Sprawozdanie
z działalności Fundacji ING Dzieciom
za rok 2015

1. Nazwa Fundacji: Fundacja ING Dzieciom.
- Siedziba Fundacji: 43-460 Wisła, ul. 11 Listopada 12.
- Adres poczty elektronicznej: fundacja.ing@ingbank.pl.
- Data rejestracji i numer księgi rejestrowej: 27 marca 2002 roku, KRS 0000103267.
- Statystyczny numer identyfikacyjny: 070437107.
- Dane dotyczące członków Zarządu:
a) Grażyna Zielińska
c) Krzysztof Stecz

– Członek Zarządu Fundacji,
– Członek Zarządu Fundacji.

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.
2. Opis działalności w 2015 roku
Fundacja w myśl Statutu 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.

1

Fundacja ING Dzieciom, wzorem lat ubiegłych, w 2015 roku realizowała programy
autorskie, jakimi są: Turnusy Uśmiechu, Wolontariat ING oraz Świetlice internetowe ING.
Ich adresatami były dzieci i młodzież pochodzące z zaniedbanych geograficznie i społecznie
obszarów, dotknięte wieloma problemami, zagrożone patologią społeczną i wykluczeniem
oraz instytucje, które na co dzień mają pod opieką dzieci i młodzież szczególnie potrzebującą
pomocy. Wszelkie podjęte działania koncentrowały się wokół wyrównywania szans dzieci i
młodzieży, dzięki czemu fundacja realizowała swoją misję.
W ramach Turnusów Uśmiechu podopieczni Fundacji ING Dzieciom korzystali z
dwutygodniowych bezpłatnych pobytów w ośrodku wypoczynkowym „Regle” w Wiśle. W
zależności od ich potrzeb, fundacja realizowała program rehabilitacyjny, edukacyjny, kolonie
oraz zimowiska dla podopiecznych szkół, świetlic środowiskowych i grup terapeutycznych.
W roku 2015 Fundacja ING Dzieciom zorganizowała 7 dwutygodniowych turnusów
edukacyjnych. Turnusy miały miejsce w OSW „REGLE” w Wiśle i skierowane były do
dzieci uczących się w publicznych szkołach podstawowych mieszczących się na ubogich
terenach wiejskich albo miejskich o wysokim stopniu zagrożenia patologią społeczną.
Program turnusów edukacyjnych stanowił połączenie obowiązku nauki szkolnej z aktywnym
wypoczynkiem i był dostosowywany do indywidualnych potrzeb rozwojowych danej grupy.
Należały do nich: program dydaktyczny realizowany przez kadrę nauczycielską, potrzeby
opiekuńczo-wychowawcze dzieci, ich możliwości psychofizyczne oraz warunki
atmosferyczne. Program został opracowywany w oparciu o ofertę atrakcji o charakterze
edukacyjnym dostępnych na terenie Beskidu Śląskiego i Podbeskidzia oraz materiał
dydaktyczny przygotowany przez pedagogów. Wśród szerokiego wachlarza atrakcji znalazły
się: muzea, galerie, teatry, ośrodki sportowe, parki edukacyjno-rozrywkowe, skanseny, dzięki
którym dzieci i młodzież zapoznały się z historią, tradycjami, kulturą, dziedzictwem i
przyrodą regionu. Wizyta w każdym z wymienionych miejsc stanowiła niecodzienną
możliwość zdobycia wiedzy, informacji i doświadczeń z różnych dziedzin. Wszystko to
odbywało się dzięki zajęciom, które miały charakter pokazowy i odbyły się na miejscu. Na
specjalnie przygotowanych ścieżkach edukacyjnych, w muzeach i galeriach dzieci posiadły
wiedzę z zakresu geografii, przyrody oraz historii, a także wzięły czynny udział w
organizowanych tam prelekcjach, pokazach i warsztatach.
Kadra podczas pobytu realizowała autorski program nauczania, skorelowany z programem
szkoły, opracowany z wyprzedzeniem, ale dostosowany do niecodziennych warunków.
Program dydaktyczny stanowił uzupełnienie programu realizowanego podczas tematycznych
wycieczek. Dzięki pełnemu wyposażeniu sal lekcyjnych i przystosowaniu ich do
przeprowadzenia zajęć nauczyciele, w małych grupach realizowali zaplanowany program
dydaktyczny. Wychowawcy organizowali czas wolny dzieciom, który służył ich aktywnemu i
