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za rok 2021

Cześć!
Mam na imię Tymon.
Mam prawie 6 lat.

Lubię budować z klocków wieże.
Takie ogromne – od ziemi do nieba.
Bo tam w niebie jest mój Tata.
Mój Tata umarł, kiedy pilnował porządku
na drodze.
Tak mówi mój starszy brat.
Bo on teraz jest dla mnie jak Tata.
Kiedy dorosnę, chciałbym być
budowniczym i budować domy.
Ale takie domy, w których zawsze będzie
szczęście.
Żeby mój Tata, tam w niebie, i wszyscy
ludzie na ziemi mieli gdzie mieszkać.

2

Fundacja Dorastaj z Nami / Raport 2021

[GRI 102-14]

Drodzy Czytelnicy,
z dumą oddajemy w Wasze ręce pierwszy „Raport zrównoważonego rozwoju
Fundacji Dorastaj z Nami”, który prezentuje naszą strategię, wartości i działania.
Treści w nim przedstawione są wynikiem konsultacji z kluczowymi interesariuszami, ponieważ wierzymy, że dialog jest najbardziej efektywnym sposobem
komunikacji.
W zeszłym roku minęła dekada, odkąd systemowo pomagamy dzieciom
bohaterów – przedstawicieli służb publicznych, którzy zginęli lub ucierpieli
podczas pełnienia swych obowiązków. Jubileusz przypadający w trakcie pandemii COVID-19 skłonił nas do refleksji nad rolą służb publicznych w naszym
codziennym życiu. Koronawirus pokazał nam, że bohaterów, dzięki którym
czujemy się bezpieczniejsi, jest więcej, a skuteczność ich działania opiera się
na współpracy między służbami. Dlatego od 2020 roku wśród naszych podopiecznych znalazły się również dzieci pracowników ochrony zdrowia, którzy
stracili życie lub zdrowie, chroniąc nas przed skutkami COVID-19.
Sercem tego raportu są historie naszych beneficjentów. To wielogłosowe opowieści o ludziach, którzy zginęli w czasie pełnienia służby dla kraju, i cenie,
jaką płacą ich rodziny. Ufamy, że pomogą one Państwu zrozumieć cele Fundacji i naszą codzienną pracę, którą wykonujemy w podziękowaniu za odpowiedzialność i odwagę bohaterów codzienności – pracowników służb publicznych.
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W raporcie znajdą Państwo także informacje na temat naszych inicjatyw, sukcesów i wyzwań. Jest to nasz pierwszy raport, dlatego opowiadamy też o sobie.
Wyjaśniamy, dlaczego podjęliśmy ten temat społeczny. Opisujemy, jak pracujemy i co udało nam się osiągnąć, nie tylko w roku ubiegłym, ale także na
przestrzeni blisko 12 lat naszej działalności. Przedstawiamy również partnerów,
którzy wspierają nasze działania finansowo oraz dzielą się z nami swoją wiedzą
i doświadczeniem w ramach wolontariatu kompetencyjnego.
Chcieliśmy podzielić się z Państwem tym, co robimy. Pokazać, jak rozwiązujemy
problemy społeczne, jak zmieniamy świat. Jedną z najważniejszych dla nas
wartości jest transparentność, dlatego w przejrzysty sposób przedstawiamy,
jak działamy, pozyskujemy środki i jakie efekty osiągamy za sprawą naszych
programów.
Opracowując raport, bazowaliśmy na międzynarodowych wytycznych do raportowania GRI G4. Zwróciliśmy też uwagę na szerszy kontekst naszych działań,
odnosząc je do Celów Zrównoważonego Rozwoju. Mając świadomość globalnych wyzwań, na co dzień mierzymy się z wyzwaniami lokalnymi.
Wierzymy, że zmieniając życie naszych podopiecznych, zmieniamy świat. Dziękujemy, że chcą być Państwo częścią i świadkami tej zmiany.

Magdalena Pawlak

Anna Kowalik-Mizgalska

Prezes Zarządu
Fundacji Dorastaj z Nami

Członkini Zarządu
Fundacji Dorastaj z Nami

Hania Łabunowicz
podopieczna Fundacji
Dorastaj z Nami
Dla mnie nie ma nic piękniejszego niż
dźwięk skrzypiec. Do dziś pamiętam, jak
Tata na nich grał.
I to chcę robić w życiu – grać i tworzyć
piękne skrzypce. Dzięki Fundacji zostałam
artystą lutnikiem i mam wyposażony
warsztat lutniczy w Zakopanem. Z pasji
uczyniłam swój sposób na życie.
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Maciej Zygmunt
podopieczny Fundacji
Dorastaj z Nami
Mój Tata jest dla mnie bohaterem, zawsze
chciałem być taki jak on. Był wyjątkowym
strażakiem, który nieustannie się szkolił.
Gdy został ciężko ranny podczas akcji,
stracił nie tylko swoją pracę, ale i pasję.
Moim marzeniem było kontynuować
rodzinną tradycję. Dlatego dziś z pomocą
Fundacji kształcę się w Szkole Głównej
Służby Pożarniczej.
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Naszą wartością
jest wdzięczność
za służbę
publiczną.
Otaczamy opieką dzieci tych, którzy poświęcili
swoje zdrowie lub życie dla bezpieczeństwa
nas wszystkich.
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O Fundacji

Nasza Fundacja istnieje po to, żeby troszczyć się o dzieci żołnierzy, strażaków i policjantów, którzy zginęli na służbie. Nazwa Dorastaj z Nami świetnie oddaje naszą
misję: chcemy towarzyszyć w dorastaniu dzieciom bohaterów, którzy stracili życie lub
zdrowie w trakcie pełnienia służby publicznej. Zobowiązujemy się do długofalowej
i kompleksowej opieki nad młodymi ludźmi. Pragniemy, żeby dzięki nam kształcili się
i rozwijali swoje pasje. Po latach doświadczeń wiemy, jak to skutecznie robić. Wierzymy, że dzięki naszej pracy przynajmniej w części możemy odwdzięczyć się za poświęcenie ich rodziców. Chcemy, aby nasi podopieczni wiedzieli, że to, co robili ich rodzice,
było ważne dla całego społeczeństwa, że bez nich nie moglibyśmy żyć bezpiecznie.
Dlatego też budowanie etosu służby publicznej jest kluczową misją Fundacji. Zależy
nam na tym, by społeczeństwo dostrzegło w żołnierzach oraz funkcjonariuszach i pracownikach służb publicznych ludzi takich jak my, którzy mają dzieci, kochające rodziny,
a mimo to codziennie ryzykują życiem, stając na straży bezpieczeństwa wszystkich
obywateli naszego kraju.

Magdalena Pawlak
Prezes Zarządu Fundacji Dorastaj z Nami

Magdalena Pawlak
Prezes Zarządu Fundacji Dorastaj z Nami
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Letnie Warsztaty Integracyjne, Solina 2021
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[GRI 102-16]

Misja
Pomagamy dzieciom bohaterów, którzy zginęli lub zostali poszkodowani na służbie.
Budujemy szacunek dla służb publicznych.
Wartości – realizując swoją misję, kierujemy się
wspólnymi wartościami, które stanowią serce naszej
organizacji.
Wdzięczność za służbę publiczną – otaczamy
opieką dzieci tych, którzy poświęcili swoje zdrowie
lub życie dla bezpieczeństwa nas wszystkich.
Szacunek – budujemy etos służby publicznej. Dbamy o pamięć po bohaterach.
Neutralność – łączymy ludzi wokół idei, bez
względu na poglądy i stanowiska. Różnorodność
jest naszą siłą.

Transparentność – odpowiedzialnie zarządzamy
funduszami. Poddajemy się audytom, tworzymy
procedury, które pozwalają nam efektywnie pomagać.
Profesjonalizm – wiemy, jak skutecznie pomagać.
Wciąż doskonalimy narzędzia i wprowadzamy innowacyjne rozwiązania.
Zaangażowanie – każdy podopieczny jest dla nas
ważny. Działamy razem, aby zapewnić każdemu
dziecku kompleksową i długofalową opiekę.

Fundacja w liczbach

279

podopiecznych

Fundacja Dorastaj z Nami realizuje
bardzo ważną misję społeczną – pomoc
dzieciom bohaterów, którzy zginęli na służbie. Jestem dumna, że mogę być częścią
tych działań.
Anna Kowalik-Mizgalska
Członkini Zarządu Fundacji Dorastaj z Nami
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2

wystawy

2456
godzin pracy
doradców

78

12

lat działania

partnerów

4

kampanie
społeczne

12

poradników z cyklu
„Porozmawiajmy o…”

[GRI 102-1, 102-2, 102-5, 102-7]

Fundacja Dorastaj z Nami została powołana w 2010 roku przez 27 czołowych polskich firm w uznaniu za
pracę i poświęcenie ludzi, którzy stracili życie lub zdrowie w służbie publicznej.

Władze Fundacji
■

Zarząd

Magdalena Pawlak
Prezes Zarządu Fundacji Dorastaj z Nami
■

Anna Kowalik-Mizgalska
Członkini Zarządu Fundacji Dorastaj z Nami

Zgromadzenie Fundatorów, w skład którego wchodzą przedstawiciele 27 firm – założycieli Fundacji. Zgromadzenie Fundatorów m.in. zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe, powołuje i odwołuje
członków Rady, a także udziela Radzie i Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków.

Do Zgromadzenia Fundatorów należą:
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Agora SA

Huawei Polska Sp. z o.o.

Asseco Poland SA

Impel SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA

ING Bank Śląski SA

Bank Handlowy w Warszawie SA

Kulczyk Holding SA

Bank Pekao SA

MASPEX-GMW Sp. z o.o. Sp. k.a.

Bank Zachodni WBK SA

Netia SA

Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o.

Orange Polska SA

Fiat Polska Sp. z o.o.

P4/Play Sp. z o.o.

Fundacja mBanku

PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Fundacja Kredyt Banku

Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o.

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

PKN ORLEN SA

Fundacja PZU

PKO Bank Polski SA

GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni
i Doradcy Podatkowi Sp. p.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
TAURON Polska Energia SA

■

Rada Fundacji zajmuje się m.in. wyznaczaniem bieżących kierunków działania Fundacji, ustalaniem
zasad udzielania pomocy, zatwierdzaniem rocznych planów działania i budżetu rocznego Fundacji, opiniowaniem sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji oraz przedstawianiem opinii
Zgromadzeniu Fundatorów.

W skład Rady wchodzą:
Konrad Ciesiołkiewicz
Przewodniczący Rady Fundacji, Orange Polska
Jan Wróbel
Wiceprzewodniczący Rady Fundacji,
dziennikarz
Małgorzata Głębicka
Prezes Zarządu Fundacji PKO BP
Nina Graboś
Dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej,
Agora S.A.
Magdalena Rigamonti
Dziennikarka
Tom Ruhan
General Counsel, Allegro.pl
Monika Brzezińska
Specjalista, PKN ORLEN
Anna Streżyńska
Właściciel, MC2 Innovations

Siłą Fundacji jest indywidualne podejście
do każdej rodziny oraz towarzyszenie jej
w ważnych momentach życia.
Konrad Ciesiołkiewicz
Przewodniczący Rady Fundacji Dorastaj z Nami
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Joanna Sebzda-Załuska
Partner kancelarii GWW Grynhoff i Partnerzy
Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi Sp. p.
Fundacja Dorastaj z Nami przybliża społeczeństwu
pracę ludzi poświęcających swoje życie dla innych,
a także zwraca uwagę na trudności, z jakimi muszą
się mierzyć dzieci, których rodzice zginęli podczas

pełnienia służby. Opiekujemy się dziećmi bohaterów, zapewniając im bezpieczeństwo i rozwój.
Budujemy w ten sposób solidarność społeczną
z rodzinami przedstawicieli służb publicznych.
Poprzez nasze działania wspieramy także etos
służb. Dzięki temu osoby pracujące dla dobra
publicznego mogą czuć się dumne, wykonując
swoje zadania.
Nasza misja, a także szeroki zakres aktywności
sprawiają, że działamy międzysektorowo, współpracując na rzecz realizacji celów z wieloma partnerami.
Udział w Radzie Fundacji Dorastaj z Nami to
dla mnie oraz dla moich koleżanek i kolegów
ogromny zaszczyt. Pochodzimy z różnych środowisk, sektorów i branż, ale łączy nas jedno: przekonanie o tym, jak ważna jest misja
i społeczna rola Fundacji – pomoc dla dzieci
i rodzin, które straciły swoich bliskich w służbie publicznej. Siłą Fundacji jest indywidualne
podejście do każdej rodziny, pomoc w pokonywaniu trudności, towarzyszenie w ważnych
momentach życia oraz wspieranie edukacji
i rozwoju dzieci.
Konrad Ciesiołkiewicz
Przewodniczący Rady Fundacji Dorastaj z Nami

Historia
2010

utworzenie Fundacji Dorastaj z Nami

2014

pierwsze wręczenie stypendiów podopiecznym Fundacji w Pałacu Prezydenckim

2015

przeprowadzenie pierwszej ogólnopolskiej kampanii społecznej „Gdyby coś mi
się stało, pamiętaj o moich dzieciach. Bohaterowie proszą Cię o pomoc”
wydanie pierwszego poradnika psychologicznego z serii „Porozmawiajmy o…”

2016

stworzenie strategii fundraisingowej
wydanie pierwszej publikacji „Dorosnąć do śmierci”

2017

Ponad dekada działań na rzecz dzieci bohaterów
oraz budowy etosu służb publicznych zaowocowała stworzeniem kompleksowego i systemowego
programu pomocowego dla dzieci poległych lub
ciężko rannych żołnierzy, strażaków, policjantów,
ratowników, innych pracowników i funkcjonariuszy
służb. Udało nam się wypracować stabilne źródła
przychodów, dzięki którym możemy zapewnić
naszym podopiecznym długofalową pomoc
(do 25. roku życia) oraz budować etos służb
poprzez organizację wystaw, debat, kampanii.

przebudowa programu pomocowego dla dzieci i ich rodzin

Najważniejsze wydarzenia
z życia naszej Fundacji
przedstawiono obok
w kolejności chronologicznej.

powstanie Ogólnopolskiego Programu Pomocy Systemowej – Koalicja: Razem dla
Bohaterów
stworzenie ogólnopolskiej sieci doradców edukacyjnych
2019

organizacja pierwszej wystawy „Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla
mnie tata”
przeprowadzenie ewaluacji Ogólnopolskiego Programu Pomocy Systemowej, na
podstawie której wprowadzone zostały zmiany w programie pomocowym dla podopiecznych i doradców

2020

objęcie programem pomocowym dzieci pracowników ochrony zdrowia walczących z COVID-19

2021

przeprowadzenie badań ilościowych dot. zaufania społeczeństwa do grup zawodowych: policjantów, strażaków, ratowników medycznych, żołnierzy i badań jakościowych dot. potrzeb i wyzwań funkcjonariuszy służb publicznych oraz ich rodzin
zdefiniowanie wartości Fundacji Dorastaj z Nami
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[GRI 102-11]

Działamy profesjonalnie – z myślą o przyszłości.
Dlatego analizujemy ryzyko i wdrażamy procedury
pozwalające nam zarządzać organizacją w sposób
ciągły, minimalizując zagrożenia i wykorzystując
szanse. Dlatego też w 2016 roku Fundacja wdrożyła strategię fundraisingu, której celem było
budowanie stabilnej sytuacji finansowej opartej na
dywersyfikacji źródeł przychodów: od darczyńców
biznesowych i indywidualnych.
W 2020 roku opracowaliśmy także procedurę whistleblowing, która pozwala na anonimowe zgłaszanie naruszeń i nieprawidłowości, oraz procedurę
związaną z przeciwdziałaniem praniu brudnych
pieniędzy.

