Sprawozdanie
z działalności Fundacji ING Dzieciom
za rok 2010

1. Nazwa Fundacji: Fundacja ING Dzieciom.
- Siedziba Fundacji: 43-301 Bielsko-Biała, Plac Chrobrego 1.
- Data rejestracji i numer księgi rejestrowej: 27 marca 2002 roku, KRS 0000103267.
- Statystyczny numer identyfikacyjny: 070437107
- Dane dotyczące członków Zarządu:
a) Prezes Zarządu Fundacji

–

b) Członek Zarządu Fundacji

–

c) Członek Zarządu Fundacji

–

Andrzej Josiek , zamieszkały w
Tychach, ul. Elsnera 3/1,
Renata Kaźmierczak , zamieszkała w
Mierzynie, ul. Ekologiczna 40,
Krzysztof Stecz, zamieszkały w
Katowicach, ul. Paderewskiego 81/6.

Celem Fundacji jest realizacja zadań w zakresie:
 nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 wypoczynku, upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 ochrony i promocji zdrowia,
 działalności charytatywnej,
 pomocy społecznej,
 promocji i organizacji wolontariatu.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 tworzenie równych szans w dostępie do edukacji,
 udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej placówkom oświatowym,
wychowawczym, opiekuńczym, służby zdrowia,
 organizowanie i finansowanie imprez rekreacyjnych i sportowych,
 organizowanie i finansowanie wypoczynku,
 organizowanie i finansowanie działań służących ochronie zdrowia i
rehabilitacji,
 udzielanie pomocy społecznej,
 wspomaganie przedsięwzięć, organizacji i instytucji mających na celu
prowadzenie działalności w zakresie zadań określonych w ust. 1,
 organizowanie pracy wolontariuszy.
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2. Opis działalności w 2010 roku:
W roku 2010 działania Fundacji, podobnie jak w latach ubiegłych, koncentrowały
się głównie na niesieniu pomocy dzieciom i młodzieży ze środowisk ubogich oraz
zagrożonych patologią społeczną.
W ramach programu dla dzieci z ubogich środowisk Fundacja wspiera szkoły z
terenów wiejskich, z terenów miejskich o dużym bezrobociu oraz ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi. Uczniowie wytypowanych placówek wyjeżdżają do Wisły i
Krynicy na „Turnusy Uśmiechu” tj. turnusy edukacyjno-wypoczynkowe, rehabilitacyjnoedukacyjne, warsztaty tematyczne, kolonie i zimowiska oraz turnusy onkologiczne.
W roku 2010 Fundacja ING Dzieciom zorganizowała 8 dwutygodniowych
turnusów edukacyjno-wypoczynkowych w OSW „Regle” w Wiśle, których grupą
docelową były dzieci z publicznych szkół podstawowych, działających przeważnie na
terenach ubogich. Głównym celem tworzenia turnusów dla dzieci w wieku szkolnym jest
przede wszystkim realizacja filozofii kształcenia (zgodnie z programem nauczania) w
sposób niekonwencjonalny, oryginalny oraz pobudzający wyobraźnię, zintegrowana z
ukierunkowanym wypoczynkiem, wskazującym podopiecznym atrakcyjne sposoby
aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu. Istotne również są właściwości
socjoterapeutyczne turnusów, dzięki którym dzieci przyswajają niezbędne społecznie
zachowania, uczą się samodzielności i ogólnie przyjętych norm postępowania w
sytuacjach innych niż dotychczas im znane.
Zajęcia lekcyjne są prowadzone dla dzieci w wyposażonych w pomoce dydaktyczne
salach. Ponadto uczestniczą w zajęciach pokazowych organizowanych na terenie
Podbeskidzia, w muzeach i galeriach, bądź na specjalnie przygotowanych ścieżkach
edukacyjnych, gdzie uczniowie biorą czynny udział w prelekcjach i pokazach. Dodatkową
atrakcją dla uczniów jest możliwość uczestniczenia w zajęciach plastycznych, teatralnych,
muzycznych i tanecznych, podczas których nabierają pewności siebie i wiary w swoje
umiejętności oraz odkrywają swoje uzdolnienia rozwijając swoje zainteresowania i
marzenia w towarzystwie zapraszanych artystów. Uczestnicy turnusów mają także
sposobność wyjazdów do zabytkowych miast Podbeskidzia, galerii oraz muzeów, gdzie
mogą w ciekawy sposób obcować z przyrodą, kulturą i historią.
Ze względu na charakter i różnorodność uczniów wyjeżdżających na turnusy, program
dostosowany jest do potrzeb rozwojowych danej grupy, tj. bazowego programu