twórczemu rozwojowi. Skupiał się wokół zajęć tematycznych: plastycznych, teatralnych,
tanecznych, muzycznych, sportowych, na których dzieci rozwijały swoje zdolności i
zainteresowania. Podopieczni podczas pobytu uczyli się i utrwalali zasady oraz normy
współżycia społecznego w sytuacjach odmiennych od tych występujących na co dzień.
Podczas trwania turnusów pilotażowo zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne w ramach
ścieżek dydaktycznych – edukacji finansowej, środowiskowej, internetowej, promocji
aktywności i zdrowego odżywiania.
Łącznie w turnusach edukacyjnych udział wzięło 329 osób – dzieci (286) wraz z kadrą
dydaktyczną (43).
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W 2015 roku Fundacja ING Dzieciom kontynuowała współpracę z ośrodkami, których
wychowankowie są upośledzeni w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz zostali dotknięci
autyzmem, przygotowując dla nich 8 turnusów rehabilitacyjno-terapeutycznych.
Założenia programu turnusów rehabilitacyjno-terapeutycznych skupione były na
maksymalnej rehabilitacji narządów ruchu, neutralizowaniu strachu dziecka z autyzmem,
znajdującego się w nowym miejscu, zabiegach relaksacyjnych i wyciszających oraz
współpracy terapeuty z dziećmi, ich rodzicami i opiekunami. Dla wielu uczestników wyjazd
na Turnus Uśmiechu był jedyną zewnętrzną formą pomocy, jaką mogli uzyskać poza
podstawową opieką ze strony instytucji. Zajęcia i wyjazdy organizowane w ramach pobytu
były dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci. Rehabilitacja i terapia odbywała się na
płaszczyźnie ruchowej, społecznej, edukacyjnej i sensorycznej. Uczestnicy turnusu wraz z
opiekunem, jakim był rodzic bądź wolontariusz, brali udział w ruchowych zajęciach
rehabilitacyjnych na basenach solankowych pod opieką fizykoterapeutów oraz ratownika.
Indywidualna rehabilitacja odbywała się na terenie Ośrodka Regle w grocie solnej oraz
gabinecie fizykoterapii, z udziałem wykwalifikowanego fizjoterapeuty. Zabiegi, którym byli
poddawani uczestnicy turnusu, to: masaż, gimnastyka korekcyjna, magnetoterapia,
fluidoterapia oraz naświetlanie lampą bioptron. W grocie solnej dzieci miały możliwość
skorzystania z inhalacji solankowych. W trakcie turnusu terapeuci i wychowawcy w małych
grupach realizują własne programy zajęciowe, które specjalnie opracowują i dostosowują na
potrzeby pobytu w ośrodku. Do programu indywidualnej terapii dzieci niepełnosprawnych są
wykorzystywane sprzęty i urządzenia rehabilitacyjne stanowiące wyposażenie Sali Integracji
Sensorycznej. Terapeuci podczas zajęć w niewielkich zespołach stymulowali rozwój dzieci w
zakresie ich postrzegania świata zewnętrznego, prowadzili różnorodne zajęcia aktywujące
aparat mowy.
Opiekunowie dzieci na czas trwania turnusu organizowali się w grupy wsparcia, w których
wymieniali się swoimi doświadczeniami związanymi z chorobą, wychowaniem i
zachowaniem dziecka dotkniętego niepełnosprawnością. W programie każdego turnusu
znalazły się także elementy integrujące dzieci i ich opiekunów. Do takich należały wycieczki
krajoznawcze, ogniska, zabawy ruchowe na terenie ośrodka i w plenerze podczas wyjazdów.
Łącznie w turnusach rehabilitacyjno-terapeutycznych udział wzięło 395 osób – dzieci
niepełnosprawnych z opiekunami (333) wraz z kadrą dydaktyczną, terapeutyczną i
fizykoterapeutami (62).
Inną formą turnusów realizowanych w 2015 roku przez Fundację ING Dzieciom była
organizacja kolonii letnich i zimowisk dla dzieci i młodzieży pochodzącej z dotkniętych biedą
i patologiami środowisk, będących na co dzień pod opieką świetlic szkolnych i
środowiskowych. Turnusy te odbywały się podczas wakacji i ferii - przerw planowych w roku
