzyskuje możliwość korzystania z rozbudowanych funkcji
strony. Dom może informować odwiedzających o aktualnościach z życia (dział
„Aktualności domów dziecka”), edytować swoje dane, w tym dodawać opis domu oraz
numer konta, na który przyjmuje darowizny finansowe, zamieszczać informacje o
aktualnych potrzebach podopiecznych (dział „Lista potrzeb”) oraz samodzielnie
nawiązywać kontakt z osobami, które poprzez stronę już zgłosiły chęć przekazania
konkretnych rzeczy (dział „Chcę pomóc”). Na Portalu DomyDziecka.org w dniu
31.12.2020 zarejestrowane było 318 domów (placówki opiekuńczo-wychowawcze,
regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna, rodzinne domy dziecka, zawodowe i
niezawodowe rodziny zastępcze), które sprawowały pieczę nad 3365 dziećmi. W roku
2020 aktywowano lub reaktywowano 94 nowe domy, w tym aż 57 z nich należało do
rodzinnej pieczy zastępczej lub było placówkami opiekuńczo-wychowawczymi typu
rodzinnego. 

CORAZ INTENSYWNIEJSZA PRACA NA RZECZ
RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ. PONAD
POŁOWA NOWYCH DOMÓW NA PORTALU TO
RODZINNE DOMY DZIECKA I RODZINY
ZASTĘPCZE

61%



Zamieszczenie 490 aktualności z życia domu w dziale „Aktualności domów dziecka”

Zamieszczenie 1168 ogłoszeń informujących o potrzebach podopiecznych (pomoc
rzeczowa, finansowa oraz wolontariat) w dziale „Lista potrzeb”

Samodzielny kontakt domów z darczyńcami oferującymi pomoc za pośrednictwem
strony w dziale „Chcę pomóc”

 W 2020 roku zarejestrowane domy zdobywały wsparcie od nowych sponsorów poprzez
korzystanie z  poniższych funkcji strony:

Umożliwienie otrzymania wsparcia 695 dzieciom z 78 domów.

Umożliwienie otrzymania wsparcia 1526 dzieciom ze 146 domów.

Wsparcie otrzymało 852 dzieci ze 101 domów. 
Nawiązano kontakt 952 razy.

W 2020 R. PORTAL DOMYDZIECKA.ORG OTACZAŁ
WSPARCIEM 3365 DZIECI Z 318 DOMÓW

Fot. N. Gąsiorowska



Sprawiliście, że uzyskaliśmy dużą dawkę wsparcia, dobrej energii, radości. Naszym
dzieciom mogliśmy zorganizować rzeczy, na które nas nie było stać, szczególnie,
że jesteśmy rodziną zastępczą od niedawna i ogrom wydatków związanych z
przeorganizowaniem domu, umeblowaniem, zakupieniem rowerów, ubrań, butów,
konieczność rehabilitacji, koszty dojazdów do szkoły i na praktyki, wyjazd na
turnus rehabilitacyjny, itp. przerosło nasz budżet. Ale dzięki Portalowi
DomyDziecka.org wszystko się udało. Dzieci spełniały swoje marzenia, a my
pękaliśmy z dumy, gdy nasza młodsza jeździła w Wigilię naokoło salonu na
właśnie otrzymanej hulajnodze i z radości krzyczała, że to najpiękniejsze święta w
życiu i nigdy od nas nie odejdzie, a starsza otwierała paczkę z tabletem i miała łzy
w oczach, bo nawet nie marzyła, że może taki dostać. Oczywiście, tych radości
było dużo, dużo więcej. Dziękujemy. Bez Portalu DomyDziecka.org by się to nie
udało. - Mama Zastępcza

W 2020 r. domy otrzymały ogromne wsparcie od darczyńców. Mimo trudnej i niepewnej
sytuacji związanej z pandemią wielu ludzi i przedsiębiorstw nie zapomniało o dzieciach.
Domy uzyskały wsparcie w postaci tabletów, laptopów, komputerów, sprzętu do nauki
zdalnej, takiego jak słuchawki, kamery, drukarki, a także środki ochrony - maseczki,
środki dezynfekcji. Jak w poprzednich latach dzieci otrzymywały ubrania nowe i używane
oraz vouchery do sklepów z odzieżą, by mogły samodzielnie dokonać zakupów.
Najmłodsi podopieczni mogli cieszyć się z zabawek i gier, starsi ze sprzętu
elektronicznego i sportowego. Przekazywano również artykuły zużywane na co dzień w
dużych ilościach - przybory szkolne, kosmetyki, środki czystości, a także ułatwiające
prowadzenie tak licznych domów - AGD, meble. Na otoczenie przez darczyńców opieką
mogły liczyć rodziny zastępcze, które przyjęły nowe dziecko. Wchodzący na stronę
chętnie pomagali w przygotowaniu rzeczy przydatnych do powitania dziecka w rodzinie,
szczególnie wyprawki dla niemowląt. Domy otrzymywały także wsparcie finansowe
wykorzystywane na pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji, remontów czy wyjazdów.

