Sprawozdanie
z działalności Fundacji ING Dzieciom
za rok 2014

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) Andrzej Josiek
b) Grażyna Zielińska
c) Krzysztof Stecz

– Prezes Zarządu Fundacji,
– 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 2014 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.
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Fundacja ING Dzieciom w 2014 roku, wzorem lat ubiegłych, adresowała swoje
działania do dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk ubogich i zagrożonych patologią
społeczną. Działania te, które miały charakter pomocy, skupiały się wokół realizowanych
przez Fundację programów autorskich, a ich odbiorcami były instytucje mające pod opieką
dzieci i młodzież szczególnie potrzebujące pomocy. Wszystkie podjęte działania służyły
wyrównywaniu szans dzieci i młodzieży, dzięki czemu Fundacja wypełniała swoją misję.
Jednym z programów są „Turnusy uśmiechu”, na które składają się turnusy
edukacyjne, rehabilitacyjno-terapeutyczne, kolonie oraz zimowiska. Program ten jest
adresowany do dzieci ze szkół z ubogich środowisk wiejskich, miejskich o wysokim
wskaźniku bezrobocia, a także dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
W roku 2014 Fundacja ING Dzieciom zorganizowała 7 dwutygodniowych turnusów
edukacyjnych. Turnusy miały miejsce w OSW „REGLE” w Wiśle i skierowane były dla
dzieci uczęszczających do publicznych szkół podstawowych mieszczących się na ubogich
terenach wiejskich albo miejskich o wysokim stopniu zagrożenia patologią społeczną.
Turnusy edukacyjne stanowią połączenie obowiązku nauki szkolnej z wypoczynkiem.
Każdy program pobytu jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb rozwojowych danej
grupy. Należą do nich: program dydaktyczny realizowany przez kadrę nauczycielską,
potrzeby opiekuńczo-wychowawcze dzieci, ich możliwości psychofizyczne oraz warunki
atmosferyczne. Program jest opracowywany w oparciu o ofertę atrakcji dostępnych na terenie
Podbeskidzia oraz materiał dydaktyczny przygotowany przez pedagogów. Wśród szerokiego
wachlarza atrakcji znajdują się: muzea, galerie, teatry, ośrodki sportowe, parki edukacyjnorozrywkowe, skanseny, dzięki którym dzieci i młodzież zapoznają się z historią, tradycjami,
kulturą, dziedzictwem i przyrodą regionu Beskidu Śląskiego.
Pedagodzy i wychowawcy podczas pobytu realizują autorski program nauczania,
skorelowany z programem szkoły, opracowany z wyprzedzeniem, ale dostosowany do
niecodziennych warunków. Ośrodek „REGLE” posiada w pełni wyposażone i przystosowane
do przeprowadzenia zajęć sale lekcyjne. Dzięki temu nauczyciele mogą realizować
zaplanowany program dydaktyczny.
Organizują oni także czas wolny dzieciom, który ma służyć ich aktywnemu i twórczemu
rozwojowi. Dzieci podczas pobytu uczą się i utrwalają zasady oraz normy współżycia
społecznego w sytuacjach odmiennych od tych występujących na co dzień. Biorą udział w
zajęciach tematycznych: plastycznych, teatralnych, tanecznych, muzycznych, na których, pod
okiem specjalistów, rozwijają swoje zdolności i zainteresowania.
W czasie turnusu są organizowane wycieczki edukacyjne na terenie Podbeskidzia. Podczas
nich dzieci uczestniczą w lekcjach mających charakter pokazowy. Na specjalnie
przygotowanych ścieżkach edukacyjnych, w muzeach i galeriach dzieci posiadają wiedzę z
zakresu geografii, przyrody oraz historii, a także biorą czynny udział w organizowanych tam
prelekcjach, pokazach i warsztatach.
Podczas trwania turnusów pilotażowo przeprowadzane były również zajęcia edukacyjne w
ramach ścieżek dydaktycznych – edukacji finansowej, środowiskowej, internetowej, promocji
aktywności i zdrowego odżywiania.
Łącznie w turnusach edukacyjnych udział wzięło 350 osób – dzieci (320) wraz z kadrą
dydaktyczną (30).
W 2014 roku Fundacja ING Dzieciom kontynuowała współpracę z ośrodkami, których
wychowankowie są upośledzeni w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz zostali dotknięci
autyzmem.
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Współpraca ta polegała na organizacji dwutygodniowych turnusów rehabilitacyjnoterapeutycznych, których łącznie odbyło się 8. Założenia programu turnusu 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.
Uczestnicy turnusu wraz z opiekunem, którym 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
zostali poddani uczestnicy turnusu, to: masaż, gimnastyka korekcyjna, magnetoterapia,
fluidoterapia oraz naświetlanie lampą bioptron. W grocie solnej dzieci miały możliwość
skorzystania z inhalacji solankowych. Ponadto organizowane były zajęcia muzykoterapii oraz
chromoterapii, które korzystanie wpływały na zachowanie uczestników.
