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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”.



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

 
OBJĘTYCH WSPARCIEM

Portal DomyDziecka.org 
w ramach swoich działań

objął wsparciem co najmniej
3365 dzieci z domów dziecka

i rodzin zastępczych.

 

3557 DZIECI

Portal przekazał, m.in. sprzęt sportowy, karty
podarunkowe, szczoteczki i pasty do zębów,

dofinansowania do realizacji wspólnych
aktywności. Ponadto Portal pomógł przekazać
darowizny na kwotę kolejnych kilkuset tysięcy

złotych.

 

280 714,36 ZŁ 
PRZEKAZANE DAROWIZNY

 

1 132 417 GOŚCI 
NA STRONIE WWW

OTRZYMAŁY POMOC

Za pośrednictwem Portalu
DomyDziecka.org pomoc otrzymało
co najmniej 362 domów - placówek

opiekuńczo-wychowawczych,
rodzinnych domów dziecka i rodzin

zastępczych.

 

362 DOMY

 

31 000 POLUBIEŃ 
NA FACEBOOKU

Obserwuje i lubi nas 31 tysięcy
 użytkowników Facebooka.



TO NAM SIĘ UDAŁO!











Historia Ogólnopolskiego Portalu Domów Dziecka DomyDziecka.org rozpoczęła się w 2006 roku
w  Krakowie, swoją działalnością obejmuje głównie wsie i mniejsze miasta.. Wspiera dzieci z
całego kraju, zarówno żyjących w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, jak i rodzinnych
domach dziecka i rodzinach zastępczych. Początkowo Portal DomyDziecka.org tworzyła
nieformalna grupa wolontariuszy. W 2017 roku Portal DomyDziecka.org nawiązał współpracę z
Fundacją "Polski Instytut Filantropii", administracyjnie stając się jej częścią. 

Portal DomyDziecka.org powstał z potrzeby zebrania i uporządkowania informacji o
instytucjonalnej pieczy zastępczej, w tym stworzenia bazy danych teleadresowych wszystkich
placówek opiekuńczo-wychowawczych, która umożliwiłaby darczyńcom dotarcie do domów
dziecka potrzebujących pomocy. Łączenie ofiarodawców z będącymi w potrzebie nadal pozostaje
głównym celem działalności, a wraz ponadto z upływem lat rozszerzył się zakres oferowanych
przez Portal DomyDziecka.org narzędzi i zwiększyła się liczba obdarowywanych dzięki nim dzieci.
Portal DomyDziecka.org wspiera dzieci i młodzież objętą pieczą zastępczą poprzez umożliwianie
placówkom instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz prowadzącym rodzinną pieczę zastępczą
uzyskiwanie pomocy dostosowanej do aktualnych potrzeb podopiecznych od nowych darczyńców
- osób, przedsiębiorców i innych organizacji charytatywnych, a także przekazywanie pomocy
materialnej.

Dziś Portal DomyDziecka.org obejmuje swoją opieką 362 Domy - placówki opiekuńczo-
wychowawcze, rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze. Wychowuje się w nich 3557 dzieci
pozbawionych opieki rodziców biologicznych. 



BAZĄ MOŻLIWOŚCI

Informuje o możliwościach uzyskiwania
pomocy materialnej dla dzieci objętych

pieczą zastępczej, w tym oferowanej przez
inne podmioty.

PORTAL DOMYDZIECKA.ORG SWÓJ CEL REALIZUJE, BĘDĄC:

BAZĄ TELEADRESOWĄ

Prowadzi jedyną bazę teleadresową
obejmującą dane wszystkich placówek

opiekuńczo-wychowawczych w Polsce oraz
części rodzinnych domów dziecka i rodzin

zastępczych.

OFIARODAWCĄ WSPARCIA

ZBIOREM INFORMACJI O POTRZEBACH

Gromadzi i udziela informacji o potrzebach 
zarejestrowanych na portalu Domów.

ŁĄCZNIKIEM 
Z DARCZYŃCAMI

Umożliwia placówkom 
instytucjonalnej pieczy

zastępczej
 oraz prowadzącym rodzinną
pieczę zastępczą nawiązanie

 kontaktu z przyszłymi
darczyńcami.

PROMOTOREM WIEDZY
Rozpowszechnia wiedzę na temat funkcjonowania pieczy

zastępczej i adopcji. Propaguje udzielanie trafionego
wsparcia potrzebującym.

Przekazuje wsparcie materialne 
i finansowe podopiecznym placówek

opiekuńczo-wychowawczych,
rodzinnych domów dziecka i rodzin

zastępczych.



Pierwszym celem, który przyświecał założeniu Portalu DomyDziecka.org, było
uporządkowanie informacji o instytucjonalnej pieczy zastępczej, w tym stworzenie
pierwszej w Polsce bazy teleadresowej, która obejmie wszystkie placówki opiekuńczo-
wychowawcze. Po 15 latach od rozpoczęcia działalności prowadzona przez Portal
DomyDziecka.org baza nadal pozostawała jedynym pełnym i powszechnie dostępnym
zbiorem danych wszystkich placówek opiekuńczo-wychowawczych, interwencyjnych
ośrodków preadopcyjnych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych
(instytucjonalna piecza zastępcza) funkcjonujących w Polsce, a także części rodzinnych
domów dziecka, zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych (rodzinna piecza
zastępcza). Na koniec roku 2021 baza obejmowała  1461 pozycji.

W bazie danych można znaleźć informacje o nazwie placówki, typie pieczy zastępczej,
adresie, numerze kontaktowym, adresie e-mail, adresie strony internetowej, liczbie
podopiecznych oraz dodatkowe istotne wiadomości, na przykład o podmiocie
prowadzącym. Domy, które dokonały rejestracji na Portalu DomyDziecka.org, mają
możliwość podania imienia i nazwiska dyrektora lub rodzica zastępczego, numeru
telefonu osoby wyznaczonej do kontaktu z darczyńcami oraz opisu domu, a w nim mogą
podać swój numer konta bankowego.

W 2021 roku profile zarejestrowanych na Portalu DomyDziecka.org Domów rozszerzono  
o możliwość podania wieku dzieci, wyrażenia potrzeby skorzystania z pomocy
wolontariusza (a także doprecyzowanie jego zadań) oraz, dla rodzinnej pieczy
zastępczej, poinformowania o chęci i możliwości przyjęcia kolejnych dzieci, określenie
ich zakresu wiekowego i dodatkowe uwagi, na przykład zgody na przyjęcie dzieci
chorych. Baza danych o wolnych miejscach w rodzinnej pieczy zastępczej i chęci
przyjęcia dzieci, głównie spoza macierzystego powiatu, powstała w odpowiedzi na
problemy ze znalezieniem rodzin zastępczych w rejonie. Na konieczność stworzenia
takiej bazy wskazywały środowiska związane z rodzinną pieczą zastępcza. Projekt
stworzenia podobnej bazy zapowiadany był przez ministerstwo od lat, jednak jak dotąd
nie został zrealizowany. Baza wolnych miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej stworzona
przez Portal DomyDziecka.org, ze względu na silną rejonizację, nie pokazała w całości
swoich możliwości, lecz zwróciła uwagę na problem niewystarczającego przepływu
informacji pomiędzy organizatorami pieczy zastępczej a sądami rodzinnymi.

BAZA TELEADRESOWA



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

Blisko 200 spośród domów, których dane zawiera baza teleadresowa na Portalu
DomyDziecka.org, to przedstawiciele rodzinnej pieczy zastępczej. Dane rodzin
zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka zamieszczane są na wniosek
prowadzących. By znaleźć się w bazie, a jednocześnie zarejestrować się na Portalu
DomyDziecka.org, należy wysłać formularz zgłoszeniowy oraz przedstawić dokument
potwierdzający prowadzenie rodzinnej pieczy zastępczej, na przykład zaświadczenie
wydane przez organizatora pieczy lub umowę o prowadzenie rodziny
zastępczej/rodzinnego domu dziecka. Podobnie jak placówki instytucjonalnej pieczy
zastępczej, rodzina może sama modyfikować podane wcześniej dane. Każda zmiana
danych kontaktowych, a także inna istotna modyfikacja jest weryfikowana przez
pracownika Portalu.

Fot. POW Starachowice



Strona www.domydziecka.org jest wysoko wypozycjononowana w wyszukiwarkach
internetowych. Dzięki temu odnośnik do bazy teleadresowej Portalu DomyDziecka.org
wyświetla się jako pierwszy lub jeden z pierwszych wyników przy każdej próbie
wyszukiwania przez użytkownika informacji o danej placówce, pozwalając w szybki i
łatwy sposób nawiązać kontakt z interesującym go domem. Stanowi to duże ułatwienie
szczególnie dla tych placówek, które nie posiadają własnej strony internetowej. 