szkolnym.
W trakcie kolonii i zimowisk, pod opieką wykwalifikowanej kadry, dzieci uczyły się
samodzielności, przyswajały zasady i normy współżycia i współpracy w grupie w nowym
środowisku. Kierownik kolonii bądź zimowiska oraz kadra wychowawcza dbali o to, aby w
programie znalazły się różne formy aktywności związane z poznawaniem regionu oraz
rozwojem zainteresowań uczestników. Program turnusów obejmował wycieczki autokarowe,
podczas których dzieci poznawały i korzystały z zaplecza kulturalnego i atrakcji Beskidu
Śląskiego – muzeów, galerii, teatru, lodowiska, basenu. Wychowawcy w czasie wolnym
organizowali różnorodne zajęcia odbywające się na terenie ośrodka bądź w plenerze –
plastyczne, muzyczne, teatralne, sportowe. Każda z grup przebywająca na kolonii czy
zimowisku realizowała własny program edukacyjno-wychowawczy, który stanowił
kontynuację pracy w swojej placówce i był dostosowany do zmienionych warunków.
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Łącznie w 7 turnusach zimowisk i kolonii udział wzięło 390 osób – dzieci (349) wraz z kadrą
pedagogiczną (41).
W 2015 roku w ramach autorskiego programu „Turnusy Uśmiechu” fundacja
zorganizowała łącznie 22 dwutygodniowych, bezpłatnych turnusów w Ośrodku Regle, w
których uczestniczyło ponad 1.100 osób.
W 2015 roku, nieprzerwanie od kilku lat w ramach działalności statutowej, Fundacja
ING Dzieciom kontynuuje realizację programu „Świetlice internetowe ING”, który jest
skierowany dla dzieci z biednych środowisk.
W ramach tego projektu Fundacja wybiera placówkę, w której ma powstać świetlica,
remontuje jedno z jej pomieszczeń, adaptuje je na potrzeby działalności świetlicy
internetowej – dokonuje zakupu mebli, niezbędnego wyposażenia oraz sprzętu zawierającego
licencjonowane oprogramowanie, na które składa się system operacyjny oraz program
antywirusowy.
Świetlica internetowa, poza swoim docelowym zastosowaniem, jest wykorzystywana także
do realizacji różnorodnych i interesujących działań. Stanowi miejsce pracy wolontariuszy,
którzy przeprowadzają swoje programy edukacyjne skierowane dla dzieci i młodzieży ze
środowisk potrzebujących różnorodnego wsparcia. W świetlicach odbyły się kursy dla dzieci
z zakresu obsługi komputera oraz bezpiecznego korzystania z Internetu. Ponadto świetlice
były miejscem, gdzie przeprowadzono warsztaty graficzne, redakcyjne czy ekologiczne, a
także zrealizowano programy polegające na budowaniu motywacji do nauki oraz nadrabianiu
zaległości edukacyjnych.
Świetlice służą nie tylko dzieciom, ale także całej społeczności danej miejscowości. Za
pomocą popołudniowych spotkań integrują i aktywizują mieszkańców. Odbywają się w niej
spotkania i szkolenia skierowane dla osób bezrobotnych, niezaradnych społecznie oraz
seniorów. Podczas spotkań uczestnicy poznają możliwości Internetu i sposoby aktywnego
poszukiwania pracy w sieci.
Fundacja monitoruje funkcjonowanie już powstałych świetlic – dba o stan ich pomieszczeń,
wymienia sprzęt komputerowy oraz aktualizuje oprogramowanie.
W ubiegłym roku fundacja kontynuowała realizację autorskiego program „Wolontariat
ING”, w ramach którego wolontariusze, jakimi są pracownicy Banku ING, angażowali się w
działania o skali lokalnej we współpracy z miejscowymi instytucjami i zmieniali tym samym
swoje otoczenie na lepsze. Wolontariuszem ING może zostać każdy pracownik banku, jeśli
wyrazi chęć dobrowolnej pracy na rzecz placówki, której działalność jest zgodna z misją
fundacji. Są to głównie przedszkola i szkoły, szkoły specjalne i ośrodki dla osób
niepełnosprawnych, placówki opiekuńczo-wychowawcze (domy dziecka, świetlice, placówki