Do programu indywidualnej terapii dzieci niepełnosprawnych zostały wykorzystane sprzęty i
urządzenia rehabilitacyjne będące na wyposażeniu Sali Integracji Sensorycznej. Terapeuci
pracujący w niewielkich zespołach podczas zajęć stymulowali rozwój dzieci autystycznych 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
mogli wymieniać się swoimi doświadczeniami związanymi z chorobą, wychowaniem i
zachowaniem dziecka dotkniętego autyzmem. 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 podczas wyjazdów w plenerze.
Uczestnikami turnusów byli także podopieczni specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych oraz zespołów szkół specjalnych, u których zdiagnozowano
niepełnosprawność sprzężoną.
Łącznie w turnusach rehabilitacyjno-terapeutycznych udział wzięło 400 osób – dzieci
niepełnosprawnych z opiekunami (352) wraz z kadrą dydaktyczną, terapeutyczną i
fizykoterapeutami (48).
Inną formą turnusów realizowanych w 2014 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.
Podczas dwutygodniowego pobytu w ośrodku „REGLE”, 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 pedagogiczna
dbali o to, aby program zawierał aktywne zwiedzanie regionu oraz rozwój 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. Ponadto wychowawcy w czasie wolnym organizowali
różnorodne zajęcia odbywające się na terenie ośrodka bądź w plenerze – plastyczne,
muzyczne, teatralne, sportowe.
Łącznie w 7 turnusach zimowisk i kolonii udział wzięło 350 osób – dzieci (315) wraz z kadrą
pedagogiczną (35).
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W 2014 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 2014 roku Fundacja ING Dzieciom kontynuowała realizację autorskiego programu
„Wolontariat ING”, w ramach którego wolontariusze, jakimi są pracownicy banku, angażują
się w działania na rzecz swoich miejscowości, zmieniając tym samym swoje otoczenie na
lepsze. Wolontariuszem w programie może zostać każdy pracownik, a Fundacja popularyzuje
działania zarówno zgłaszane przez indywidualnych wolontariuszy, jak i ich grupy.
Realizacja programu odbywa się na dwóch płaszczyznach – konkursu „Dobry pomysł” oraz
inicjatyw doraźnych. Inicjatywy doraźne mogą być zgłaszane przez wolontariuszy przez cały
rok kalendarzowy, natomiast projekty konkursowe do „Dobrego pomysłu” są przyjmowane
od czerwca do października, a ich realizacja następuje w kolejnym roku kalendarzowym.
W roku 2014 zrealizowano łącznie 66 projektów, z udziałem niemalże 1300 wolontariuszy
(pracowników banku). Wśród projektów znalazło się 19 doraźnych działań
wolontarystycznych, w ramach których przeprowadzono remonty pomieszczeń w placówkach
dziecięcych i młodzieżowych oraz rewitalizację terenów wokół obiektów; akcje edukacyjne –
olimpiadę wiedzy ekonomicznej, zajęcia popularyzujące czytelnictwo, bezpieczeństwo na
drodze, sport, rozwijające zdolności plastyczne, zabawy, konkursy oraz wyjazdy dzieci do
instytucji kultury. W ramach konkursu „Dobry pomysł” zrealizowano 47 projektów. Nie były
to jednorazowe akcje, ponieważ wolontariusze banku ING dbają o to, aby pomoc niesiona
była na bieżąco. To dzięki ich pracy, doświadczeniu, umiejętnościom, ale przede wszystkim
czasu poświęconemu na realizację projektów i ilości chętnych wolontariuszy, która każdego
roku jest większa, Fundacja ING Dzieciom realizuje swoją misję pomocy dzieciom i
młodzieży.
W połowie roku ogłoszono już VIII edycję konkursu. Odzew wśród pracowników –
wolontariuszy chcących pomóc potrzebującym przewyższył nasze oczekiwania - zgłoszono
rekordową liczbę 114 projektów. Ostatecznie do realizacji w roku 2015 Kapituła Konkursu
wytypowała 51 projektów, które Fundacja ING Dzieciom nagrodziła grantami na ich
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realizację w wysokości od 3.500,00 PLN do 6.000,00 PLN w zależności od wielkości i
złożoności projektu.
W okresie świąt Bożego Narodzenia Fundacja ING Dzieciom, wzorem lat ubiegłych,
wsparła logistycznie akcję wolontariacką „Mikołaj/Gwiazdka ING”. W ramach tego projektu
wolontariusze - pracownicy banku, przygotowali imienne paczki z prezentami dla dzieci,
które następnie trafiły do świetlic środowiskowych, ochronek, domów dziecka, szpitalnych
oddziałów dziecięcych i rodzin ubogich.
W roku 2014 Fundacja nadal współpracowała z Uniwersytetem Ekonomicznym w
Krakowie dofinansowując działalność dydaktyczną Fundacji Gospodarki i Administracji
Publicznej działającej przy Uniwersytecie.
Cała działalność charytatywna prowadzona w 2014 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 2014 w wysokości:
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