Na stronie www.domydziecka.org użytkownik może zawęzić obszar poszukiwań,
wybierając województwo, miejscowość, typ placówki/rodziny, liczbę dzieci. Można
wybrać wyświetlanie jedynie domów, które są zweryfikowane (tzn. zarejestrowane na
Portalu DomyDziecka.org), aktualnie potrzebujących pomocy (tzn. te, których
informacje o potrzebach widnieją obecnie na liście potrzeb), poszukujących
wolontariuszy (tzn. te, które zamieściły na swoim profilu informację o chęci przyjęcia
wolontariusza). 

Baza stanowi źródło wiedzy o placówce lub rodzinie zastępczej dla poszukujących
kontaktu nie tylko w celu wsparcia jej podopiecznych, ale także w innych celach
urzędowych. Z zebranych danych korzystają osoby prywatne, firmy i organizacje
charytatywne, chcący przekazać darowiznę, odbyć wolontariat lub zorganizować
ciekawą aktywność. 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 2021 GŁÓWNA ZAKŁADKA „PLACÓWKI”,
NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ BAZA TELEADRESOWA,
ODNOTOWAŁA 175 612 WEJŚĆ.

PROFILE Z DANYMI TELEADRESOWYMI
POSZCZEGÓLNYCH DOMÓW ODNOTOWAŁY ŁĄCZNIE
1 319 486 WEJŚĆ

Po dołączeniu do Portalu DomyDziecka.org zmieniło się...
MOŻLIWOŚĆ WYRÓWNANIA SZANS DZIECI, BUDOWANIA  I WZMACNIANIA
SAMOOCENY.

głos 
rodziców 

zastępczych



POZYCJA LICZBA WEJŚĆ MIEJSCOWOŚĆ TYP PIECZY REJESTRACJA NA PORTALU

Białystok18 5471 rodzinna tak

Bielawa18 4612 rodzinna tak

Gniew14 7453 rodzinna tak

Sokołów Podl.14 4844 rodzinna tak

Chełmno13 4195 rodzinna tak

Siemnocha11 2686 rodzinna tak

Kartuzy11 0567 instytucjonalna tak

Siemianowice Śl.10 7168 rodzinna tak

Łódź10 1609 rodzinna tak

Nowa Bordziłówka9 45010 rodzinna tak

Sokołów Podl.9 03911 rodzinna tak

Kraków8 93512 instytucjonalna tak

Warszawa7 70213 instytucjonalna nie

Przemyśl7 49714 rodzinna tak

Rogoźnica6 72315 rodzinna tak

Stara Łubianka6 70816 rodzinna tak

Łódź6 41317 rodzinna tak

Kartuzy6 24518 instytucjonalna tak

Potworów6 22010 rodzinna tak

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

Wartym zauważenia jest to, że spośród 20 domów, których profile były wyświetlane
najczęściej, aż 16 należy do rodzinnej pieczy zastępczej, a 1 jest placówką opiekuńczo-
wychowawczą typu rodzinnego. Wymienione rodziny zastępcze i rodzinne domy
dziecka należą do najbardziej aktywnych domów na Portalu. Większość rodzin nie
posiada własnych stron internetowych, niektóre tylko prowadzą w mediach
społecznościowych profile poświęcone pełnionej przez siebie roli. Obecność w bazie
teleadresowej na Portalu DomyDziecka.org oraz prowadzenie na nim własnego profilu
umożliwia nawiązanie kontaktu z darczyńcami i innymi rodzinami zastępczymi.
Trzynasty w kolejności najczęściej odwiedzany profil należy do  placówki opiekuńczo-

Bolestraszyce5 93720 rodzinna tak



wychowawczej, która nie jest zarejestrowana na Portalu DomyDziecka.org i
jednocześnie nie posiada własnej strony internetowej. Ponadto ponad 2000 wejść na
swój profil z danymi teleadresowymi odnotowało aż 42 placówek opiekuńczo-
wychowawczych, które nie są zarejestrowane na Portalu DomyDziecka.org i nie
wykorzystują w pełni z jego możliwości. Tak duża liczba potwierdza wysoki stopień
korzystania z powyższej bazy teleadresowej przez instytucje nawet w odniesieniu do
placówek, które na co dzień nie korzystają z Portalu.

Dzięki pomocy otrzymanej za pośrednictwem Portalu DomyDziecka.org udało się...
WYWOŁAĆ UŚMIECH I ZADOWOLENIE U WYCHOWANKÓW.

ŁĄCZNIK Z DARCZYŃCAMI

Portal DomyDziecka.org jest miejscem spotkań potrzebujących z udzielającymi pomocy.
Domy zarejestrowane na Portalu DomyDziecka.org mogą samodzielnie odnajdywać
sponsorów, a sponsorzy i darczyńcy domów, które ich potrzebują. Zarejestrowany na
Portalu DomyDziecka.org dom uzyskuje możliwość korzystania z rozbudowanych funkcji
strony: informowania odwiedzających o aktualnościach z życia (dział „Aktualności
domów dziecka”), zmieniania danych, w tym podawania opisu domu oraz numer konta,
na który przyjmuje darowizny finansowe, zamieszczania informacji o aktualnych
potrzebach i marzeniach podopiecznych (dział „Lista potrzeb”) oraz samodzielnego 
 nawiązywania kontaktu z osobami, które poprzez stronę już zgłosiły chęć przekazania
konkretnych rzeczy (dział „Chcę pomóc”). Na Portalu DomyDziecka.org w dniu
31.12.2021 zarejestrowanych było 362 domów (placówki opiekuńczo-wychowawcze,
regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna, rodzinne domy dziecka, zawodowe i
niezawodowe rodziny zastępcze), które sprawowały pieczę nad 3557 dziećmi. W roku
2021 dokonano aktywacji lub reaktywacji 190 nowych domów, w tym aż 87 z nich
należało do rodzinnej pieczy zastępczej lub było placówkami opiekuńczo-
wychowawczymi typu rodzinnego. 

WSPIERAMY RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE.
PONAD POŁOWA DOMÓW NA PORTALU TO
RODZINNE DOMY DZIECKA I RODZINY
ZASTĘPCZE54%

głos 
pracownika 

domu dziecka



Zamieszczenie 586 aktualności z życia domu w dziale „Aktualności domów dziecka”

1 787 ogłoszeń w dziale „Lista potrzeb”  informujących o potrzebach podopiecznych
zostało zrealizowanych w całości lub częściowo dzięki pomocy otrzymanej za
pośrednictwem Portalu DomyDziecka.org  (pomoc rzeczowa, finansowa oraz
wolontariat) 

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

 W 2021 roku zarejestrowane domy zdobywały wsparcie od nowych sponsorów poprzez
korzystanie z  poniższych funkcji strony:

Umożliwienie otrzymania wsparcia 807 dzieciom z 89 domów.

Umożliwienie otrzymania wsparcia 1821 dzieciom ze 200 domów.

Wsparcie otrzymało 497 dzieci ze 80 domów. 
Nawiązano kontakt 1348 razy.

W 2021 R. PORTAL DOMYDZIECKA.ORG OTACZAŁ
WSPARCIEM 3557 DZIECI Z 362 DOMÓW

Fot. A. Czapiewska



W roku 2021 Domy otrzymały różnorakie wsparcie od darczyńców. Pomagały zarówno
przedsiębiorstwa, jak i osoby prywatne, z Portalu DomyDziecka.org korzystały także
organizacje pozarządowe, szukając beneficjentów swoich działań. Od  darczyńców,
którzy nawiązali kontakt z potrzebującymi Domami, znajdując ich ogłoszenia na Portalu
DomyDziecka.org oraz oferując przekazanie rzeczy Domy uzyskały wsparcie w
prowadzeniu placówek oraz funkcjonowaniu dużych rodzin. Przekazywano rzeczy
wykorzystywane przez dzieci, jak nowe i używane ubrania, vouchery do sklepów z
odzieżą, by podopieczni mogli samodzielnie dokonać zakupów, gry, zabawki dla
młodszych dzieci, sprzęt elektroniczny  (konsole do gier, pady, słuchawki) i sportowy
(rowery, rolki, deskorolki, piłki) dla starszych. Częstym upominkiem były słodycze oraz
rzeczy, które były spełnieniem marzeń dzieci, w tym prezenty na mikołajki, Boże
Narodzenie, Dzień Dziecka czy z okazji urodzin. Chętnie przekazywano artykuły, które
zużywają  się na bieżąco, na przykład kosmetyki (w tym kosmetyki kolorowe dla
nastolatek), środki czystości oraz przybory szkolne (w tym materiały plastyczne do
arteterapii). Nadal, choć w mniejszym stopniu niż w ubiegłym roku, kiedy w związku z
obowiązkową nauką prowadzoną zdalnie, Domy otrzymywały laptopy, komputery
stacjonarne i drukarki. Chętnie dzielono się wyprawkami dla nowo przybyłych dzieci,
łóżeczkami, fotelikami samochodowymi, zapasami pieluszek,  mleka modyfikowanego,
ubrankami  i innymi artykułami dla niemowląt. Prócz rzeczy wykorzystywanych
bezpośrednio przez dzieci, dzięki wsparciu Portalu DomyDziecka.org Domy otrzymywały
dary, które poprawiały warunki  mieszkaniowe, takie jak meble, wyposażenie wnętrz,
artykuły remontowe, mały i duży sprzęt AGD oraz RTV. Przekazywano także wsparcie
finansowe,  które było wykorzystywane na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji dzieci
chorych, a także remontów i wyjazdów.