opiekuńcze), oddziały szpitalne i hospicja oraz inne fundacje i stowarzyszenia (kluby
sportowe, ogrody zoologiczne). W ramach programu fundacja popularyzowała działania
zarówno zgłaszane przez indywidualnych wolontariuszy, jak i ich grupy. Służył temu
rokrocznie ogłaszany konkurs „Dobry pomysł” oraz wsparcie w ramach inicjatyw doraźnych.
Projekty do „Dobrego pomysłu” były przyjmowane od czerwca do października 2014 roku, a
ich realizacja nastąpiła w 2015 roku. Z kolei inicjatywy doraźne wolontariusze zgłaszali przez
cały rok kalendarzowy.
W roku 2015 pracownicy banku zrealizowali łącznie 71 projektów. Najwięcej projektów, bo
aż 30 miało charakter edukacyjny, 24 – remontowo-budowlany, 14 – sportowy, 3 –
ekologiczny. Wśród nich znalazło się 21 doraźnych działań wolontarystycznych oraz 50
projektów zrealizowanych w ramach konkursu „Dobry pomysł”.
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Zaangażowanie i praca wolontariuszy każdego roku przynosi wymierne efekty. Wśród
nich są tacy, którzy od kilku lat współpracują z placówkami potrzebującymi różnego rodzaju
pomocy. Pracownicy ING regularnie niosą pomoc mieszkańcom Domu dla samotnych kobiet
i matek z dziećmi w Siemianowicach Śląskich. Placówka jest nowym domem dla
kilkudziesięciu kobiet i dzieci, które doświadczyły przemocy. Inicjatorem jego otwarcia było
siemianowickie koło Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, które zaadaptowało
budynek na potrzeby przyszłych mieszkańców. Wymagał on niezbędnych prac remontowych,
aby nowi mieszkańcy mogli przebywać w bezpiecznych warunkach. Doświadczona grupa
wolontariuszy ING przyłączyła się do prac remontowych i ogrodowych. Dzięki ogromnemu
zaangażowaniu 70 pracowników banku oraz przy wsparciu finansowym fundacji, zostały
odnowione i urządzone cztery pomieszczenia – kuchnia, 2 pokoje spotkań terapeutycznych,
pokój zabaw dla dzieci. Dodatkowo wolontariusze posadzili 50 iglaków. Wolontariusze
zebrali także odzież i zabawki oraz zakupili sprzęt do aktywności na świeżym powietrzu.
Stworzyli przestronne, ciepłe i przytulne miejsca, zapewniające bezpieczne schronienie
mamom i ich dzieciom na czas organizowania życia od nowa. Kobiety z pomocą
psychologów i terapeutów będą przełamywać sytuacje kryzysowe, uczyć się decydować o
własnej przyszłości i podejmować trud samodzielnego wychowania dzieci.
Wolontariusze ING z Regionu Szczecin we współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych
nr 14 im. Ambasadorów Praw Człowieka w Gorzowie Wielkopolskim oraz przy wsparciu
finansowym fundacji zrealizowali projekt „Pokażmy nasz świat”. Uczniowie placówki od
kilku lat skupiają się wokół koła dziennikarskiego i filmowego. Ich działalność to nie tylko
dodatkowe zajęcie, na które przeznaczają swój wolny od zajęć czas, ale przede wszystkim
możliwość rozwoju kompetencji społecznych, takich jak współpraca w grupie, komunikacja,
obserwacja, wrażliwość na ważne problemy, wyrażanie emocji czy umiejętności
technicznych, do których należą obsługa sprzętu i programów niezbędnych do pracy. Ze
względu na brak odpowiednich warunków i sprzętu do działalności ich pomysłowość i chęć
rozwoju młodych Gorzowian były nieco ograniczone. W szkole brakowało pracowni, w
której mogliby swobodnie rozwijać swoje zainteresowania. Projekt „Pokażmy nasz świat”
składał się z kilku etapów. Obejmował remont i zaadaptowanie nieużywanego szkolnego
pomieszczenia, zakup niezbędnego wyposażenia do pracy oraz warsztaty dziennikarskie w
redakcji Gazety Lubuskiej w Zielonej Górze, podczas których uczniowie dowiedzieli się jak
w formie papierowej i internetowej powstaje gazeta. W prace remontowe zaangażowali się