O raporcie
i interesariuszach

Interesariusze
ważni
Interesariusze
kluczowi
Organizacje
pozarządowe

Organizacje
g
j
współpracujące
ółpracujące

Podopieczni

Rodzice/
opiekunowie
opieku
podopiecznych
podopie

Media
[GRI 102-42, 102-43, 102-46]

Instytucje
publiczne
i państwowe
e

Doradcy
edukacyjni

Darczyńcy
indywidualni
i korporacyjni

Fundatorzy

Etapy wyznaczania raportowanych wskaźników:
■

■

■

Rodziny
ziny
pracowników
wników
i funkcjonariuszy
onariuszy
służb oraz
medyków

Pracownicy
i funkcjonariusze
służb publicznych,
żołnierze i medycy

Pracownicy
Praco
i władze
wł
Fundacji
Fun

■

mapowanie kluczowych interesariuszy Fundacji
podczas warsztatów dla pracowników;
wybór najistotniejszych dla Fundacji Celów Zrównoważonego Rozwoju;
opracowanie wskaźników raportowania bazujących na GRI 4 oraz suplemencie dla organizacji
społecznych;
konsultowanie z interesariuszami treści raportu
za pomocą ankiety online.

[GRI 102-40]

Interesariusze Fundacji
Społeczeństwo
S
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[GRI 102-44, 102-47]

Naszych kluczowych interesariuszy zapytaliśmy
o to, jakie informacje powinny zostać zamieszczone
w raporcie. Wskazali oni najistotniejsze obszary działalności Fundacji, o których chcieliby przeczytać.
[GRI 102-50, 102-52]

W tworzenie pierwszego raportu zrównoważonego rozwoju naszej Fundacji
włączyliśmy kluczowych interesariuszy.
Wierzymy, że dialog jest najskuteczniejszym narzędziem komunikacji,
dlatego zapytaliśmy ich, jakie treści
powinny się znaleźć w tej publikacji.
Dzięki temu mogliśmy przygotować
raport, w którym znajdą się najistotniejsze z punktu widzenia interesariuszy
informacje i dane o naszej działalności.
Jednocześnie staraliśmy się, aby dokument spełniał też standardy raportowania niefinansowego, dlatego przygotowaliśmy go według wskaźników
GRI. Zamierzamy wydawać raporty
cyklicznie, każdego roku.
Marzena Kolczyńska
Manager ds. Relacji z Biznesem, Fundacja
Dorastaj z Nami

Najważniejsze wnioski z ankiet interesariuszy

Czego oczekują nasi interesariusze

95% badanych chciałoby wiedzieć, czy otrzymujemy wsparcie finansowe od państwa
91% interesariuszy chciałoby poznać informacje na temat wyników finansowych Fundacji

Fundacja Dorastaj z Nami / Raport 2021

Nasza
odpowiedź
s. 63
s. 62–63

Dla 82% badanych ważna jest neutralność Fundacji, dlatego chcieliby się dowiedzieć, czy przekazujemy wsparcie finansowe lub rzeczowe innym instytucjom

s. 63

82% interesariuszy uważa, że w raporcie powinna się znaleźć informacja na temat systemów monitorowania i oceny programów prowadzonych przez Fundację

s. 28–29

78% badanych chciałoby się dowiedzieć z raportu, jakie standardy i kodeksy etyki stosujemy
w komunikacji marketingowej związanej z promocją naszej działalności

s. 51

77% ankietowanych chciałoby wiedzieć, jakie stanowisko zajmuje Fundacja w sprawach publicznych lub stanowienia polityk publicznych

s. 47

77% interesariuszy uważa, że ważne są wyniki pomiarów satysfakcji podopiecznych z udziału
w oferowanych przez nas programach
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Nasza
odpowiedź

s. 36–37

Wybrane komentarze interesariuszy otrzymane
w ankiecie:

Ile osób zgłasza się do Fundacji, ile otrzymuje pomoc? Osiągnięcia podopiecznych.
W raportach ważne są wskaźniki, dane liczbowe.

Wszystkie istotne dla interesariuszy kwestie zostały
poruszone w raporcie.
Wyniki dialogu z interesariuszami stanowią dla nas
także cenną informację na przyszłość, wskazują
bowiem obszary, na które powinniśmy kłaść większy nacisk w naszej działalności.

[GRI 102-53]

Bardzo dobrze, że robicie taką ankietę! Brawo Wy! To świadczy o poważnym, profesjonalnym podejściu do raportu i działalności.
Trzymam kciuki :)

Zespół raportujący
Marzena Kolczyńska
Manager ds. Relacji z Biznesem
e-mail:
m.kolczynska@dorastajznami.org

Hania Mokrzewska
podopieczna Fundacji
Dorastaj z Nami
Jestem Hania. Wiem z opowieści Mamy,
że Tata był dobrym i dzielnym policjantem.
Też chcę taka być. Mama mówi, że jestem
do niego podobna, to po Tacie mam
cierpliwość i dlatego szybko uczę się
nowych piosenek na gitarze. Mam jeszcze
czas, by zdecydować o swojej przyszłości,
chcę na razie uczyć się i rozwijać swoje
zdolności. Dziękuję Fundacji, że mi w tym
pomaga.
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Znacznie ważniejsze niż liczba godzin szkoleniowych pracowników jest to, co z tego
wynika. Co to im dało i jak wpłynęło na
działania fundacji. To samo dotyczy rotacji
pracowników oraz np. badań satysfakcji
podopiecznych – chyba że pokazują, jak program zmienia ich życie, co im daje. […] Większą zależność widzę w źródłach pochodzenia
darowizn, które fundacja otrzymuje. Generalnie oczekiwałabym informacji, jak wyglądałby
świat/życie podopiecznych, gdyby fundacji
nie było. Ale może to jest obszar na inny
raport :) Powodzenia!

telefon:
504 857 643
Dziękujemy Monice Kulik z Orange Polska i Marcie
Szymborskiej z GS1 Polska za wsparcie merytoryczne przy tworzeniu raportu.

Dlaczego istniejemy?

W każdym dobrze funkcjonującym,
odpowiedzialnym państwie jest taka
niepisana umowa, że są ludzie, którzy
przyjmują na swoje barki obowiązek
służby publicznej, służby państwu,
służby, z którą czasem związane jest
także i ryzyko – oni idą służyć, ale
o nich się pamięta i potem nie zostają
sami. Państwo musi pamiętać o swoich
pracownikach, funkcjonariuszach, żołnierzach – o tych, którzy te zadania na
siebie przyjęli. Zawsze to podkreślam:
służy nie tylko żołnierz, służy też jego
rodzina […].

Misją Fundacji Dorastaj z Nami jest wsparcie dzieci i rodzin bohaterów oraz budowa etosu służby
publicznej. Działania te opieramy na analizie
potrzeb naszych podopiecznych.
Ważna jest dla nas opinia społeczeństwa dotycząca przedstawicieli służb publicznych.
Badania przeprowadzone na zlecenie Fundacji
Dorastaj z Nami w 2021 roku jednoznacznie wskazują, że1:

■
■

■

■

1
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Badanie dotyczyło również zaufania społecznego
oraz poznania skojarzeń z przedstawicielami służb
publicznych.
■

Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

w przypadku rodzin żołnierzy jest to 48%,
a w przypadku rodzin policjantów – 29%.

istnienie służb publicznych (policji, wojska,
służb medycznych, straży pożarnej) jest niezbędne dla funkcjonowania państwa (uważa
tak 78% badanych);
obecność służb publicznych w życiu społecznym podnosi poziom poczucia bezpieczeństwa
(według 65% badanych);
70% badanych chce wesprzeć organizację
prowadzącą działania pomocowe dla rodzin
poległych strażaków i ratowników medycznych;

■

Największe zaufanie spośród analizowanych
grup zawodowych wzbudzają strażacy i ratownicy medyczni, w dalszej kolejności są żołnierze i policjanci.
Skojarzenia z zawodem ratownika medycznego są w większości pozytywne (odnotowano
90% takich skojarzeń), podobnie w przypadku
strażaków (83%) i żołnierzy (84%). Niższy odsetek pozytywnych skojarzeń uzyskali policjanci
(60%).
W czasie pandemii poprawił się wizerunek
ratowników medycznych (48% badanych ma
lepszą opinię o tym zawodzie niż kiedyś),
pogorszył się zaś wizerunek policjantów (38%
badanych ma o nich gorsze zdanie niż kiedyś).

Minds&Roses, wywiady online (CAWI), N = 502, użytkownicy Internetu w wieku 18+, data realizacji: 18–27 sierpnia 2021 r.

Skojarzenia z zawodem strażaka

Skojarzenia z zawodem strażaka

Skojarzenia z zawodem żołnierza

60%

odwaga, siła psychiczna
pomoc, opieka
poświęcenie, oddanie
szybkość, sprawność
siła, wytrzymałość, wytrwałość
odpowiedzialność, sumienność
ratunek
wóz strażacki, sygnały alarmowe, syrena

Skojarzenia z zawodem policjanta

Skojarzenia z zawodem policjanta

mandat, zatrzymanie, więzienie, kara
odwaga, siła psychiczna
prawo, porządek, sprawiedliwość
służba, wierność
pomoc, opieka
samo zło, coś niedobrego, nielubiani
bezpieczeństwo
mundur
brak kwalifikacji
złodziejstwo, sprzedajność
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11%
9%
8%
7%
7%
7%
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21%
20%
14%
11%
10%
10%
9%
9%
8%
8%

38%

odwaga, siła psychiczna

26%
25%
22%

pożar, ogień

niebezpieczeństwo

Skojarzenia z zawodem żołnierza

walka, waleczność
służba, wierność
mundur
poświęcenie, oddanie
Ojczyzna, patriotyzm
obrona, ochrona
misja, powołanie
honor
broń

18%
16%
14%
12%
11%
11%
10%
10%
9%

Skojarzenia z zawodem ratownika medycznego

Skojarzenia z zawodem ratownika medycznego

37%

pomoc, opieka
poświęcenie, oddanie
odwaga, siła psychiczna
życie, ratowanie życia
karetka, radiowóz, wóz strażacki, sygnały alarmowe, syrena
ratunek
zawód, wyszkolenie, kwalifikacje, umiejętności
szpital, lekarz, medycyna
odpowiedzialność, sumienność
szybkość, sprawność

23%
22%
20%
13%
11%
10%
10%
10%
10%

Grafy przedstawiają skojarzenia z zawodem strażaka, ratownika medycznego, żołnierza i policjanta.
Zawód strażaka jednoznacznie kojarzy się z odwagą i siłą psychiczną. Zdecydowana większość skojarzeń jest pozytywna.
Ratownicy medyczni mają najwyższy odsetek pozytywnych skojarzeń spośród wszystkich grup zawodowych. Najczęściej pojawiające się skojarzenia to
pomoc, opieka oraz poświęcenie i oddanie.
Żołnierze kojarzą się głównie z odwagą i siłą psychiczną. Zdecydowana większość skojarzeń (84%)
ma konotację pozytywną.
Policjanci kojarzą się przede wszystkim z mandatem i karą, ale zasadniczo dominują pozytywne
skojarzenia zarówno z pracą policji, jak i cechami
osobowości policjantów.
Więcej informacji na stronie
dorastajznami.org/badania-spoleczne/

Przeprowadzone w 2021 roku badanie pozwoliło
nam również określić stosunek społeczeństwa do
organizacji pozarządowych wspierających przedstawicieli służb publicznych i ich rodziny.
Według 75% badanych fundacje opiekujące się
dziećmi i rodzinami poległych na służbie żołnierzy, strażaków, ratowników i policjantów są
potrzebne.
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Fundacja Dorastaj z Nami już prawie 12 lat odpowiada na te potrzeby społeczne poprzez pracę
na rzecz pomocy dzieciom strażaków, ratowników
górskich, żołnierzy, policjantów oraz pracowników
ochrony zdrowia. Jest jedyną organizacją w Polsce,
która obejmuje swoim działaniem wszystkie służby
publiczne.
W ramach Ogólnopolskiego Programu Pomocy
Systemowej: Koalicja – Razem dla Bohaterów
Fundacja opiekuje się dziećmi pracowników służb
publicznych, którzy zginęli lub zostali ciężko ranni
podczas wykonywania obowiązków służbowych.
Zapewnia im regularną i wieloletnią pomoc edukacyjną, psychologiczną, finansową oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Wspiera podopiecznych do ukończenia przez nich 25. roku życia.
Fundacja podejmuje także działania na rzecz budowania etosu służb publicznych, szacunku do pracy
i poświęcenia osób, które stoją na straży bezpieczeństwa wszystkich obywateli. W tym celu organizuje ogólnopolskie kampanie społeczne, wystawy
i debaty, wydaje magazyny oraz książki.
Aby zagwarantować poczucie bezpieczeństwa czynnym funkcjonariuszom służb publicznych, Fundacja
prowadzi program Służba i Pomoc. Mogą się do
niego zgłaszać wszyscy wykonujący zawód żołnierza, strażaka, policjanta albo ratownika medycznego.
Udział w programie daje gwarancję, że jeśli podczas
wykonywania obowiązków służbowych któryś z pracowników służby publicznej uległby wypadkowi albo
stracił życie, Fundacja otoczy opieką jego rodzinę.

Zuzia Mokrzewska
podopieczna Fundacji
Dorastaj z Nami
Mam na imię Zuzia. Mam 5 lat. Lubię dużo
mówić i pomagać Mamie w ogródku.
Mama mówi, że mam to po Tacie. „Po
Tacie” to znaczy, że jestem taka jak on,
kiedy żył. Bo mój Tata umarł, kiedy walczył
ze złymi ludźmi. Mama mówi, że to dzięki
fundacji mogę chodzić na różne zajęcia
i będę taka mądra jak mój Tata.
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Zaangażowanie
Każdy podopieczny jest dla nas ważny.
Działamy razem, aby zapewnić kompleksową
i długofalową opiekę.
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Nasza działalność
Programy Fundacji
Dorastaj z Nami
[GRI 102-6, 102-7]

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM POMOCY SYSTEMOWEJ – KOALICJA:
RAZEM DLA BOHATERÓW

Rafał Gronostaj
podopieczny Fundacji
Dorastaj z Nami
Nie pamiętam dotyku Mamy, jest dla mnie
jak sen. Była cudownym człowiekiem,
oddała swoje organy do przeszczepu
i wiem, że jej serce nadal bije. Zajęli się
mną dziadkowie, było nam bardzo ciężko,
ale wsparła nas Fundacja. Dzięki temu
skończyłem najlepsze liceum w mieście,
a dziś studiuję inżynierię kwantową.
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Ogólnopolski Program Pomocy Systemowej –
Koalicja: Razem dla Bohaterów obejmuje kompleksową opieką dzieci, które mierzą się ze śmiercią
rodzica i traumą po jego tragicznym, nagłym odejściu. Ważnym elementem programu jest budowanie
społecznego zrozumienia oraz szacunku do pracy
żołnierzy i funkcjonariuszy służb, którzy służąc społeczeństwu, czasem płacą za to najwyższą cenę.
W ramach Ogólnopolskiego Programu Pomocy
Systemowej – Koalicja: Razem dla Bohaterów prowadzimy:
■ program pomocowy dla dzieci i ich rodzin;
■ działania budujące etos służb publicznych.

Program pomocowy
Skierowany jest do dzieci, których rodzic zginął lub
został ciężko ranny podczas służby.
W realizacji programu wspiera nas Instytut Dobrej
Edukacji. Regularnie, na koniec każdego roku
szkolnego, przeprowadzamy ewaluację programu
pomocowego. Badamy także satysfakcję podopiecznych i doradców edukacyjnych ze współpracy z Fundacją. Wciąż doskonalimy nasz program,
aby zapewnić podopiecznym wsparcie, dzięki któremu samodzielnie i odważnie wejdą w nowe życie
po stracie rodzica.