Dzięki pomocy otrzymanej za pośrednictwem Portalu DomyDziecka.org udało się...
ZAKTYWIZOWAĆ MŁODZIEŻ, ZROBIĆ SPORTOWY PLAC ZABAW (DRĄŻKI, ITP.) DLA
MĘSKIEJ CZĘŚCI DOMOWNIKÓW, POGRAĆ RAZEM W KOSZYKÓWKĘ.

Po dołączeniu do Portalu DomyDziecka.org zmieniło się...
W JEDYM MIEJSCU UZYSKUJEMY INFORMACJE  O KONKURSACH, GRANTACH,
SZKOLENIACH DLA DZIECI .

W roku 2021 największą radość przyniósł nam...
ZAKUP KOSZA DO KOSZYKÓWKI.

głos 
rodziców 

zastępczych



AGD

Komputer

Kosm
etyki

Ksią
żki

Przy
bory sz

kolne

Słodycze

Sprzę
t e

lektro
nicz

ny

Sprzę
t s

porto
wy

Środki cz
ysto

ści

Ubrania

Wolontaria
t

Wparci
e fin

anso
we

Wyprawka 

Zabawki

1500 

1000 

500 

0 

LICZBA DZIECI, KTÓRE ZOSTAŁY OBDAROWANE 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 15 834,76 zł.
Koszt promocji informacji o konkretnych potrzebach domów wyniósł 11 605,66 zł.

Dzięki pomocy otrzymanej za pośrednictwem Portalu DomyDziecka.org udało się...
ZAOSZCZĘDZIĆ CZĘŚĆ PIENIĘDZY, KTÓRĄ MOŻEMY WYDAĆ NA OPŁACENIE
REHABILITACJI LUB NA WYJAZD NA WYCIECZKĘ Z DZIEĆMI.

Po dołączeniu do Portalu DomyDziecka.org zmieniło się...
POZNALIŚMY CIEKAWYCH LUDZI, KTÓRZY DOBRZE NAM ŻYCZĄ.

W roku 2021 największą radość przyniosła nam...
KAŻDA NAWET NAJMNIEJSZA POMOC, PONIEWAŻ PRZEPROWADZALIŚMY SIĘ I
KAŻDE DODATKOWE WSPARCIE BYŁO NA WAGĘ ZŁOTA.

głos 
rodziców 

zastępczych
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70%

70% DOMÓW, KTÓRE OPUBLIKOWAŁY
INFORMACJĘ O POTRZEBACH, JEST
ZADOWOLONA Z OTRZYMANEGO WSPARCIA,
OTRZYMANA POMOC PRZEROSŁA ICH
OCZEKIWANIA, NA OGÓŁ OTRZYMYWAŁY
WSZYSTKO TO, O CO PROSIŁY.

Dzięki pomocy otrzymanej za pośrednictwem Portalu DomyDziecka.org udało się...
BY DZIECI MIAŁY WIECEJ SPEŁNIONYCH PRAGNIEŃ, JAK I POTRZEB, KTÓRE SĄ
CZĘSTO WYMAGANE, NA PRZYKŁAD OKULARY DLA PRZEMECZKA, KTÓRY W CIĄGU
ROKU TAK NISZCZYŁ WSZYSTKO, IŻ OSIEM PAR W CIĄGU JEDNEGO ROKU
MUSIELIŚMY ZAKUPIĆ .

Po dołączeniu do Portalu DomyDziecka.org zmieniło się...
PATRZENIE NA INNYCH LUDZI. ZAWSZE DOSTAWALIŚMY "PO TYŁKU" POMAGAJĄC
LUDZIOM. A TUTAJ MOJE PATRZENIE NA LUDZI SIĘ ZMIENIŁO, ŻE TEŻ SĄ LUDZIE
CHCĄCY POMAGAĆ :)

W roku 2021 największą radość przyniosły nam...
ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA I TO, ŻE DZIECI MIAŁY SPEŁNIONE MARZENIA
PREZENTOWE :) I KONTAKT Z DARCZYŃCAMI - Z NIEKTÓRYMI DO DZIŚ MAMY
KONTAKT I TO JEST CUDOWNE ! ! ! MOŻEMY ROZMAWIAĆ :) DZIĘKOWAĆ IM ZA TO,
CO ZROBILI DLA NASZYCH DZIECI ! ! !

Fot. M. Kaczyńska

głos 
rodziców 

zastępczych



Portal DomyDziecka.org zbiera informacje o potrzebach zarejestrowanych na nim
placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin
zastępczych. Dołączając do Portalu każdy Dom ma obowiązek przesłać formularz
zgłoszeniowy, w którym zawrze spis swoich potrzeb w podziale na: pilne, stałe,
sezonowe oraz wymagające większych inwestycji, a także informacje o marzeniach i
zainteresowaniach dzieci. Osobną rubryki stanowią pytania o potrzeby związane ze
zdrowiem dzieci oraz o młodzież usamodzielniającą się. Domy podają również
informacje o gotowości przyjmowania ubrań nowych i używanych, zabawek nowych i
używanych, książek, kosmetyków i wolontariuszy, czyli najczęściej przekazywanych
przez darczyńców rzeczy. Po dokonaniu rejestracji ma obowiązek przesyłać taki
formularz minimum raz w roku, dzięki temu wiedza Portalu DomyDziecka.org o sytuacji
w danym Domu jest aktualna. Z myślą o pomocy dzieciom z Domów, które dotychczas
nie uzyskiwały podobnego wsparcia, wprowadzono pytanie o dotychczasowe kontakty z
darczyńcami i innymi fundacjami. Taki system pozwala na wnikliwe poznanie sytuacji
materialnej domów, ich potrzeb i stopnia, w jakim były dotychczas wspierane.

Na podstawie uzyskanych od prowadzących Domy informacji Portal DomyDziecka.org
przekierowuje dużych sponsorów do miejsc, które potrzebują konkretnej, oferowanej
przez nich pomocy. W ciągu roku zespół Portalu DomyDziecka.org odpowiedział na
zapytania  61 dużych darczyńców i wskazał im 288 Domów lub organizatorów pieczy
zastępczej, które spełniały sugerowane przez nich wymagania i aktualnie najbardziej
potrzebowały proponowanego rodzaju wsparcia.

ZBIÓR INFORMACJI O POTRZEBACH

Dzięki pomocy otrzymanej za pośrednictwem Portalu DomyDziecka.org udało się...
UROZMAICIĆ DZIECIOM ŻYCIE CODZIENNE I ŚWIĄTECZNE, SPRAWIĆ IM RADOŚĆ,
POMIMO OGRANICZONYCH ŚRODKÓW WŁASNYCH, LECZYĆ JE PRYWATNIE PO
PRZESUNIĘCIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH (PRZYSPIESZENIE TERMINÓW), MÓC
PLANOWAĆ ZMIANY Z NADZIEJĄ NA WSPARCIE INICJATYW, NP. DOBUDOWY
DOMU.

Po dołączeniu do Portalu DomyDziecka.org zmieniło się...
MNIEJSZE OBCIĄŻENIE PSYCHICZNE, ŻE COŚ NIE WYJDZIE, ŻE NIE WARTO
ZACZYNAĆ - POMOC Z PORTALU POKAZUJE, ŻE WCZEŚNIEJ CZY PÓŹNIEJ ZNAJDZIE
SIĘ KTOŚ, KTO WESPRZE NAWET DUŻE PRZEDSIĘWZIĘCIA I STRACH POZOSTANIA
"NA LODZIE" SIĘ ZMNIEJSZA.