Fot. M. Cudzich



Ubrania

Słodycze

Kosm
etyki

AGD

Zabawki

Przy
bory sz

kolne
Ksią

żki

Wsp
arci

e fin
anso

we

Środki cz
ysto

ści

Komputery

Sprzę
t e

lektro
nicz

ny

Środki och
rony

Sprzę
t s

porto
wy

Prezenty
Meble

1250 

1000 

750 

500 

250 

0 

LICZBA DZIECI, KTÓRE ZOSTAŁY ODAROWANE ZA POŚREDNICTWEM PORTALU DOMYDZIECKA.ORG WEDŁUG RODZAJU
WSPARCIA

Koszt promocji strony internetowej www.domydziecka.org oraz jej funkcji, dzięki 
 popularności której domy otrzymały wyżej wymienione wsparcie, wyniósł 15 206,49
zł. Koszt promocji informacji o konkretnych potrzebach domów wyniósł 310,00 zł.

Zaspokoiliśmy bieżące potrzeby naszych dzieci. Dzieci, które przyjęliśmy do naszej
rodziny, trafiły praktycznie bez żadnego wyposażenia. Musieliśmy szybko
zorganizować ubrania, pościel, łóżka itp. Bez wsparcia otrzymanego przez Portal
nie udałoby się nam tego osiągnąć. Portal DomyDziecka.org w cudowny sposób
wspiera rodzicielstwo zastępcze. Dzięki tej stronie uzyskaliśmy bardzo dużo
wsparcia i pomocy, poznaliśmy wspaniałe osoby, zdobyliśmy Aniołów, którzy nad
nami czuwają. To cudowne uczucie, gdy wiemy, że jest grupa ludzi, dla których los
naszych dzieci nie jest obojętny. Wspólnie możemy im pokazać, że można żyć
inaczej. - Mama Zastępcza

Dzięki ofiarowywanym rzeczom, np. chemii, zdobyliśmy fundusze na remont,
ponieważ nie musieliśmy ich kupować. - Dyrektor placówki opiekuńczo-
wychowawczej



40%

48%

40% DOMÓW, KTÓRE OPUBLIKOWAŁY
INFORMACJĘ O POTRZEBACH, JEST
ZADOWOLONA Z OTRZYMANEGO WSPARCIA,
NA OGÓŁ OTRZYMYWAŁY TO, O CO PROSIŁY.

48% DOMÓW, KTÓRE WPISAŁY POTRZEBY
NA LISTĘ POTRZEB, JEST BARDZO
ZADOWOLONYCH Z EFEKTU, POMOC
PRZEROSŁA ICH OCZEKIWANIA. 

Fot. M. Kaczyńska

Fot. A. Kołodziejska



Od 2017 r. dołączając do Portalu każdy dom musi przesłać formularz zawierający
informacje o potrzebach. Po dokonaniu rejestracji ma obowiązek przesyłać taki
formularz minimum raz w roku. System ten pozwala na wnikliwe poznanie sytuacji
materialnej domów, ich potrzeb, stopnia, w jakim były dotychczas wspierane, a także
dalszych planów. Domy, 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. Domy podają
również informacje o tym, czy przyjmują ubrania i zabawki (w podziale na używane lub
nowe), kosmetyki, książki oraz o chęci przyjęcia wolontariusza. Formularz został
poszerzony na pytania związane z potrzebami dzieci z niepełnosprawnościami oraz
usamodzielniające się.

Na podstawie pozyskanych w ten sposób informacji Portal przekierowuje dużych
sponsorów do miejsc, które potrzebują konkretnej, oferowanej przez nich pomocy. W
ciągu roku Portal odpowiedział na zapytania od 61 dużych darczyńców i wskazał im 150
domów, które spełniały sugerowane przez nich wymagania i aktualnie najbardziej
potrzebowały proponowanego rodzaju wsparcia.

ZBIÓR INFORMACJI O POTRZEBACH

Zaoszczędziliśmy środki, które były spożytkowane na inne potrzeby, 
 nawiązaliśmy  kontakty, które w znaczny sposób ułatwiają nam funkcjonowanie i
pozwalają realizować potrzeby i marzenia dzieci. Nasza sytuacja jest o wiele
lepsza z powodu  dostępu do szerokiej gamy pomocy. Współpraca z pracownikami
Portalu DomyDziecka.org jest bardzo dobra. Błyskawiczna reakcja na zgłaszane
potrzeby. Uzyskana pomoc jest dla nas bardzo cenna i jesteśmy wdzięczni, że
możemy korzystać z tego typu usług. - Dyrektor placówki opiekuńczo-
wychowawczej

Fot. M. Sawicka



Dzięki działaniom Portalu DomyDziecka.org polegającym na polecaniu darczyńcom
miejsc na podstawie formularza potrzeb przekazano między innymi: komputery, laptopy,
drukarki, opiekę finansową dla osoby usamodzielniającej się, prezenty na Dzień Dziecka,
mikołajki i Boże Narodzenie, sprzęt sportowy, przybory szkolne, wsparcie zebrane
podczas zbiórek ślubnych, szkolnych i firmowych oraz pozyskano wolontariuszy. 

Spełniły się marzenia dzieci, poczuliśmy magię Świąt. Dzięki komputerom
pozyskanym przez Portal zdalna nauka była dużo łatwiejsza. Samodzielne zakupy
w H&M były dużą frajdą dla dzieci. - Mama Zastępcza

63 DOMY OKREŚLIŁY, ŻE DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
DOBROCI OD DARCZYŃCÓW ICH PODOPIECZNI
ZYSKALI POZYTYWNE NASTAWIENIE DO ŚWIATA.
W DOMACH TYCH MIESZKA 662 DZIECI.