pracownicy banku oraz członkowie koła redakcyjnego i filmowego. Efektem ich wspólnych
działań jest mała, klimatyczna pracownia, w której młodzi dziennikarze opracowują i
publikują efekty swojej pracy, rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności oraz inspirują
do tego swoich rówieśników.
Pracownicy banku wspierają i angażują się w inicjatywy lokalne, które przyczyniają
się do integracji osób niepełnosprawnych z ich pełnosprawnymi rówieśnikami. Do takich
należała akcja „Biegamy razem”, którą wolontariusze zorganizowali we współpracy ze
Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym „Bliżej nas” w Tychach. Dla
niepełnosprawnych uczestników bieg stanowił okazję do przełamania swoich ograniczeń,
słabości, lęków oraz stanowił niezwykle ważną, społeczną formę rehabilitacji. Równolegle ze
sportową rywalizacją odbywały się zabawy ruchowe, a na dzieci czekało wiele atrakcji, które
przygotowali pracownicy banku. W wydarzeniu, które miało miejsce Ośrodku
Wypoczynkowym „Paprocany” w Tychach wzięło udział niespełna 250 dzieci, w
towarzystwie rodziców, opiekunów i rodzeństwa.
Wolontariusze ING nie pozostają również obojętni wobec stanu środowiska
naturalnego. Ich lokalne inicjatywy przyczyniają się do powstrzymywania globalnego
problemu zanieczyszczenia środowiska oraz zmniejszającej się każdego roku powierzchni
lasów. Ponad dwudziestoosobowa grupa pracowników banku od lat regularnie współpracuje z
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Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasów Państwowych Nadleśnictwa Bielsko-Biała.
Wspólne działania polegają na sadzeniu kilkuset drzew i krzewów w lasach na terenie
nadleśnictwa.
W roku 2015 wolontariusze ING angażowali się w działania bezkosztowe i kiermasze
oraz coroczne akcje. Jedną z nich był „Mikołaj/Gwiazdka z ING”, w ramach której w okresie
okołobożonarodzeniowym pracownicy banku z całej polski przygotowali i dostarczyli
dzieciom z świetlic środowiskowych, ochronek, domów dziecka, placówek dziennego pobytu
imiennie dedykowane paczki świąteczne. Ich wręczenie odbyło się podczas uroczystego
spotkania opłatkowego, poprzedzonego wspólnym pieczeniem świątecznych ciasteczek,
przygotowaniem ozdób i dekorowaniem choinki.
Z kolei dzięki inicjatywie „Pomarańczowy plecak” wolontariusze organizują
niezbędne artykuły i przybory szkolne, które na początku roku szkolnego trafiają do
najbardziej potrzebujących dzieci.
Pracownicy ING po raz kolejny wzięli udział w charytatywnej akcji ING Banku
Śląskiego „Biegamy i wspieramy”. W październiku 2014 roku, w największym polskim biegu
masowym – Biegnij Warszawo – wzięła udział Drużyna ING, która z roku na rok staje się
coraz bardziej liczna. Za każdego uczestnika biegu nasz Fundator - ING Bank Śląski
przekazał środki na rzecz fundacji w łącznej kwocie 21.000,00 zł. Decyzją Zarządu Fundacji
oraz Zarządu ING środki zostały przekazane na rzecz Świetlicy Środowiskowej przy Ośrodku
Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich. Działalność świetlicy środowiskowej
jest skierowana do dzieci i młodzieży zamieszkujących centrum Siemianowic Śląskich, ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 6 oraz Szkole
Podstawowej nr 11. Na zajęcia uczęszczają dzieci w wieku szkolnym. Na co dzień świetlica
zajmuje się przede wszystkim udzielaniem pomocy psychologicznej, informacyjnej,
edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej dzieciom z rodzin dotkniętych problemem
alkoholowym i przemocą w rodzinie. Podopiecznymi świetlicy są dzieci i młodzież
pochodzące z rodzin wielodzietnych, ubogich, niepełnych, rozbitych borykających się z
problemami wychowawczymi, zagrożonych marginalizacją, wykluczeniem społecznym oraz