Program pomocowy:

Pomoc systemowa
■

■

■

oferujemy długotrwałe i regularne
wsparcie edukacyjne oraz
psychologiczne dla dzieci i młodzieży
aż do 25. roku życia
dobieramy formę wsparcia
dopasowaną do indywidualnych
potrzeb dziecka
pomagamy w efektywnym
wykorzystaniu środków finansowych

Doradcy edukacyjni
■

■
■

■

■
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prowadzimy ogólnopolską sieć
ekspertów specjalizujących się
w obszarach pedagogiki, psychologii
i doradztwa zawodowego
pomagamy w wyborze szkoły i uczelni
pełnimy funkcję pozytywnego
dorosłego
pomagamy wyznaczać priorytety,
określać cele i metody osiągania
sukcesów
wydajemy opinię o rodzaju niezbędnej
pomocy

Warsztaty edukacyjne
i psychologiczne
■

■

organizujemy warsztaty dla dzieci oraz
opiekunów
wydajemy poradniki wspierające rozwój
i proces wychowawczy dzieci

Szeroki wachlarz wsparcia
■

■

■

■
■
■

■

współfinansujemy edukację, kursy
zawodowe i językowe
pomagamy rozwijać pasje, talenty
i mocne strony dziecka
zapewniamy wsparcie doradcy
edukacyjnego Fundacji
udzielamy pomocy psychologicznej
organizujemy wyjazdy wakacyjne
organizujemy staże i praktyki w firmach
partnerskich
wspieramy całe rodziny w kryzysie,
oferując terapie psychologiczne i pomoc
prawną

Działania budujące etos służb publicznych
W 2014 roku Fundacja rozszerzyła swoją misję o działania ukierunkowane na wzmacnianie szacunku dla
pracy, poświęcenia i odwagi osób, które na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo.

Kampanie społeczne
■

Prowadzimy cykliczne ogólnopolskie
kampanie społeczne, aby przybliżyć
opinii publicznej pracę ludzi służb, podkreślić ich poświęcenie i odwagę oraz
uwrażliwić społeczeństwo na problemy
dzieci bohaterów, które dorastając,
muszą się zmierzyć z nową rzeczywistością po utracie rodzica

Wystawy
■

Organizujemy wystawy prezentujące
historie naszych podopiecznych oraz
ich rodziców, którzy poświęcili swoje
życie lub zdrowie, służąc społeczeństwu

Debaty
■

Organizujemy spotkania i debaty z udziałem przedstawicieli rządu, biznesu, służb
publicznych i mediów. Ich celem jest tworzenie wiarygodnego i merytorycznego
wizerunku ludzi pracujących dla dobra społeczeństwa

Publikacje
■

Publikujemy książki i albumy popularyzujące pracę przedstawicieli różnych rodzajów
służb

Ogólnopolski Program Pomocy Systemowej – Koalicja: Razem dla Bohaterów działa pod Honorowym
Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
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PROGRAM SŁUŻBA I POMOC
Od 2018 roku prowadzimy program Służba
i Pomoc, który wspiera aktywnych zawodowo pracowników i funkcjonariuszy służb w życiu osobistym oraz zawodowym.

Obecnie w programie uczestniczą 1574 osoby,
z czego 885 stanowią dzieci. Program Służba
i Pomoc został objęty Patronatem Honorowym Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

W ramach programu dajemy możliwość:

Realizując program, staramy się, aby nasza pomoc
odpowiadała na bieżące potrzeby przedstawicieli
środowiska służb publicznych i ich rodzin. Dlatego
też w 2021 roku przeprowadziliśmy badania na ten
temat2. W wywiadach wzięli udział zarówno przedstawiciele służb, jak i ich partnerzy.

■

■

■

■

dostępu do specjalistycznych, regularnych
porad rodzinnych i prawnych;
wsparcia edukacyjnego i psychologicznego
w obszarach: dziecko, rodzina, opiekun;
udziału w spotkaniach i warsztatach organizowanych przez Fundację;
skorzystania z oferty naszych partnerów biznesowych, np. karty rabatowej na paliwo.

Dzięki programowi osoby pełniące służbę mają
pewność, gdy ulegną wypadkowi podczas wykonywania obowiązków, Fundacja obejmie opieką ich
rodziny.

Dzięki tym badaniom Fundacja uzyskała cenne
informacje dotyczące m.in. zakresu wpływu pandemii na funkcjonowanie pracowników służb i ich
rodzin, poziomu napięcia oraz poczucia niebezpieczeństwa i stresu związanego z pracą. Wnioski
z badań posłużą Fundacji do określenia nowych
kierunków działania w obszarze wsparcia żołnierzy,
funkcjonariuszy oraz pracowników służb publicznych i ochrony zdrowia w codziennej pracy.

2
Minds&Roses, IDI, 8 funkcjonariuszy służb (w tym 4 zawody: strażak, policjant, żołnierz, ratownik medyczny), 8 partnerek
funkcjonariuszy, data realizacji: czerwiec 2021 r.
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Podopieczni
Przez blisko 12 lat działalności Fundacji Dorastaj
z Nami otoczyliśmy opieką 279 dzieci bohaterów.

Dzięki pomocy Fundacji Dorastaj
z Nami spełniłem swoje największe
marzenie i zostałem pilotem. Czuję, że
kiedy jestem tam, w górze, Tata jest ze
mną i mi pomaga.

Każdemu dziecku zapewniamy kompleksowe
wsparcie edukacyjne i psychologiczne. W pierwszej kolejności Fundacja koncentruje się na diagnozie potrzeb i problemów podopiecznych. Środki
finansowe, które przekazujemy, są niezbędne, aby
mogli oni zdobywać nowe umiejętności i rozwijać
swoje pasje oraz talenty.

Fundacja profiluje i zwiększa kompetencje młodych
ludzi, buduje ich poczucie wartości i samodzielności, aby umożliwić im prawidłowe funkcjonowanie
w świecie po stracie rodzica – teraz i w przyszłości.
W wielu przypadkach udzielamy pomocy naszym
podopiecznym aż do osiągnięcia przez nich
25. roku życia. Średni okres wsparcia to blisko 7 lat.
Największa część podopiecznych współpracuje
z Fundacją dłużej niż 5 lat (61%), natomiast tylko
7% – krócej niż rok. Najdłuższa współpraca między
podopiecznym a Fundacją trwa już 11 lat.

Łukasz Chudzik
podopieczny Fundacji Dorastaj z Nami

[GRI 102-6]

Komu pomagamy?

Struktura beneficjentów wg wieku

31%

3%

studenci

dzieci do 2. roku życia

Podopieczni
Fundacji
Dorastaj z Nami

23%

uczniowie
szkół średnich
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13%

dzieci przedszkolne

31%

uczniowie szkoły
podstawowej

Jak beneficjenci korzystają
z pomocy?
Sposób wykorzystania środków finansowych i innych form wsparcia oferowanych
przez Fundację jest różny w zależności
od wieku i potrzeb podopiecznego.
O wyborze formy wsparcia decydują
wspólnie podopieczny, rodzic/opiekun
oraz doradca edukacyjny.
■

■

■

■
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Wśród podopiecznych najmniej
jest dzieci najmłodszych. Wsparcie doradców w tej grupie polega
głównie na współpracy z rodzicami/
opiekunami w zakresie psychologii
rozwojowej.
Uczniowie szkół podstawowych
(dawniej: także gimnazjów) korzystają przeważnie z dofinansowania do
zajęć sportowych, kursów językowych oraz zajęć rozwijających zainteresowania.
Uczniowie szkół średnich bardzo
często korzystają z dofinansowania
do kursów językowych i zajęć sportowych. Maturzyści opłacają kursy
przygotowujące do egzaminów
i korepetycje.
Studenci najczęściej opłacają wynajem mieszkania, czesne oraz kursy
zawodowe lub językowe.
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Struktura beneficjentów
wg miejsca zamieszkania
(województwo – liczba podopiecznych)

7

12

10

pomorskie

zachodniopomorskie

warmińsko-mazurskie

8

kujawsko-pomorskie

3

30

1

lubuskie

dolnośląskie

podlaskie

mazowieckie

wielkopolskie

14

3

12

12

łódzkie

0 12

opolskie

3

lubelskie

świętokrzyskie

śląskie

3

małopolskie

7

podkarpackie

Główne formy wsparcia, z których skorzystali
podopieczni w 2021 roku:

191

godzin
Wsparcie finansowe Fundacji jest dla
naszej rodziny bardzo ważne, ponieważ dzięki niemu możemy opłacić
korepetycje czy zajęcia dodatkowe.
Ale nie tylko to cenię sobie w pomocy Fundacji. Cieszę się, że Fundacja
zapewnia też wsparcie wyspecjalizowanego doradcy edukacyjnego, który
jest otwarty na kontakt, służy pomocą,
ma czas na spotkanie, wysłuchanie
dziecka. Widzę, jak świetnie rozwijają
się dzieci, jak odkrywają swoje talenty
i same siebie.

528

spotkań

980
godzin

7

-dniowe

Mama czworga podopiecznych

2

warsztaty

3
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wielogodzinnych
z doradcami
edukacyjnymi

Nasza
odpowiedź

Naszym celem jest zapewnienie każdemu podopiecznemu kompleksowego wsparcia dostosowanego do jego indywidualnych potrzeb. Dlatego
badamy oczekiwania wobec nas oraz satysfakcję
ze współpracy z nami. Oczekiwania rodziców lub
opiekunów i opinia doradców edukacyjnych czasem różnią się od tego, co zgłaszają dzieci. Staramy się odpowiadać na potrzeby wszystkich tych
grup.
Rodzice/opiekunowie oczekują3:

Agnieszka Bieniek-Olszówka

28

terapii
psychologicznej

[GRI NGO3]

dodatkowych
zajęć
rozwijających

Letnie Warsztaty
Integracyjne

nt. zarządzania
czasem
i emocjami oraz
radzenia sobie
z lękiem i stresem
w dobie pandemii

wsparcia materialnego

88,9%

wsparcia przy planowaniu drogi
edukacyjnej dziecka

44,4%

pomocy dziecku w diagnozie oraz
rozwoju uzdolnień i zainteresowań

44,4%

pomocy dziecku w przezwyciężaniu
trudności szkolnych

33,3%

uzyskania pomocy psychologicznej
dla dziecka

33,3%

pomocy w komunikacji z dzieckiem

5,6%

.

Badania ilościowe i jakościowe, Instytut Dobrej Edukacji, maj–czerwiec 2019 r.

Podopieczni zgłaszają potrzeby
związane z3:

Główne potrzeby podopiecznych
wg doradców edukacyjnych3:

wsparciem materialnym

90,9%

wsparcie przy planowaniu drogi
edukacyjnej

84,8%

pomocą psychologiczną

31,8%

pomoc w diagnozie oraz rozwoju
uzdolnień i zainteresowań

73,9%

pomocą w przezwyciężaniu trudności
edukacyjnych

31,8%

wsparcie materialne

71,7%

pomocą przy planowaniu drogi
zawodowej

27,3%

pomoc psychologiczna

26,1%

pomocą w diagnozie oraz rozwoju
uzdolnień i zainteresowań

27,3%

pomoc w przezwyciężaniu trudności
szkolnych

23,9%

pomocą przy planowaniu drogi
edukacyjnej

27,3%

pomoc w komunikacji z członkami
rodziny

19,6%

pomocą w komunikacji z członkami
rodziny

4,5%

pomoc w rozwoju zawodowym,
planowaniu kariery

6,5%

uchwycenie głównego wątku
rozwojowego dziecka

2,2%

zbudowanie u podopiecznego chęci
motywacji

2,2%

Dla każdego podopiecznego i jego rodziny przygotowujemy indywidualny plan pomocy. Bierzemy
pod uwagę oczekiwania każdej ze stron i na tej
podstawie dokonujemy wyboru konkretnych obszarów wsparcia.
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Historie podopiecznych
Hania Łabunowicz
To, żeby w górach, w jednym miejscu, tuż po sobie
zeszły dwie lawiny, to się rzadko zdarza. Ta druga
zasypała mojego Tatę – ratownika Marka Łabunowicza „Maję”. Zmarł w schronisku, kilka godzin po
tym, jak uratował turystów, którzy utknęli na szlaku.
Pamiętam ten dzień – 30 grudnia 2001 roku. Tata
nie wracał, a nasz dom zapełniał się ludźmi, którzy
płakali i mówili, że Tata odszedł na zawsze i że był
bohaterem. Co to znaczy „odszedł na zawsze”,
odkryłam sama, gdy z czasem okazało się, że Tata
już nie ulepi ze mną śniegowego Kubusia Puchatka i nie usadzi mnie na swoich kolanach. Kim jest
bohater, wytłumaczyła mi Mama. To dobry człowiek, którego Pan Bóg zabiera do siebie, gdy ten
wypełni na ziemi swoją misję.
Tata był nie tylko ratownikiem TOPR, ale też znanym podhalańskim muzykiem. Poszłam w jego
muzyczne ślady. Swoją drogę znalazłam, gdy miałam 16 lat za drzwiami warsztatu lutniczego. Dostałam się do Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem. Cóż jednak po teorii,
gdy lutnik nie może wprawiać się w rzeźbieniu,
bo w domu się nie przelewa i nie ma za co kupić
potrzebnych narzędzi i drewna.
Zostałam artystą lutnikiem dzięki Fundacji Dorastaj
z Nami i jej darczyńcom. Wyrzeźbiłam już trzy pary
skrzypiec, a teraz studiuję turystykę i rekreację
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w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej.
Chcę zostać tu, gdzie żył i zginął mój Tata, ratując
ludzkie życie. Nie czuję już żalu, że Tata tamtego
dnia poszedł na akcję. To dzięki darczyńcom Fundacji dorosłam do własnego życia.
Zobacz też materiał filmowy w serwisie YouTube:
„Bohaterowie – reportaż o Hani, podopiecznej
Fundacji Dorastaj z Nami.”
Piotr Madej
Nie mógł się mną nacieszyć. Układał mnie na
swoim przedramieniu, a potem godzinami nosił
i przytulał. Może mój Tata – pilot wojskowy Arkadiusz Madej – przeczuwał, jak blisko jest dzień, gdy
ostatni raz poderwie swój samolot?
Nie pamiętam tembru głosu Taty ani tego, czy
nosił mnie na barana. Miałem niecałe 2 lata, gdy
pojechał na poligon 33. Powidzkiej Bazy Lotnictwa
Transportowego, wystartował samolot od ćwiczebnego lotu i… już nie wrócił do domu. Zostały
mi po nim jego buty: żółto-beżowe „trapery”. Mam
zdjęcie, jak wkładam w nie swoje stopy jako półtoraroczne dziecko. I drugie: gdy jako 12-latek staję
w nich na Giewoncie.
Dorastałem w świecie, w którym zadania Taty
wypełniała Mama. To z nią jeździłem na wycieczki
i grałem w piłkę nożną. To ona ciężko pracowała,
liczyła przed wydaniem każdy grosz i zapełniała mi

Hania

dni zajęciami. Miałem już 11 lat, gdy znalazła nową
miłość, a ja – prawdziwego przyjaciela.
„Lotnicze geny” mam. Jestem z zawodu technikiem
awionikiem. Robię też licencję pilota szybowcowego. Ale swoją przyszłość wiążę z ekonomią. Zacząłem studia na kierunku finanse i rachunkowość
w języku angielskim na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Nie podjąłbym tak ważnych decyzji bez Fundacji
Dorastaj z Nami i jej darczyńców. Wspieracie mnie
od 6 lat. To dzięki Wam psycholog pomógł mi
uporać się ze stratą Taty i otrzymałem korepetycje
z matematyki i języka angielskiego, aby dostać się
na uczelnię.

