
    

 

Szanowni Państwo, 

 

Jestem przedstawicielką Portalu DomyDziecka.org, który od 14 lat wspiera podopiecznych placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, ale również rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych. Głównym 

miejscem, gdzie prowadzimy nasze działania, jest strona www.domydziecka.org – zachęcamy 

do obejrzenia. Na Portalu DomyDziecka.org zarejestrowanych jest 340 domów obu form pieczy 

zastępczej, w których mieszka ponad 3500 dzieci. Miesięcznie stronę odwiedza ok. 70 tys. gości 

zainteresowanych pomocą dzieciom. Prowadzimy również bazę teleadresową wszystkich placówek 

opiekuńczo-wychowawczych w Polsce. Naszym ostatnim projektem jest ułatwienie pracy sądom 

i organizatorom rodzinnej pieczy zastępczej przez publikację listy wolnych miejsc w rodzinnej pieczy 

zastępczej. 

 

Czy strona www.domydziecka.org jest Państwu znana? Jeśli tak, to co Państwo o niej sądzą? 

Chcielibyśmy poznać Państwa opinię, ponieważ spotykamy się z różnym nastawieniem organizatorów 

rodzinnej pieczy zastępczej. W większości popierają naszą pracę, a także zachęcają rodziny zastępcze 

do rejestracji na Portalu DomyDziecka.org, ale zdarzają się i tacy, którzy bez podania przyczyny zakazują 

rodzinom dołączenia.   

 

Jeśli jeszcze nas Państwo nie znają lub sceptycznie podchodzą do naszej działalności, przygotowaliśmy 

odpowiedzi na kilka pytań, które mogą nurtować organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej.  

Mamy nadzieję, że przekonamy Państwa do siebie i Państwa podopieczni będą mogli korzystać 

z dodatkowej pomocy. Jeśli nam się uda, prosimy o poinformowanie rodzin zastępczych i rodzinnych 

domów dziecka o Portalu DomyDziecka.org. 

 

W jaki sposób pomagamy rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka?  

Rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe, rodzinne domy dziecka mogą założyć profil na Portalu 

DomyDziecka.org. Dzięki temu otrzymują możliwość: 

• pisania aktualności z życia domu, dzieląc się codziennością, spostrzeżeniami, promując 

rodzinną pieczę zastępczą 

• zamieszczania aktualnych informacji o potrzebach dzieci 

• odbierania pomocy od darczyńców, którzy sami oferują przekazanie rzeczy 

• brania udziału w akcjach prowadzonych przez Portal DomyDziecka.org, na przykład otrzymania 

komputerów do zdalnego nauczania. W 2020 r. przekazaliśmy darowizny o wartości 200 tys. zł. 

• otrzymania pomocy w krytycznej sytuacji, w 2020 r. dofinansowaliśmy remont po powodzi 

• nawiązania kontaktu z innymi fundacjami i sponsorami, których skieruje do nich zespół Portalu 

DomyDziecka.org. 

Na stronie www.domydziecka.org zamieszczamy również informacje o akcjach i działaniach innych 

fundacji. W ubiegłym roku 50% zarejestrowanych rodzin zastępczych wysłało zgłoszenie do akcji, 

o której dowiedziało się z naszej strony. 

http://www.domydziecka.org/
http://www.domydziecka.org/
http://www.domydziecka.org/


    

 

Czy Portal DomyDziecka.org jest przeznaczony tylko dla placówek opiekuńczo-wychowawczych? 

Nie, mogą do nas dołączyć również rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze. Portal DomyDziecka.org 

powstał 14 lat temu i przez wiele lat ograniczaliśmy swoje działania pieczy instytucjonalnej. W 2017 

roku na prośbę przedstawicieli rodzinnej pieczy zastępczej objęliśmy opieką również 

ich podopiecznych. Obecnie większość domów, z którymi współpracujemy, stanowią rodzinny 

zastępcze, rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.  

 

Czy ujawnianie pełnego adresu jest bezpieczne? 

O podaniu adresu decyduje rodzina, biorąc pod uwagę sytuację dzieci. Upublicznianie pełnego adresu 

nie jest niezbędne, by móc korzystać z Portalu DomyDziecka.org. Rodzina zastępcza może poprzestać 

na ujawnieniu miejscowości oraz danych kontaktowych. 

 

Jakie korzyści przynosi obecność na Portalu DomyDziecka.org? 

Portal DomyDziecka.org cieszy się dobrą opinią wśród rodzin zastępczych. To jedyne miejsce 

w Internecie, które na tak dużą skalę przeradza chęć pomocy dzieciom w pieczy zastępczej na realne 

działania. Rodziny, które korzystały z Portalu w 2020 r, wymieniły następujące plusy: 

• 79% rodzin zastępczych zaoszczędziło środki finansowe, które mogło spożytkować na inne 

potrzeby, 

• 55% zrealizowało duże potrzeby, które wcześniej trudno było zaspokoić, 

• 45% nawiązało nowe relacje z darczyńcami, 

• 40% rodzin określiło, że ich podopieczni zyskali pozytywne nastawienie 

• 20% rodziców zastępczych uzyskało wsparcie mentalne, np. świadomość docenienia pracy 

przez obcych ludzi, 

• 67% rodzin wskazało, że rejestracja na Portalu DomyDziecka.org nie przyniosła żadnych 

minusów. 