Udało się nawiązać kontakty z osobami spoza placówki, które pomagają naszym
podopiecznym nie tylko od strony materialnej, ale także stymulują je do
samorozwoju, m.in. poprzez naukę języków. Rozpoczęliśmy współpracę ze
studentkami uniwersytetu, które uczą nasze dzieci języka angielskiego. - Dyrektor
placówki opiekuńczo-wychowawczej

Fot. A. JanusFot. B. Lida



Portal DomyDziecka.org nie ogranicza swojej aktywności do promowania wyłącznie
własnych działań. Szeroko współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi w
kwestii informowania pracowników placówek i rodziców zastępczych o innych
możliwościach uzyskiwania wsparcia finansowego lub materialnego, a także lepszego
rozwoju podopiecznych. Na stronie głównej  oraz profilu Facebook zamieszczane są
aktualności o konkursach dedykowanych podopiecznym 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 pieczy
zastępczej, jak również inne placówki zajmujące się dziećmi i młodzieżą. 

Wśród informacji, które zostały zamieszczone na Portalu DomyDziecka.org w 2020 r.,
znajdowały się ogłoszenia o akcjach wspierających zdrowie podopiecznych (badania
przesiewowe wzroku, zakup okularów, przekazanie maseczek), wiele ofert warsztatów i
kursów, w tym również prowadzonych zdalnie, aktualności o możliwości otrzymania
wsparcia finansowego i materialnego dla podopiecznych, a także pomocy w organizacji
wyjazdów. 

BAZA MOŻLIWOŚCI

Mamy szerszą wiedzę na temat organizowanych akcji, projektów oraz zbiórek  na
rzecz placówek. Udało się zrealizować niektóre marzenia dzieciaków, udział w
konkursach podniósł ich samoocenę, dzielili się swoimi doświadczeniami. A my
możemy się rozwijać i służyć jeszcze lepiej na rzecz podopiecznych placówki.
Jesteśmy bardzo wdzięczni za dotychczasową współpracę i mamy nadzieję na
dalszy rozwój naszej placówki poprzez angażowanie dzieciaków w ciekawe
projekty. - Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej

Fot. M.. Suszka
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LICZBA DOMÓW ZGŁOSZONYCH DO AKCJI, O KTÓREJ DOWIEDZIAŁY SIĘ NA PORTALU DOMYDZIECKA.ORG, WEDŁUG
RODZAJU WSPARCIA

Zamieszczając informację o programie/konkursie, Portal DomyDziecka.org dba, by
wiadomość była sprawdzona i wiarygodna. Dzięki temu wychowawcy i rodzice
zastępczy, którzy wykazują duże zaangażowanie w rozwój swoich podopiecznych,
znajdują w jednym miejscu aktualną bazę możliwości, z których mogą skorzystać dzieci i
młodzież. Każda aktualność zawiera niezbędne wiadomości o tym, kto może skorzystać
inicjatywy, zasady kwalifikacji, terminy, a także regulamin i formularz zgłoszeniowy. W
razie niejasnych sformułowań zamieszczonych w regulaminach, Portal DomyDziecka.org
kontaktuje się z organizatorami, by podać precyzyjne informacje i z wyprzedzeniem
odpowiedzieć na wątpliwości zainteresowanych.  

Zakładka "Aktualności" jest chętnie czytana przez opiekunów nawet z tych domów,
które nie zdecydowały się na rejestrację na Portalu DomyDziecka.org. Posty na profilu
Ogólnopolskiego Portalu Domów Dziecka na portalu Facebook są udostępniane na
grupach zrzeszających rodziców zastępczych i pracowników placówek opiekuńczo-
wychowawczych.



Mogliśmy zgłosić się do wielu konkursów (m.in. nasza podopieczna wygrała
konkurs "Dobre uczynki"). Portal jest chyba jedyną wirtualną przestrzenią dającą
tak dużą możliwość odnalezienia działających placówek pieczy zastępczej,
"miejscem" otwartym na jej potrzeby. Umożliwia zarówno pozyskanie darowizn,
zgłaszanie potrzeb, jak i posiada szeroki zakres ofert konkursowych/akcji
społecznych/inicjatyw. - Wychowawczyni w placówce opiekuńczo-
wychowawczej

PROMOTOR WIEDZY

W 2020 na Portalu DomyDziecka.org zamieszczono 25 aktualności, które wskazywały
placówkom szanse ubiegania się o dodatkowe środki lub możliwości podniesienia
wiedzy i umiejętności podopiecznych w ramach programów innych organizacji. Strona
stanowiła główne źródło informacji o dla 112 Domów, które zdecydowały się wziąć w
nich udział. Najwięcej zgłoszeń wysłano do akcji, w których uzyskać można było
wsparcie materialne (np. okulary, bony na zakup ubrań, maseczki, tablety, sprzęt
sportowy). Do 8 takich akcji wysłano 232 zgłoszenia, które obejmowały łącznie 2620
dzieci.

Koszt promocji informacji o akcjach i programach innych organizacji wyniósł 265,36 zł.

Dzięki swojej stale rosnącej popularności Portal DomyDziecka.org przyczynia się do
wzrostu zainteresowania tematyką pieczy zastępczej, zarówno instytucjonalnej, jak i
rodzinnej. Pisane głównie przez prowadzących rodziny zastępcze aktualności z życia
domu budzą coraz większą uwagę osób, które dotychczas o pieczy zastępczej wiedziały
niewiele. Opisując swoją codzienność, pokazują, że ich rzeczywistość, choć bywa trudna,
naznaczona problemami i zmartwieniami o zdrowie dzieci, w swojej istocie nie różni się
od rzeczywistości w klasycznych dużych rodzinach. Takie teksty powoli zmieniają opinię
o rodzicach zastępczych tych odbiorców którzy są negatywnie nastawieni do rodzinnej
pieczy zastępczej. 

