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Towarzystwo realizuje swoje cele określone przez:
l.Współpracę z i nstytu cjam i rządowym i, sa morządowym i i orga nizacj am i

pozarządowymi polskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi oraz innymi
podmiotami.
2. Zabieranie głosu w publicznych debatach w sprawach z zakresu
statutowej działalności Towarzystwa,
3, Organizowanie pomocy dla rodzin w kryzysie poprzez prowadzenie
działań o charakterze socjalno-pedagogicznym, warsztatów szkoleniowych
i terapeutycznych, terapii indywidualnej, grup wsparcia i podobnych.
4. Organizowanie, prowadzenie i wspieranie własnych edukacyjno-
wychowawczych, w tym o charakterze rodzinnym,specjalistycznym
ośrodków adopcyjnych, ośrodków edukacyjno - szkoleniowych oraz
samodzielnych mieszkań usamodzielnień - dla osób opuszczających pieczę
zastępczą.
5.Organizowanie i promowanie wolontariatu w prowadzonych przez
Towarzystwo Nasz Dom ośrodkach wymienionych w pkt.4
6.0rganizowanie i prowadzenie szkoleń, poradnictwa i wydawnictw w
zakresie rodzinnej opieki zastępczej i adopcji.
7. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, poradnictwa i wydawnictw dla
kadr ośrodków pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych
i resocjalizacyjnych.
8. Promowanie kameralnych form opieki zastępcze1 oraz indywidualnego
podejścia do dziecka i rodziny będącej w kryzysie.
9, Pomoc finansową i merytoryczną dla ośrodków adopcyjnych, p|acówek
opieku ńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, socjoterapeuĘcznych i

różnych form rodzinnej opieki zastępczej.
10, Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z
terapią, krajoznawstwem i edukacją kulturalną.
11. Realizację programów autorskich dotyczących indywidualnej pomocy
dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych i placówkach
opiekuńczo-wychowawczych oraz resocjalizaryjnych i ich rodzinom.
12. Udzielenie pomocy materialnej i psychologicznej byłym wychowankom
pieczy zastępczej w formie stacjonarnej i środowiskowej
13. Prowadzenie działalności badawczej i monitoringowej.
14. Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków
adopcyjnych i ośrodków pomocy rodzinie.
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W okresie sprawozdawczym Towarzystwo NASZ DOM podejmowało następujące zadania:
- Organizacja kolejnejjuż edycji ogólnopolskiej akcji charytatywnej pod nazwą ,,Góra Grosza", z której to pozyskano środki
finansowe na działalność statutową prowadzoną w różnych formach poniżej wymienionych.
- Udzielenie pomocy finansowej w formie darowizn pieniężnych na ściśle określone cele zawarte w umowach z placówkami
opiekuńczo-wychowawczymi, rodzinami zastępczymi, rodzinnymi domami dziecka.
- Udzielanie pomocy materialnej w formie rzeczowej w szczególności; środków czystości, artykułów AGD, kosmetyków, drobnego
wyposażenia domu.
- Udzielanie pomocy merytorycznej dla placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych w formie szkoleń dla
personelu merytorycznego oraz pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla wychowanków tych placówek.
- Utrzymywanie stałej współpracy z właściwymi organami administracji publicznej w zakresie pomocy społecznej placówkom
opiekuńczo-wychowawczym oraz rodzinom zastępczym, jak również byłym wychowankom tych placóweŁ którzy znaleźli się w
trudnej sytuacji życiowej.
- Prowadzenie wtasnych wzorcowych domów dla dzieci na terenie kraju: w Ustce i Słupsku, we Wrocławiu, w Mrągowie, w
Przemyślu oraz dwóch domów w Krakowie.
- Organizowanie pomocy dla rodzin w kryzysie poprzez prowadzenie działań o charakterze socjalno-pedagogicznym, warsztatów
szkoleniowych i terapeutycznych, terapii indywidualnej i grup wsparcia w ramach działań ośrodka wsparcia dla rodzinnej opieki
zastępczej PORT działającego na terenie miasta Stołecznego Warszawy- finansowanego ze środków dotacji M.St. Warszawy.
- Organizowanie lokalnego systemu wsparcia rozwoju dziecka i rodziny autentycznie zorientowanego na specyficzne potrzeby
środowiska lokalnego poprzez utworzenie na terenie miasta Słupska ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny PORT, Ośrodek
Wsparcia dla Rodzin PORT Wrocław.
- Realizacja projektu Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy zastępczej, którego działania są skierowane do asystentów rodziny,
pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie, pracowników
placówek -opiekuńczo wychowawczych w tym również placówek typu rodzinnego, pedagogów, psychologów,osób
prowadzących terapie, opiekunów dziecięcych, pracowników socjalnych w placówce, rodzin zastępczych oraz osób
prowadzących rodzinne domy dziecka i służb współpracujących - policji, kuratorów. Projekt realizowany jest we współpracy z
Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w ramach ,, Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej" nr WND-
POWR,O2.08.00-000005/16 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj2074-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
- Realizacja programu Kierunek samodzielność we wspótpracy DPD, mającego na celu rozwój zainteresowań dzieci wchodzących
w dorosłe życie, przygotowanie ich drogi zawodowej. Poza pomocą finansową uczestnicy projektu biorą udział w warsztatach,
sesjach coach ingowych.
- Realizacja programu Moja Przyszłość we współpracy z Raiffeisen Polbank i Fundacji Polish Childrens Rainbow. Celem projektu
jest wspieranie dzieci i młodzieży zróżnych form pieczy zastępczej w szeroko rozumianym rozwoju, zdobywaniu wiedzy i

