Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Grono Pedagogiczne,
Uczniowie szkół i Przedszkolaki!
Mamy zaszczyt Państwa poinformować, że to już osiemnasta edycja Góry Grosza, akcji zbierania monet
w całej Polsce, organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Niektórzy z Was są z nami od lat, inni
przyłączą się do nas po raz pierwszy. Wszystkim Wam z „GÓRY” za to dziękujemy
Przez te osiemnaście
lat, wokół akcji Góry Grosza zbudowała się empatyczna społeczność. Rozpiera nas duma i wdzięczność, że
jesteście z nami!

☺

To dzięki Wam nasza działalność jest możliwa. Przekazane grosze to realna pomoc dla tysiąca dzieci,
które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu oraz wsparcie dla ich rodzin. Wiemy,
że rodzina jest ważna dla każdego, jest ostoją i fundamentem na lata. Dlatego pomagajmy dzieciom, które
zostały rozłączone z rodzinami i tym, które są taką rozłąką zagrożone.
Dróg do scalenia rodziny jest wiele, dlatego my pomagamy poprzez: zakup podstawowych i niezbędnych
rzeczy, udzielanie specjalistycznego wsparcia, kierowanie rodzin na terapie, fundowanie stypendiów
dla dzieci, wspieranie ich pasji i zainteresowań. Wspólnie z dzieckiem i jego najbliższymi poszukujemy
najlepszych dla nich rozwiązań, dajemy im przysłowiową wędkę, a nie rybę.
Stale poszukujemy sojuszników, którzy wsparliby nas w naszych inicjatywach. Stąd zbiórka Góry Grosza
i Wasz udział w niej są tak bezcenne. Wierzymy, że jeśli połączymy siły, będziemy mogli zdziałać jeszcze
więcej, a to, że jesteście z nami, dodaje nam mocy! Uskrzydla nasze działania i cieszy, że prowadzone przez
nas inicjatywy są zauważane.
Dziękujemy za Wasze ciepłe słowa o akcji, zdjęcia i telefony dodające otuchy. Również przy tej edycji
gorąco zachęcamy do podzielenia się z nami Waszymi technikami i wielkim zaangażowaniem w zbiórkę
Góry Grosza. Pokażcie się innym i pokażcie jak nas jest dużo!
Wspieramy różne formy opieki zastępczej, dlatego stale powtarzamy: nie ma lepszej czy gorszej
opieki zastępczej. Odpowiednia bowiem jest ta, która w danej sytuacji właściwie reaguje na indywidualne
potrzeby dziecka i zapewnia mu bezpieczny rozwój.
Wierzymy, że i Ty przyłączysz się do akcji!
Za każdy Twój grosz dziękujemy w imieniu dzieci, którym pomagamy, a także całego Zespołu, który
pracuje nad akcją Góra Grosza.

Elżbieta Prządka

Robert Barański

Koordynatorka akcji Góra Grosza

Dyrektor Towarzystwa Nasz Dom

PS 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 27 listopada 2017 do

Z kim kontaktować się w sprawie Góry Grosza?

2 stycznia 2018 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: Elżbieta Prządka 508 106 152

www.facebook.com/towarzystwonaszdom

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

Zapraszamy! Przyłączcie się do nas!
Korzyści z uczestnictwa szkoły lub przedszkola w akcji

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

• Efekt wychowawczy – uświadomienie uczniom, że

Dzięki Wam, całej kadrze pedagogicznej, uczniom, przed-

oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować

szkolakom i rodzinom udało nam się zebrać:

wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.
• Efekt integracyjny – możliwość przeprowadzenia

35 064 001,64 zł!

wspólnego przedsięwzięcia nauczycieli i uczniów na
rzecz potrzebujących dzieci.
• Efekt prestiżowy – możliwość włączenia się w wielką
ogólnokrajową inicjatywę na rzecz dzieci z opieki zastępczej.

Bardzo dziękujemy za zaufanie jakim nas obdarzacie.

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

Przypominamy, że akcja ma również charakter konkur-

Z Waszą pomocą udzieliliśmy wsparcia dzieciom z różnych

su! Zgodnie z regulaminem, nagrodzimy szkoły/przed-

form pieczy zastępczej. Z każdym rokiem wzrasta liczba

szkola, które zbiorą najwięcej groszy w całej Polsce oraz

dzieci, które skorzystały z naszej pomocy. Szczegółowe

w każdym województwie. Szczegóły znajdują się w regu-

informacje o tym, komu przyznano dotacje znajdziecie na

laminie akcji, który jest na stronie internetowej Towarzy-

stronie internetowej www.towarzystwonaszdom.pl

stwa Nasz Dom. Wykaz szkół/przedszkoli, które zajęły
pierwsze miejsce w województwie znajduje się na stronie

W imieniu naszym oraz wszystkich obdarowanych

internetowej: www.towarzystwonaszdom.pl w zakładce

jeszcze raz DZIĘKUJEMY.

Góra Grosza.