W roku 2021 największą radość przyniosła nam...
POMOC W ORGANIZACJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA.

głos 
rodziców 

zastępczych



Polecając darczyńcom potrzebujące miejsca, które typowano na podstawie informacji
zawartych w formularzach zgłoszeniowych, Domy otrzymały między innymi komputery,
laptopy, prezenty, zabawki, gry, ubrania, przybory szkolne, książki, kosmetyki, środki
czystości, telewizor, łóżeczko, a także pomoc finansową na spełnienie największych
potrzeb, w tym remontowych i związanych z wyjazdami na wakacje. Portal
DomyDziecka.org wskazywał Domy potrzebujące wsparcia wolontariuszy, a także
odbiorców zbiórek ślubnych, szkolnych, firmowych i świątecznych.

63 DOMY OKREŚLIŁY, ŻE DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
DOBROCI OD DARCZYŃCÓW ICH PODOPIECZNI
ZYSKALI POZYTYWNE NASTAWIENIE DO ŚWIATA.
W DOMACH TYCH MIESZKA 657 DZIECI.

Fot. B. Osenkowska Fot. M. Ciechanowska

Dzięki pomocy otrzymanej za pośrednictwem Portalu DomyDziecka.org udało się...
ZREALIZOWAĆ KILKA NASZYCH MAŁYCH MARZEŃ.

Po dołączeniu do Portalu DomyDziecka.org zmieniło się...
WIĘKSZE ZAINTERESOWANIE NASZĄ PLACÓWKĄ.

W roku 2021 największą radość przyniosła nam...
BUDOWA NOWEGO PLACU ZABAW.

głos 
pracownika

domu dziecka



Portal DomyDziecka.org współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi
wspierającymi dzieci i młodzieży. Nie ogranicza swojej aktywności do prowadzenia
własnych działań. Chętnie udostępnia swoją stronę oraz media społecznościowe innym
fundacjom, stowarzyszeniom i instytucjom, informując pracowników placówek i
rodziców zastępczych o możliwości uzyskania wsparcia rzeczowego, finansowego oraz
rozwojowego podopiecznych. Na stronie głównej oraz na profilu Facebook 
 "Ogólnopolski Portal Domów Dziecka" zamieszczane są informacje o konkursach,
programach stypendialnych, grantach i innych akcjach, z których mogą skorzystać dzieci
i młodzież z pieczy zastępczej, usamodzielnieni wychowankowie, rodzice zastępczy i
organizacje pozarządowe działające w obszarze pieczy zastępczej.

W 2021 r. Portal DomyDziecka.org informował między innymi o akcjach związanych z
edukacją i rozwojem (warsztatach i kursach dla wchodzących w dorosłość, zajęciach
komputerowych, bezpłatnych korepetycjach, stypendiach), możliwości otrzymania
wsparcia finansowego na realizacje wakacyjnych wyjazdów i sfinansowanie innych
potrzeb,  voucherów na zakup ubrań. Portal DomyDziecka.org chętnie zamieszczał
wiadomości o konkursach plastycznych dla dzieci, których laureaci otrzymywali karty
podarunkowe, gry lub słodycze. Wśród informacji znajdowały się także ogłoszenia o
akcjach wspierających prowadzenie gospodarstwa domowego, np. w których
przekazywano środki czystości i zmywarki. Za pośrednictwem Portalu DomyDziecka.org
ogłaszano też propozycje atrakcyjnego spędzenia czasu, np. na bezpłatnych zajęciach
sportowych. 

BAZA MOŻLIWOŚCI

Dzięki pomocy otrzymanej za pośrednictwem Portalu DomyDziecka.org udało się...
ZAANGAŻOWAĆ DZIECI DO UDZIAŁU W KONKURSACH, SPRAWIĆ DZIECIOM
MNÓSTWO RADOŚCI Z POWODU OTRZYMANYCH NAGRÓD, WSZYSTKIE AKCJE DLA
RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA SĄ POTRZEBNE I SĄ WSPANIAŁE!

Po dołączeniu do Portalu DomyDziecka.org zmieniło się...
NASZE PODEJŚCIE DO POSZUKIWANIA SPONSORÓW.

W roku 2021 największą radość przyniosło nam...
BRANIE UDZIAŁU W KONKURSACH I OTRZYMYWANIE NAGRÓD.

głos 
rodziców

zastępczych



Organizacja wakacji Pomoc finansowa Pomoc materialna Warsztaty, kursy, wolontariat
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LICZBA DOMÓW ZGŁOSZONYCH DO AKCJI, O KTÓREJ DOWIEDZIAŁY SIĘ NA PORTALU DOMYDZIECKA.ORG, WEDŁUG
RODZAJU WSPARCIA

Przed zamieszczeniem informacji o programie czy konkursie Portal DomyDziecka.org
sprawdza jej wiarygodność. Dzięki temu wychowawcy i rodzice zastępczy, którzy
wykazuję duże zaangażowanie w rozwój podopiecznych, mogą korzystać z aktualnej i
pewnej bazy dodatkowych możliwości. Każda aktualność zawiera niezbędne wiadomości
o tym, kto może skorzystać inicjatywy, zasady kwalifikacji, terminy, a także regulamin i
formularz zgłoszeniowy. Portal DomyDziecka.org pozostaje w kontakcie z
organizatorami wydarzeń i akcji, a w razie niejasności w regulaminach, doprecyzowuje
zasady, by z wyprzedzeniem odpowiedzieć na wątpliwości zainteresowanych.  

Zakładka "Aktualności" cieszy się popularnością nawet wśród opiekunów z placówek i
rodzin, które nie zdecydowały się na rejestrację na Portalu DomyDziecka.org. Dzięki
dużej liczbie obserwujących profil na portalu Facebook zamieszczone informacje mogą
trafić do bardzo dużej liczby osób związanych z pieczą zastępczą, a także są
udostępniane w grupach zrzeszających rodziców zastępczych, pracowników placowek
opiekuńczo-wychowawczych i pracowników organizatorów pieczy zastępczej.

Dzięki pomocy otrzymanej za pośrednictwem Portalu DomyDziecka.org udało się...
PODSZKOLIĆ DZIECI W ZAKRESIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Po dołączeniu do Portalu DomyDziecka.org zmieniło się...
NIE JESTEŚMY ANONIMOWI, JESTEŚMY BARDZIEJ WIARYGODNI DLA ŚRODOWISKA.

W roku 2021 największą radość przyniosło nam...
ZAKWALIFIKOWANIE SIĘ PODOPIECZNEJ NA KURS ŻEGLARSKI.
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Rodzaj wsparcia



PROMOTOR WIEDZY

W roku 2021 na Portalu DomyDziecka.org zamieszczono 27 aktualności, które
wskazywały placówkom szanse ubiegania się o dodatkowe środki lub możliwości
podniesienia wiedzy i umiejętności podopiecznych w ramach programów innych
organizacji. Dla 178  Domów, które wysłały zgłoszenia do wspomnianych akcji, strona
stanowiła główne źródło informacji o niej. Najwięcej zgłoszeń wysłano do akcji, w
których uzyskać można było wsparcie materialne. Do 6 takich akcji wysłano 263
zgłoszenia, które obejmowały łącznie 2636 dzieci.

Koszt promocji informacji o akcjach i programach innych organizacji wyniósł 3031,59 zł.

Rosnąca popularność Portalu DomyDziecka.org przyczynia się do wzrostu
zainteresowania sytuacją dzieci i młodzieży przebywających w instytucjonalnej i
rodzinnej pieczy zastępczej. Aktualności z życia Domów zamieszczane głównie przez
prowadzących rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka budzą coraz większą uwagę
osób, które dotychczas o sytuacji funkcjonowaniu pieczy zastępczej wiedziały niewiele.
Rodzice zastępczy w przystępnych słowach opisują swoją codzienność, pokazują
czytelnikom, że ich rzeczywistość bywa trudna, łączy się ze zmartwieniami o zdrowie
dzieci, ich rozwój fizyczny i psychiczne, ale w swej istocie niewiele różni się od życia w
zwykłych, dużych rodzinach. Tworzone przez rodziców zastępczych teksty zmieniają
opinię tych odbiorców, którzy dotychczas byli negatywnie nastawieni do rodzinnej
pieczy zastępczej, uważając, że prowadzenie takiej rodziny jest wyłącznie sposobem na
zarobek.