Piotr

Konrad Kostrowski
Darczyńcy robią bardzo dużo dobrego. Ich pomoc
wpłynęła na mój rozwój. Dzięki Fundacji otrzymałem dofinansowanie do studiów oraz różnego
rodzaju kursów.

Konrad
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Po pierwszym roku studiów magisterskich postanowiłem wykorzystać urlop dziekański na naukę
języka angielskiego. Kurs ukończyłem na poziomie
C2 – zaawansowanym. Zajęcia przygotowały mnie
do bardzo trudnego egzaminu i pozwoliły poznać
nie tylko język, ale i nowych przyjaciół.
Korzystałem także z konsultacji doradcy edukacyjnego. Pan Bartek pomógł mi wybrać drogę edukacji, podpowiedział, w jaki sposób pokonywać różne
problemy na uczelni i w życiu. Na koniec tej współpracy powstał projekt – mapa Warszawy, która była
mozaiką zdjęć z każdej dzielnicy.
Dzisiaj, dzięki programowi stażowemu Fundacji,
pracuję w dziale lotniczych map podejściowych
firmy Boeing, przyczyniając się do tego, że piloci
samolotów pasażerskich są w stanie bezpiecznie
wylądować praktycznie na każdym lotnisku świata.
Trzeba też podkreślić, że Fundacja bardzo pomogła mojej Mamie przetrwać trudne chwile po śmierci
Taty.

Jak pomagamy?

Pomoc naszym podopiecznym jest
długim procesem. Często jest tak, że
przyjmujemy małe dziecko w wieku
przedszkolnym, by towarzyszyć mu do
momentu ukończenia studiów. Koncentrujemy się na wielu aspektach:
psychologicznym, edukacyjnym, rozwojowym. Pamiętamy także o tym, że
w kryzysie po tragicznym wydarzeniu
jest cała rodzina podopiecznego.
Magdalena Ząbek
Koordynatorka ds. Relacji z Podopiecznymi,
Fundacja Dorastaj z Nami

32

Fundacja Dorastaj z Nami / Raport 2021

Fundacja Dorastaj z Nami poprzez swoje działania
mierzy się z rozwiązywaniem szeregu problemów
społecznych. Zapewniamy wsparcie edukacyjne
i psychologiczne dzieciom, którym przyszło dorastać bez rodzica. Przez lata swojego funkcjonowania wypracowaliśmy programy pomocowe i wiemy,
jak dotrzeć z nimi do ciągle rosnącej grupy potrzebujących – młodych ludzi oraz ich rodzin.

Fundacja buduje również społeczne zrozumienie
i szacunek do pracy funkcjonariuszy służb publicznych, którzy często narażają swoje życie, pomagając innym. Przybliżamy szerokiej opinii publicznej trudności, z jakimi muszą się mierzyć dzieci
poległych bohaterów. Konsekwentnie budujemy
solidarność społeczną z dziećmi funkcjonariuszy
służby publicznej oraz przyczyniamy się do budowania etosu tej służby, wzmacniając zaufanie do jej
przedstawicieli.

W naszych działaniach skupiamy się na
indywidualnych potrzebach każdego dziecka.
Jesteśmy z naszymi podopiecznymi w ich codziennych
zmaganiach, dajemy im swój czas, radę i serce.

Jak im pomagamy?

Nasi podopieczni mieszkają w różnych
regionach Polski i wszyscy zostali objęci wsparciem doradcy edukacyjnego.
Doradcy odgrywają bardzo ważną rolę
w Fundacji. To osoby, które być może
będą towarzyszyć dzieciom i ich rodzinom nawet przez najbliższe 20 lat,
dlatego z dużą uważnością je wybieramy i odpowiednio przygotowujemy do
pracy z naszymi podopiecznymi.

Roztaczamy kompleksową
opiekę nad naszymi
podopiecznymi.

Zapewniamy wykształcenie,
finansując szkoły, studia,
korepetycje i zajęcia
pozalekcyjne.

Gwarantujemy wsparcie
doradcy edukacyjnego.

Niesiemy pomoc
psychologiczną dzieciom
i ich rodzicom oraz
opiekunom, którzy znaleźli
się w kryzysie.

Organizujemy
warsztaty edukacyjne
i psychologiczne dla dzieci
i ich rodziców.

Zapewniamy pomoc
prawną.

Przeprowadzamy
ogólnopolskie kampanie
społeczne.

Prezentujemy
wystawy.

Wydajemy książki, poradniki
i magazyny.

Organizujemy
debaty.

Przeprowadzamy
badania.

jesteśmy
blisko

Marta Kuzio-Wojda
Koordynator ds. Doradców Edukacyjnych,
Fundacja Dorastaj z Nami

Chcemy być blisko naszych podopiecznych,
towarzyszyć im w dorastaniu, wspierać w podejmowaniu decyzji. Dlatego stworzyliśmy ogólnopolską sieć doradców edukacyjnych, aby każdy
podopieczny mógł liczyć na pomoc w swoim
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miejscu zamieszkania. Nasi doradcy to specjaliści
w dziedzinie psychologii, pedagogiki i doradztwa
zawodowego, którzy zapewniają każdemu dziecku wsparcie odpowiednie do wieku, potrzeb oraz
etapu edukacji.

Rola doradcy edukacyjnego:
Moja praca w Fundacji polega głównie na słuchaniu tego, co podopieczni
chcieliby mi powiedzieć, ale także
tego, co woleliby przemilczeć. Moim
zadaniem jest towarzyszenie im
w codzienności, zrozumienie sytuacji,
w jakiej się znajdują, oraz radość
z odnoszonych przez nich sukcesów.

■

■

■

■

Mariola Fanselow
Doradca Edukacyjny, Fundacja Dorastaj z Nami
■

■

■

Jakość edukacji ma dla mnie kluczowe
znaczenie w procesie kształtowania społeczeństwa obywatelskiego.
Programy nauczania są ważne, ale
najistotniejsi są mądrzy przewodnicy
w procesie kształcenia – nauczyciele i doradcy. Dlatego tak ważne jest
koncentrowanie się na ich potrzebach
i rozwoju.
Katarzyna Hall
Prezes Zarządu,
Stowarzyszenie Dobra Edukacja

wsparcie w wyborze odpowiedniej ścieżki
edukacyjnej i pomoc w rozwoju edukacyjnym
dziecka, proponowanie wszelkich dostępnych
rozwiązań;
motywowanie, dopingowanie młodego człowieka;
wydobywanie drzemiącego w podopiecznym
potencjału;
rozpoznawanie potrzeb podopiecznego
i wspomaganie go w wyborze formy wsparcia
oferowanej przez Fundację;
rozwiązywanie problemów w domu i w relacjach rówieśniczych;
towarzyszenie i pomaganie w procesie rozwoju
osobistego dziecka;
wstępna diagnoza stanu psychicznego dziecka
i ewentualne zachęcenie do podjęcia terapii
przez dziecko i opiekuna/rodzica.

Obecnie sieć doradców edukacyjnych liczy 22
osoby. Każda z nich ma pod opieką od 2 do 16
podopiecznych. Ze wsparcia korzystają zarówno
dzieci najmłodsze, jak i te w wieku 12–18 lat, a także młodzież pełnoletnia. Doradcy systematycznie
spotykają się ze swoimi podopiecznymi i ich rodzinami, a na koniec roku szkolnego przeprowadzają
analizę osiągnięć i potrzeb oraz przygotowują plan
działania na następny rok.
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Efektem tych spotkań, poruszających opowieści
i dyskusji są poradniki wydawane staraniem Fundacji oraz naszych partnerów. W ciągu dekady działalności wydaliśmy 12 publikacji z cyklu „Rozmowy
o…”, dotyczących zróżnicowanej tematyki:
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Organizujemy także warsztaty z cyklu „Porozmawiajmy o…” z psychologami i pedagogami, którzy
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dzielą się z uczestnikami spotkań swoją wiedzą,
służą radą i odpowiadają na trudne pytania. Wśród
poruszanych tematów znalazły się dotąd m.in.:
postępowanie w sytuacjach kryzysowych, np.
śmierci lub niepełnosprawności członka rodziny,
problemy wychowawcze z nastolatkami czy trudne
emocje młodzieży prowadzące do zaburzeń odżywiania. Odbiorcami warsztatów są opiekunowie
podopiecznych i doradcy edukacyjni Fundacji oraz
społeczność skupiona wokół Fundacji i jej partnerów – pedagodzy, psychologowie, rodzice i pracownicy firm.

■

„Rozmowy o wspieraniu dzieci w rozwoju
edukacyjnym i zawodowym”,
„Rozmowy o zaburzeniach odżywiania”,
„Rozmowy o złości”,
„Rozmowy o nastolatkach”,
„Rozmowy z nastolatkami”,
„Rozmowy o stresie”,
„Rozmowy o emocjach”,
„Rozmowy o rodzicielstwie”,
„Rozmowy o rozłące”,
„Rozmowy o dzieciach”,
„Rozmowy o niepełnosprawności”,
„Rozmowy o stracie”.

Wszystkie nasze poradniki znajdziesz na stronie
dorastajznami.org/jak-pomagamy/warsztaty-i-poradniki.

Porozmawiajmy o…

Porozmawiajmy o…

Rozmowy
o rozłące

Porozmawiajmy o…

Rozmowy
o dzieciach

Rozmowy
o wspieraniu
dzieci w rozwoju
edukacyjnym
i zawodowym

Rozmowy
o złości

Porozmawiajmy o…

Porozmawiajmy o…

Porozmawiajmy o…

Rozmowy
o niepełnosprawności

Rozmowy
o nastolatkach

Porozmawiajmy o…

Porozmawiajmy o…

Porozmawiajmy o…

Rozmowy
o stracie

Rozmowy
z nastolatkami

Porozmawiajmy o…

Porozmawiajmy o…

Porozmawiajmy o…

Rozmowy
o rodzicielstwie

Rozmowy
o zaburzeniach
odżywiania
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Rozmowy
o emocjach
Rozmowy
o stresie

Pomagamy systemowo i długofalowo. Badamy
potrzeby beneficjentów oraz wyniki naszych działań. Nieustannie udoskonalamy formy wsparcia.
Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Dobra Edukacja, które wspiera Fundację w prowadzeniu i rozwoju programu pomocowego dla podopiecznych.

Działania podjęte w ramach zmian wprowadzonych
do regulaminu przyznawania pomocy:

[GRI NG03]

■

W 2019 roku wraz ze Stowarzyszeniem Dobra
Edukacja przeprowadziliśmy badania zadowolenia
podopiecznych, rodziców/opiekunów i doradców
edukacyjnych z oferowanych form wsparcia. Zdecydowana większość badanych (82,5%) ocenia
pomoc udzielaną im przez Fundację jako bardzo
satysfakcjonującą.
Nieustannie dokonujemy ewaluacji naszych działań. Przeprowadzamy ankiety oraz wywiady pogłębione z podopiecznymi, opiekunami i doradcami
edukacyjnymi. Chcemy wiedzieć, czy nasze działania są optymalnie dostosowane do oczekiwań podopiecznych i w jaki sposób możemy je udoskonalić,
by ułatwić naszą współpracę.
Na podstawie rekomendacji uzyskanych po badaniach z 2019 roku oraz analizy stanu obecnego
opracowaliśmy i wdrożyliśmy szereg zmian w regulaminie przyznawania pomocy. Zmiany wprowadziliśmy po to, aby zaoferować podopiecznym kompleksową pomoc rozwojową.
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■

■

■

■

■

Przygotowaliśmy „Przewodnik pracy dla Doradcy Fundacji”.
Przeprowadziliśmy cykl szkoleń dla nowych
i dotychczasowych doradców.
Rozbudowaliśmy sieć doradców edukacyjnych
do 22 osób dostępnych dla podopiecznych
mieszkających w różnych częściach Polski.
Stworzyliśmy bazę metod i konkretnych narzędzi rekomendowanych w pracy doradczej.
Opracowaliśmy „Przewodnik dla Podopiecznego Fundacji”.
Opracowaliśmy narzędzia elektronicznego
dostępu do ważnych informacji dla podopiecznych i doradców Fundacji.

Efektem przeprowadzonej ewaluacji są również
częstsze i regularne, comiesięczne spotkania
z doradcami. Wymieniamy się wtedy wiedzą
oraz doświadczeniami z pracy z podopiecznymi,
dokonujemy monitoringu potrzeb doradców i podopiecznych, wspólnie poszukujemy rozwiązań
w zakresie wsparcia edukacyjnego i psychologicznego. Dodatkowo na koniec każdego roku szkolnego prowadzimy ewaluację pracy doradcy edukacyjnego z podopiecznymi oraz Fundacją. Powołaliśmy
także koordynatora doradców edukacyjnych, którego zadaniem jest organizacja i integracja ogólnopolskiej sieci doradców.

Michał Kordasz
podopieczny Fundacji
Dorastaj z Nami

Poszczególne formy wsparcia w ocenie podopiecznych,
rodziców i doradców4

Całym moim światem jest muzyka.
Śpiewam i gram na fortepianie od 4. roku
życia, a Fundacja pomaga mi rozwijać
mój talent. I ciągle mi mało, więc jeszcze
uczę się koreańskiego. Za Tatą bardzo
tęsknię i mam nadzieję, że byłby ze mnie
dumny. Był świetnym żołnierzem, zawsze
biorę udział we wszystkich wydarzeniach
poświęconych jego pamięci.

Wsparcie
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Ocena:
„bardzo przydatne”
i „przydatne”

Zakup materiałów i pomocy naukowych

80%

Dofinansowanie udziału w zajęciach dodatkowych (korepetycje, nauka języków,
zajęcia sportowe i artystyczne), kołach naukowych i kołach zainteresowań

74%

Dofinansowanie czesnego

62%

Dofinansowanie kosztów zakwaterowania i dojazdów (opłaty za internat/akademik,
dojazdy do szkoły i na zajęcia edukacyjne)

62%

Doradztwo edukacyjne

60%

Dofinansowanie udziału w wyjazdach, obozach naukowych

50%

Dofinansowanie udziału w kursach zawodowych

50%

Dofinansowanie pomocy psychologicznej

46%

Dofinansowanie kosztów zajęć rozwojowych i terapeutycznych (np. warsztaty
umiejętności społecznych, pomoc logopedyczna, terapie wspierające radzenie
sobie z emocjami)

42%

Organizowanie praktyk i staży

32%

Dofinansowanie podróży i pobytu na stypendiach zagranicznych

30%

4
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Nasza
odpowiedź

Badania ilościowe i jakościowe, Instytut Dobrej Edukacji, maj–czerwiec 2019 r.