DOMY OPUBLIKOWAŁY 422 AKTUALNOŚCI, W KTÓRYCH
DZIELĄ SIĘ SWOJĄ CODZIENNOŚCIĄ, PROMUJĄC TYM
SAMYM RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE

Bardzo dziękuję całemu zespołowi Portalu DomyDziecka.org. Dzięki Wam mogłam
zaspokoić potrzeby dzieci, którymi się opiekujemy, oraz poznałam wielu
cudownych ludzi. Mimo iż to, co robimy z mężem, wydaje się takie zwykłe i
normalne, wiele osób podkreśliło niezwykłość naszych działań. To dodało nam sił
w pokonywaniu codziennych trudności. To najważniejsze wsparcie, jakie
otrzymaliśmy. - Mama Zastępcza



Zrealizowaliśmy niezbędne potrzeby, pozyskaliśmy świadomość, że są ludzie,
którzy pomagają bezinteresownie. To pokazało dzieciom, że życie nie polega tylko
na braniu, ale przede wszystkim dawaniu. Dzięki działalności Portalu
DomyDziecka.org nasze dzieciaki mogą mieć poczucie przynależności i poczucia
bezpieczeństwa w świecie, gdzie "'ktoś'' zapomniał o swoich obowiązkach wobec
swoich dzieci. - Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej

Głos Portalu DomyDziecka.org obecny jest w lokalnych i ogólnopolskich mediach. Portal
zwraca uwagę, że istotą dobrej pomocy jest dopasowanie jej do potrzebującego. W roku
2020 najgłośniej mówił o niełatwej sytuacji uczniów w rodzinach zastępczych i
placówkach opiekuńczo-wychowawczych, którzy po nagłym wprowadzeniu obowiązku
nauki zdalnej zmuszeni byli opuszczać lekcje. Informowanie dziennikarzy o wynikach
prowadzonych przez Portal DomyDziecka.org statystyk o obecności sprzętu
komputerowego w placówkach poza większymi miastami wpłynęło na ogromną i niemal
natychmiastową odpowiedź osób prywatnych, firm i fundacji na wskazane
zapotrzebowanie.  

Na Portalu DomyDziecka.org znajdują się aktualne informacje statystyczne o tematyce
pieczy zastępczej za lata 2000-2020. Portal prowadzi również aktualną bazę aktów
prawnych dotyczących funkcjonowania placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej,
rodzinnej pieczy zastępczej oraz procesu adopcyjnego. 

Fot. H. Gałczyńska

Fot. B. Lida



Bardzo dużą popularnością cieszy się zakładka „Adopcja”. Jej zawartość stanowi opis
procesu adopcyjnego i aktualizowana corocznie lista teleadresowa ośrodków
adopcyjnych wraz z ich stronami internetowymi, gdzie przyszli rodzicie mogą znaleźć
odpowiedź na wiele nurtujących ich pytań.  W 2020 roku zakładka „Adopcja” została
odwiedzona 98 694 razy, a listy obejmujące dane kontaktowe ośrodków adopcyjnych
zostały pobrane 3384 razy. Portal odpowiada także na zapytania mailowe i telefoniczne
dotyczące procesu przysposobienia dzieci. Z pytaniami zwracają się również Polacy
mieszkający za granicą. Portal DomyDziecka.org udziela podstawowych informacji i
kieruje osoby do ośrodków adopcyjnych, nie pośredniczy w procesie adopcji. 

LISTA OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH ZOSTAŁA
POBRANA 3384 RAZY

W lokalnej społeczności przestaliśmy być zjawiskiem, a wielu ludzi przekonało się,
że tak naprawdę jesteśmy rodziną a nie instytucją, a nasze dzieci niczym nie
odbiegają od swoich rówieśników. Idea jest wspaniała i niejednokrotnie odzew na
zgłoszoną potrzebę przeszedł wszelkie nasze oczekiwania. Czasem otrzymaliśmy
niespodziewane prezenty-niespodzianki, które przynosiły wiele radości. - Mama
Zastępcza

Fot. B. Ostrowska



W 2020 r. Portal DomyDziecka.org przekazał darowizny o wartości 205 367 zł. Koszty
organizacji akcji własnych oraz współorganizacji akcji wyniosły 11 271, 63 zł.  Do pracy
przy Portalu DomyDziecka.org zatrudniony był 1 pracownik w oparciu o umowę cywilno-
prawną. Zajmował się bieżącą obsługą, w tym nawiązywaniem kontaktu z darczyńcami,
redagowaniem aktualności, aktywacją nowych Domów oraz koordynował akcje. Portal
korzystał również ze stałego wsparcia 2 wolontariuszy - założyciela Portalu, który
swoim działaniem wolontarystycznym wspiera go nieustannie od początku istnienia, a
także wieloletniego wolontariusza-programisty. Ponadto w realizacji licznych
przedsięwzięć pomagało 19 wolontariuszy akcyjnych.