problemem alkoholowym. Dzieci rozwijające się w takim środowisku mają wiele deficytów,
do których należą zrównoważony rozwój, aktywność fizyczna i zachowania pro-zdrowotne.
Są one ograniczone z uwagi na brak wiedzy, środków finansowych oraz słabą wydolność
wychowawczą rodzin. Wyrównanie szans dzieci i młodzieży stworzył cykl zajęć sportoworekreacyjnych zaproponowanych w ramach projektu „Energia jest w Nas”. Realizacja
projektu, rozłożona na sześć miesięcy, została pomyślana w ten sposób, aby zagospodarować
czas wolny w atrakcyjnej formie, rozwinąć zainteresowania i podnieść samoocenę dzieci.
Projekt obejmował cykl 10 zajęć stacjonarnych, dwa, trzy razy w miesiącu dla dzieci. W ich
ramach uczestnicy poznali różne formy aktywności fizycznej, w oparciu o infrastrukturę
rekreacyjno-sportową Siemianowic Śląskich i okolic oraz spotkały się z osobami, które na co
dzień zajmują się sportem, promują aktywne formy spędzania wolnego czasu i pielęgnują
zachowania pro-zdrowotne. Zwieńczeniem projektu był trzydniowy pobyt w Ośrodku
Sportowym PZSN „START” w Wiśle, w trakcie którego dzieci wykorzystały nabyte
umiejętności oraz korzystały z szerokiego sportowego znajdującego się na terenie ośrodka
oraz spędziły czas w aktywnej formie na zorganizowanych zajęciach.
Głównym celem projektu było propagowanie sportu i zdrowego stylu życia wśród
wychowanków świetlicy oraz, poprzez angażowanie się w aktywność fizyczną,
przedstawienie dzieciom alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu i zaszczepienie
w nich sportowej pasji. Działania w ramach projektu zachęcały i włączyły rodziców bądź
opiekunów do wspólnego spędzania wolnego czasu w aktywnej formie.
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W październiku ubiegłego roku w akcji „Biegnij Warszawo” wzięło udział ponad 260
pracowników ING z całej Polski. Za każdego biegacza z Drużyny ING, ING Bank Śląski
przekazał środki pieniężne na rzecz Fundacji, na łączną kwotę 26.200,00 zł.
Z otrzymanych środków fundacja postanowiła wesprzeć inicjatywy sportowo-edukacyjne,
wyrównujące szanse społeczne, promujące edukację, wychowanie, terapię dzieci i młodzieży
poprzez sport amatorski, aktywne spędzanie wolnego czasu, zdrowe odżywianie i tryb życia.
W październiku 2015 roku fundacja ogłosiła zamknięty konkurs „Pomarańczowa siła”, na
który wpłynęło 6 projektów. Komisja konkursowa indywidualnie dokonała oceny przyznając
punkty w oparciu o pięć kryteriów oraz podjęła decyzję o przyznaniu środków finansowych
Stowarzyszeniu Pomocy „ISKIERKA” we Wrocławiu, Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i
Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” w Katowicach oraz częściowe sfinansowanie projektu
Związku Harcerzy Rzeczpospolitej - Hufiec „Polana” - 8 Gorzowskiej Drużyny Harcerskiej
„Tropiciele lasu” w Gorzowie Wielopolskim. Na realizację projektów organizacje mają czas
do czerwca 2016 roku.
Dzięki dobrowolnej i nieocenionej pracy wolontariuszy, doświadczeniu, różnym
umiejętnościom i pasjom, wrażliwości na potrzeby najmłodszych fundacja realizuje misję
pomocy dzieciom i młodzieży.
Na początku 2015 roku fundacja podjęła współpracę z Uniwersytetem Śląskim w
Katowicach i Wydziałem Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie. W ramach współpracy w
marcu, kwietniu, maju i grudniu na cieszyńskim wydziale odbywały się zajęcia edukacyjne
dla podopiecznych fundacji przebywających na turnusach rehabilitacyjno-terapeutycznych w
Wiśle, którzy na co dzień byli pod opieką placówek kształcenia specjalnego. Zajęcia zostały
przygotowane oraz przeprowadzone według autorskich koncepcji wykładowców, z pomocą i