Daria Mazur
podopieczna Fundacji
Dorastaj z Nami
Podobno to we mnie jest – empatia
i życzliwość, zupełnie jak u mojego Taty
policjanta, który zginął. I może dlatego
postanowiłam zająć się życiem. Tym nowo
narodzonym.
To Fundacja pomogła mi wybrać drogę
rozwoju i mocno mnie w tym wspiera.
Jestem położną i już wkrótce skończę
studia. Witajcie na świecie, kochane
maluszki!
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Szacunek
Budujemy etos służby publicznej.
Dbamy o pamięć po bohaterach.
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Naszym celem jest również edukacja społeczeństwa na temat roli służb publicznych oraz budowanie etosu tych służb w opinii publicznej.
Fundacja regularnie prowadzi ogólnopolskie
kampanie społeczne, których celem jest zwrócenie uwagi na pracę osób w służbie publicznej,
ich poświęcenie, oddanie i odwagę. Chodzi też
o pokazanie, że funkcjonariusze publiczni są także
ojcami i matkami, którzy pełniąc służbę, mogą osierocić swoje dzieci. Pierwsza kampania z 2015 roku
nosiła tytuł „Gdyby coś się stało, pamiętaj o moich
dzieciach. Bohaterowie proszą Cię o pomoc”, kolejne: „Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant,
a dla mnie tata” (2017), „Pomóż mi dorosnąć do
nowego życia” (2019). W 2021 roku przeprowadziliśmy czwartą kampanię społeczną „Życie to nie
zabawa”. Podkreśla ona rolę służb publicznych,
nawołuje również do solidarności i braterstwa
w pomaganiu dzieciom tych, którzy poświęcili zdrowie lub życie na rzecz społeczeństwa.
Fundacja jest także pomysłodawcą i organizatorem
dwóch wystaw szeroko prezentowanych w przestrzeni publicznej.
Wystawa „Dla Ciebie zginął strażak, żołnierz, policjant, a dla mnie tata” (2019) poświęcona jest pamięci pracowników służb publicznych poległych lub
ciężko rannych podczas wykonywania obowiązków
służbowych. Przedstawia kilkanaście historii podopiecznych Fundacji Dorastaj z Nami i ich rodzin.
Zdjęcia umieszczone na planszach wystawowych
pochodzą z archiwów rodzinnych.
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„Dorastam z Wami” (2020) to wystawa przenosząca
uwagę odbiorców z tragicznych wydarzeń, które
zapoczątkowały trudną historię dzieci, na ich obecną sytuację. Prezentuje sylwetki podopiecznych
Fundacji. Pokazuje, jak poradzili sobie z żalem
i bólem po stracie rodzica, jak odkryli swoje pasje
i dorośli do nowego życia. Obrazuje, ile dobrego
może wydarzyć się w życiu osieroconych dzieci
bohaterów, jeśli zadziała solidarność i odpowiedzialność społeczna. Wystawa ma charakter edukacyjny.
Organizujemy otwarte spotkania z cyklu „Zwyczajni
czy Bohaterowie?”, które prezentują sylwetki wyjątkowych ludzi, współczesnych bohaterów. W 2021 roku gościem spotkania był Naval – żołnierz Jednostki Wojskowej GROM, uczestnik misji zagranicznych
w Zatoce Perskiej, Iraku i Afganistanie.
Fundacja popularyzuje pracę przedstawicieli różnych rodzajów służb. Wydaliśmy album „Dorosnąć
do śmierci”, oddający hołd poległym i ciężko rannym bohaterom, rodzicom naszych podopiecznych,
oraz książkę „Śmierć warta zachodu. Co nam po
Bohaterach?”, w której znani pisarze i dziennikarze
mierzą się z trudnymi pytaniami, jak żyć po śmierci
rodzica, czy warto być bohaterem i czy bohaterowie są nam w ogóle potrzebni.
Aby nasze działania jak najlepiej odpowiadały na
potrzeby społeczne, prowadzimy ich stały monitoring oraz badania, które wyznaczają kierunki zmian.
W 2021 roku przeprowadziliśmy badania społeczne pozwalające nam poznać opinie mieszkańców

Polski na temat grup zawodowych: policjantów,
strażaków, ratowników medycznych i żołnierzy,
a także zdiagnozować potrzeby funkcjonariuszy
służb publicznych oraz ich rodzin i wskazać stojące
przed nimi wyzwania. Wnioski z badań służą nam
do określenia nowych obszarów wsparcia dla pracowników służb i ich rodzin, szczególnie w kontekście COVID-19, oraz do wyboru najskuteczniejszych
form działania ukierunkowanych na budowanie
etosu służb publicznych.
Więcej na temat wyników badania można przeczytać
w rozdziale „Dlaczego istniejemy?”.

Co nam po bohaterach?

Tematem tego zbioru reportaży, wywiadów i esejów pióra wybitnych
polskich autorów jest służba, służba dla kraju, służba dla drugiego
człowieka. Służba żołnierza na misji, policjanta antyterrorysty, strażaka,
ratownika medycznego. Służba i wszystko, co się z nią wiąże – honor,
odwaga, odpowiedzialność, strach, samotność, ordery, wdzięczność,
ale nierzadko także osierocone dzieci, rodziny, smutek, trauma, żałoba
…śmierć dzisiaj, tu i teraz. Ta rzekomo słodka i godna, wyjątkowa, bo
„za ojczyznę”, w obronie wspólnoty, w imię wyższego celu. Śmierć godna pozazdroszczenia. Czy jednak aby na pewno?
Jak to jest, kiedy – choćby w najszczytniejszym celu – giną najbliższe nam osoby? Albo kiedy ideał poświęcenia zderza się z bólem, banalnością, absurdem życia tych, którzy tego daru śmierci musieli być
świadkami?

Cezary
Łazarewicz
Paweł
Reszka

To trudne pytania dla nas wszystkich, dla których
kalectwo czy zgon to tematy wstydliwe i niemodne.
Tradycyjny szacunek wobec śmierci w imię ideału,
to przecież tylko oficjalna strona medalu.
Prawda bywa mniej oczywista.

Co nam po
bohaterach?

Autorzy, wśród których są znani polscy reporterzy i pisarze, szukają
odpowiedzi na najtrudniejsze pytanie życia, mając za punkt wyjścia
prawdziwe historie podopiecznych Fundacji Dorastaj z Nami. Uzupełnieniem poszczególnych relacji są fotografie Maksymiliana Rigamontiego.

Magdalena
Rigamonti
Maksymilian
Rigamonti

Piotr
Siemion
Brygida
Grysiak
Robert
Mazurek

ISBN 978-83-11-15994-5

www.swiatksiazki.pl
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Małgorzata
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Jan
Rojewski

Bogna Świerkot
podopieczna Fundacji
Dorastaj z Nami
Mój Tata nie żyje, ale wierzę,
że gdzieś tam jest i patrzy na moje obrazy.
Bo to on, kiedy byłam małą dziewczynką,
zaprowadził mnie na pierwsze zajęcia
plastyczne, dał pierwsze farby. Gdy go
zabrakło, to właśnie sztuka i malowanie
pomagały mi radzić sobie z trudnymi
emocjami związanymi z żałobą. Teraz
dzięki Fundacji studiuję malarstwo
i wzornictwo szkła.
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Neutralność
Łączymy ludzi wokół idei, bez względu
na poglądy i stanowiska. Różnorodność
jest naszą siłą.
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Partnerstwa
Zadaniem Centrum Weterana Działań
Poza Granicami Państwa, traktowanym
jako najwyższe moralne zobowiązanie,
jest pielęgnowanie pamięci o naszych
kolegach, żołnierzach i pracownikach
wojska, którzy oddali życie w działaniach poza granicami kraju. Mamy
zatem zbieżne cele z Fundacją Dorastaj z Nami, której zadaniem jest budowa etosu służb mundurowych oraz
opieka nad dziećmi i rodzinami bohaterów poległych bądź ciężko rannych
na służbie. Troska o to, by w tej trudnej
sytuacji nie zostali sami, jest naszym
obowiązkiem.
mjr dr Katarzyna Rzadkowska

Partnerstwa – instytucje
państwowe i publiczne
W realizacji naszych celów ważne jest partnerstwo
wielu podmiotów, reprezentujących różne sektory
i odmienną optykę. Za sprawą współpracy możliwa
jest wymiana doświadczeń, zasobów i wzajemna
edukacja.
Honorowe Patronaty

Dyrektor Centrum Weterana Działań Poza
Granicami Państwa

Dzięki współpracy z instytucjami
państwowymi możemy lepiej poznać
specyfikę służby i być blisko funkcjonariuszy, aby w momencie, kiedy któryś
z nich ginie na służbie, nieść pomoc
jego rodzinie. Co więcej – możemy też
lepiej angażować innych pracowników
służb w działania pomocowe na rzecz
ich kolegów i koleżanek, którzy zginęli.
Stanisław Ekiert
Doradca Zarządu ds. Służb Publicznych,
Fundacja Dorastaj z Nami
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Nasza Fundacja prowadzi wspólne projekty z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi
i przedstawicielami służb oraz biznesem. Działamy
razem, by pomagać dzieciom bohaterów i budować
szacunek do służb publicznych.

Patronat Honorowy
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

Współpraca

Patronaty medialne

NIECH PRAWO ZAWSZE PRAWO ZNACZY

Pragnę z całego serca podziękować
Parze Prezydenckiej, Fundacji Dorastaj
z Nami i jej darczyńcom za wsparcie
po tragicznej stracie mojego Taty.
Wydarzenie to, choć niezwykle bolesne
i ciężkie, pokazało mi, że pomoc ludzi
z Fundacji i wspaniałych darczyńców
są bezcenne.
Patrycja Kordasz
podopieczna Fundacji Dorastaj z Nami

Działania Fundacji Dorastaj z Nami są wspierane
przez kolejnych prezydentów Rzeczypospolitej
Polskiej. W 2014 roku fundacyjny program Semper
FI został objęty Patronatem Honorowym Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Tego samego
roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się pierwsza
uroczystość wręczenia stypendiów podopiecznym
Fundacji. W 2017 roku Ogólnopolski Program Pomocy Systemowej – Koalicja: Razem dla Bohaterów
został objęty Patronatem Honorowym Prezydenta
RP Andrzeja Dudy.
Każdego roku, podczas uroczystej gali organizowanej w Pałacu Prezydenckim, nowo przyjęci podopieczni Fundacji otrzymują z rąk pary prezydenckiej symboliczne dyplomy stypendialne. Uroczysty
charakter gali, obecność przedstawicieli władz,
instytucji państwowych, wojska, policji, straży pożar-

Uroczysta Gala, Pałac Prezydencki, 2021 rok
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nej oraz partnerów i przyjaciół Fundacji pokazuje
naszym podopiecznym, że ich rodzic był wyjątkową
osobą, która oddała swoje zdrowie i życie w służbie
innym.

Przekazujemy Ci stypendium, pamiętając
o bohaterstwie i służbie Twojego Taty
dla naszej Ojczyzny, a także jako wyraz
troski o Twoją przyszłość. To dla nas wielki zaszczyt, że możemy towarzyszyć Ci
w dorastaniu. Mamy nadzieję, że nasze
wsparcie pomoże Ci w dalszym rozwoju,
a także w pielęgnowaniu wartości, którymi
w swoim życiu kierował się Twój Tata.

Od 2018 roku prowadzimy program Służba i Pomoc
pod Patronatem Honorowym Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Program wspiera aktywnych zawodowo żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników służb publicznych w ich życiu osobistym
i zawodowym.
W realizacji programu Służba i Pomoc biorą udział
także: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej oraz Centrum Weterana
Działań Poza Granicami Państwa, zapewniając
wsparcie merytoryczne przy tworzeniu materiałów
poradniczych, a także prowadzeniu infolinii psychologicznej w czasie pandemii.
Z naszymi partnerami podpisujemy porozumienia,
które w transparentny sposób określają warunki
współpracy i wspólnych działań. Do tej pory takie
dokumenty podpisaliśmy z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Komendą Główną
Państwowej Straży Pożarnej, Mazowiecką Komendą
Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojskowym Instytutem Wydawniczym.
Razem z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa (CWDPGP) prowadzimy wiele różnych
inicjatyw. Na projekt „Porozmawiajmy o…” składają
się organizacja warsztatów oraz publikacja poradników, których celem jest wsparcie psychologiczno-edukacyjne dzieci i ich rodzin. Dotychczas ukazało
się 12 poradników oraz przeprowadzono 12 warsztatów. W 2019 roku do projektu dołączyła firma
Boeing, a w 2020 roku – Fundacja Polskiej Grupy
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Zbrojeniowej. Razem organizujemy także wystawy
budujące świadomość społeczną roli służb publicznych: „Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant,
a dla mnie tata”, „Dorastam z Wami”. Dzięki kooperacji i wsparciu psychologów z CWDPGP uruchomiliśmy infolinię psychologiczną, która działała w czasie pandemii.
Wspólnie z Dowództwem Operacyjnym Rodzajów
Sił Zbrojnych w podległych mu jednostkach organizacyjnych prezentujemy wystawę „Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla mnie tata”.
Partnerstwo z dziennikarzami i wydawnictwami
pomaga nam poszerzać zasięg kampanii oraz
zwiększać świadomość problemu społecznego,
którego rozwiązanie jest naszą misją. Ściśle współpracujemy zarówno z mediami branżowymi, jak
i ogólnymi oraz prasą poradnikową.
Wśród branżowych partnerów medialnych naszych
działań znajdują się kluczowe czasopisma związane ze służbami publicznymi: „Przegląd Pożarniczy”,
„Polska Zbrojna”, „Policja 997”.
Bezpłatna promocja pomaga nam również
pozyskać nowych sprzymierzeńców, dlatego
tak cenna jest dla nas współpraca z Defence24
Sp. z.o.o. i zamieszczanie materiałów na portalu Defence24.pl. Prowadzi on sprzedaż książki
„Śmierć warta zachodu. Co nam po Bohaterach?”,
aukcje na rzecz podopiecznych i promuje wystawy
Fundacji podczas Konferencji Defence24 Day &
SOFEAST, a także wspiera nasze działania, opracowując graficznie materiały promocyjne.

Każdego roku uczestniczymy w wydarzeniach rangi
ogólnopolskiej, takich jak targi, konferencje, sympozja, na których prezentujemy naszą działalność,
budując etos służb publicznych.

[GRI NGO SO5]
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Nasza
odpowiedź

Fundacja Dorastaj z Nami zajmuje stanowisko
w sprawach publicznych. Kampanie społeczne,
debaty, wystawy i publikacje pomagają nam budować świadomość etosu służby publicznej i edukować społeczeństwo w tym obszarze. Ważne jest dla
nas, aby pokazać, że służba ta ma istotny i bezpośredni wpływ na funkcjonowanie państwa i każdego obywatela.

Współpracujemy z licznymi instytucjami publicznymi, a także działamy międzysektorowo. Angażujemy w nasze projekty najważniejsze osoby
w państwie. Zachęcamy do współpracy środowisko biznesu, aby wspólnie realizować zadania
w ramach Ogólnopolskiego Programu Pomocy
Systemowej – Koalicja: Razem dla Bohaterów.

Znaczącą kwestią jest poziom zaufania i szacunek
do służb publicznych. Wierzymy, że społeczeństwo
powinno się solidaryzować z rodzinami poległych
żołnierzy i funkcjonariuszy oraz je wspierać. Jesteśmy przekonani, że praca służb publicznych powinna być doceniana przez obywateli. Dlatego też
staramy się budować etos służb, przybliżać ich rolę
w społeczeństwie, zwracać uwagę na niebezpieczeństwo, z jakim wiąże się ten rodzaj obowiązków.
Uświadamiamy, że za każdym żołnierzem i funkcjonariuszem stoi rodzina. Zachęcamy do wspierania
dzieci, których rodzic stracił życie na służbie.

Nasze stanowisko prezentujemy poprzez organizację różnorodnych wydarzeń oraz udział w debatach
i konferencjach. Byliśmy m.in. współorganizatorem
panelu „Biznes w służbie publicznej”, poświęconego możliwościom współpracy biznesu, organizacji społecznych i państwa. Spotkanie odbyło
się w ramach Kongresu 590. Przeprowadziliśmy
również debatę „Bezpieczna służba – bezpieczni
żołnierze i funkcjonariusze”, pokazującą, jak obywatele wspólnie mogą zadbać o bezpieczeństwo
ludzi na służbie.