OFIARODAWCA WSPARCIA

PORTAL DOMYDZIECKA.ORG PRZEKAZAŁ
DAROWIZNY O WARTOŚCI 205 367 ZŁ

Nie czuję się sama. W razie potrzeby mogę zwrócić się o pomoc, a czasami
skorzystać z akcji pomocowych organizowanych przez Portal DomyDziecka.org 
- Mama Zastępcza

Fot. I. Piskor



1% podatku, które dzięki wskazaniom podatników otrzymują OPP. może pokaźnie zasilić
budżet organizacji. Portal DomyDziecka.org daje szanse placówkom opiekuńczo-
wychowawczym, rodzinnym domom dziecka, rodzinom zastępczym i organizacjom
działającym na rzecz dzieci w pieczy na bezpłatne dotarcie do nowych podatników.
Istnieje duża dysproporcja w liczbie wskazań między szeroko znanymi Organizacjami
Pożytku Publicznego a mniejszymi OPP, które nie mogą pozwolić sobie na kampanie
reklamowe. Co roku w okresie rozliczeń na stronie internetowej www.domydziecka.org
publikowana jest lista OPP, które prowadzą subkonta dla zarejestrowanych na Portalu
placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin
zastępczych, wraz ze wszystkimi informacjami niezbędnymi do przekazania dla nich
swojego wsparcia. Lista ta jest intensywnie promowana w mediach społecznościowych,
czego wynikiem jest wzrost wpływów z 1% dla organizacji, które wspierają dzieci ze
współpracujących z Portalem Domów. W 2020 roku lista domów dziecka i rodzin
zastępczych, które można wesprzeć przy rozliczeniu podatkowym, odnotowała 1474
odwiedzin. 

AKCJE PORTALU DOMYDZIECKA.ORG

Otrzymaliśmy jeszcze większe wsparcie z darowizn z 1% niż w poprzednich latach.
Pomoc przeznaczona została na leczenie i rehabilitację. - Mama Zastępcza

1% PODATKU DLA DOMU DZIECKA

DOMY, KTÓRYM UDZIELONO WSPARCIA: 38
LICZBA DZIECI: 465
KOSZT ORGANIZACJI AKCJI: 715,55 ZŁ

Fot. K. Jastrząb

http://www.domydziecka.org/


Dorosły człowiek powinien pić ok. 2 litrów wody dziennie. Warto, by dobrych nawyków
uczyć się już od najmłodszych lat. Propagując zdrowy i ekologiczny nawyk picia wody
filtrowanej, firma Brita podarowała Portalowi DomyDziecka.org 372 dzbanki filtrujące.
Portal DomyDziecka.org spakował i wysłał dzbanki do wszystkich zarejestrowanych
placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin
zastępczych. Duże dzbanki Fill&Enjoy XL wraz z zapasem filtrów idealnie zaspokoją
potrzeby grupy wychowawczej lub dużej rodziny. Dzbanki znalazły swoje miejsce w
kuchniach i aneksach kuchennych, z których na co dzień swobodnie korzystają
podopieczni. Dzięki niemu domy zmniejszyły koszt zakupu wody butelkowanej, a dzieci
coraz chętniej wybierają wodę zamiast słodkich napojów.

Macie ogromny wpływ na życie dzieci w naszych rodzinach. Dzieci bardzo lubią
nasze ciocie i wujków, którzy nam pomagają i przysyłają paczki. A dzieci cieszą
nawet drobiazgi. Marzenia i pragnienia naszych dzieci się spełniają. My i dzieci
uwierzyliśmy w dobrych i bezinteresownych ludzi. Wielu zabawek i rzeczy po
prostu byśmy nie mieli, bo nas nie stać. - Mama Zastępcza

BIRITA DLA DZIECI Z PIECZY ZASTĘPCZEJ

DOMY, KTÓRYM UDZIELONO WSPARCIA: 325
LICZBA DZIECI: 3728
PRZEKAZANO DAROWIZNĘ O WARTOŚCI: 46 872 ZŁ
KOSZT ORGANIZACJI AKCJI: 347,45 ZŁ

Fot. P. Khmara Fot. N. Gąsiorowska



Wraz z zawieszeniem edukacji w szkołach w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
ale także w mniejszych od nich rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych,
pojawił się palący problem braku wystarczającej liczby komputerów dla podopiecznych.
Dzieci opuszczały lekcje zdalne lub nie mogły aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Każda
opuszczona godzina zajęć pogłębiała zaległości w materiale, tym trudniejsze do
uzupełnienia, że jednocześnie w placówkach zawieszony został wolontariat. W marcu i
kwietniu Portal DomyDziecka.org zdecydował się swoje codzienne działanie niemal w
całości nakierować na rozwiązanie tej kryzysowej sytuacji. Portal DomyDziecka.org,
dzięki gromadzonym środkom od darczyńców, zakupił 85 laptopów poleasingowych o
dobrych parametrach. Jednocześnie w podarunku od firmy Kompre otrzymał 100
komputerów stacjonarnych wraz z akcesoriami (w tym trudno dostępne w owym czasie
kamerki internetowe). Sprzęt komputerowy trafił do najbardziej potrzebujących dzieci,
pozwalając im na pełne uczestnictwo w lekcjach. 

Drugim działaniem Portalu DomyDziecka.org było pośredniczenie w przekazaniu
pomocy, którą oferowali prywatni darczyńcy oraz firmy, chcące przekazać darowizny
bezpośrednio domom dziecka i rodzinom zastępczych. Portal DomyDziecka.org na
bieżąco monitoruje potrzeby rejestrujących się na stronie Domów. Dzięki tej regularnej
aktywności oraz stałym dodatkowym kontaktom możliwe stało się bieżące śledzenie
stanu liczbowego komputerów w placówkach oraz wskazywanie darczyńcom najbardziej
potrzebujących Domów. Portal DomyDziecka.org połączył również siły z Fundacją
Sarigato i pokrył część kosztów wysyłki do rodzin zastępczych przekazanych przez  nich
komputerów. 