udziałem studentów pedagogiki oraz opierały się o kolekcję prac pochodzących ze zbiorów
Fundacji Sztuki Polskiej ING. W działaniach artystyczno-plastycznych dzieci podjęły próby
własnej interpretacji symboliki oraz motywów zawartych w przedstawionych obrazach.
Używały do tego gipsu, ciastoliny, farb, kredek, plasteliny oraz materiałów papierniczych.
Różnorodność materiałów została dobrana z uwzględnieniem indywidualnych możliwości
dzieci, a wielość technik stymulujących pobudziła inwencję oraz stanowiła zachętę do ich
samodzielnej pracy. Dzieci w niepowtarzalny sposób wyrażały siebie i świat, jaki widzą. Ich
prace stanowiły odzwierciedlenie rozmaitych emocji i stanów, które przeżywały. Ze względu
na zróżnicowany stopień niepełnosprawności dla niektórych dzieci działania plastyczne są
jedyną formą komunikacji. Wielu z nich odczuwa różne lęki i bariery, a podczas działań
twórczych, m.in. tworzenia i zakładania masek gipsowych mogli je stopniowo przełamać.
Dużą rolę odegrali studenci, którzy na każdym kroku ciepłym podejściem i pomocną dłonią
wspierali młodych uczestników zajęć. Dla przyszłych absolwentów pedagogiki kontakt z
osobami niepełnosprawnymi był nowym doświadczeniem. Zajęcia umożliwiły rodzicom i
opiekunom obserwację dzieci podczas procesu powstawania pracy, a dla wychowawców były
inspiracją oraz pozwoliły lepiej poznać swoich podopiecznych.
Na zaproszenie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w ramach akcji „UŚ pomaga”,
niepełnosprawni podopieczni fundacji mieli okazję uczestniczyć w zajęciach z dziennikarstwa
telewizyjnego oraz radiowego. Warsztaty przygotowali i przeprowadzili członkowie redakcji
Telewizji internetowej Uniwersytetu Śląskiego oraz Studenckiego Studia Radiowego
„Egida”. Dzieci i młodzież oswajała się z pracą przed kamerą, wcielała się w rolę
dziennikarzy, poznała narzędzia i techniki montażu materiału filmowego. W Studenckim
Studiu Radiowym „Egida” poznała tajniki pracy radiowców i przygotowała własny dżingiel
radiowy, który został wyemitowany na antenie studenckiego radia. Podopieczni fundacji
wzięli udział w warsztatach „Sztuka szukania – w labiryncie internetu”, przygotowanych i
prowadzonych przez pracowników Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.
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Podczas interaktywnych zajęć uczestnicy zostali zaznajomieni z wachlarzem możliwości, jaki
stwarza nowoczesna biblioteka akademicka i nauczyli się w szybki sposób docierać do
potrzebnych informacji. Dzieci i młodzież odwiedziła ponadto laboratoria na Wydziale
Biologii i Ochrony Środowiska, gdzie wykładowcy i doktoranci z myślą o nich przygotowali i
przeprowadzili pokazowe zajęciach z biologii. Członkowie Zespołu Pieśni i Tańca
„Katowice” zorganizowali warsztaty taneczne, w ramach których nasi podopieczni poznali
podstawowe kroki popularnych tańców, jak trojak i walczyk.
W roku 2015 Fundacja nadal współpracowała z Uniwersytetem Ekonomicznym w
Krakowie dofinansowując działalność dydaktyczną Fundacji Gospodarki i Administracji
Publicznej działającej przy Uniwersytecie.
Cała działalność charytatywna prowadzona w 2015 roku odpowiada zakresowi
działalności organizacji pożytku publicznego.
3. Fundacja prowadziła do 31.07.2015r. 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 2015 w wysokości:
w tym: z darowizn
z odsetek od lokat
z odsetek od papierów wartościowych
z działalności pozostałej (działalności gospodarczej)
pozostałe przychody operacyjne – sprzedaż nieruchomości
Wynik na działalności pozostałej (dz. gospodarczej) /zysk/
Procentowy stosunek przychodu z działalności pozostałej
do przychodu z działalności statutowej