podnoszeniu kompetencji wspierających start w dorosłe życie,
- Towarzystwo Nasz Dom prowadziło w okresie sprawozdawczym szeroko rozumiane wsparcie dla dzieci i młodzieży z pieczy
zastępczej:
1. Nauka programowania dla dzieci z Roche Polska
2.Program przedsiębiorczości z NBP i Microsoft Polska
3.konkurs literacki z pramierica

4.Przekazywanie produktów codziennego użytku z Circle Polska dla rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych
Ponadto prowadzono działania obejmujące:
1. lndywidualne wsparcie dla wybranych rodzin zastępczych, domów dziecka we współpracy z Mazurkas Travel, osobami
prywatnymi, firmami, Polmot Auto itp.
2, lndywidualne doradztwo dla rodzin i służb społecznych w celu poszukiwania potencjału dzieci przebywających w pieczy
zastępczej - zmiana świadomości postrzegania dzieci i młodzieży z instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.-
- kolejny rok realizowano projekt Ubrania od serca we współpracy z marką VlZlR. Akcja ,, Ubrania od serca" ma na celu wesp{zeć
placówki pieczy instytucjonalnej w dążeniu do wyrównywania różnic pomiędzy podopiecznymi placówek a ich rówieśnikami z
pełnych rodzin. Jednym z celów w pracy w placówkach jest zminimalizowanie dystansu dzielącego ich podopiecznych i dzieci
wychowujących się w rodzinach. Kwestie finansowe i specyfika placówek często to utrudniają. W ramach akcji przekazane
zostały placówkom vouchery na zakup ubrań. Oprócz tego, że podopieczni otrzymali nową odzież, bardzo ważna była swoboda
wyboru, którą zyskały.
- Projekt- rodzina- realizowany samodzielnie- kompleksowa pomoc rodzinie byłych podopiecznych pieczy - pomoc materialna,
mieszkaniowa, pedagogiczna, terapeutyczna.
- Prowadzenie działalności gospodarczej w formie szkoleń celem wykształcenia kadry trenerskiej dla szkolenia programem
,,PRlDE - Rodzinna Opieka Zastępcza", sprzedaży podręczników wytworzonych we własnym zakresie. W roku sprawozdawczym
TND uzyskało decyzję MRPiPS zatwierdzającą program szkolenia dla kandydatów na rodziny pt. PRlDE - Rodzina Zastępcza.
Program powstał na bazie nowej wersji programu oryginalnego
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2 Pokrycie kosztów
prowadzenia całodobowej
placówki opiekuńczo
wychowawczej Domów dla
Dzieci w krakowie ul
Borkowska

sfinansowanie kosztów
funkcjonowania Domu dla
Dzieci przy ul. Borkowskiej w
Krakowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Kraków