Wynikiem akcji „Uczeń online” było przekazanie przez Portal DomyDziecka.org 85
laptopów, 100 komputerów stacjonarnych z akcesoriami i zapasu maseczek
wielorazowych dla podopiecznych oraz pośredniczenie w przekazaniu kolejnych 240
sprzętów komputerowych i kilku drukarek. 

UCZEŃ ONLINE

Fot. M. Leszkowska



W CZASIE PANDEMII PORTAL DOMYDZIECKA.ORG
PRZEKAZAŁ 100 KOMPUTERÓW STACJONARNYCH,
85 LAPTOPÓW I POŚREDNICZYŁ W PRZEKAZANIU
KOLEJNYCH 240 SPRZĘTÓW

Fot. B, Korzela

Fot. P. Khmara

Fot. A. Kuk



Dzięki komputerom pozyskanym przez Portal DomyDziecka.org nauka zdalna była
dużo łatwiejsza. Cieszymy się, że takie miejsce istnieje. Dzięki Portalowi
DomyDziecka.org nie czujemy się samotni. Wiemy, że w razie potrzeb zawsze
możemy liczyć na pomoc. - Mama Zastępcza

DOMY, KTÓRYM UDZIELONO WSPARCIA: 118
LICZBA DZIECI: 1100
PRZEKAZANO DAROWIZNĘ O WARTOŚCI: 128 477,20 ZŁ
KOSZT ORGANIZACJI AKCJI: 8861,47 ZŁ

Dzięki otrzymanemu wsparciu mogliśmy zorganizować zdalne nauczanie w
najbardziej krytycznym momencie, gdy z dna na dzień potrzebny był sprzęt. 
- Mama Zastępcza

Fot. L. Suchecka

Fot. E. Kot



W wyniku ulewnych opadów 27 czerwca 2020 r. woda zalała część domu oraz piwnicę
jednej z rodzin zastępczych na Podkarpaciu. Ucierpiały także budynki gospodarcze i
stajnia. Tamtego dnia na w Nawsiu Kołaczyckim doszło do powodzi błyskawicznej,
ponieważ ziemia nie zdołała wchłonąć tak dużej ilości wody. Ponadto wylała rzeka
płynąca nieopodal zabudowań rodziny zastępczej. Portal DomyDziecka.org, który nie
tylko umożliwia dotarcie do darczyńców z apelem o pomoc, ale także sam wspiera
potrzebujących, zdecydował się pokryć koszty materiałów budowlanych oraz zakupić
nowe meble na miejsce zniszczonych. Ze środków Portalu DomyDziecka.org zakupiono
panele podłogowe, drzwi wraz z ościeżnicami, dwie kanapy oraz szafę - udało się
naprawić poczynione przez wodę szkody i odnowić pokój!

POMOC POWODZIANOM

Po dołączeniu do Portalu DomyDziecka.org zmieniło się nasze nastawienie.
Wiemy, że ludzie są pomocni.  Udało  się częściowo uzyskać wsparcie, a to bardzo
dużo. - Mama Zastępcza

DOMY, KTÓRYM UDZIELONO WSPARCIA: 1
LICZBA DZIECI: 4
PRZEKAZANO DAROWIZNĘ O WARTOŚCI: 8011,74 ZŁ
KOSZT ORGANIZACJI AKCJI: 80,47 ZŁ

Fot. M. Madej

Fot. M. Madej



Mimo niełatwych warunków Portal DomyDziecka.org zdecydował się na kontynuację
akcji Słodki Smak Świąt. Boże Narodzenie to wyjątkowy czas tradycyjnie upływający w
gronie rodzinnym. Choć młodzież mieszkająca w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych uczestniczy w przygotowaniach do Świąt i zasiada przy wigilijnym
stole, a część dzieci spędza Boże Narodzenie w domach rodzinnych, to wciąż te dni są
dla podopiecznych szczególnie trudne. Portal DomyDziecka.org wraz z gronem
zaangażowanych w akcję wolontariuszy chciał podzielić się z dziećmi dobrą myślą. Jej
symbolem stał się piernik, który co roku przekazywany jest w ramach akcji „Słodki smak
Świąt". Do każdego ciast zawsze dołączony jest opłatek, by zgodnie z piękną polską
tradycją przełamać się nim z przyjaciółmi Portalu – dziećmi, wychowawcami i rodzicami
zastępczymi. Ze względu na sytuację epidemiologiczną Portal DomyDziecka.org
zdecydował się na wprowadzenie zgłoszeń do akcji, dlatego mimo że ciepłą myślą
zostały objęte wszystkie dzieci, ciasto trafiło do 228 zarejestrowanych Domów. 