edukacyjnego realizowanego przez kadrę pedagogiczną, potrzeb wychowawczoopiekuńczych, możliwości psychofizycznych oraz warunków pogodowych.
Łącznie w turnusach edukacyjno-wypoczynkowych udział wzięło 500 osób – dzieci (460)
wraz z kadrą dydaktyczną (40).
Zrealizowano również 3 dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjno-edukacyjne,
specjalnie opracowane dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim i umiarkowanym, u
których zdiagnozowano autyzm. Podopieczni placówek z terenu całego kraju uczestniczyli
w zajęciach rehabilitacyjnych różnego typu wraz z opiekunem (rodzicem lub
wolontariuszem). Ideą turnusów dla dzieci autystycznych jest w szczególności
maksymalna rehabilitacja narządów ruchu (w oparciu o sprzęt dostępny w ośrodku i
placówki zewnętrzne), zajęcia indywidualne w małych zespołach terapeutycznych oraz
praca wykwalifikowanego terapeuty w grupach wsparcia dla rodziców i opiekunów.
Ponadto turnusy są okazją do uczenia się opanowania lęków związanych ze zmianą
miejsca pobytu. W ramach turnusu dzieci uczestniczą w zajęciach relaksacyjnych, jak
muzykoterapia i koloroterapia, które odbywają się w grocie solnej, sprzyjających
wyciszeniu i odprężeniu. Zajęcia rehabilitacyjne odbywają się na basenach solankowych
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(ćwiczenia ruchowe w wodzie pod okiem fizykoterapeutów) oraz w gabinecie fizykoterapii
znajdującym się na terenie Ośrodka, gdzie przez doświadczonego fizykoterapeutę i
masażystę wykonywane są masaże, gimnastyka korekcyjna, magnetoterapia, fluidoterapia i
naświetlanie lampą bioptron. Realizowane są również wycieczki krajoznawcze, ogniska,
wspólne zabawy ruchowe w terenie oraz na świetlicy, których głównym celem jest lepsza
integracja dzieci i rodziców. Wszystkie te formy mają na celu stymulowanie rozwoju
dziecka, rozwijanie jego świadomości przestrzeni i uczenia się dzielenia jej z innymi,
doskonalenie komunikacji i budowanie prawidłowych relacji społecznych z otoczeniem.
W ramach programu terapii opieką obejmuje się również rodzinę, stąd grupa wsparcia,
gdzie opiekunowie dzielą się swoimi doświadczeniami i przeżyciami związanymi z
akceptacją choroby dziecka, jego wychowaniem i radzeniem w trudnych sytuacjach jego
agresji.
Łącznie w turnusach rehabilitacyjno-edukacyjnych udział wzięło 150 osób – dzieci z
opiekunami (134) wraz z kadrą dydaktyczną i fizykoterapeutami (16).
Zorganizowaliśmy również warsztaty tematyczne dla uzdolnionych uczniów.
W roku 2010 przygotowano warsztaty matematyczne dla licealistów, którzy podczas 7dniowego pobytu w Wiśle przygotowywali się do ogólnopolskich olimpiad
matematycznych. Zajęcia prowadzone były w dwóch językach: polskim i francuskim przez
pedagogów z liceum oraz studentów Uniwersytetu Śląskiego. Uczestnicy warsztatów cały
swój czas poświęcali na zgłębianie wiedzy matematycznej, rozwiązywanie nietypowych
zadań oraz udowadnianie twierdzeń stosowanych w obliczeniach. Przeprowadzono
również dla przyszłych matematyków zajęcia sportowe na sali gimnastycznej oraz basenie.
Przygotowaliśmy również warsztaty plastyczno-techniczne dla dzieci niepełnosprawnych.
W trakcie pobytu na warsztatach dzieci oprócz zajęć plastycznych oraz technicznych, na
których poznawały różne techniki powstawania prac; pleneru, podczas którego mogły
spróbować przelać na papier za pomocą farb swoją wrażliwość na otaczającą je przyrodę
beskidzkich gór; korzystały również z wielu wycieczek krajoznawczych po Beskidzie
Śląskim.
Łącznie w warsztatach tematycznych udział wzięło 80 osób – dzieci (72) wraz z kadrą
dydaktyczną (8).
Fundacja ING Dzieciom nadal realizowała program pomocy dzieciom ze
środowisk ubogich i patologicznych, które korzystają z wybranych świetlic
środowiskowych, placówek opiekuńczych i szkół. W roku 2010 Fundacja zorganizowała
dwutygodniowe turnusy podczas przerw szkolnych. Kolonie i zimowiska są okazją dla
uczniów do aktywnego wypoczynku, poznawania nowych miejsc i nauki samodzielności
oraz pożądanych zachowań społecznych. W OSW „Regle” dzieci pod opieką
wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i wychowawców uczą się zdrowego trybu życia,
uczestniczą w zajęciach sportowych w plenerze, na sali gimnastycznej i na basenie, a
ponadto rozwijają własne zainteresowania i umiejętności, biorąc czynny udział w
organizowanych przez wychowawców zajęciach plastycznych, muzycznych i
przedstawieniach teatralnych. Dodatkowo atrakcyjności turnusów dodają wycieczki
autokarowe po regionie Beskidu Śląskiego, dzięki którym dzieci mają możliwość poznania
piękna okolicy oraz historii i kultury.
Łącznie w zimowiskach i koloniach udział wzięło 200 osób – dzieci (182) wraz z kadrą
pedagogiczną (18).
W roku 2010 zorganizowane zostały również turnusy uśmiechu dla dzieci z
chorobami onkologicznymi, które były typowane w ścisłej współpracy z ordynatorami
oddziałów szpitali onkologicznych. Istotą tego programu jest łagodzenie psychologicznych
następstw diagnozy i leczenia choroby, poprzez rehabilitację i wypoczynek, ale poza tym
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sesje z psychologiem, których celem jest wsparcie chorych i ich rodziny, stwarzające
okazję do rozmowy o trudach walki, wymianę spostrzeżeń i przeżyć, a także sposobów
radzenia sobie w skomplikowanej sytuacji. W trakcie turnusów organizowane są zajęcia i
zabawy grupowe przygotowane przez pedagogów i psychologów sprzyjające rekreacji i
wytchnieniu oraz pełniejszej integracji z rodzicami i rodzeństwem mające na celu
pogodzenie się całej rodziny z chorobą nowotworową.
Łącznie w onkologicznych turnusach uśmiechu udział wzięło 160 osób – dzieci chorych
onkologicznie z rodzeństwem i opiekunem (152) wraz z opieką medyczną (8).
Fundacja kontynuowała program „Świetlice internetowe ING”, w ramach którego
utworzyła 5 nowych świetlic: w Jelonkach, Mąchocicach Kapitulnych, Warszawie – Praga
Północ, Żeszczynce i kolejną w Zabrzu. Starannie wybrane pomieszczenia w
wytypowanych lokalizacjach Fundacja adaptuje na potrzeby świetlicy poprzez wykonanie
niezbędnych prac remontowych i wyposaża w niezbędny sprzęt komputerowy wraz z
licencjonowanym oprogramowaniem. Tworzenie podobnych świetlic ma na celu
wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych, są one
sposobem spędzania wolnego czasu. W istniejących już świetlicach można skorzystać ze
sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu, oprócz tego realizowane są projekty
wolontarystyczne i edukacyjne oraz warsztaty artystyczne i ekologiczne. W ramach
rozwoju młodego społeczeństwa organizowane są też kursy komputerowe i
uświadamiające zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, a także programy, dzięki
którym dzieci mogą nadrobić zaległości w szkole i poznać sposoby motywacji do nauki.
Fundacja opiekowała się również działającymi świetlicami, których funkcjonuje już 19,
wymieniając sprzęt komputerowy oraz upgradując oprogramowanie. W roku następnym –
2011 – Fundacja planuje otworzyć kolejne świetlice na terenach popowodziowych i w
krakowskiej dzielnicy Dębniki.
Realizując program „Wolontariat ING” pracownicy – wolontariusze zmieniają
świat na lepszy angażując się w działania na rzecz lokalnych społeczności, w których żyją
i pracują. Promowane są zarówno inicjatywy indywidualne, jak i te podejmowane przez
zorganizowane grupy pracowników.
Program realizowany jest dwutorowo poprzez inicjatywy doraźne oraz konkurs „Dobry
Pomysł”. Inicjatywy doraźne zgłaszane i realizowane są przez cały rok przez
wolontariuszy, natomiast projekty do konkursu wolontariackiego „Dobry Pomysł”
zbierane są od czerwca do października danego roku, a realizowane w roku następnym.
Łącznie w 2010 roku zrealizowano 71 projektów, w których uczestniczyło ponad 1000
wolontariuszy – pracowników banku. W ciągu roku przeprowadzono 23 „doraźne” akcje
wolontarystyczne, gdzie największym zainteresowaniem cieszyły się projekty
„remontowo-budowlane” - polegające na modernizacji i odnawianiu pomieszczeń oraz
budowie placów zabaw, projekty ekologiczne – tworzenie ogrodów, szklarni oraz sadzenie
drzewek w nadleśnictwach, projekty edukacyjne – polegające na przekazywaniu swojej
