
                   Dzięki Wam pomogliśmy 5 405 dzieciom i ich rodzinom

Dziękujemy



Na co przeznaczyliśmy Górę Grosza 
Gdzie dotarła 

pomoc

Jakie miała 

zasięg

Liczba dzieci i ich 

rodzin lub 

instytucji które 

otrzymały pomoc

Kwota pomocy Informacje dodatkowe

Stypendia dla dzieci i młodzieży. 

Wyrównywanie szans 

edukacyjnych, rozwojowych i 

społecznych. 

instytucjonalna i 

rodzinna piecza 

zastępcza

Cała Polska 130 100 000,00 zł Program we współpracy z bankiem BNP Paribas Polska SA -

Stypendia wyrównujące szanse dla dzieci i młodzieży z 

pieczy zastępczej. Łączna wartość projektu 200.000,00 zł.  

Program usamodzielnień dla 

wychowanków piezy zastępczej

instytucjonalna i 

rodzinna piecza 

zastępcza

Cała Polska 28 60 308,00 zł Autorski program stypendialny i mentoringowy dla 

usamodzielnianej młodzieży we współpracy z DPD Polska. 

Łączna wartość projektu  28. 000,00 zł.                            

Program własny Towarzystwa Nasz Dom – U rodziny – 

wsparcie pomocą specjalistyczną byłych podopiecznych 

pieczy zastępczej. Łączna wartość projektu 32. 308, 00 zł.

Programy edukacyjne instytucjonalna i 

rodzinna piecza 

zastępcza, służby 

społeczne

Cała Polska 750 128 810,84 zł Program rozwoju rodzinnej i zawodowej  pieczy zastępczej 

PRIDE: Rodzinna Piecza Zastępcza. Materiały 

specjalistyczne. Budowanie jakości i właściwego standardu 

Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Programy edukacyjne instytucjonalna i 

rodzinna piecza 

zastępcza, służby 

społeczne

Cała Polska 565 52 127,46 zł Wkład własny do czteroletniego projektu "Akademia 

wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, projektu 

współfinansowanego ze środków EFS, w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  Łączna 

wartość projektu 3. 014. 054, 55 zł.

Rozwój systemu pieczy zastepczej 

w powiatach 

instytucjonalna i 

rodzinna piecza 

zastępcza, służby 

społeczne

Cała Polska 270 118 382,04 zł Spotkania diagnostyczne, konsultacyjne i superwizyjne dla 

Zespołów odpowiedzialnych za dzieci w pieczy zastępczej.     

Fundusz Korczaka instytucjonalna i 

rodzinna piecza 

zastępcza

Cała Polska 2554 72 734,68 zł Dofinansowanie programu bezpośredniej pomocy 

rzeczowej dla placówek opiekuńczo-wychowawczych przy 

współpracy z firmami komercyjnymi. Łączna wartość 

projektu 504.000,00 zł

Stacjonarna specjalistyczna pomoc 

regionalna -  PORT

instytucjonalna i 

rodzinna piecza 

zastępcza, służby 

społeczne

Warszawa 157 102 000,00 zł Prowadzenie Ośrodka Wsparcia  Rodzinnej Pieczy 

Zastępczej PORT– umowa z m.st.  Warszawa. Łączna 

wartość projektu 828.200,00 zł.



Stacjonarna specjalistyczna pomoc 

regionalna -  PORT

instytucjonalna i 

rodzinna piecza 

zastępcza, służby 

społeczne

Mazowieckie 30 19 200,00 zł Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla 

rodzin adopcyjnych i zastępczych. Realizacja zadania 

publicznego zleconego przez Mazowieckie Centrum Polityki 

Społecznej . Łączna wartość projektu 190.500,00 zł.

Stacjonarna specjalistyczna pomoc 

regionalna - PORT

instytucjonalna i 

rodzinna piecza 

zastępcza, służby 

społeczne

Dolnośląskie 284 163 999,90 zł Prowadzenie Ośrodka Rozwoju Dziecka  i Rodziny PORT 

Wrocław  -  usługi dla dzieci i rodzin zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Inicjatywa własna.

