Szanowni dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie szkół i przedszkolaki.
Już po raz 19, pod koniec listopada, w szkołach i przedszkolach w całym kraju rozpocznie się długo
oczekiwane wydarzenie! Wielka akcja zbierania monet pod nazwą Góra Grosza organizowana przez
Towarzystwo Nasz Dom. Akcja, która łączy pokolenia. Pewnie niejeden nauczyciel(ka) jeszcze niedawno
sam(a) zbierał(a) grosze jako uczeń/uczennica w szkole. Niejeden rodzic jako latorośl, biegał po szkolnych
korytarzach i zbierał do puszki drobne monety. Góra Grosza dostarcza nam wiele pozytywnych emocji
i wzruszeń. Kontaktują się z nami nasi byli podopieczni, którzy teraz są rodzicami, a ich dzieci pomagają nam
usypywać jak największą Górę Grosza. Byli nasi wychowankowie tłumaczą swoim pociechom, dlaczego
warto pomagać innym, którzy doświadczyli rozłąki ze swoimi najbliższymi. Czyż nie jest to najlepsze
świadectwo, że nasza wspólna inicjatywa jest ważna i potrzebna? Że ma sens i że dobro powraca?
Drobniaki, wrzucane co roku przez Was, zapoczątkowały wielkie reformy pomocy społecznej w Polsce.
To właśnie dzięki Górze Grosza zakupiliśmy i doposażyliśmy małe domy dla dzieci. Czyli miejsca podobne
do domów rodzin wielodzietnych, gdzie dzieci znajdują schronienie i mogą się rozwijać pod opieką
wychowawców. Możemy odważnie powiedzieć, że wspólnie z Wami zmienialiśmy system i pomogliśmy
tysiącom dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych. Największą zmianą jest to, że w Polsce powstaje
coraz więcej takich domków w zamian dużych domów dziecka. Przez lata staraliśmy się także przybliżyć
Wam los dzieci i ich rodzin – bez oceny, kultywując korczakowskie („starego doktora Janusza Korczaka”)
podmiotowe zasady pomocy bliźniemu.
Nasza pomoc kierowana jest do różnych form opieki zastępczej – tej instytucjonalnej (jak domy
dziecka) czy rodzinnej (jak rodziny zastępcze). Mniej ważna jest forma, najważniejsza jest jakość opieki,
gdzie dzieciaki z pomocą mądrych opiekunów mogą odzyskiwać radość, wiarę w siebie i dorosłych oraz
bezpiecznie marzyć o przyszłości.
Góra Grosza to także zakup rzeczy codziennego użytku czy przedmiotów dla dzieci. To wsparcie
w remontach, a także bezpośrednia pomoc specjalistyczna dla dzieci i ich rodzin. Fundusz Góra Grosza
pomaga również rozwijać talenty, pasje i zainteresowania naszych podopiecznych. Pozyskane środki
pozwalają nam tworzyć programy dla młodzieży, która w niedalekiej przyszłości opuści mury domów
dziecka czy rodzin zastępczych. Dajemy dzieciom i nastolatkom siłę, energię i moc!
Inicjatyw dobroczynnych na przestrzeni lat było wiele. Z każdej z nich jesteśmy dumni, a to, że asystujecie
nam od lat, mocno nas motywuje i utwierdza w przekonaniu, że to co robimy jest cenne i ważne.
Ale Góra Grosza to przede wszystkim Wy! To dzięki Waszej ofiarności możemy tak wiele robić dla innych,
dla których los nie zawsze był łaskawy. Góra Grosza to empatyczna społeczność. Wokół akcji jest tyle
młodych społeczników gotowych do pomocy innym. To takie budujące!
Wierzymy, że i Ty przyłączysz się do akcji!
Za każdy Twój grosz dziękujemy w imieniu dzieci, którym pomagamy.

Elżbieta Prządka

Iwona Niemasz

Koordynatorka akcji Góra Grosza

Przewodnicząca Towarzystwa Nasz Dom

P.S. Drogi Nauczycielu, prosimy, przeczytaj ten list uczniom/przedszkolakom. Pokaż im, że to oni pomagają
swoim rówieśnikom. Na naszej stronie http://towarzystwonaszdom.pl/scenariusze-lekcji/ przygotowaliśmy
dla Was wiele przydatnych materiałów z obszaru, w którym działamy. Zachęcamy do pobrania ich i wykorzystania
na lekcjach, zajęciach.