wiedzy i doświadczeń w trakcie zajęć szkolnych i warsztatów edukacyjnych, a także
organizacje olimpiad i turniejów sportowych dla dzieci.
Zrealizowano również 48 zwycięskich projektów w ramach konkursu wolontarystycznego
„Dobry Pomysł”. Wszystkie wiązały się z poświęceniem czasu i pracy na rzecz
potrzebujących, były spójne z misją Fundacji ING Dzieciom oraz skupiały dużą ilość
wolontariuszy.
W połowie roku ogłoszono IV edycję konkursu. Tym razem do konkursu zgłoszono 66
projektów. Ostatecznie do realizacji w roku 2011 wytypowano 42 projekty, które Fundacja
ING Dzieciom nagrodziła grantami finansowymi na ich realizację.
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W okresie bożonarodzeniowym, podobnie jak w roku ubiegłym Fundacja wspierała
akcję „Mikołaj/Gwiazdka z ING” polegającą na przygotowaniu przez pracowników Banku
imiennie dedykowanych paczek świątecznych dla dzieci z ochronek, świetlic
środowiskowych, szpitalnych oddziałów dziecięcych, domów dziecka i rodzin ubogich.
Wolontariusze przekazali już prawie 2000 paczek świątecznych dając tym samym radość
potrzebującym dzieciom. Rolą Fundacji było rozwożenie paczek do wskazanych lokalizacji, a
także pomoc w wyszukiwaniu beneficjentów tej akcji.
W 2010 roku w ramach Programu pomocy dla dzieci z domów dziecka,
zapoczątkowanego ponad dziesięć lat temu przez ING Nationale Nederlanden Polska (ING
Usługi Finansowe), kontynuowana była współpraca z 12 domami dziecka z terenu całej
Polski. Pomoc finansowa skierowana do placówek została przez nie wykorzystana głównie
na poprawę warunków bytowych – remont pomieszczeń, sanitariatów, zakup mebli,
usamodzielnianie wychowanków, zakup odzieży, obuwia, środków higieny osobistej oraz
pomocy szkolnych, a także dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego.
Fundacja udzieliła również wsparcia finansowego czterem szkołom (w Świniarach, Cisku,
Wilkowie oraz Sokolnikach) dotkniętym skutkami majowej i czerwcowej powodzi. Środki
finansowe wykorzystane zostały na usunięcie skutków powodzi poprzez przeprowadzenie
remontów klas dydaktycznych, jak również zakup wyposażenia niezbędnego do
przeprowadzania zajęć lekcyjnych.
W 2010 roku Fundacja współuczestniczyła w autorskim programie społecznym
ING Banku Śląskiego „W towarzystwie lwa”. W ramach programu wydano książki dla
dzieci. W 2006 roku ukazała się pierwsza - „Lucjan lew, jakiego nie było” dla dzieci
chorych na choroby nowotworowe, a w 2009 roku druga – „Kosmita” dla rodziców i
rodzeństwa dzieci autystycznych. Obie książki napisała Roksana Jędrzejewska-Wróbel. W
ramach programu książki są bezpłatnie dystrybuowane i trafiają bezpośrednio do osób
zainteresowanych. W 2010 roku, blisko 5500 osób otrzymało książki „Lucjan lew, jakiego
nie było”. W większości książka trafiła do dzieci przebywających na szpitalnych
oddziałach pediatrycznych i podopiecznych świetlic środowiskowych. Książkę „Kosmita”
otrzymało prawie 5000 osób zainteresowanych tematem, przede wszystkim organizacje i
stowarzyszenia zrzeszające rodziny dzieci autystycznych, szkoły integracyjne i
przedszkola oraz nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy szkolni.
W ramach wieloletniej współpracy z wybranymi placówkami służby zdrowia
Fundacja w roku 2010 przekazywała środki finansowe głównie na zakup niezbędnej
aparatury oraz sprzętu medycznego poprawiając i unowocześniając tym samym bazę
sprzętową polskich ośrodków medycznych.
W roku 2010 Fundacja nadal współpracowała z Uniwersytetem Ekonomicznym w
Krakowie dofinansowując działalność dydaktyczną Fundacji Gospodarki i Administracji
Publicznej działającej przy Uniwersytecie.
Cała działalność charytatywna prowadzona w 2010 roku odpowiada zakresowi
działalności organizacji pożytku publicznego.
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu nieruchomości własnych
(PKD 68.20.Z).
4. Teksty uchwał Zarządu Fundacji w załączeniu.
5. Fundacja ING Dzieciom uzyskała przychody w roku 2010 w wysokości:
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2.868.368,32