Partnerstwa – biznes
Firma PKN ORLEN od wielu lat angażuje się w programy społeczne służące
docenieniu działania służb publicznych, wspierając m.in. strażaków
w całej Polsce. Dlatego misja Fundacji
Dorastaj z Nami jest nam bliska. Wierzymy, że pomoc dla rodzin ludzi, dzięki którym możemy czuć się bezpieczni,
to ważny i potrzebny cel społeczny.
Agata Górnicka
Dyrektor Biura Relacji z Otoczeniem, PKN ORLEN

Jedną z misji naszej kancelarii jest, aby
widzieć to, co naprawdę ważne.
A niewątpliwie ważną kwestią jest
zaangażowanie w sprawy społeczne.
Należymy do grona fundatorów i członków założycieli Fundacji Dorastaj
z Nami, a obecnie jesteśmy jej partnerem rzeczowym – służymy pomocą
poprzez naszą wiedzę i kompetencje.
Prowadzimy bieżącą obsługę prawną
Fundacji, a także umożliwiamy jej podopiecznym odbycie praktyk w naszej
kancelarii.
Joanna Sebzda-Załuska
Partner GWW Legal
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Nasza pomoc ma charakter systemowy i ciągły.
Bez stałej współpracy z partnerami biznesowymi nie moglibyśmy zapewnić wsparcia dzieciom
bohaterów. Ważne jest dla nas zaufanie, którym
obdarzają nas koalicjanci, darczyńcy, przyjaciele
Fundacji.
Istotne dla naszego stabilnego funkcjonowania jest
zaangażowanie środowiska biznesowego. Bez niego Fundacja nie mogłaby realizować swojej misji.
Dzięki partnerom możemy pomagać naszym podopiecznym długofalowo i systemowo.

Strategiczni Partnerzy Koalicji: Razem dla Bohaterów

Srebrni Partnerzy Koalicji: Razem dla Bohaterów

Stała współpraca z partnerami biznesowymi oznacza stabilne wsparcie rozwoju dzieci bohaterów.
Dlatego powołaliśmy Koalicję: Razem dla Bohaterów, która skupia firmy i organizacje reprezentujące
różnorodne środowiska. Są to zarówno firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak i duże
spółki giełdowe. Łączy nas jedno – chęć pomagania. Razem wspieramy dzieci współczesnych bohaterów. Pomagamy im dorosnąć do nowego życia po
stracie rodzica poprzez zapewnienie systemowej,
wieloletniej opieki psychologicznej i edukacyjnej.

Partnerzy Wspierający Koalicję: Razem dla Bohaterów		
Boeing od lat zaangażowany jest
w kompleksową pomoc dla służb wojskowych na świecie – także poprzez
wsparcie dla rodzin i dzieci weteranów
wojennych. Dlatego działalność Fundacji Dorastaj z Nami jest nam bliska.
Budowanie etosu służby publicznej,
pokazanie bohaterskiej roli żołnierzy
czy innych reprezentantów służb to
ważny aspekt naszej odpowiedzialności społecznej i obywatelskiej.

Partnerzy kampanii CRM

Partnerzy rzeczowi

Rafał Stepnowski
Dyrektor, Boeing International Poland

Misją Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego jest aktywizowanie i wspieranie
dzieci, młodzieży oraz dorosłych obywateli na różnych etapach ich życia.
Szczególną wagę przywiązujemy do
wyrównywania szans. Dzieci bohaterów, którzy stracili życie w służbie
ojczyźnie, spotyka ogromna tragedia.
To zmniejsza ich szanse. Dlatego zaangażowaliśmy się w działania Fundacji
Dorastaj z Nami, wspierając jej programy edukacyjne i kampanie społeczne.
Renata Kościelniak
Prezes Zarządu Fundacji BGK
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Partnerzy wspierają nasze działania również
poprzez doradztwo eksperckie oraz wolontariat
kompetencyjny. Korzystamy z ich doświadczenia
i know-how, by doskonalić programy i jeszcze skuteczniej pomagać.
Z myślą o naszych podopiecznych działamy systemowo i planujemy długofalowo, dlatego budujemy
partnerstwa wieloletnie. Średni czas współpracy
z naszymi partnerami wynosi 3 lata. Każdy partner
sam decyduje, na jakie cele statutowe Fundacji
są przeznaczone środki z darowizny. Niektórzy
z naszych partnerów postanawiają się wesprzeć
konkretne warsztaty psychologiczne dla podopiecznych lub współfinansować ich edukację, inni
decydują się na finansowanie publikacji poradników czy organizacji wystaw.

Orange Polska od 5 lat wspiera cele statutowe
naszej organizacji, a także zapewnia nam pomoc
ekspertów i swoje know-how w wielu obszarach.
Firmy PKN ORLEN i Boeing zapewniają wsparcie
edukacyjne i psychologiczne dla naszych podopiecznych.
Za sprawą współpracy z Boeingiem możemy realizować kampanie społeczne, rozwijać program
Służba i Pomoc, organizować spotkania z bohaterami i warsztaty, a także wydawać poradniki z cyklu
„Porozmawiajmy o…”.
Fundacja BGK jest partnerem kampanii społecznej
„Życie to nie zabawa”. Wspiera rozwój programu
Służba i Pomoc, a także organizację Letnich Warsztatów Integracyjnych i Wakacyjnej Szkoły Rodzica.

Misją Fundacji PKO Banku Polskiego
jest tworzenie sprzyjających warunków
do rozwoju społeczeństwa. Jednak by
się rozwijać, potrzeba bezpieczeństwa,
a o to właśnie dbają służby publiczne.
Wspierając działania Fundacji Dorastaj
z Nami, okazujemy uznanie wszystkim
tym, którzy stracili życie na służbie.
Otaczanie ich bliskich opieką i troską
jest naszym obowiązkiem społecznym.
Małgorzata Głębicka
Prezes Zarządu Fundacji PKO BP

Fundacja PKO BP wspiera nasze działania statutowe.

spotkania z doradcami, superwizje dla doradców,
współfinansowanie edukacji podopiecznych.

Dzięki Fundacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej możemy wydawać poradniki oraz organizować warsztaty
z cyklu „Porozmawiajmy o…”. Fundacja współfinansuje także edukację podopiecznych, zapewniając
im wsparcie stypendialne.

Jesteśmy wdzięczni partnerom za okazane serce
i realną pomoc. Z koalicjantami, podopiecznymi
i ich rodzinami oraz przedstawicielami służb spotykamy się raz do roku na gali wręczenia stypendiów.
Podczas tej uroczystości, odbywającej się w Pałacu
Prezydenckim, nasi nowi koalicjanci zostają uhonorowani wyjątkową statuetką, której twórcą jest były
podopieczny Fundacji – Łukasz Krupski, rzeźbiarz,
absolwent warszawskiej ASP.

Fundacja PERN współfinansuje wsparcie psychologiczne podopiecznych – warsztaty oraz Wakacyjną
Szkołę Rodzica, a także konsultacje z psychologiem. Dodatkowo pomaga nam w organizowaniu
warsztatów dla doradców edukacyjnych.
IG Group pomaga organizować wsparcie edukacyjne i psychologiczne dla naszych podopiecznych
oraz doradców. Dzięki tej współpracy możliwe są

Podziękowania kierujemy także do Partnerów
Strategicznych, którzy kolejny rok wspierają działania Fundacji. W 2021 roku podopieczni Fundacji
wręczyli symboliczne logo przedstawicielom firm:
Orange Polska, PKN ORLEN, Boeing i Fundacji BGK.

Chcę tę rzeźbę traktować jako sumę
tego, co otrzymałem od innych. […]
Moja propozycja na dzisiaj, dla nas
wszystkich, jest taka, żeby nam bardzo
mocno w uszach zadźwięczało to kluczowe słowo, jakim jest wdzięczność.
Łukasz Krupski
podopieczny Fundacji Dorastaj z Nami
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Wręczenie podziękowań Partnerom Strategicznym: Julien Ducarroz (Prezes Zarządu Orange Polska), Patrycja Klarecka
(Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Sprzedaży Detalicznej), Rafał Stepnowski (Dyrektor, Boeing International Poland),
Beata Daszyńska-Muzyczka (Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego). Pałac Prezydencki, 2021 rok

Media
Sens służby publicznej jest taki, że
daje się innym coś od siebie.
Paweł Reszka
Dziennikarz

To jest szalenie przejmująca, w takiej
normalności, historia o miłości, o życiu,
o stracie, o tym, że ze śmierci może się
urodzić coś dobrego.
Brygida Grysiak
Dziennikarka

Jednym z celów naszej Fundacji jest wzmacnianie etosu służb publicznych poprzez edukację
społeczną i budowanie świadomości opinii
publicznej. Dlatego ważne jest dla nas dotarcie
z tą misją do jak najszerszego grona odbiorców.
Praca służb ma ogromne znaczenie dla całego
społeczeństwa, dlatego docenienie i uznanie ich
działań to wartości, które staramy się przekazać
w naszych kampaniach społecznych.
Nikol Tomar
Koordynatorka ds. Mediów i Public Relations, Fundacja
Dorastaj z Nami

Książka „Śmierć warta zachodu. Co nam po Bohaterach?” była szeroko dystrybuowana w 2021 roku
m.in. w księgarniach wydawnictwa Bellona oraz
w salonach Empiku. Film promujący publikację znajdziesz w serwisie YouTube: „Śmierć warta zachodu
– nowa książka Fundacji Dorastaj z Nami”.

Kampanie społeczne i publikacje

[GRI G4 PR6]

Wierzymy w to, co robimy. Chcemy, aby nasze działania miały szeroki zasięg, dlatego we współpracy
z przedstawicielami mediów prowadzimy liczne
akcje i kampanie informacyjne, których celem jest
ukazanie konkretnego problemu społecznego.
Współpracujemy z redakcjami reprezentującymi
różnorodne środowiska. Łączymy wszystkich, niezależnie od poglądów, wokół jednej idei.

W działaniach medialnych najważniejsi są
nasi podopieczni, dlatego to oni są głównymi
bohaterami kampanii czy wystaw. Podchodzimy do angażowania ich w te przedsięwzięcia
w sposób odpowiedzialny. Uświadamiamy im
oraz ich bliskim cele naszych działań i staramy
się, by byli przygotowani do pełnienia funkcji
ambasadorów. Naszą główną zasadą podczas
publikowania treści na temat podopiecznych
jest dbałość o kontekst, w jakim się oni pojawiają. Podstawową sprawą jest też szczególna troska o ich godność. To dobra praktyka przyjęta
w naszej organizacji.

Przygotowując publikację „Śmierć warta zachodu.
Co nam po Bohaterach”, zaprosiliśmy do współpracy wybitnych publicystów i pisarzy, takich jak: Magdalena Rigamonti, Piotr Siemion, Brygida Grysiak,
Cezary Łazarewicz, Robert Mazurek, Dorota Łosie-
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wicz, Paweł Reszka, Małgorzata Sidz i Jan Rojewski. Tematem książki jest służba dla kraju i drugiego
człowieka. Punktem wyjścia do napisania reportaży
i esejów były prawdziwe historie podopiecznych
Fundacji Dorastaj z Nami.

Nasza
odpowiedź

Ogólnopolska kampania „Życie to nie zabawa”, zrealizowana w 2021 roku, trafiła do szerokiego grona
odbiorców za pośrednictwem mediów.

Nasze działania promujemy również poprzez specjalne wydarzenia, takie jak gala wręczenia stypendiów nowym podopiecznym Fundacji oraz wystawy.

Efekty medialne kampanii

Co roku organizujemy uroczystości z okazji wręczenia stypendiów. Ostatnia gala, która odbyła się
12 października 2021 roku w Pałacu Prezydenckim,
spotkała się z dużym zainteresowaniem mediów.

Emisja spotu w ramach bezpłatnego czasu antenowego dla organizacji pozarządowych:
■ telewizja – 11 stacji ogólnopolskich i regionalnych, m.in. TVP, TV Regionalna, TVN, Nowa
Telewizja Słupsk;
■ radio – 23 stacje ogólnopolskie i lokalne.
Reklama w prasie drukowanej:
■ „Tygodnik Powszechny”,
■ „Polityka”,
■ „Do Rzeczy”,
■ „Polska Zbrojna”.
Social media: promocja za pośrednictwem profilu
na Facebooku – widoczność 41 281 przy zasięgu
organicznym postów5.
Kampania online: reklama in-stream, reklama
w wyszukiwarce Google, Google Display Network
– 624 tys. wyświetleń6.
Działania PR: 14 publikacji, które dotarły do
3 175 000 osób.
Spot kampanii został wyświetlony na kanale YouTube ponad 21 tys. razy7. Chcesz sprawdzić, co tak
zainteresowało odbiorców?
Spot z historią Krzyśka („Życie to nie zabawa”) znajdziesz w serwisie YouTube.

5–7 Dane na dzień 31.12.2021 r.
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W ramach działań PR ukazały się 354 publikacje
o zasięgu ponad 16 mln. Ponadto posty relacjonujące wydarzenie w mediach społecznościowych zbudowały zasięg organiczny na poziomie 32 667.
W 2021 roku zorganizowaliśmy również dwie
wystawy, które odwiedziło łącznie blisko 500 tys.
osób w 12 miastach.
Wystawa „Dla Ciebie zginął strażak, żołnierz, policjant, a dla mnie tata” była prezentowana m.in. podczas konferencji Defence24 Day & SOFEAST oraz
TelSec, na dworcu PKP Łódź Kaliska, a także w jednostkach wojskowych i ośrodkach kulturalnych.
W jednostkach i ośrodkach można też było obejrzeć drugą z wystaw – „Dorastam z Wami”. Dostępna była ona również w Centrum Weterana Działań
Poza Granicami Państwa i w Muzeum Wojska
w Białymstoku.

Informacje o działaniach
Fundacji opublikowano

512 razy
Działania PR
w 2021 roku
w liczbach

Uzyskaliśmy wskaźnik
AVE na poziomie

1,1 mln zł
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Zasięg informacji

109 mln osób
Posty publikowane w social
mediach wywołały

20 tys.
reakcji

Łukasz Chudzik
podopieczny Fundacji
Dorastaj z Nami
Spełniłem swoje marzenie i przy pomocy
Fundacji zostałem pilotem. Czuję, że kiedy
jestem tam, w górze, Tata jest ze mną
i mi pomaga.
Był wielkim miłośnikiem lotnictwa.
Niestety, jego pasja pozbawiła go życia.
W domu pozostała po nim gablota pełna
składanych modeli samolotów. To jedna
z niewielu pamiątek, które zostały mi po
Tacie.
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Profesjonalizm
Wiemy, jak skutecznie pomagać.
Wciąż doskonalimy narzędzia,
wprowadzamy innowacyjne rozwiązania.
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Zespół Fundacji

O sukcesie naszych działań decyduje
zaangażowanie i profesjonalizm pracowników Fundacji. Nasz zespół zbudowany jest na fundamencie wspólnych wartości i przekonania, że cel
naszego działania jest istotny dla społeczeństwa. Pomagamy profesjonalnie
i systemowo, a naszą pracę traktujemy
jak misję.
Magdalena Pawlak
Prezes Zarządu Fundacji Dorastaj z Nami

[GRI 102-8]

Zaangażowani i kompetentni pracownicy to kapitał Fundacji Dorastaj z Nami. Cenimy i wspieramy
samodzielność oraz odpowiedzialność za powierzone zadania. Mobilizuje nas realizacja misji Fundacji, ponieważ czujemy, że nasze działania zmieniają świat na lepsze.
Aktualnie zatrudniamy w Fundacji 11 osób. Wśród
nas jest 3 pedagogów, 2 socjologów, psycholog,
filolog, marketer, doradca zawodowy, żołnierz oraz
teatrolog. Łączy nas wspólny cel – pomoc dzieciom
w bezpiecznym dorastaniu bez rodzica. Tworzymy
zgrany i różnorodny zespół, a nasze umiejętności,
doświadczenia i wiedza wzajemnie się uzupełniają.