DOMY OPUBLIKOWAŁY 545 AKTUALNOŚCI, W KTÓRYCH
DZIELĄ SIĘ SWOJĄ CODZIENNOŚCIĄ, PROMUJĄC TYM
SAMYM RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE

Dzięki pomocy otrzymanej za pośrednictwem Portalu DomyDziecka.org udało się...
ZASPOKOIĆ POTRZEBY DZIECI I POZWOLIĆ IM SAMODZIELNIE ZAKUPIĆ ODZIEŻ,
DZIEKI OGŁOSZONEMU PROGRAMOWI.

W roku 2021 największą radość przyniosła nam...
POMOC I WSPARCIE LUDZI, KTÓRZY ODCZYTUJĄC NASZE POTRZEBY, REAGOWALI
POZYTYWNIE.

głos 
pracownika

domu dziecka



Głos Portalu DomyDziecka.org obecny jest w ogólnopolskich mediach. W 2021 r.
pracownik Portalu DomyDziecka.org zamieścił 2 artykuły na Portalu NGO.pl, będącego
największym źródłem wiedzy o działaniach społecznych. Artykuły zwracały uwagę na
konieczność wsparcia wolontariuszy w placówkach i rodzinach zastępczych oraz
podpowiadając, jak można znaleźć miejsce potrzebujące wsparcia w działaniu, a także
poruszające problem zbyt dużej liczby dzieci poniżej 10 roku życia w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych. Problem ten w dużej mierze wynikał z wolnego przepływu
informacji o wolnych miejscach w rodzinnej pieczy zastępczej, a także rejonizacji w 
 kierowaniu dzieci do takiego rodzaju pieczy. Dzięki stworzonej na Portalu
DomyDziecka.org bazie wolnych miejsc w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach
dziecka sądom rodzinnym i organizatorom rodzinnej pieczy zastępczej ułatwiono
unikanie umieszczania dzieci poniżej 10 roku życia w instytucjach. 

Portal DomyDziecka.org publikuje aktualne informacje statystyczne o tematyce pieczy
zastępczej za lata 2000-2021. Na stronie znajduje się również aktualna baza aktów
prawnych dotyczącej funkcjonowania placówek instytucjonalnej i rodzinnej pieczy
zastępczej oraz procesu adopcyjnego. 

Fot. M. Ciechanowska

Dzięki pomocy otrzymanej za pośrednictwem Portalu DomyDziecka.org udało się...
SPEŁNIĆ MAŁE MARZENIA DZIECI W POSTACI PREZENTÓW NA ŚWIĘTA,
CZĘŚCIOWO WYPOSAŻYLIŚMY POKOJE DZIECI, WYMIENILIŚMY ZEPSUTE BĄDŹ
ZUŻYTE SPRZĘTY AGD, ZGROMADZILIŚMY ZAPAS CHEMII I KOSMETYKÓW.

W roku 2021 największą radość przyniosło nam...
UŚMIECHY I RADOŚĆ DZIECI Z OTRZYMANYCH PREZENTÓW NA ŚWIĘTA.
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Portal DomyDziecka.org stanowi źródło wiedzy także dla przyszłych rodziców. Bardzo
dużą popularnością cieszy się zakładka „Adopcja”, której zawartość stanowi opis
procesu adopcyjnego. Portal DomyDziecka.org publikuje aktualizowaną raz w roku listę
teleadresowa ośrodków adopcyjnych wraz z ich stronami internetowymi, gdzie przyszli
rodzicie mogą znaleźć odpowiedź na wiele nurtujących ich pytań.  W 2021 roku zakładka
„Adopcja” została odwiedzona 105 660 razy, a bazy teleadresowe obejmujące dane
kontaktowe wszystkich ośrodków adopcyjnych w Polsce oraz zagranicznych
zagranicznych, które umożliwiają staranie się o adopcję dziecka z Polski zostały pobrane
5296 razy. Portal odpowiada również na zapytania mailowe i telefoniczne dotyczące
procesu przysposobienia dzieci. Z pytaniami zwracają się także 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 5296 RAZY

Fot. A. North Fot.J. Sawicka



W 2021 r. Portal DomyDziecka.org wspierał dzieci wychowujące się w  rodzinach
zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych
darowiznami rzeczowymi i pieniężnymi o wartości 280 714,36 zł oraz wspomógł
przekazanie darowizn o wartości 30 000 zł. Koszty organizacji akcji, których efektem
była przekazana pomoc, wyniosły  11 794,94 zł. Poza akcjami przekazywano również
wsparcie indywidualne. Do pracy przy Portalu DomyDziecka.org zatrudnionych było 2
pracowników w oparciu o umowy cywilno-prawną. Ich zadaniem była bieżącą obsługą,
w tym nawiązywaniem kontaktu z darczyńcami, redagowaniem aktualności, aktywacją
nowych Domów oraz koordynacją akcji. 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 27 wolontariuszy
akcyjnych.

OFIARODAWCA WSPARCIA

PORTAL DOMYDZIECKA.ORG PRZEKAZAŁ
DAROWIZNY O WARTOŚCI 280 714,36 ZŁ

Dzięki pomocy otrzymanej za pośrednictwem Portalu DomyDziecka.org udało się...
OTRZYMAĆ ŁÓŻKO NIEZBĘDNE DO PRZYJĘCIA KOLEJNEGO DZIECKA.

Po dołączeniu do Portalu DomyDziecka.org zmieniło się...
DUŻO LUDZI, KTÓRZY NIE WIEDZIELI, ŻE TAKIE COŚ ISTNIEJE NA NASZYM REJONIE.
MOGŁA SIĘ O TYM DOWIEDZIEĆ. ZAWSZE WIĘKSZA POMOC DOCIERAŁA DO
WIĘKSZYCH MIAST, A NIE DO WIOSEK TAKICH JAK NASZA.

W roku 2021 największą radość przyniosło nam...
WARSZTATY ORGANIZOWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW STACJI BENZYNOWEJ, JAK
ZAWSZE PYSZNE CIASTA NA ŚWIĘTA I ODWIEDZINY NASZYCH KOCHANYCH
"KIEROWCÓW DZIECIOM".

głos 
rodziców

zastępczych





Portal DomyDziecka.org umożliwia rodzinom zastępczym, rodzinnym domom dziecka,
placówkom opiekuńczo-wychowawczym oraz ich podopiecznym, na rzecz których
można przekazywać 1% podatku, szersze dotarcie do odbiorców. Kwoty, które dzięki
wskazaniom podatników, otrzymują Organizacje Pożytku Publicznego, mogą być
znaczące w budżecie organizacji. Ze względu na dużą dysproporcje wskazań między
popularnymi OPP, a mniejszymi organizacjami, które nie posiadają wystarczających
środków na skuteczne kampanie promocyjne, Portal DomyDziecka.org daje szansę
bezpłatnego umieszczenia danych OPP na swojej stronie internetowej.  Co roku w
okresie rozliczeń podatkowych publikowana jest lista OPP, które prowadzą subkonta dla
zarejestrowanych na Portalu domów wraz z informacjami niezbędnymi do przekazania
wsparcia i opisem celu, na który zostaną wykorzystane zebrane pieniądze. Lista jest
intensywnie promowana w mediach społecznościowych, co owocuje wzrostem
wpływów z 1% dla organizacji, które wspierają podopiecznych domów dziecka i rodzin
zastępczych, a które dotychczas mogły liczyć wyłącznie na pomoc sąsiadów lub rodziny.
W 2021 roku lista domów dziecka i rodzin zastępczych, które można wesprzeć swoim
1%, odnotowała 1722 odwiedzin. Wsparcie uzyskało 407 dzieci z 43 domów. 

AKCJE PORTALU DOMYDZIECKA.ORG

1% PODATKU DLA DOMU DZIECKA

DOMY, KTÓRYM UDZIELONO WSPARCIA: 43
LICZBA DZIECI: 407
KOSZT ORGANIZACJI AKCJI: 600,02 ZŁ

Dzięki pomocy otrzymanej za pośrednictwem Portalu DomyDziecka.org udało się...
ZAOSZCZĘDZILIŚMY SPORO PIENIĘDZY, KTÓRE MOGLIŚMY WYKORZYSTA NA INNY
CEL.

Po dołączeniu do Portalu DomyDziecka.org zmieniło się...
ŻE, W RAZIE POTRZEBY WIEMY GDZIE ZWRACAĆ SIĘ O POMOC.