Przedsięwzięcie zgromadziło wokół siebie mnóstwo ludzi o dobrych sercach.
Organizatorami akcji Słodki Smak Świąt był Portal DomyDziecka.org oraz Kierowcy
Dzieciom. Słodkości zostały ufundowane przez „Piekarnię Tomasz Nosek” z Grabia koło
Wieliczki, która przekazała 562 ciasta piernikowe o nietypowym kształcie. Pierniki w
formie choinki zostały specjalnie dostosowane do małych smakoszy, cukiernicy
zmniejszyli ilość używanych przypraw korzennych i w trosce o alergików zamiast
orzechów szczodrze dorzucili kandyzowaną skórkę pomarańczową. Robione na wymiar
kartonowe pudełka wykonał w prezencie krakowski producent opakowań Rossem Pack.
Pudełka zostały przyozdobione zaprojektowanymi przez wolontariuszkę obwolutami,
które bezpłatnie wydrukowało AW Studio. Bezpieczeństwo zapewniła firma APE Home,
przekazując wszystkim wolontariuszom środki dezynfekujące i maseczki. W akcję
zaangażowały się nie tylko firmy, ofiarowując potrzebne materiały, ale także dobrzy
ludzie, którzy poświęcili swój czas. Wolontariusze zgromadzeniu wokół Portalu
DomyDziecka.org oraz młodzież z projektu „AS: aktywnie społecznie” prowadzonego
przez zaprzyjaźnioną organizację zajęli się dekorowaniem ciast oraz składaniem pudełek
i pakowaniem w nie słodkości, wkładając całe serce w przygotowania.

Ciasta odbierane były w piekarni pod Krakowem, 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. 

SŁODKI SMAK ŚWIĄT



AKCJA SŁODKI SMAK ŚWIĄT JEST JUŻ TRADYCYJNĄ
FORMĄ PODZIĘKOWANIA DOMOM ZA ROK OWOCNEJ
WSPÓŁPRACY NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY

Fot. P. Khmara

Fot. P. Khmara Fot. P. Khmara

Fot. P. Khmara Fot. P. Khmara

Fot. P. Khmara



Dołączenie do Portalu DomyDziecka.org poprawiło naszą sytuację materialną, ale
nade wszystko ważne jest poczucie przynależności do wspólnoty przyjaciół! -
Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej

DOMY, KTÓRYM UDZIELONO WSPARCIA: 228
LICZBA DZIECI: 2767
PRZEKAZANO DAROWIZNĘ O WARTOŚCI: 14 125,63 ZŁ
KOSZT ORGANIZACJI AKCJI: 3110,47 ZŁ

Portal DomyDziecka.org jest dla nas bardzo ważny, przede wszystkim dlatego, że
widzimy, jak nasza praca jest oceniana w społeczeństwie. Każde wsparcie to
przecież wyraz życzliwości dla nas i naszych dzieci, a było ich zwłaszcza w okresie
przedświątecznym tak dużo. To dzięki Waszej pracy nie jesteśmy sami w
zmaganiu się z problemami, czujemy duże wsparcie z Waszej strony i tych, którzy
odwiedzają ten Portal. Dziękujemy Wam serdecznie za spełnione marzenia
naszych podopiecznych. Za ich radość i uśmiech. Nasze dzieci również wyrażają
swoją wdzięczność i uczą się, jak być dobrym. Myślę, że kiedyś w dorosłym życiu
sami będą patrzeć z tej drugiej strony na Wasz Portal. W grudniu 2020 roku
spotkałam się z osobą, która powiedziała mi ”Ja też byłam 5 lat w domu dziecka”.
Dziś wspiera te dzieci. To jest największy dowód, że to, co robimy, jest ważne,
potrzebne, a przede wszystkim daje dobre efekty. Dziękuję za wspaniałą
współpracę. - Wychowawczyni w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Fot. I. StarszakFot. E. Kot



Rok 2020 dla wielu okazał się dramatyczny. Tragiczne wydarzenia dotknęły również
jeden z rodzinnych domów dziecka. Jesienią ósemka dzieci straciła mamę zastępczą,
która od lat tworzyła dla nich dom. Chcąc odciążyć rodzinę w okresie Bożego
Narodzenia, Portal DomyDziecka.org sprawił prezenty dzieciom, przekazując im karty
podarunkowe do galerii handlowej. 

POMOC DZIECIOM Z RODZINNEGO DOMU DZIECKA

Dołączenie do Portalu DomyDziecka.org sprawiło, że mogliśmy spełniać marzenia
dzieci. Szczególnie w okresie Bożego Narodzenia wywołać na ich buziach uśmiech
i radość. Zaangażować ich w robienie podziękowań. Mogliśmy zorganizować
warsztaty plastyczne i kulinarne, co w czasie pandemii było bardzo istotne, gdyż
dodatkowe zajęcia w mieście były niemożliwe, aktywności i rozwój dzieci jest dla
nas ważny. - Wychowawczyni w placówce opiekuńczo-wychowawczej

DOMY, KTÓRYM UDZIELONO WSPARCIA: 1
LICZBA DZIECI: 8
PRZEKAZANO DAROWIZNĘ O WARTOŚCI: 2000,00 ZŁ
KOSZT ORGANIZACJI AKCJI: 80,47 ZŁ



Wspólnie z GL Parcels, grupą „Pomagam, bo chcę” oraz telewizją StarNowa.TV Portal
DomyDziecka.org był organizatorem świątecznej akcji „Obudź w sobie Mikołaja – Poczuj
moc dawania”. Akcja powstała z myślą o młodzieży wychowującej się w ośrodkach, na
przykład placówkach opiekuńczo-wychowawczych, i spędzających w nich Boże
Narodzenie. Celem akcji jest przekazanie indywidualnych prezentów podopiecznym
placówek opiekuńczo-wychowawczych z ośrodków, które nie mają możliwości
obdarowania dzieci wymarzonymi upominkami. W świątecznym czasie sponsorzy oraz
przedstawiciele lokalnej władzy zwracają się z ofertą zakupu prezentów. Podarowane
paczki, choć przynoszą radość, na ogół są takie same dla wszystkich podopiecznych, nie
uwzględniają charakteru dziecka i jego zainteresowań. Biorąc pod uwagę sytuację
pandemiczną i utrudnioną możliwość wizyt w placówkach, tradycyjny model akcji został
dostosowany do warunków.  Wsparciem zostali objęci podopieczni ośrodków blisko
współpracujących z organizatorami: Socjalizacyjnej Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Olkuszu, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Rzuchowej,
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Dom nad Potokiem” w Tarnowie, Stowarzyszenia
„Ich Lepsze Jutro” z Tarnowa.