8
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Co zdaniem naszych pracowników wyróżnia Fundację Dorastaj z Nami jako pracodawcę? Nasze
EVP8 to:

Dobra
atmosfera

Wspólny
dobry cel

Szacunek

Elastyczność
pracy

Zaangażowanie

Zaufanie

Otwartość na
pomysły

Rozwój

Z ang. Employee Value Proposition to zestaw unikalnych cech organizacji jako pracodawcy.

Struktura wieku osób zatrudnionych

Formy zatrudniania pracowników

4 osoby

6 osób

>50 lat

3 osoby

wiek

4 osoby

11

umowa
o pracę

<30 lat

osób

5 osób

30–50 lat

umowa-zlecenie

4 osoby
>50 lat

4 osoby
30–50 lat

Struktura zespołu Fundacji Dorastaj z Nami

Zarząd Fundacji
Zgromadzenie Fundatorów

Członkini
Zarządu

Prezes
Zarządu

Rada Fundacji
Doradca Zarządu ds.
Służb Publicznych

Zarząd Fundacji
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Manager
ds. Finansów
i Administracji

Manager
ds. Fundraisingu
i Relacji z Darczyńcami
Indywidualnymi

Asystent
Biura

Specjalista
ds. Fundraisingu
i Relacji z Darczyńcami
Indywidualnymi
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Manager
ds. Relacji
z Biznesem

Koordynator
ds. Relacji
z Podopiecznymi

Doradca Zarządu ds.
PR i Rozwoju

Koordynatorka
ds. Mediów & Public
Relations

Koordynator
ds. Relacji z Doradcami
Edukacyjnymi

Doradcy
Edukacyjni

[GRI 401-1]

Pracownicy nowo zatrudnieni oraz odejścia

Liczba pracowników

Łączna liczba przyjęć
pracowników w podziale na:

Liczba nowo
zatrudnionych
pracowników

Procent nowo
zatrudnionych
pracowników

(w przeliczeniu na osoby)

2021

2020

2021

2020

2021

2020

Kobiety

9

8

5

0

56%

0%

Mężczyźni

2

1

1

0

50%

0%

Płeć

Liczba pracowników

Hubert Kowalczyk
podopieczny Fundacji
Dorastaj z Nami
To ciągle we mnie jest – śmierć Mamy. Nie
mogę uwierzyć, że jej nie ma. Szkoda, że
nie widzi, jak dorosłem i ile się zmieniło
w moim życiu. Z pomocą Fundacji staję na
nogi, wyjechałem z rodzinnego Makowa
i studiuję informatykę. Dobrze sobie radzę
z nauką.
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Łączna liczba odjeść
pracowników w podziale na:

Liczba odejść
pracowników

Procent odejść
pracowników

2021

2020

2021

2020

2021

2020

Kobiety

9

8

4

0

44%

0%

Mężczyźni

2

1

0

0

0%

0%

Płeć

Rozwijamy się i kształcimy, by zapewniać profesjonalną pomoc naszym podopiecznym i wdrażać
innowacyjne działania na ich rzecz.

Nasza
odpowiedź

Fundacja wspiera pracowników w rozwoju, umożliwiając im edukację i pracę z konsultantami
zewnętrznymi, ekspertami w swoich dziedzinach. To nasza strategia na rozwój kompetencji pracowników
i profesjonalizację działań. Uczymy się od najlepszych, a zdobytą wiedzę wykorzystujemy w codziennej
pracy z podopiecznymi i ich rodzinami, rozwijając program pomocowy oraz budując społeczne
zrozumienie dla pracy funkcjonariuszy służb i potrzeb ich rodzin.

W 2021 roku wspólnie z ekspertami wdrożyliśmy zmiany w programie pomocowym, zapewniając
podopiecznym dostęp do indywidualnych konsultacji z doradcą edukacyjnym i psychologiem oraz
specjalistycznych warsztatów. Przy wsparciu ekspertki rozwijamy także nasze działania fundraisingowe.
Dzięki temu zyskaliśmy stabilne źródło przychodów, które umożliwia nam budowanie wieloletnich
programów wspierających rozwój dzieci bohaterów.

Każdego dnia nasza praca staje się bardziej profesjonalna. W 2021 roku spędziliśmy 161 godzin, ucząc się
od najlepszych. W miarę potrzeb zgłaszanych przez pracowników planujemy w 2022 roku także udział
w szkoleniach zewnętrznych.
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Iga Wojciechowska
podopieczna Fundacji
Dorastaj z Nami
Jestem Iga. Dopiero uczę się mówić, bo
urodziłam się głucha. Mój Tata został
ranny na wojnie w Iraku i dzielnie walczy
z przeciwnościami losu, tak jak ja.
Uwielbiam powtarzać „mama” i „tata”, bo
widzę, jak rodzice się wtedy cieszą. Dziś
już lepiej słyszę, a w rehabilitacji pomaga
mi Fundacja.
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Transparentność
Odpowiedzialnie i przejrzyście zarządzamy naszymi
funduszami. Jasno komunikujemy źródła
ich pozyskiwania oraz sposoby wydatkowania.
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Finanse
Sytuacja finansowa

Nasza
odpowiedź

[GRI 102-45]

Według mnie to niezwykle istotne, aby
Fundacja jasno komunikowała zarówno źródło pozyskiwania funduszy, jak
i ich wydatkowanie. Dzięki temu każdy
darczyńca ma możliwość upewnienia
się, że jego wsparcie jest dobrze wykorzystane. Dokładamy wszelkich starań,
aby budżet Fundacji prowadzony był
skrupulatnie i efektywnie. W przekonaniu, że tak właśnie jest, utwierdza mnie
coroczny audyt przeprowadzany przez
niezależnych, zewnętrznych ekspertów. Daje nam to poczucie pewności,
że sprawy finansowe w naszej Fundacji są prowadzone jasno i przejrzyście.
Marzena Wiśniewska
Manager ds. Finansów i Administracji,
Fundacja Dorastaj z Nami

Źródła finansowania działań Fundacji w podziale na przychody z działalności statutowej w 2021 roku
Przychody z działalności statutowej w 2021 roku
Darowizny od osób indywidualnych

1 321 039,80

55%

Darowizny od biznesu

1 060 113,98

45%

Suma

2 381 153,78

100%

Koszty Fundacji w podziale na koszty rodzajowe w 2021 roku
Pozyskiwane fundusze są wykorzystywane na pokrycie kosztów działalności Fundacji.
Koszty realizacji zadań statutowych w 2021 roku
Współfinansowanie edukacji

570 041,46 zł

26%

Doradztwo edukacyjne

223 623,77 zł

10%

0,00 zł

0%

109 406,24 zł

5%

7 000,00 zł

0%

Praktyki i staże
Pomoc psychologiczna
Wydawnictwa
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Kampanie społeczne

172 065,29 zł

8%

Imprezy okolicznościowe

15 699,95 zł

1%

Fundraising indywidualny

476 321,67 zł

21%

Fundraising biznesowy

126 273,58 zł

6%

0,00 zł

0%

107 347,32 zł

5%

Koszty osobowe

271 293,00 zł

12%

Koszty prowadzenia biura

136 980,94 zł

6%

Koszty obsługi księgowej

5 562,00 zł

0%

26,90 zł

0%

21,98 zł

0%

CRM
Program Służba i Pomoc
Koszty ogólne zarządu

Koszty zarządu
Pozostałe koszty operacyjne
Pozostałe koszty
Suma

Co roku przygotowujemy sprawozdanie finansowe z działalności, które jest poddawane audytowi
przez firmę PwC. Sprawozdanie wraz z opinią
audytora przesyłamy do Krajowej Administracji
Skarbowej oraz publikujemy na stronie Fundacji
Dorastaj z Nami.
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2 221 664,10 zł

100%

[GRI 201-4]

Fundacja nie otrzymuje wsparcia finansowego od
instytucji państwa ani nie przekazuje darowizn na
rzecz innych instytucji.

Nasza
odpowiedź

Strategia fundraisingowa
i struktura darczyńców
Odpowiedzialnie podchodzimy do
naszych zobowiązań wobec podopiecznych i ich rodzin, którym zapewniamy wieloletnie wsparcie. Dlatego
tak ważne jest dla nas strategiczne
podejście do pozyskiwania funduszy
na długofalowe działania. Aby zapewnić Fundacji stabilne źródła przychodów, działamy na podstawie strategii
fundraisingowej, przygotowywanej raz
na 5 lat. Dywersyfikacja źródeł finansowania jest dla nas kluczowa, by móc
planować bezpieczną i stabilną przyszłość dla dzieci bohaterów.
Magdalena Pawlak

[GRI 102-11]

W pierwszych latach działalności zadania Fundacji
były finansowane z funduszu założycielskiego,
środków wpłaconych przez 27 Fundatorów. Wraz
z rozwojem programu pomocowego oraz rosnącą
liczbą podopiecznych pojawiła się potrzeba zmiany struktury przychodów. Aby zapewnić ciągłość
realizacji misji, w 2016 roku stworzyliśmy strategię
fundraisingową, która opiera się na dwóch filarach:
darczyńcach indywidualnych i darczyńcach biznesowych.

Wsparcie ze strony darczyńców biznesowych
i indywidualnych systematycznie rośnie na przestrzeni ostatnich 6 lat.W latach 2016–2021 wpływy
od darczyńców biznesowych wzrosły o 378%, natomiast w przypadku darczyńców indywidualnych –
aż o blisko 546%.

Przychody od darczyńców biznesowych

Przychód od darczyńców biznesowych w latach 2016–2021
1,4 mln zł

Prezes Zarządu Fundacji Dorastaj z Nami

1 176 430

725 939

1 063 283

1 060 113

638 883

282 584

0 zł
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2016

2017

2018

2019

2020

2021

Przychód od darczyńców indywidualnych w latach 2016–2021

Przychód od darczyńców indywidualnych w latach 2016–2021

1 321 039

1,4 mln zł

1 164 114

1 190 575

842 320
641 934

117 989
0 zł

2016

2017

2018

2019

2020

Struktura przychodów w 2021 roku

55%

indywidualne

45%

od biznesu

Rosnące wsparcie dla naszych działań odczytujemy
jako wyraz zaufania darczyńców i dowód na to, że
wzrasta świadomość wagi problemu społecznego,
który rozwiązuje Fundacja.
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Darowizny

2021

Darczyńcy biznesowi
Zależy nam, aby wokół idei wsparcia
dzieci bohaterów i budowania etosu
służby publicznej jednoczyć wszystkie strony – także biznes, który chętnie angażuje się w nasze działania.
Współpracujemy z kilkunastoma partnerami, którzy są z nami od wielu lat,
i ciągle pozyskujemy nowych sprzymierzeńców wśród firm. To dla nas dowód
zaufania, że działamy w sposób efektywny i transparentny.
Marzena Kolczyńska
Manager ds. Relacji z Biznesem, Fundacja
Dorastaj z Nami

W ramach Koalicji: Razem dla Bohaterów w 2021 roku Fundacja zaangażowała do współpracy
14 partnerów biznesowych. Wpływy z darowizn biznesowych stanowiły 45% całkowitego przychodu
Fundacji i wynosiły 1 060 113,98 zł.
Darczyńcy biznesowi reprezentują różne branże.
Między innymi są to: telekomunikacja, bankowość,
energetyka i lotnictwo.
Spółki skarbu państwa stanowią 36% wszystkich
darczyńców biznesowych Fundacji (to 5 z 14 partnerów). Są to głównie Partnerzy Strategiczni wspierający Fundację najwyższymi kwotami darowizn.
Struktura
darczyńców biznesowych

Zachęcamy naszych partnerów do angażowania się
w działania Fundacji, które są dla nich szczególnie
istotne. W latach 2016–2021 najczęściej wybierali oni
realizację celów statutowych – stanowiły one 33%
wartości darowizn ogółem. Drugie w kolejności było
wsparcie psychologiczne podopiecznych i ich edukacja (27%). Dużym zainteresowaniem cieszyło się jednoczesne wsparcie różnych działań Fundacji (22%).
Z naszymi koalicjantami budujemy wieloletnie partnerstwa bazujące na zaufaniu i realizacji wspólnych
projektów. Najdłużej zaangażowanymi organizacjami są: Orange, PKN ORLEN, Boeing i Fundacja BGK.

Obszary działalności Fundacji wspierane
przez partnerów w latach 2016–2021

% wsparcie
przez partnerów
2016–2021

71%

fundacje
korporacyjne
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4%

33%

firmy

29%

1%

albumy i książki

Darczyńcy
biznesowi

działania
statutowe

27%

pomoc
psychologiczna
i edukacyjna dla
dzieci

warsztaty
i poradniki

Wartość
przekazanych
darowizn

6%

4%

licytacje i inne
wydarzenia

4%

wystawy

kampanie
społeczne

22%

wsparcie jednoczesne
różnych działań
Fundacji

Darczyńcy indywidualni
Okazuje się, że z misją Fundacji identyfikuje się duża część naszego społeczeństwa, że ludzie chcą pomagać
naszym podopiecznym i są w tym
niezwykle hojni. Widząc to, wyszliśmy
im naprzeciw i stworzyliśmy wiele różnych możliwości wspierania nas. Każdy
może wybrać sposób, który jest dla
niego najwygodniejszy. Środki można
wpłacać: przelewem, kartą, blikiem,
przez polecenie zapłaty, zlecenie stałe
czy też poprzez przekazanie 1% swojego podatku. Darczyńcy doceniają pracę służb publicznych i chcą się za nią
odwdzięczyć. Chcą pomóc dzieciom
tych, którzy oddali życie za bezpieczeństwo naszego kraju. Wielu darczyńców od lat wspiera naszych podopiecznych, wpłacając regularnie, co
miesiąc, niemałe kwoty. Zdarzają się
też bardzo wysokie jednorazowe darowizny. Za wszystkie jesteśmy niezwykle
wdzięczni. Widać, że historie i dramatyczne losy dzieci, które dorastają bez
rodzica, poruszają ludzkie serca…
Dorota Gabryel
Manager ds. Fundraisingu i Relacji
z Darczyńcami Indywidualnymi, Fundacja
Dorastaj z Nami

W ciągu lat liczba darczyńców indywidualnych,
Fundacji, systematycznie
rośnie. W momencie wprowadzenia strategii fundraisingowej było to zaledwie 314 osób, natomiast
na koniec 2021 roku ich liczba wynosi już 10 447,
co stanowi wzrost o ponad 3000% .

Liczbaktórzy
darczyńców
indywidualnych
wspierają
działania

Dzięki tak dużemu zaangażowaniu darczyńców
indywidualnych w pomoc dzieciom wpływy z darowizn od osób prywatnych stanowiły w 2021 roku
aż 55% całkowitego przychodu Fundacji i wynosiły
1 321 039,80 zł.