W roku 2021 największą radość przyniosło nam...
UZYSKANIE PRALKI OD SPONSORA TUŻ PRZED ŚWIĘTAMI BOŻEGO NARODZENIA.

głos 
rodziców

zastępczych



Dzięki akcji „Zbiórki od serca” dzieci z dzieci mogły lepiej poznać Tatry lub przeżyć
magiczny kulig na saniach zaprzężonych przez konie. Plac zabaw w Ostrowcu
Świętokrzyskim wzbogacił się o nową, bezpieczną huśtawkę, a ściany krasnostawskiego
„zamku” zdobią portrety wychowawców namalowane przez dzieci. Młodzież z placówek
opiekuńczo-wychowawczych w Chrzypsku Wielkim i Wielgiem doskonali swoje kulinarne
umiejętności, korzystając z nowego wyposażenia kuchni. Dziewczyny ze specjalistycznej
rodziny zastępczej z Bielska-Białej udowadniają, że deska i żelazko służą nie tylko do
utrzymania porządku w szafie – stanowią wyposażenie ich pracowni rękodzieła, w
której tworzą przepięknie torby, kosmetyczni, poduszki i inne drobiazgi. Podobnej
artystycznej pasji oddają się też dzieci z Kowali Oleckich i Szymonowa, które otrzymały
materiały plastyczne. Rodziny z Kościeleczek i Chojnic urządzają swoich maluchom
turnieje gier w planszówki, a w przerwach od zabawy ćwiczą prawidłową wymowę,
posiłkując się książeczkami logopedycznymi. Wspólną rozrywkę kochają i starsi.
Podopieczni domu dziecka w Sulęcinie spędzają długie godziny na budowaniu z klocków
Lego, a w Krasnymstawie i Wołowie możemy posłuchać występów karaoke. W wielu
placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych dzieci otrzymały
nowy sprzęt elektroniczny konsole do gier i gry, inne wolą aktywne spędzanie czasu –
Portal DomyDziecka.org spełnił ich marzenia o nowym sprzęcie sportowym, bieżni,
matach do ćwiczeń. Na ciepłe dni czekały dzieci z rodzinnego domu dziecka z Wrocławia.
Gdy tylko nadeszło lato, na ich podwórku stanął dmuchany basen-plac zabaw, fontanna
i piaskownica. 

ZBIÓRKI OD SERCA

Fot. G. Strączek



Wszystkie te cudowne chwile nie zdarzyłyby się, gdyby nie "Zbiórki od serca".

Celem akcji „Zbiórki od serca” była realizacja wspólnych aktywności podopiecznych,
poprawienie ich relacji i uatrakcyjnienie im wolnego czasu. Środki na realizację planów
były gromadzone za pomocą platformy Allegro Lokalnie. 
 
We współpracy z Allegro Lokalnie w listopadzie 2020 r. Portal DomyDziecka.org założył
51 zbiórek - kiermaszy charytatywnych w sieci na tej platformie. Ich beneficjentami były
placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze, które
samodzielnie wybierały cel swojej zbiórki. Szczególnie cieszy udział w akcji rodzin
zastępczych i rodzinnych domów dziecka, które w odróżnieniu od instytucji, rzadko mają
możliwość zorganizowania kiermaszu charytatywnego. Każdy użytkownik Allegro
Lokalnie mógł wspomóc wybrany przez siebie dom, kupując cegiełkę elektroniczną czy
inny wystawiony na kiermaszu przedmiot lub przekazując część dochodu ze sprzedaży
na zbiórkę. Wystawiane na rzecz zbiórki przedmioty zwalniane były z prowizji.
Choć poprawa relacji i wspólna aktywność miały nastąpić dopiero po zakończeniu zbiórki
podczas wykorzystywania otrzymanych przedmiotów, szybko okazało się, że już same
przygotowania do akcji pozwoliły dzieciom na wspólne pochylenie się nad ważną dla
nich sprawą. Podopieczni brali udział w planowaniu celu zbiórki, a także pomagali ułożyć
zachęcający opis i wybrać przyciągające uwagę zdjęcia. Złączyli swoje siły,
przygotowując elektroniczne cegiełki, dyplomy podziękowań, kartki, ozdoby, świeczniki i
inne prace plastyczne, które wychowawcy wystawiali na kiermasz charytatywny. Domy
mogły skorzystać też z przygotowanych przez nas cegiełek elektronicznych. By pomóc
rodzicom zastępczym i wychowawcom w promowaniu działań, zorganizowano dwa
spotkania z koordynatorką akcji po stronie Allegro Lokalnie, która wyjaśniła, jak można
rozwinąć zbiórkę.

36 zbiórek zakończyło się całkowitym lub częściowym zgromadzeniem kwoty
potrzebnej do realizacji wyznaczonego w zgłoszeniu celu. W sumie uczestnicy zebrali 24
765 zł. Domy, które angażowały się w przeprowadzenie zbiórki, np. wystawiały
rękodzieło lub aktywnie promowały społecznościowych, zostały docenione i
nagrodzone dodatkową kwotą od PortaluDomyDziecka.org. W przypadku nieuzbierania
całości dopełniano pozostałą kwotę lub podwajano. Przekazano bonusowe 10 833,71 zł
ze środków Portalu Domydziecka.org oraz 24 765 zł z zebranych podczas akcji środków.



Fot. K. Myszak Fot. A. Czapiewska

Fot. N. Wójcik

Dzięki pomocy otrzymanej za pośrednictwem Portalu DomyDziecka.org udało się...
WYJECHAĆ CAŁĄ RODZINĄ DO IRLANDII, POZNAĆ WSPANIAŁYCH LUDZI,
OTRZYMAĆ DUŻO POZYTYWNEJ ENERGII.

Po dołączeniu do Portalu DomyDziecka.org zmieniło się...
NASTAWIENIE: NIE JESTEŚMY JUŻ SAMI. MOŻE POMYŚLIMY O WZIĘCIU
KOLEJNEGO DZIECKA :-)

głos 
rodziców

zastępczych



DOMY, KTÓRYM UDZIELONO WSPARCIA: 36
LICZBA DZIECI: 391
PRZEKAZANO DAROWIZNĘ O WARTOŚCI: 36 922,49 ZŁ
KOSZT ORGANIZACJI AKCJI: 1103,22 ZŁ

Fot. J. Stasieczek

Fot. G. Strączek Fot. A. Janus



W tym roku, dzięki uprzejmości La Lorraine, właściciela marki „Donut be Happy”, dzieci z
domów zarejestrowanych na Portalu DomyDziecka.org świętowały Dzień Donuta. Portal
DomyDziecka.org przekazał otrzymane od firmy amerykańskie pączki z dziurką. Do
dzieci i ich opiekunów trafiło niemal 6000 słodkich ciastek z czekoladowym i
truskawkowym nadzieniem. Pyszny poczęstunek był dla dzieci miłą niespodzianką.
Donuty zostały przesłane do placówek, domów, a także do miejsc, w których
wypoczywały dzieci. 

DZIEŃ DONUTA

DOMY, KTÓRYM UDZIELONO WSPARCIA: 242
LICZBA DZIECI: 2575
PRZEKAZANO DAROWIZNĘ O WARTOŚCI: 11 510,16 ZŁ
KOSZT ORGANIZACJI AKCJI: 4330,80 ZŁ

Fot. POW Starachowice

Po dołączeniu do Portalu DomyDziecka.org zmieniło się...
WIEMY, ŻE ZAWSZE ZNAJDĄ SIĘ OSOBY O WIELKIM SERCU, KTÓRE POMAGAJĄ,
JEŚLI JEST TAKA POTRZEBA

głos 
pracownika

domu dziecka



Kolejne wakacje z ograniczeniami, którym powodem była pandemia koronawirusa, ze
względu na bezpieczeństwo dzieci miały upłynąć głównie w domach i w placówkach. Po
trudnym roku spędzonym przed komputerami Portal DomyDziecka.org chciał zachęcić
do korzystania z aktywnej formy wypoczynku oraz uatrakcyjnić czas wolny spędzany w
miejscu zamieszkania. 