Napisane przez dzieci listy do Świętego Mikołaja trafiły na specjalnie stworzoną stronę
internetową, gdzie po uprzedniej rejestracji każdy, kto chciał zostać Mikołajem, mógł
wybrać list i spełnić zawarte w nich marzenia. Listy nie stanowiły wyłącznie spisu
życzeń, lecz pełne były informacji o zainteresowaniach, pasjach, a nawet osobistych
historiach. Odnaleziony Święty Mikołaj nie tylko kupował wyczekiwany prezent, ale
lepiej poznając dziecko, mógł przygotować paczkę-niespodziankę. Paczki zostały
bezpłatnie odebrane od osób, które włączyły się do akcji. Tak jak w poprzednich latach
akcja budziła duże zainteresowanie angielskiej Polonii, dlatego wiele prezentów
przyjechało aż z Wielkiej Brytanii. Część paczek została przywieziona do wynajętej sali w
Krakowie, gdzie zespół Portalu je posegregował, sprawdził oraz w razie potrzeby
opakował i oznaczył. Portal zakupił kilka rzeczy, którymi uzupełnił niektóre prezenty, a
także przygotował paczki dla dzieci, które trafiły do placówek w ostatnich dniach. 
 Prezenty zostały dostarczone do ośrodków biorących udział w akcji w najbliższym
dogodnym dla dzieci i bezpiecznym terminie. Niespodziewana zmiana terminu ferii i od
miesięcy wyczekiwane przez dzieci wyjazdy do rodzin spowodowały, że prezenty
zostały przekazane w nowym roku. 

Wsparciem zostało objętych 108 dzieci i młodzieży z czterech ośrodków, w tym dwóch
placówek opiekuńczo-wychowawczych.

OBUDŹ W SOBIE MIKOŁAJA - POCZUJ MOC DAWANIA



Doświadczyliśmy wiele dobra i wsparcia od innych ludzi, niejednokrotnie
anonimowych.  Dowiedzieliśmy się, że tak wiele osób odbiera bardzo pozytywnie
to, co sami staramy się zrobić dla innych. Fajnie, że jesteście - Tata Zastępczy

DOMY, KTÓRYM UDZIELONO WSPARCIA: 4
LICZBA DZIECI: 108
PRZEKAZANO DAROWIZNĘ O WARTOŚCI: 881,95 ZŁ I DAROWIZNY
OD OSÓB PRYWANYCH O WARTOŚCI KILKU TYSIĘCY ZŁOTYCH
KOSZT ORGANIZACJI AKCJI: 200,00 ZŁ

Fot. V. Khmara

Fot. P. Chojnacka



KONTO 
NA RZECZ PLACÓWEK

KONTO
NA RZECZ PORTALU

114 808, 80 złKwota wpływów 

PODSUMOWANIE FINANSOWE
WPŁYWÓW I OBCIĄŻEŃ W ROKU 2020

55 323, 74 zł

117 539, 60 złKwota obciążeń 49 657, 59 zł

106 535, 00 zł
Wartość otrzymanych
darowizn materialnych

Wartość  darowizn materialnych
przekazanych Placówkom

105 281, 00 zł

Wartość  darowizn materialnych
wykorzystanych do organizacji akcji

1254,00 zł

KOSZT:

Obsługa administracyjna i księgowa 3 600, 00 zł

Wynagrodzenie netto (1 osoba w oparciu o umowę
cywilno-prawną)

27 744, 50 zł

2 000, 00 złPochodne od wynagrodzenia (część)

Koszty bieżącej działalności 5 617, 57 zł

Promocja informacji o akcjach innych organizacji i własnych 6 712, 05 zł

CEL:

Promocja informacji o konkretnych potrzebach domów 310, 00 zł

Promocja strony internetowej (dotarcie do nowych
darczyńców, popularyzacja w środowisku pieczy zastępczej)

15 206, 49 zł

Darowizny dla domów 204 054, 33 zł

Organizacja akcji 11 271, 63 zł



Uważam, że jesteście grupą
wspaniałych ludzi, którzy dbają o to,

aby dzieci miały to, co potrzeba, 
a czasami nawet więcej. Spełniacie

małe marzenia! 

Bardzo się cieszę, że istnieje taki
portal. W praktyce jest bardzo
pomocny, ciekawy. Uważam, 

że dla osób prowadzących pieczę
zastępczą i dla dzieci ma bardzo

wielką wartość.

Portal DomyDziecka.org łączy nie tylko
potrzebujących z dającymi, ale przede

wszystkim umożliwia dzielenie się
miłością, empatią, sympatią i dobrą

energią.

Dzięki Waszemu zaangażowaniu
sięgamy po to, co nieosiągalne.

Pozdrawiam serdecznie! Dobrze,
że jesteście! Niech Wam Bóg

błogosławi!

Portal z sercem do pieczy zastępczej,
interesujący się i rozumiejący problemy
placówek opiekuńczo- wychowawczych.