Liczba darczyńców indywidualnych
(kumulatywnie w latach 2016–2021)

10 447
9 109
7 751

4 289

5 159

1 171
2016

2017

Główne kategorie
darczyńców indywidualnych
(kumulatywnie w latach 2016–2021)

2018
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2020

43%

regularni

15%

jednoprocentowi

42%

jednorazowi
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2019

Darczyńcy
indywidualni

2021

Z naszymi darczyńcami utrzymujemy
regularny kontakt. Przede wszystkim
dziękujemy im za każdą darowiznę.
Ponadto w ramach donor journey specjalnie dla darczyńców regularnych
dwa razy do roku wydajemy magazyny, w których opowiadamy o naszych
działaniach, przybliżamy historie
podopiecznych, ich potrzeby oraz problemy, z którymi się mierzą każdego
dnia po stracie rodzica. Dzielimy się
także sukcesami, które osiągają dzięki
własnej pracy i wsparciu darczyńców.
Przygotowujemy newslettery, prowadzimy działania w social mediach oraz
zapraszamy naszych partnerów na
wydarzenia organizowane przez Fundację, m.in. warsztaty, wystawy.
Karolina Sakowska
Specjalista ds. Fundraisingu i Relacji
z Darczyńcami Indywidualnymi,
Fundacja Dorastaj z Nami

Profil darczyńcy indywidualnego
(kumulatywnie w latach 2016–2021)

45%
kobiety

55%

65%
Struktura
płci

darczyńców
indywidualnych

mężczyźni

Najliczniejszą grupę darczyńców indywidualnych
stanowią mężczyźni (55%), mieszkańcy województw: mazowieckiego, pomorskiego, dolnośląskiego i śląskiego. Wśród darczyńców regularnych
przeważają osoby w wieku do 45 lat.
Fundacja prowadzi także cykliczne kampanie fundraisingowe zachęcające osoby indywidualne do
pomocy dzieciom, których rodzic zginął na służbie.
Szeroki odzew na apele Fundacji odczytujemy
jako wyraz solidarności społecznej i zaufania do
naszych działań. Poprzez wsparcie każdy z nas
może wyrazić wdzięczność za służbę Ojczyźnie
i nam wszystkim.
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>45 lat

35%

Struktura
wieku
darczyńców
regularnych

<45 lat

W 2021 roku przeprowadziliśmy 5 kampanii fundraisingowych, zachęcających m.in. do wpłaty
1% podatku na rzecz podopiecznych Fundacji,
a także przekazania darowizny na pomoc psychologiczną, spotkania z doradcą edukacyjnym oraz
zakup materiałów edukacyjnych.
W odpowiedzi na nasze apele otrzymaliśmy
w 2021 roku ponad 20 tys. darowizn na łączną
kwotę 1 321 039,80 zł.

Kampanie fundraisingowe w 2021 roku

Kampania 1%

1 września

Dzień Taty

Takich dzieci jak Kasia
mamy w Fundacji 131.
Nie zwrócimy im Taty,
ale wiemy jak im pomóc
bezpiecznie dorastać.

CZ-132 bez taty

zł

to 1 godzina
z panią psycholog

95
zł

to 1 godzina
z doradcą edukacyjnym fundacji
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Pomóż dzieciom Bohaterów
dorosnąć do nowego życia bez

Informujemy, że administratorem Państwa danych jest Fundacja Dorastaj z Nami, zarejestrowana pod numerem KRS 0000361265, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej 7. Dane przetwarzane są w celu pomocy
podopiecznym fundacji oraz w celu komunikacji z darczyńcami drogą elektroniczną, telefoniczną i pocztową.
Państwa dane są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (ustawa z dnia 29.08.1997r
o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ﬁzycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ).
Fundacja nie przekazuje Państwa danych żadnym innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych
na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Państwu prawo wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania oraz
prawo sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania, a także do ich usunięcia. Zmian tych można dokonać,
kontaktując się z fundacją: biuro@dorastajznami.org

Droga Pani Mario!

CZ-132 bez taty

49

zł

to 1 godzina
pomocy w nauce

Żałoba i rozpacz po stracie rodzica przychodzi falami.
Czasem daje znać od razu, czasem w nieoczekiwany sposób,
po latach. I dlatego chcemy by nasze dzieci wiedziały,
że zawsze mogą liczyć na naszą pomoc.

Brakuje mi

ULOTKA TATA 2021.indd 1-2

17.05.2021 18:12:59

Kasia wciąż tęskni za Tatą. Jest jej bardzo smutno, gdy inne
dzieci z okazji Dnia Taty planują wspólne lody, wyprawę do kina
czy na rower. Kasia nie złoży swojemu Tacie życzeń w tym dniu.
Co roku pisze list do niego i razem z kwiatami zanoszą go
z Mamą na grób Taty…
Fundacja Dorastaj z Nami od ponad 10 lat opiekuje się
dziećmi strażaków, policjantów i żołnierzy, którzy zginęli
na służbie. Dzięki Darczyńcom, pomaga im dalej żyć bez
Taty, wspierając ich w rozwoju i w nauce.

Dzień Wszystkich Świętych

Boże Narodzenie

mamy panią psycholog, która pomaga
nam pogodzić się z tym, że nie mamy
Taty

Przyszło wezwanie, że: „pali się, że pożar gdzieś
w wiosce. I jest ryzyko, że ogień przejdzie na inne domy”!
Kasi tego dnia miał służbę...
To była typowa akcja strażacka - gasił strumieniem wody
płonącą ścianę budynku. W pewnej chwili część tej ściany
zsunęła się na niego i przygniotła. Nie udało się go już
uratować. Kasia z Mamą zostały same...

ULOTKA TATA 2021.indd 3-4

Zobacz także spot kampanii w serwisie
YouTube „Fundacja Dorastaj z Nami 1%”.
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możemy chodzić na korepetycje,
bo potrzebujemy jeszcze pomocy
z matematyki
przychodzi do nas pani z Fundacji
i rozmawiamy o tym, w czym jesteśmy
dobrzy i kim możemy być jak dorośniemy
Więcej na www.dorastajznami.org

17.05.2021 18:13:00

Jak możesz wesprzeć
nasze działania?
Fundacja od wielu lat pomaga mi spełnić moje marzenie – stać się najlepszym strażakiem i kontynuować rodzinną tradycję. Bardzo dziękuję wszystkim
darczyńcom za to, że wspierają nas,
podopiecznych Fundacji. Bez tej pomocy nie moglibyśmy realizować swoich
marzeń, rozwijać się i bezpiecznie
dorastać. Dziękuję, że jesteście z nami.
Maciej Zygmunt
podopieczny Fundacji Dorastaj z Nami

Nie pamiętam dotyku Mamy, jest dla
mnie jak sen. Była cudownym człowiekiem. Oddała swoje organy do przeszczepu i wiem, że jej serce nadal bije.
Zajęli się mną dziadkowie. Było nam
bardzo ciężko, ale wsparła nas Fundacja. Dzięki temu skończyłem najlepsze
liceum w mieście, a dziś studiuję inżynierię kwantową.
Rafał Gronostaj
podopieczny Fundacji Dorastaj z Nami
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Widzisz wypadek na drodze.
Kogo wezwiesz na pomoc?
Widzisz pożar. Kto może go
ugasić?
Odpowiedź jest oczywista: ratownik, policjant, strażak. To osoby, które każdego dnia niosą pomoc,
ratując życie innych i często narażając własne.
Niektórzy z tych bohaterów nie wracają do domu,
bo giną na posterunku. Fundacja Dorastaj z Nami
powstała po to, aby pomóc rodzinom tych ludzi,
którzy ponieśli śmierć na służbie.
Obecnie opiekujemy się 137 dziećmi bohaterów,
którzy stracili życie lub zostali ciężko ranni podczas
pełnienia służby.

Chcesz pomóc naszym podopiecznym? Podpowiemy Ci, jak to zrobić w kilku krokach.
Jeśli jesteś darczyńcą indywidualnym, możesz:
■

■
■

wesprzeć nasze działania jednorazową wpłatą
dokonaną na nr konta 29 1030 1508 0000
0008 1545 4006;
pomagać stale, zlecając przelew regularny;
przekazać 1% podatku, nasz KRS 0000361265.

Wszystkie informacje na temat wsparcia Fundacji
znajdziesz na stronie dorastajznami.org, w zakładkach – Chcę pomóc i Przekaż 1%.
Jeśli jesteś przedstawicielem biznesu, możesz:
■

dołączyć do Koalicji: Razem dla Bohaterów,
stając się partnerem naszych działań i wspierając naszych podopiecznych, bądź budować
z nami etos służb publicznych (np. firmy Boeing
i PKN ORLEN zapewniają wsparcie edukacyjne
i psychologiczne dla naszych podopiecznych,
a dzięki Fundacji BGK przeprowadzaliśmy
najnowszą kampanię społeczną „Życie to nie
zabawa”);

■

■

■

Ignacy Wojciechowski
podopieczny Fundacji
Dorastaj z Nami
Piłka nożna jest super! A Fundacja
wysyła mnie na obozy piłkarskie, więc
będę jeszcze lepszym strzelcem niż
Lewandowski. Będę supersportowcem,
jak Tata żołnierz, który teraz jest
niepełnosprawny, ale brał nawet udział
w igrzyskach sportowych.
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przekazać produkty swojej firmy, sprawiając
radość naszym podopiecznym, lub wesprzeć
pracowników służb w ich codziennej pracy (np.
firma Shimano przekazała rowery dla naszych
podopiecznych, a firma Lotos Paliwa – karty
rabatowe na paliwo dla członków programu
Służba i Pomoc);
dołączyć do kampanii CRM (Customer Related Marketing), przekazując część dochodu
ze swojej działalności na rzecz Fundacji (np.
firma Kawiarz przygotowała kawę z unikatową
etykietą „Ziarna Pełne Dobra” – do naszych
podopiecznych trafiło 20% ze sprzedaży tego
produktu; restauracja Vidokówka mieszcząca
się w Olivia Star, czyli najwyższym budynku
w Trójmieście, przekazała na wsparcie naszych
działań zysk ze sprzedaży kawy w dniu 11 listopada);
podzielić się swoją wiedzą, pomagając nam
bardziej profesjonalnie zadbać o potrzeby
naszych podopiecznych (np. kancelaria GWW
Legal wspiera nas prawnie, a psychologowie
z Centrum Weterana Działań Poza Granicami
Państwa i Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej pomagali naszym podopiecznym
podczas pandemii, udzielając im konsultacji
psychologicznych).

Chcesz wiedzieć, na co zamienimy Twoje
wsparcie? Zamienimy je na:
pomoc psychologiczną w formie
indywidualnej lub grupowej, dostosowanej
do potrzeb dziecka lub jego rodzica

opiekę doradców edukacyjnych –
specjalistów z zakresu psychologii,
pedagogiki i doradztwa zawodowego

zajęcia edukacyjne, a także kursy,
korepetycje, naukę języków obcych, zajęcia
sportowe i artystyczne, czesne (przedszkola,
szkoły) oraz zakup pomocy dydaktycznych

warsztaty oraz spotkania z ekspertami
dotyczące problemów rodzicielskich
i wychowawczych

W ciągu blisko 12 lat naszej działalności pomogliśmy 279 dzieciom dorosnąć do nowego życia po
stracie rodzica. Tylko w 2021 roku na pomoc dzieciom przeznaczyliśmy prawie 1 mln zł.

Profil raportu

[GRI 102-50, 102-53, 102-56]

Niniejszy raport jest pierwszym „Raportem zrównoważonego rozwoju Fundacji Dorastaj z Nami”.
Znacząca jego część obejmuje dane za rok kalendarzowy 2021, jednak w niektórych aspektach
dodatkowo prezentujemy dane sprzed kilku lat.
Raport nie został poddany zewnętrznej weryfikacji.

72

Fundacja Dorastaj z Nami / Raport 2021

Gdyby mieli Państwo pytania czy sugestie związane
z naszym raportem, zapraszamy do kontaktu z:
Marzena Kolczyńska
Manager ds. Relacji z Biznesem
e-mail: m.kolczynska@dorastajznami.org

Podopieczni Fundacji Dorastaj z Nami
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Indeks GRI

[GRI 102-55]
Numer wskaźnika

Nazwa wskaźnika

Numer strony/
komentarz

WSKAŹNIKI PROFILOWE
PROFIL ORGANIZACJI
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GRI 102

102-1

Nazwa organizacji

s. 11

GRI 102

102-2

Obszary działalności

GRI 102

102-3

Lokalizacja siedziby głównej organizacji

GRI 102

102-4

Liczba krajów, w których działa organizacja

Polska

GRI 102

102-5

Forma własności i struktura prawna organizacji

s. 11–12

GRI 102

102-6

Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego,
obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów/konsumentów
i beneficjentów

GRI 102

102-7

Skala działalności organizacji

GRI 102

102-8

Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę
na rzecz organizacji

GRI 102

102-10

Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru,
struktury lub formy własności

s. 11–13
s. 79

s. 22–27
s. 11, 22–25
s. 56–57
Brak – pierwszy
raport otwierający

GRI 102

102-11

Zarządzanie ryzykiem w organizacji

s. 13, 64–68

GRI 102

102-13

Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach

Nie jesteśmy
członkiem

STRATEGIA I ANALIZA
GRI 102

102-14

Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla na temat znaczenia
zrównoważonego rozwoju dla organizacji i zaadresowania kwestii
zrównoważonego rozwoju w strategii

s. 3

ETYKA I INTEGRALNOŚĆ
GRI 102

102-16

Wartości, zasady, standardy i normy zachowań organizacji, takie jak
kodeks zachowań lub kodeks etyki

s. 10

ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY
GRI 102

102-40

Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację

s. 14

GRI 102

102-42

Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy

s. 14

GRI 102

102-43

Podejście do angażowania interesariuszy, włączając częstotliwość
angażowania według typu i grupy interesariuszy oraz wskazanie, czy
miało miejsce specjalne zaangażowanie w procesie przygotowywania
raportu

s. 14

GRI 102

102-44

Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz
odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich raportowanie

s. 15–16

IDENTYFIKACJA ISTOTNYCH ASPEKTÓW I ICH GRANIC
GRI 102

102-45

Jednostki gospodarcze ujmowane w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym

GRI 102

102-46

Proces tworzenia treści raportu oraz wyznaczania granic istotności
aspektu

s. 14

GRI 102

102-47

Lista istotnych kwestii zidentyfikowanych w procesie tworzenia treści
raportu

s. 15

102-48

Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji
zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich
wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/
okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru)

GRI 102
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s. 62–63

Brak – pierwszy
raport otwierający

GRI 102

102-49

Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące
zakresu i zasięgu

Brak – pierwszy
raport otwierający

PROFIL RAPORTU
GRI 102

102-50

Okres raportowania

s. 15, 72

GRI 102

102-51

Data publikacji ostatniego raportu

GRI 102

102-52

Cykl raportowania

s. 15

GRI 102

102-53

Osoba kontaktowa

s. 16, 72

GRI 102

102-55

Indeks treści GRI

s. 74–77

GRI 102

102-56

Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu

Brak – pierwszy
raport otwierający

Raport nie podlega
zewnętrznej
weryfikacji

WYNIKI EKONOMICZNE
GRI 201

201-4

Znaczące wsparcie finansowe uzyskane od państwa

s. 63

ZATRUDNIENIE
GRI 401

401-1

Pracownicy nowo zatrudnieni oraz odejścia

s. 58

WSKAŹNIKI SUPLEMENTU DLA SEKTORA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (NGO)
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZACYJNA
ASPEKT: KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

GRI G4 PR6

76

Fundacja Dorastaj z Nami / Raport 2021

Programy dotyczące przestrzegania prawa, standardów
i dobrowolnych kodeksów regulujących kwestie pozyskiwania
funduszy i komunikacji marketingowej z uwzględnieniem reklamy,
promocji i sponsoringu

s. 51

SPOŁECZEŃSTWO
ASPEKT: UDZIAŁ W ŻYCIU PUBLICZNYM
GRI NGO SO5

Stanowiska zajęte w sprawach publicznych, udział w stanowieniu
polityk publicznych i lobbingu

s. 47

SKUTECZNOŚĆ PROGRAMÓW
ASPEKT: MONITOROWANIE, OCENA, UCZENIE SIĘ
GRI NG03
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System monitorowania i oceny programów oraz uczenia się (w tym
pomiar skuteczności i wpływu programów), wprowadzania zmian do
programów oraz ich komunikowania

s. 28–29, 36–37

Dziękujemy,
że jesteście z nami
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