Informacje o akcji:
Cel Góry Grosza

Góra Grosza w 5 krokach:

Naszym zdaniem, najlepsze co możemy dać dziecku, to

1. Utworzenie komitetu organizacyjnego (opiekun akcji

rodzina, w której może czuć się bezpiecznie, rozwijać

i uczniowie/przedszkolaki);

się, rozwijać swoje pasje i zainteresowania, nawiązywać

2. Przeprowadzenie zbiórki monet groszowych;

przyjaźnie. 70 tysięcy dzieci przebywających w opiece za-

3. Policzenie zebranych monet i wypełnienie odcinków;

stępczej czeka na taką rodzinę. Dlatego celem akcji Góra

4. Zapakowanie zebranych monet zgodnie z instrukcją;

Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wy-

5. Odniesienie na Pocztę Polską monet wraz z odcinkami.

chowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do

Gdzie odnieść paczkę po zakończeniu akcji?

domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę

Wraz z tym listem otrzymaliście pakiet informacyjny z do-

swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz

kładną instrukcją pakowania. Bardzo prosimy o uważne

programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.

przeczytanie instrukcji i właściwe zapakowanie paczki.

Termin akcji Góra Grosza
Akcja Góra Grosza organizowana jest w szkołach i przed-

Następnie zanieście paczkę/i na Pocztę. Paczki zostawiamy w okienku i nie płacimy za tę usługę!

szkolach w całej Polsce w dniach od 26 listopada 2018 do

Z kim kontaktować się w sprawie Góry Grosza?

2 stycznia 2019 roku. Zbiórce monet mogą towarzyszyć

Jeśli macie jakiekolwiek pytania, bądź chcecie podzielić

imprezy przeprowadzane na terenie szkoły/przedszkola,

się wrażeniami z przeprowadzonej u siebie akcji Góra

takie jak np. festyny, przedstawienia i inne – w zależności

Grosza, skontaktujcie się z nami! Jesteśmy w biurze od

od Waszych pomysłów. Czekamy na relacje, fotografie,

poniedziałku do piątku w godzinach 8:30–16:00.

prezentacje multimedialne. Swoje wrażenia z akcji możecie opisać na naszej stronie społecznościowej:

Koordynatorka Góry Grosza:

www.facebook.com/towarzystwonaszdom

Elżbieta Prządka, tel. 508 106 152 lub 501 860 916

Zapraszamy! Przyłączcie się do nas!
Korzyści z uczestnictwa szkoły lub przedszkola w akcji
• Efekt wychowawczy – uświadomienie uczniom, że

Nasz e-mail: goragrosza@naszdom.org.pl

Ile do tej pory udało się zebrać pieniędzy
w ramach akcji Góra Grosza?

oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować

Dzięki Wam, całej kadrze pedagogicznej, uczniom, przed-

wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sy-

szkolakom i rodzinom udało nam się zebrać:

tuacji życiowej.
• Efekt integracyjny – możliwość przeprowadzenia
wspólnego przedsięwzięcia nauczycieli i uczniów na

37 922 319,26 zł!

rzecz potrzebujących dzieci.
• Efekt prestiżowy – możliwość włączenia się w wielką
ogólnokrajową inicjatywę na rzecz dzieci z opieki za-

Bardzo dziękujemy za zaufanie jakim nas obdarzacie.

Przypominamy, że akcja ma również charakter konkur-

Komu i w jakiej formie udzielono pomocy
w ramach akcji Góra Grosza?

su! Zgodnie z regulaminem, nagrodzimy szkoły/przed-

Z Waszą pomocą udzieliliśmy wsparcia dzieciom z różnych

szkola, które zbiorą najwięcej groszy w całej Polsce oraz

form pieczy zastępczej. Z każdym rokiem wzrasta liczba

w każdym województwie. Szczegóły znajdują się w regu-

dzieci, które skorzystały z naszej pomocy. Szczegółowe

laminie akcji, który jest na stronie internetowej Towarzy-

informacje o tym, komu przyznano dotacje znajdziecie na

stwa Nasz Dom. Wykaz szkół/przedszkoli, które zajęły

stronie internetowej www.towarzystwonaszdom.pl

stępczej.

pierwsze miejsce w województwie znajduje się na stronie
internetowej: www.towarzystwonaszdom.pl w zakładce

W imieniu naszym oraz wszystkich obdarowanych

Góra Grosza.

jeszcze raz DZIĘKUJEMY.