535 257,59 zl

3 Pokrycie kosztów
prowadzenia całodobowej
placówki opiekuńczo
wychowawczej Domów dla
Dzieci w Mrągowie

sfinansowanie kosztów
funkcjonowania Domu dla
Dzieci w Mrągowie.

Starostwo Powiatowe w Mrągowie I422958,30 zl

4 Pokrycie kosztów
prowadzenia całodobowej
placówki opiekuńczo
wychowawczej Domów dla
Dzieci w Przemyślu

Dotacja na utrzymanie
Domów dla Dzieci w
Przemyślu

sfinansowanie kosztów
funkcjonowania Domów dla
Dzieci w Przemyślu.

Gmina Miejska Przemyśl L 15L347,05 zł

5 Wojewoda Podkarpacki Dofinansowanie realizacji
projektu pn.,,Jak żyć z ludźml?

- warsztaty u miejętności
społecznych" z przeznaczeniem
dla wychowanków z placówki
oraz innych środowisk
zagrożonych bezradnością w
sprawach opiekuńczo-
wychowawczych"

Wojewoda Podkarpacki 39 000,00 zł

6 Dotacja na pokrycie kosztów
składek na ubezpieczenie
zdrowotne wychowanków
Domów dla Dzieci w
Przemyślu

Uzupełnienie budżetu Domów
dla Dzieci w związku ze
zwiększoną liczbą dzieci
przyjętą do placówki w trakcie
roku-2018

Wojewoda Podkarpacki tt74t,40 zl

7 Pokrycie kosztów
prowadzenia całodobowej
placówki opiekuńczo
wychowawczej Domów dla
Dzieci
we wrocławiu

sfinansowanie kosztów
funkcjonowania Domu dla
Dzieci we Wrocławiu.

Urząd Miasta Wrocławia 802 992,L4 zl

8 Realizacja projektu pod
nazwą ,, PORT ośrodek
pomocy dla rodzin
zastępczych na terenie
miasta Stołecznego
Warszawy''

Realizacja projektu pod nazwą

,,PORr ośrodek pomocy dla
rodzin zastępczych na terenie
miasta stołecznego w Warszawy
w latach 2ot8-20żo

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Biuro Polityki Społecznej

5L27t5,07 zl

9 Realizacja projektu pod
nazwą ,, PORT ośrodek
pomocy dla rodzin
zastępczych na terenie
miasta Stołecznego
Warszawy''

Urząd Miasta Stołecznego
Warszawy Biuro Polityki
Społecznej na Szkolenia dla
kandydatów na Rodziny
Zastępcze

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Bi uro Pol ityki Społecznej

t20 635,t5 zl

10 Realizacja programów
profilaktycznych i

specjalistycznych na rzecz
dziecka i rodziny w ramach
Poradni PORT Mazowsze

Mazowieckie Centrum Polityki
Społeczne Realizacja
programów profi laktycznych i

specjalisfYcznyĆh nr rr"..
dziecka i rodziny w ramach
Poradni PORT Mazowsze

Mazowieckie Centrum Polityki
Społecznej

50 000,00 zł

DrUki Nlw-cRso



Druk: NlW-CRSO



i
Przewodniczącay'anądu

tw6a M$masz

Wiceprzewodn iczący Zarządu

SylwestelŚoćko

Członex Tarządu
r-----IWl

xenla ;/Ona&ewsra

Człoffiarządu

agr,"Wa,i"t,

15


