
19.edycja Góry Grosza 

Dzięki Wam pomogliśmy 8315 dzieciom i ich rodzinom 

Dziękujemy 

 

 

 

 

 

 

 

Na co przeznaczyliśmy Górę 

Grosza  

Gdzie dotarła pomoc Jaki miała 

zasięg 

liczba dzieci i ich 

rodzin lub instytucji 

które otrzymały 

pomoc 

kwota pomocy informacje dodatkowe 

Stypendia na rozwój pasji i 

wyrównywania szans 

edukacyjnych 

instytucjonalna i rodzinna 

piecza zastępcza 

Cała Polska 141 80 846,41 zł Stypendia dla dzieci i młodzieży 

Program usamodzielnień dla 

wychowanków 

instytucjonalna piecza 

zastępcza 

Warszawa 4 56 202,02 zł Prowadzenie mieszkania dla usamodzielnionych - inicjatywa 

własna 

Program usamodzielnień dla 

wychowanków 

instytucjonalna i rodzinna 

piecza zastępcza 

Cała Polska 17 24 500,00 zł Program we współpracy z DPD Polska na kwotę 14000 zł oraz 

autorski program mentoringowy obejmujący wychowanków, 

którzy opuścili pieczę zastępczą 

Programy edukacyjne instytucjonalna i rodzinna 

piecza zastępcza, służby 

społeczne 

Cała Polska 2500 206 604,12 zł Program rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej PRIDE: Rodzinna 

Opieka Zastępcza- konsultacje, spotkania superwizyjne, 

warsztaty, materiały specjalistyczne.  

Programy edukacyjne instytucjonalna i rodzinna 

piecza zastępcza, służby 

społeczne 

Cała Polska 565 20 000,00 zł Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, projekt 

współfinansowany ze środków EFS, w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 



Programy edukacyjne  instytucjonalna i rodzinna 

piecza zastępcza, służby 

społeczne 

Cała Polska 267 106 725,84 zł Program rozwoju lokalnego systemu pieczy zastępczej w 

powiatach. Warsztaty i spotkania superwizyjne dla specjalistów 

pieczy zastępczej.  

Fundusz Korczaka instytucjonalna i rodzinna 

piecza zastępcza 

Cała Polska 3500 317 950,23 zł Programy bezpośredniej pomocy rzeczowej oraz merytorycznej 

w zakresie własnym oraz dla placówek opiekuńczo-

wychowawczych oraz przy współpracy z firmami 

komercyjnymi, rezerwa na działania projektowe  

Stacjonarna specjalistyczna 

pomoc regionalna 

instytucjonalna i rodzinna 

piecza zastępcza, służby 

społeczne 

Warszawa 157 100 243,00 zł Pozyskiwanie i szkolenie kandydatów do prowadzenia 

rodzinnej opieki zastępczej na terenie m. st. Warszawy – 

umowa z m.st.  Warszawa 

Stacjonarna specjalistyczna 

pomoc regionalna 

instytucjonalna i rodzinna 

piecza zastępcza, służby 

społeczne 

Mazowieckie 129 8 077,00 zł Inicjatywa własna Towarzystwa Nasz Dom - Poradnia dla 

Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych PORT Mazowsze 

Stacjonarna specjalistyczna 

pomoc regionalna 

instytucjonalna i rodzinna 

piecza zastępcza, służby 

społeczne 

Dolnośląskie 284 151 539,76 zł Prowadzenie Ośrodka Rozwoju Dziecka  i Rodziny PORT 

Wrocław  - umowa z miastem Wrocław 

Stacjonarna specjalistyczna 

pomoc regionalna 

instytucjonalna i rodzinna 

piecza zastępcza, służby 

społeczne 

Pomorskie 283 255 407,60 zł Inicjatywa własna Towarzystwa Nasz Dom - Ośrodek Rozwoju 

Dziecka i Rodziny PORT Słupsk 

Programy terapeutyczno-

artystyczne 

instytucjonalna i rodzinna 

piecza zastępcza 

Cała Polska 10 12 000,00 zł Konkursy dla dzieci i młodzieży przy współpracy z Fundacją 

Unum 

Instytucja opiekuńczo-

wychowawcza 

instytucjonalna i rodzinna 

piecza zastępcza, służby 

społeczne 

Warmińsko-

mazurskie 

85 274 446,44 zł Prowadzenie 4 Domów dla dzieci Towarzystwa Nasz Dom  

w Mrągowie - umowa z powiatem mrągowskim 

Instytucja opiekuńczo-

wychowawcza 

instytucjonalna i rodzinna 

piecza zastępcza, służby 

społeczne 

Małopolskie 47 30 671,46 zł Prowadzenie 2 domów dla dzieci Towarzystwa Nasz Dom  

w Krakowie - umowa z miastem Kraków 

Instytucja opiekuńczo-

wychowawcza 

instytucjonalna i rodzinna 

piecza zastępcza, służby 

społeczne 

Dolnośląskie 34 115 856,00 zł Prowadzenie Domu dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom  

we Wrocławiu - umowa z miastem Wrocław 

Instytucja opiekuńczo-

wychowawcza 

instytucjonalna i rodzinna 

piecza zastępcza, służby 

społeczne 

Dolnośląskie 10 1 200,00 zł Prowadzenie mieszkanie dla usamodzielnionych wychowanków 

placówek opiekuńczo-wychowawczych - umowa z gminą 

Wrocław 

Instytucja opiekuńczo-

wychowawcza 

instytucjonalna i rodzinna 

piecza zastępcza, służby 

społeczne 

Podkarpackie 53 74 415,00 zł Prowadzenie 2 domów dla dzieci Towarzystwa Nasz Dom  

w  Przemyślu - umowa z miastem Przemyśl 

Instytucja opiekuńczo-

wychowawcza 

instytucjonalna piecza 

zastępcza 

Cała Polska 229 52 900,00 zł Audyt wewnętrzny i zewnętrzny w oddziałach Towarzystwa 

Nasz Dom  



            

Razem zebrano:  2 723 835,76 zł 

Udzielona pomoc dla dzieci i ich rodzin 1 889 584,88 zł 

opłaty zewnętrzne obligatoryjne: 616 344,02 zł 

Koszt przeliczenia monet zgodnie z Umową z Pocztą Polską 419 290,74 zł 

Skład materiałów, wydruk listu przewodniego, blankietu wpłat, instrukcji, plakatu oraz konfekcjonowanie 45 tysięcy pakietów, 

czyli 180 000 kartek (list przewodni, blankiet wpłat, plakat, instrukcja pakowania) oraz wydruk dyplomu i listu po akcji do szkół -  

umowa z Działem Wydruku i Konfekcjonowania przy Poczcie Polskiej 

42 144,21 zł 

Koszt wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej pakietów informacyjnych do 47 500 szkół i przedszkoli oraz 25 tysięcy sztuk 

dyplomów po zakończeniu akcji do szkół, przedszkoli i nauczycieli oraz zakup kopert 

100 368,77 zł 

Nagrody dla 29 szkół (zgodnie z regulaminem akcji) 50 000,00 zł 

Projekt graficzny: plakat, list instrukcja pakowania, blankiet Góry Grosza, druk  czeków dla szkół, autorskie ilustracje  do Góry 

Grosza 

4 540,30 zł 

Koszty wewnętrzne obligatoryjne: Koszty administracyjne (czynsz za biuro wraz z mediami, materiały biurowe, opłaty 

telefoniczne, Internet, koordynacja, wizytacje w szkołach programu przez cały rok itp.) –  8 %  zebranych środków. 

217 906,86 zł 

 