W tym celu ogłosił konkurs „Sportowe wakacje”, w którym dofinansował zakup sprzętu
sportowego oraz odzieży sportowej dla podopiecznych zarejestrowanych na Portalu
domów dziecka i rodzin zastępczych. Tematyka konkursu nawiązywała do Igrzysk
Olimpijskich w Tokio, uczestnicy przygotowywali prace plastyczne pt. „Olimpiada
przyszłości”. Prace w formie plakatów, rysunków i instalacji artystycznych
przedstawiały nową, wymyśloną przez dzieci dyscyplinę sportową która mogłaby w
przyszłości pojawić się na igrzyskach olimpijskich. Do konkursu zostało
zakwalifikowanych 28 domów, które przysłały łącznie 70 prac. Ich autorzy puścili wodze
fantazji, przewidując, że za kilka, kilkadziesiąt lub kilkaset lat kibice zobaczą takie sporty
jak walkę robotów na balony, wyścigi do wnętrza ziemi, bój na wytwarzanie energii,
pełne nowinek technicznych tory przeszkód czy podniebną szermierkę. Prace zostały
ocenione przez 4-osobową komisję składającą się z dwóch przedstawicieli Portalu
DomyDziecka.org oraz dwóch przedstawicieli młodzieży. 

Domy otrzymały dofinansowanie w wysokości 90% kosztu planowanego zakupu sprzętu
sportowego lub odzieży sportowej, jeden dom mógł uzyskać maksymalnie 2000 zł.
Dzięki wsparciu darczyńców udało się powiększyć pulę konkursu i przekazać darowizny
o łącznej kwocie 43 084,97 zł. Nie było przegranych! Wszystkie domy, których prace
zakwalifikowały się do oceny, otrzymały dofinansowanie.  19 spośród 22 nagrodzonych
domów to rodzinny zastępcze, rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo-
wychowawcze typu rodzinnego, którym trudniej niż placówkom instytucjonalnej pieczy
zastępczej zdobyć fundusze na zakup sprzętu sportowego.

Wakacje 2021 były dla nagrodzonych czasem przygód, spędzone zdrowo i aktywnie dni
dały im siłę do zmierzenia się z nowym rokiem szkolnym. Na przydomowych placach
zabaw pojawiły się nowe huśtawki, kopułki wspinaczkowe, drążki do akrobacji,
podwórka wzbogaciły się o trampoliny . Dzieci ćwiczyły umiejętności współpracy, grając
w gry zespołowe - piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę, a także ping-ponga czy
badmintona. Miały okazję wybrać się w dalekie wycieczki na nowych rowerach i w
bliższe na hulajnogach i rolkach, a w gorące dni ulgę przynosiła kąpiel we własnym
basenie.

SPORTOWE WAKACJE



Fot. M. Ciechanowska

Fot. J. Kamińska

Fot. Z. Ciura

Dzięki pomocy otrzymanej za pośrednictwem Portalu DomyDziecka.org udało się...
ZAKTYWIZOWAĆ WYCHOWANKÓW, OTRZYMAĆ WSPARCIE RZECZOWE .

Po dołączeniu do Portalu DomyDziecka.org zmieniło się...
MAMY MOŻLIWOŚCI UCZESTNICZENIA W RÓŻNORODNYCH AKCJACH,
PROGRAMACH I PROJEKTACH. ZAWSZE MOŻEMY LICZYĆ NA POMOC I WSPARCIE
PORTALU.

głos 
pracownika

domu dziecka



DOMY, KTÓRYM UDZIELONO WSPARCIA: 22
LICZBA DZIECI: 200
PRZEKAZANO DAROWIZNĘ O WARTOŚCI: 43 084,97 ZŁ
KOSZT ORGANIZACJI AKCJI: 100,00 ZŁ

Fot. M. Ciechanowska

Dzięki pomocy otrzymanej za pośrednictwem Portalu DomyDziecka.org udało się...
ZAOSZCZĘDZIĆ ŚRODKI NA WYŻSZE DOBRO... DOSTALIŚMY WSPARCIE
EMOCJONALNE OD LUDZI I MNÓSTWO MOTYWUJĄCYCH NAS WSPANIAŁYCH
SŁÓW!

Po dołączeniu do Portalu DomyDziecka.org zmieniło się...
MAMY WIĘCEJ CHĘCI DO PROWADZENIA RODZINY ZASTĘPCZEJ....

W roku 2021 największą radość przyniosły nam...
POSTĘPY W ZACHOWANIU NASZYCH PODOPIECZNYCH... ICH RADOŚĆ!

głos 
rodziców

zastępczych



Portal DomyDziecka.org włączył się w akcję „Psychoporanek 24 h – Kręcimy
Charytatywnie vol. 2” Fundacji „Góry Przenosić”, zbierając zgłoszenia od placówek
opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych, które
potrzebują kasków i oświetlenia rowerowego dla swoich podopiecznych.  Celem akcji, do
której zaproszono zarejestrowane na Portalu DomyDziecka.org domy, była poprawa
bezpieczeństwa dzieci na drodze. Warszawska akcja "kręcenia kilometrów" dla dzieci
przyniosła niesamowity wynik. Będącym pod opieką Portalu DomyDziecka.org domom
dziecka i rodzinom zastępczym  przekazano 169 kasków i 200 lampek rowerowych o
wartości 30 000 zł. 

PSYCHOPORANEK

DOMY, KTÓRYM UDZIELONO WSPARCIA: 22
LICZBA DZIECI: 240
WSPARTO PRZEKAZANIE DAROWIZNY O WARTOŚCI: 30 000 ZŁ
KOSZT ORGANIZACJI AKCJI: 120,00 ZŁ

Fot. M. Ciechanowska

Po dołączeniu do Portalu DomyDziecka.org zmieniło się...
NASI WYCHOWANKOWIE ZOSTALI OBDAROWANI PREZENTAMI, Z KTÓRYCH BYLI
BARDZO ZADOWOLENI, SAM FAKT, ŻE KTOŚ O NICH POMYŚLAŁ, SPRAWIŁ IM
OGROMNĄ RADOŚĆ.

głos 
pracownika

domu dziecka



W 2021 r. odbyła się kolejna edycja akcji „Słodki smak Świąt”. Boże Narodzenie to
wyjątkowy, ale bardzo trudny czas dla podopiecznych placówek opiekuńczo-
wychowawczych. Część dzieci spędza święta wraz ze swoimi rodzinami, inne zostają w
placówkach i, choć zasiadają przy wigilijnym stole, nie mogą w pełni cieszyć się z Bożego
Narodzenia, tak jak ich rówieśnicy. Portal DomyDziecka.org wraz z gronem
zaangażowanych w akcję wolontariuszy i darczyńców co roku przesyła dzieciom ciepłe
myśli, których symbolem stał się piernik przekazywany 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 innymi
pracownikami placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz z 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 domów, które wyraziły chęć uczestnictwa. Akcją zostało objętych
3500 dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka i
rodzin zastępczych zarejestrowanych na Portalu DomyDziecka.org.

W tym roku akcja "Słodki smak Świąt" została poszerzona o konkurs "Upiekę słodki
smak Świąt", który przyniósł dzieciom wiele radości ze wspólnych wypieków, a
dorosłym zachwyt nad zdolnościami małych cukierników. Jak się okazało, można łączyć
przyjemne z pożytecznym – jeść słodkości, ale po pysznej przyjemności zadbać o
zdrowie zębów i dokładnie je wyszczotkować. Portal DomyDziecka.org zaprosił dzieci do
wspólnych wypieków. Tradycyjne już bożonarodzeniowe ciasto przekazywane w ramach
akcji „Słodki smak Świąt” to niejedyna piernikowa choinka, której dane było
zasmakować w grudniu. By zaangażować dzieci w świąteczne przygotowania,
Uczestnicy przygotowywali dekoracje na ciasta-choinki, które oceniało jury oraz fani na
portalu Facebook. Autorami najpiękniejszej choinki były dzieci z Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej „Nasz Dom nr 2” w Ostrowcu Świętokrzyskim, których przygotowana
piernikowa instalacja świeciła w ciemności. Najwięcej polubień uzystała choinka
upieczona przez podopiecznych Rodzinnego Domu Dziecka z Krakowa. Laureatom w
kategorii „Cudowne słodkie choinki” przyznano 298 kart podarunkowych do sklepu
Empik o wartości 200 zł, a wygranym w kategorii „SZCZOTKUJemy” 66 szczoteczek
sonicznych. Łączna wartość nagród wyniosła 68 000 zł, a Jednym ze sponsorów
szczoteczek sonicznych było SEYSOO.