4.695.100,69
4.139.086,57
10.278,86
79.967,35
356.952,78
108.815,13
128.065,77

6. Fundacja ING Dzieciom poniosła koszty w roku 2014 w wysokości:

2.990.405,81

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

Wydatki na realizację celów statutowych
Wydatki na administrację
Pozostałe wydatki (działalność gospodarcza)
Pozostałe koszty
Fundacja zatrudnia 3 pracowników na dzień 31 grudnia 2014 roku:
- dyrektor
- główny księgowy
- inspektor

8,23%

2.095.705,08
570.918,69
228.887,01
94.895,03

1/
2
1/
2

1 etat,
etatu,
etatu.

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

Łączna suma wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację wyniosła:
w tym:
- wynagrodzenia
- nagrody
- inne świadczenia (składki ZUS)
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244.875,47
193.974,09
7.300,00
43.601,38

7. c.

Roczne wynagrodzenie członków Zarządu:

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

0,00
16.603,61

Nie dotyczy.

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

2.247.395,21

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

1.524.051,09

7. h. Nie dotyczy.
7. i.

Wartość nabytych środków trwałych w 2014 roku
Wartość środków trwałych małocennych nabytych w 2014 roku

7. j.

Wartość aktywów
Wartość zobowiązań

17.433,04
10.066,04
8.349.492,32
16.073,12

8. Nie dotyczy.
9.

Podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2014 roku w wysokości
2.894,00 PLN został przekazany w dniu 20 stycznia 2015 roku. Składka ZUS w
wysokości 7.317,29 PLN została przekazana w dniu 30 grudnia 2014 roku. Deklaracja w
zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie złożona do Urzędu
Skarbowego do dnia 31 marca 2014 roku. Podatek dochodowy od osób prawnych za
2014 rok nie wystąpił.

W Fundacji ING Dzieciom w roku 2014 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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