Rodziny otrzymują nie tylko wsparcie materialne dla swoich podopiecznych, ale także siłę do dalszego 

działania i pracy z dziećmi.  

Jak wypowiadają się sami prowadzący, dzięki wsparciu otrzymanemu za pośrednictwem Portalu 

DomyDziecka.org udało się między innymi: 

• zakupić kosztowny sprzęt do rehabilitacji, 

• spełnić marzenia naszych podopiecznych i pokazać im, że nie są sami na tym świecie 

• wywołać uśmiech na twarzach naszych dzieci, podnieść samoocenę i dowartościować naszego 

nastolatka, w pewnej części odnowić plac zabaw dla dzieci, 

• zorganizować zdalne nauczanie w najbardziej krytycznym momencie, gdy z dnia na dzień 

potrzebny był sprzęt 

Na pytanie, co zmieniło się po dołączeniu do Portalu DomyDziecka.org, rodziny zastępcze odpowiadają: 

• Nastawienie naszych dzieci do społeczeństwa, teraz wiedzą, że oprócz nas jest jeszcze ktoś 

komu na nich zależy. 



    

• Poznaliśmy nowe, cudowne osoby. Otrzymaliśmy dużo wsparcia, głównie niematerialnego 

w postaci ciepłych słów, które w chwilach zwątpienia dodawały nam sił by dalej pełnić funkcję 

rodziny zastępczej. 

• Poczułam wsparcie i pewność, że to co robię jest ważne. 

• Sposób patrzenia na rodzinę zastępczą przez osoby z zewnątrz i nie związane z pieczą 

bezpośrednio. Nawiązaliśmy dużo pozytywnych relacji z obcymi ludźmi, którzy polubili nasze 

dzieci. 

 

Czy to, że rodzina zastępcza z naszego powiatu przyznaje, że ma jakieś potrzeby, świadczy źle 

o organizatorze pieczy zastępczej lub o rodzicach zastępczych? 

Wręcz przeciwnie! Rodziny zastępcze korzystają z naszego portalu, by jeszcze lepiej zadbać o swoich 

podopiecznych. Poszukują dodatkowych środków, by móc stworzyć im lepsze warunki do rozwoju, 

rozwijać zainteresowania, intensywniej rehabilitować, zadbać o start w dorosłe życie. Zrozumiałe jest, 

że duże potrzeby, na przykład związane ze zdrowiem, pochłaniają ogromne sumy, większe niż może 

zapewnić organizator pieczy zastępczej. Dobry rodzic zastępczy nie powinien rezygnować z pomocy 

dziecku, ponieważ uważa, że ktoś mógłby zarzucić, że nie wypada przyjąć oferowanego przez prywatną 

osobę lub firmę wsparcia. Rodziny, które dołączyły do portalu, są świadome, że zwracają na siebie 

większą uwagę, w tym powiatu i organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. To Państwo odpowiadają 

za dopuszczanie rodzin zastępczych do pracy. Ufamy, że ludzie, dla których motywacją jest chęć 

zdobycia dla siebie pieniędzy i „zarobienia” na dzieciach, nie zostaliby przez Państwa dopuszczeni 

do pełnienia roli rodziców zastępczych. 

 

Dlaczego robimy rzeczy, które do nas nie należą? 

W ostatnich tygodniach poszerzyliśmy swoje działanie o publikację danych na temat chęci przyjęcia 

wolontariusza oraz listy wolnych miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej. Organizatorem wolontariatu 

w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka nadal pozostaje organizator rodzinnej pieczy 

zastępczej. Poprzez naszą stronę domy informują, jakiego typu wolontariat ich interesuje oraz w jaki 

sposób można pomóc dzieciom. Osoba z drugiego końca kraju, która może zdalnie prowadzić 

korepetycje, kontaktuje się z rodziną, a następnie wszystkie formalności dopełnić z ich organizatorem. 

Wiemy, że pozyskanie wolontariusza dla rodzin zastępczych jest trudne, szczególnie w mniejszych 

miejscowościach, a osoby zainteresowane wolontariatem raczej wybierają placówki opiekuńczo-

wychowawcze. Obecnie coraz popularniejszy jest wolontariat na odległość, Portal DomyDziecka.org 

daje więc szansę znalezienia odpowiedniej osoby, która będzie pomagać podopiecznym. 