3.557.037,63
205.585,98
45.292,72
69.698,91
86.460,02
3.150.000,00
83.277,09

6. Fundacja ING Dzieciom poniosła koszty w roku 2015 w wysokości:

3.156.895,12

Wydatki na realizację celów statutowych
Wydatki na administrację
Pozostałe wydatki (działalność gospodarcza)
Pozostałe koszty
w tym: koszty związane ze sprzedażą nieruchomości

2.117.087,85
479.037,30
3.181,91
557.588,06
512.787,62

a.
b.
c.
d.
7. a.

Fundacja zatrudnia 3 pracowników na dzień 31 grudnia 2015 roku:
- dyrektor
- główny księgowy
- referent ds. komunikacji

2,49%

1/
2

1 etat,
etatu,
1 etat.

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

Łączna suma wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację wyniosła:
w tym:
- wynagrodzenia
- nagrody
- inne świadczenia (składki ZUS)
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243.531,67
184.200,00
15.400,00
43.931,67

7. c.

Roczne wynagrodzenie członków Zarządu:

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

0,00
3.164,01

Nie dotyczy.

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

4.654.087,94

7. g. Nie dotyczy.
7. h. Nie dotyczy.
7. i.

Wartość nabytych środków trwałych w 2015 roku
Wartość środków trwałych małocennych nabytych w 2015 roku

7. j.

Wartość aktywów
Wartość zobowiązań

1.112,20
2.590,00
8.712.531,32
11.082,66

8. Nie dotyczy.
9.

Podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2015 roku w wysokości
2.559,00 PLN został przekazany w dniu 11 stycznia 2016 roku. Składka ZUS w
wysokości 12.962,52 PLN została przekazana w dniu 31 grudnia 2015 roku. Deklaracja
w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie złożona do Urzędu
Skarbowego do dnia 31 marca 2016 roku. Podatek dochodowy od osób prawnych za
2015 rok nie wystąpił.

W Fundacji ING Dzieciom w roku 2015 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 Nr 50 poz. 529 z dnia 22 maja 2001 roku/ z późn. zm.
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