SŁODKI SMAK ŚWIĄT
I

UPIEKĘ SŁODKI SMAK ŚWIĄT



Akcja gromadzi wokół siebie mnóstwo ludzi o dobrych sercach, którym nieobojętny jest
los dzieci. Jej organizatorami są Portal DomyDziecka.org oraz Kierowcy Dzieciom.
Pierniki zostały ufundowane przez „Piekarnię Tomasz Nosek” z Grabia koło Wieliczki,
która przekazała 760 ciasta piernikowe o nietypowym kształcie choinek. Rok 2021
przyniósł małe zmiany – do akcji został dodany element edukacyjny. By zęby były
zdrowe, po jedzeniu słodkości, należy je wyczyścić. Firma Seysoo przekazała 2500
szczoteczek i 3200 past do zębów, które zostały do paczek.  Robione na wymiar
kartonowe pudełka wykonał w prezencie krakowski producent opakowań Rossem Pack.
Pudełka zostały przyozdobione zaprojektowanymi przez wolontariuszkę obwolutami.
Akcja nie udałaby się, gdyby nie pomoc ludzi, którzy poświęcili swój czas. Wolontariusze
zgromadzeni wokół Portalu DomyDziecka.org, panie z klubu seniora oraz dziewczyny z
projektu „AS: aktywnie społecznie” prowadzonego przez zaprzyjaźnioną z oddaniem
pracowali nad dekorowaniem ciast, składaniem pudełek, pakowaniem w nie słodkości i
opłatków, a także kompletując paczki ze szczoteczkami i pastami do zębów. W akcję
zaangażowały się nie tylko firmy, ofiarowując potrzebne materiały, ale także dobrzy
ludzie, którzy poświęcili swój czas. Ciasta odbierane były w piekarni pod Krakowem, 

Dzięki pomocy otrzymanej za pośrednictwem Portalu DomyDziecka.org udało się...
DOKOŃCZYĆ POKÓJ REHABILITACYJNY DLA DZIECI, STWORZYĆ BEZPIECZNĄ
PRZESTRZEŃ W DOMU DO SWOBODNEJ ZABAWY.

Po dołączeniu do Portalu DomyDziecka.org zmieniło się...
MOC POZYTYWNEJ ENERGII DO DZIAŁANIA.

W roku 2021 największą radość przyniosło nam...
NIEOCZEKIWANE PREZENTY POD CHOINKĘ DLA DZIECI, WSPARCIE PO ŚMIERCI
JEDNEGO Z DZIECI.

Fot B. Byczek

głos 
rodziców

zastępczych



W ramach akcji "Słodki smak świąt" wsparto 3500 dzieci z 336 domów, przekazując im
świąteczne wypieki, szczoteczki i pasty do zębów, a w ramach konkursu "Upiekę słodki
smak Świąt" nagrodzono 298 dzieci z 34 domów, przekazując karty podarunkowe do
sieci sklepów Empik oraz szczoteczki elektryczne o łącznej wartości 68 000 zł.

Dzięki pomocy otrzymanej za pośrednictwem Portalu DomyDziecka.org udało się...
ZADBAĆ O HIGIENĘ JAMY USTNEJ NAJMŁODSZYCH, NAWIĄZAĆ KONTAKTY Z
INNYMI RODZINAMI ZASTĘPCZYMI , CZUĆ SIĘ CZĘŚCIĄ WIĘKSZEJ SPOŁECZNOŚCI.

Po dołączeniu do Portalu DomyDziecka.org zmieniło się...
MOJE NASTAWIENIE DO POMOCY Z ZEWNĄTRZ.

W roku 2021 największą radość przyniosło nam...
ODWIEDZINY W WIGILIĘ SUPER PANA KIEROWCY ZE SŁODKIM UPOMINKIEM

Fot. P. Khmara

skąd zrzeszeni w grupie Kierowcy Dzieciom dostarczali je do poszczególnych miejsc w
całej Polsce, by osobiście wręczyć dzieciom słodką niespodziankę. W przedsięwzięciu
wzięła udział rekordowa liczba 55 kierowców, a łączna długość przebytej przez nich
trasy przekroczyła 13 tysięcy kilometrów. Cała akcja zgromadziła 81 wolontariuszy.

głos 
rodziców

zastępczych



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

Fot. P. Khmara

Fot. P. KhmaraFot. J. Sikorski

Fot. P. Khmara

Fot. B. Krajnik

Fot. POW Łoniów



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: 334
LICZBA DZIECI: 3500
PRZEKAZANO DAROWIZNĘ O WARTOŚCI: 163293,13 ZŁ
KOSZT ORGANIZACJI AKCJI: 6548,66 ZŁ

Fot. E. KotFot. POW Rybczewice Drugie

Dzięki pomocy otrzymanej za pośrednictwem Portalu DomyDziecka.org udało się...
SPEŁNIĆ MARZENIA NASZYCH DZIECI, WYWOŁAĆ RADOŚĆ NASZYCH
PODOPIECZNYCH, POLEPSZYĆ JAKOŚĆ SPRAWOWANEJ OPIEKI, UŁATWIĆ
FUNKCJONOWANIE NASZEGO POGOTOWIA, DOPOSAŻYĆ POGOTOWIE W
NIEZBĘDNE ARTYKUŁY, ZABAWKI I PRZEDMIOTY, KTÓRE SŁUŻĄ DZIECIOM.

Po dołączeniu do Portalu DomyDziecka.org zmieniło się...
NIGDY WCZEŚNIEJ NIE OTRZYMYWALIŚMY ŻADNEJ POMOCY ANI WSPARCIA Z
ZEWNĄTRZ. PO REJESTRACJI NA PORTALU OTRZYMALIŚMY NIE TYLKO WSPARCIE
DLA DZIECI W POSTACI RÓŻNYCH RZECZY, RÓWNIEŻ OTRZYMALIŚMY WIELE
DOBRYCH I MIŁYCH SŁÓW OD OBCYCH LUDZI, CO DODAŁO NAM SIŁ I DAŁO
OGROMNĄ MOTYWACJĘ DO DALSZEJ PRACY Z DZIEĆMI.

W roku 2021 największą radość przyniosły nam...
WSPANIAŁE ŚWIĄTECZNE PREZENTY DLA DZIECI, PREZENTY DLA DZIECI, KTÓRE
BYŁY SPEŁNIENIEM ICH MARZEŃ ORAZ CIEPŁE, MOTYWUJĄCE NAS SŁOWA OD
DARCZYŃCÓW.

głos 
rodziców

zastępczych



KONTO 
NA RZECZ PLACÓWEK

KONTO
NA RZECZ PORTALU

199 119, 04 złKwota wpływów 

PODSUMOWANIE FINANSOWE
WPŁYWÓW I OBCIĄŻEŃ W ROKU 2021

(DOTYCZY WYDATKÓW PONIESIONYCH W ROKU 2021 ZWIĄZANYCH Z DZIAŁANIAMI W ROKU 2021 ORAZ W CZĘŚCIOWO W 2020)

83 366, 89 zł

174 656, 58 złKwota obciążeń 85 589, 75 zł

115 593, 88 złWartość otrzymanych darowizn rzeczowych

Darowizny rzeczowe przekazane Domom 114 108, 66 zł

Darowizny rzeczowe wykorzystane w celu organizacji akcji 1 485, 22 zł

KOSZT:

Obsługa administracyjna i księgowa 3 900, 00 zł

Wynagrodzenie netto (2 osoby w oparciu o umowę
cywilno-prawną)

44 896, 55 zł

22 035, 98 złPochodne od wynagrodzenia (w tym dot. 2020)

Koszty bieżącej działalności 7161, 80 zł

Promocja informacji o pomocy, akcjach innych organizacji i
własnych

3 031, 59 zł

CEL:

Promocja informacji o konkretnych potrzebach domów 11 605, 66 zł

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

15 834, 79 zł

Darowizny dla Domów ze środków pieniężnych 166 605, 70 zł

Organizacja akcji 10 309, 72 zł

KONTO
NA RZECZ AKCJI

62 267,13 zł

25 134, 43 zł



Czujemy że nie jesteśmy sami. Ceny
wciąż rosną, a budżet placówki

pozostaje niemalże niezmienny z roku
na rok.

Największą radość sprawia nam,
że możemy być z wami i dzięki
wam mogliśmy sprawić więcej

radości dzieciom.
 

Zawsze jest nadzieja na nową rzecz,
mimo skromnego budżetu placówki;

dzieci bardzo przeżywają i wyczekują
"czy ktoś się odezwie" i spełni ich

prośbę.

Uwierzyliśmy w to, że nasze
marzenie o pracowni artystycznej

może się zmaterializować.
 

Moja wiara w ludzi wzrosła
bardzo dużo. Ludzie potrafią być
bezinteresowni i mili, po prostu

kochani!

Dobro jakie otrzymaliśmy w czasie
całego roku jest niesamowicie budujące

 

Głosy rodziców zastępczych i pracowników domów dziecka