Rejestr wolnych miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej powstał w odpowiedzi na problemy, o jakich 

informowali nas rodzice zastępczy, organizacje pozarządowe, pracownicy sądów i organizatorzy 

rodzinnej pieczy zastępczej. Gdy organizator rodzinnej pieczy zastępczej i sąd rodzinny muszą 

zabezpieczyć dzieci poniżej 10. roku życia, starają się umieścić je w najlepszym dla nich środowisku, 

czyli rodzinie zastępczej. Zdarza się, że w powiecie nie będzie miejsc w rodzinach zastępczych, 

czy wtedy powinno się skierować dzieci do placówki? Nie, dla dobra dziecka należy szukać dalej, poza 

rejonem. Od lat zapowiadano centralny rejestr wolnych miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej, dzięki 

któremu sądy nie musiałyby wysyłać zapytań do dziesiątek organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej 

z nadzieją, że trafią na powiat z wolnymi miejscami. Rejestr taki, w odróżnieniu od rejestru 

instytucjonalnej pieczy zastępczej, nie powstał, przez co dzieci zbyt długo oczekiwały na rodzinę 

lub pozostawały w placówkach. Teraz może się to zmienić. 



    

Rejestr dostępny jest pod linkiem: https://www.domydziecka.org/placowki-przyjmujace-dzieci.html 

Rejestr powstał niedawno, nie wiemy, jaka jest Państwa opinia na jego temat. Apelujemy 

o zrozumienie, a przede wszystkim brak pretensji do rodziny zastępczej, jeśli wpisała się na listę 

bez wcześniejszego ustalenia tego kroku. Raz dziecko z innego rejonu może potrzebować domu w 

Państwa powiecie, innym razem to Państwu zależeć będzie na dobru swojego dziecka. Chociaż nie 

powinniśmy przecież dzielić dzieci na „nasze” i „wasze”. 

 

Dlaczego warto nam zaufać? 

Nasze działania pozostają pod wsparciem administracyjnym Fundacji „Polski Instytut Filantropii”. 

Nie nakłaniamy nikogo do pomocy, nie „żebrzemy”, sami nie dzielimy się historiami dzieci, 

które mogłyby zmiękczyć niejedno serce, nie publikujemy ich zdjęć, nie telefonujemy do prywatnych 

osób, nie wysyłamy wypełnionych druków z poleceniem przelewu… Goście odwiedzają Portal 

DomyDziecka.org z zamiarem pomocy dzieciom z pieczy zastępczej. Często ich pierwszą myślą 

jest wsparcie dużej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Przeglądając stronę, dowiadują się, jak wiele 

mogą zrobić, gdy dotrą do tych, do których na co dzień nie pukają wielcy sponsorzy – rodzin 

zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Odpowiednio nakierowujemy ich chęci, podpowiadając 

odbiorcę, któremu pomoc jest w danej chwili bardziej potrzebna. Nie pobieramy opłat 

od zarejestrowanych u nas domów za korzystanie z portalu. Nasza działalność w całości finansowana 

jest z wpłat darczyńców. Przyjmujemy wpłaty na dwa konta – środki z pierwszego przeznaczamy 

na pokrycie kosztów administracyjnych prowadzenia Portalu DomyDziecka.org, środki z drugiego 

przeznaczamy w całości na organizację akcji oraz darowizny dla POW, RDD, RZ. Darczyńca sam 

decyduje czy chce wspomóc dzieci pośrednio (utrzymując portal), czy bezpośrednio. 

 

Jak rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka mogą dołączyć do Portalu DomyDziecka.org? 

Do Portalu DomyDziecka.org mogą dołączyć rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe oraz rodzinne 

domy dziecka, a także placówki opiekuńczo-wychowawcze. Rodzina powinna wypełnić formularz 

zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem oraz przedstawić dokument potwierdzający prowadzenie 

rodzinnej pieczy zastępczej, np. umowę z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej (informacja 

o wynagrodzeniu może zostać ukryta) lub zaświadczenie od organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 

z datą końca trwania umowy. Skan lub wyraźne zdjęcie powyższych zestawu dokumentów należy 

przesłać na adres aktywacja@domydziecka.org, a formularz i oświadczenie dodatkowo na pocztą 

na adres: Portal DomyDziecka.org, ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków. Przypominamy, że rodziny 

nie muszą publikować na stronie pełnego adresu, ale powinny podać go w formularzu. 

 

Bardzo dziękujemy za zapoznanie się z powyższą wiadomością. W przypadku dodatkowych pytań, 

prosimy o kontakt mailowy info@domydziecka.org lub telefoniczny 724 124 641. Zachęcamy 

zarówno Państwa, jak i rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze do współpracy, razem możemy 

zmieniać świat dzieci na lepsze! 

 

Z poważaniem 

Paulina Chojnacka Portal DomyDziecka.org 

https://www.domydziecka.org/placowki-przyjmujace-dzieci.html
mailto:aktywacja@domydziecka.org
mailto:info@domydziecka.org