Specjalistyczna pomoc regionalna, 

Rodzinna Opieka Zastępcza

rodzinna piecza 

zastępcza, służby 

społeczne

Dolnośląskie 179 11 360,00 zł Organizowanie i prowadzenie punktów poradnictwa 

rodzinnego na terenie wrocławskich osiedli. Zadanie 

publiczne współfinansowe ze środków Gminy Wrocław. 

Łączna wartość projektu 35.360,00 zł.

Stacjonarna specjalistyczna pomoc 

regionalna, PORT

instytucjonalna i 

rodzinna piecza 

zastępcza, służby 

społeczne

Pomorskie 262 280 046,38 zł Prowadzenie Ośrodka Rozwoju Dziecka i Rodziny PORT 

Słupsk – usługi na rzecz mieszkańców miasta Słupska.  

Inicjatywa własna.                                                                                                                         

Projekt – Dzieciom, Rodzicom Seniorom – europejski w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość 

projektu 431.563,57 zł.
Instytucja opiekuńczo-

wychowawcza

instytucjonalna i 

rodzinna piecza 

zastępcza, służby 

społeczne

Warmińsko-

mazurskie

72 237 382,95 zł Wkład własny na prowadzenie 4 Domów dla Dzieci 

Towarzystwa Nasz Dom w Mrągowie - umowa z powiatem 

mrągowskim. Łączny koszt zadania publicznego 1. 438. 

732,95 zł.

Instytucja opiekuńczo-

wychowawcza

instytucjonalna i 

rodzinna piecza 

zastępcza, służby 

społeczne

Małopolskie 22 47 344,02 zł Wkład własny na prowadzenie 2 Domów dla Dzieci 

Towarzystwa Nasz Dom w Krakowie - umowa z miastem 

Kraków. Łączny koszt zadania publicznego 1.098.000,00 zł.

Instytucja opiekuńczo-

wychowawcza

instytucjonalna i 

rodzinna piecza 

zastępcza, służby 

społeczne

Dolnośląskie 34 150 849,10 zł Wkład własny na prowadzenie Domu dla Dzieci 

Towarzystwa Nasz Dom we Wrocławiu - umowa z miastem 

Wrocław. Łączna wartość zadania opublicznego  808.800,00 

zł.

Instytucja opiekuńczo-

wychowawcza

instytucjonalna i 

rodzinna piecza 

zastępcza, służby 

społeczne

Dolnośląskie 10 3 800,00 zł Wkład własny na prowadzenie mieszkania dla 

usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-

wychowawczych - umowa z gminą Wrocław. Łączna 

wartość projektu 144.100,00 zł.



Instytucja opiekuńczo-

wychowawcza

instytucjonalna i 

rodzinna piecza 

zastępcza, służby 

społeczne

Podkarpackie 58 68 352,86 zł Wkład własny na prowadzenie 2 Domów dla Dzieci w 

Przemyślu. Łączna wartość zadania publicznego 

1.4312.434,83 zł.

Rezerwa na działania Towarzystwa 

Nasz Dom

instytucjonalna i 

rodzinna piecza 

zastępcza, służby 

społeczne

Cała Polska 239 135,04 zł Rezerwa na działania statutowe  - w związku z 

zawieszeniem niektórych projektów związanych z sytuacją 

epidemilogiczną COVID 19

5405 1 855 833,27 zł

2 543 004,64 zł

1 855 833,27 zł

610 881,37 zł

397 271,52 zł

42 120,22 zł

117 330,74 zł

50 000,00 zł

4 158,89 zł

76 290,00 zł

Nagrody dla 29 szkół (zgodnie z regulaminem akcji)

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

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

Razem zebrano: 

Udzielona pomoc dla dzieci i ich rodzin

opłaty zewnętrzne obligatoryjne:

Koszt przeliczenia monet zgodnie z Umową z Pocztą Polską

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

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


