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SZANOWNI DYREKTORZY, NAUCZYCIELE, GRONO PEDAGOGICZNE, UCZNIOWIE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLAKI!
Miło nam poinformować, że po raz dwunasty wspólnie organizujemy akcję Góra Grosza. Dotychczasowe edycje pokazały, że Góra
Grosza jest znana i lubiana wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Przez te wszystkie lata w sumie zebraliśmy ogromny fundusz –
ponad 18 milionów złotych. Nie udałoby nam się to bez Waszego udziału i wielkiego zaangażowania. Bardzo dziękujemy za
zaufanie, którym nas obdarzacie. Mamy nadzieję, że i w tym roku przyłączycie się do akcji i razem uzbieramy ponownie olbrzymią
Górę Grosza. Przez te 11 lat, podczas których raz w roku gościmy przez dwa tygodnie w Waszych szkołach/przedszkolach,
pokazaliśmy, że jesteśmy społeczeństwem wrażliwym i nieobojętnym na los innych, że potrafi my się zjednoczyć dla wspólnego
dobrego celu i razem przyczyniamy się do poprawy sytuacji dzieci w trudnej sytuacji życiowej. Wasza postawa, chęci, entuzjazm
i wielkie zaangażowanie dają nam ogromną siłę do przeprowadzania
kolejnych akcji Góra Grosza.
JAKI JEST CEL AKCJI I NA CO PRZEZNACZANE SĄ PIENIĄDZE Z AKCJI GÓRA GROSZA?
Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie
i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla
najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. W tym roku szczególnie
chcielibyśmy skupić się na realizacji reformy domów dziecka (zgodnie z długo oczekiwaną ustawą o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej) poprzez pomoc małym domom dla dzieci, w których realizowane są programy mające na celu powrót dziecka do
domu, oparte na relacjach emocjonalnych i indywidualnej odpowiedzialności opiekunów za poszczególne dzieci i planach pomocy
ich rodzinom. Bo co może być lepsze dla rozwoju dziecka, jak nie jego własna rodzina? Towarzystwo „Nasz Dom” utworzyło już
kilkanaście domów dla dzieci, jak również pomogło w utworzeniu kilkunastu kolejnych. W takich domach, w przeciwieństwie do
wielu dużych instytucji, dzieci znajdują uczucie, zrozumienie i efektywną pomoc dla siebie i własnych rodzin.
Od dwunastu lat patronat nad akcją obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.
ILE DO TEJ PORY UDAŁO SIĘ ZEBRAĆ PIENIĘDZY W RAMACH AKCJI GÓRA GROSZA?
Dzięki Wam, całej kadrze pedagogicznej, uczniom i ich rodzinom udało nam się zebrać:

18. 409 762,78 zł!
Bardzo dziękujemy za zaufanie jakim nas obdarzacie.
KTO JEST PARTNEREM AKCJI GÓRA GROSZA 2011?
Głównym organizatorem akcji jest Towarzystwo „Nasz Dom”, a naszymi partnerami są:
• UPS Polska Sp. z o.o. – firma, która odbiera ze szkół monety i dba o to, aby bezpiecznie dotarły do Centrum Przeliczeniowego.
• BRINK’S C.L. Polska Sp. z o.o. – firma, która przelicza grosze, sortuje i segreguje przesyłki z monetami.
• City Handlowy – Bank, który bezpłatnie prowadzi dla nas rachunek bankowy akcji, na który wpłacane są uzbierane środki z Góry
Grosza.
Bez tych firm i ich działań akcja nie mogłaby odnieść sukcesu. Doceniając ich ogromny wkład i ciężką pracę na rzecz
powodzenia wspólnego przedsięwzięcia – dziękujemy!
KOMU UDZIELONO POMOCY I W JAKIEJ FORMIE W RAMACH AKCJI GÓRA GROSZA?
Informacje komu przyznano pomoc znajdziecie w załączniku, który jest w pakiecie „Góry Grosza”.
Przejrzyjcie komu, dzięki Wam, pomogliśmy. Mamy nadzieję, że również i w tym roku udzielimy wsparcia kolejnym zawodowym
rodzinom zastępczym, rodzinnym domom dziecka, Domom dla Dzieci i innym placówkom opiekuńczo-wychowawczym, które tej
pomocy bardzo potrzebują. I to wszystko dzięki Wam, dzięki takim wspaniałym osobom, które przyłączyły się do akcji. W imieniu
wszystkich obdarowanych jeszcze raz DZIĘKUJEMY.

W imieniu Zespołu Towarzystwa Nasz Dom oraz wielu dzieciaków, którym pomagamy i którymi się
opiekujemy.
Tomasz Polkowski – Przewodniczący Towarzystwa Nasz Dom