w tym: z darowizn
z odsetek od lokat
z odsetek od papierów wartościowych
z działalności pozostałej (działalności gospodarczej)
pozostałe przychody operacyjne
Wynik na działalności pozostałej (dz. gospodarczej) /zysk/
Procentowy stosunek przychodu z działalności pozostałej
do przychodu z działalności statutowej
6. Fundacja ING Dzieciom poniosła koszty w roku 2010 w wysokości:
a.
b.
c.
d.
7. a.

Wydatki na realizację celów statutowych
Wydatki na administrację
Pozostałe wydatki (działalność gospodarcza)
Pozostałe koszty
Fundacja zatrudnia 6 pracowników na dzień 31 grudnia 2010 roku:
- dyrektor biura
- główny księgowy
- specjalista
- inspektor

2.066.054,10
154.870,07
114.396,08
509.682,28
23.365,79
155.745,36
21,61%
3.513.616,03
2.601.319,88
472.652,17
353.936,92
85.707,06

1/
2
13/4

1 etat,
etatu,
etatu,
1 etat.

Fundacja nie zatrudniała pracowników wyłącznie w działalności gospodarczej.
7. b.

7. c.

Łączna suma wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację wyniosła:
w tym:
- wynagrodzenia
- nagrody
- inne świadczenia (składki ZUS)
Roczne wynagrodzenie członków Zarządu:

7. d. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia:
7. e.

229.824,31
180.248,91
15.100,00
34.475,40
0,00
9.391,20

Nie dotyczy.

7. f. Pieniądze ulokowane w ING Banku Śląskim S.A. Oddział w Bielsku-Białej

3.450.969,77

7. g. Środki ulokowane w papierach wartościowych (obligacje)

1.575.227,08

7. h. Nie dotyczy.
7. i.

Wartość nabytych środków trwałych w 2010 roku
Wartość środków trwałych małocennych nabytych w 2010 roku

7. j.

Wartość aktywów
Wartość zobowiązań

0,00
1.039,24
10.237.133,86
40.898,06

8. Nie dotyczy.
9.

Podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2010 roku w wysokości
1.415,00 PLN został przekazany w dniu 20 stycznia 2011 roku. Składka ZUS w
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wysokości 4.552,46 PLN została przekazana w dniu 30 grudnia 2010 roku. Deklaracja w
zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie złożona do Urzędu
Skarbowego do dnia
31 marca 2010 roku. Podatek dochodowy od osób prawnych za
2010 rok nie wystąpił.
W Fundacji ING Dzieciom w roku 2010 nie przeprowadzano kontroli.
Sprawozdanie dokonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja
2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji
/Dziennik Ustaw z dnia 22 maja 2001 roku/.
Podpisy:

1. Prezes Zarządu – Andrzej Josiek

……………………………….

2. Członek Zarządu – Renata Kaźmierczak

……………………………….

3. Członek Zarządu – Krzysztof Stecz

……………………………….
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