Sprawozdanie
z działalności Fundacji ING Dzieciom
za rok 2012

1. Nazwa Fundacji: Fundacja ING Dzieciom.
- Siedziba Fundacji: 43-301 Bielsko-Biała, Plac Chrobrego 1.
- 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.
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.

1

2. Opis działalności w 2012 roku
W roku 2012 działania Fundacji, podobnie jak w latach ubiegłych, koncentrowały się
głównie na niesieniu pomocy dzieciom i młodzieży ze środowisk ubogich oraz zagrożonych
patologią społeczną. Fundacja wypełnia w ten sposób swoją misję wyrównywania szans
dzieci i młodzieży.
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 na „Turnusy Uśmiechu” tj.
turnusy edukacyjne, rehabilitacyjne oraz kolonie i zimowiska.
W roku 2012 Fundacja ING Dzieciom zorganizowała 7 dwutygodniowych turnusów
edukacyjno-wypoczynkowych w OSW „REGLE” w Wiśle skierowanych głównie do dzieci z
placówek szkolnych (publicznych szkół podstawowych) działających na terenach ubogich
obszarów. Ideą turnusów edukacyjno-wypoczynkowych dla dzieci ze szkół podstawowych
jest przede wszystkim połączenie obowiązku szkolnego (poprzez realizację programu
nauczania w nietypowy, oryginalny i ciekawy sposób) z ukierunkowanym wypoczynkiem,
zachęcając tym samym dzieci do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu. Podczas
pobytu dzieci utrwalają także niezbędne społecznie zachowania w stosunku do kolegów i
koleżanek, jak również osób dorosłych, w innych niż znane im sytuacje.
Dzieci obowiązkowo realizują bieżący materiał dydaktyczny podczas zajęć przedmiotowych
prowadzonych w wyposażonych w niezbędne pomoce dydaktyczne salach lekcyjnych
Ośrodka, jak również uczestniczą w lekcjach pokazowych organizowanych dla nich na terenie
Podbeskidzia. Lekcje przedmiotowe z zakresu geografii, przyrody oraz historii zazwyczaj
przeprowadzane są w terenie na specjalnie przygotowanych ścieżkach edukacyjnych oraz w
muzeach i galeriach, gdzie dzieci czynnie biorą udział w prelekcjach i pokazach. Uczniowie
mają możliwość uczestniczenia w przygotowywanych dla nich zajęciach plastycznych,
teatralnych, muzycznych i tanecznych, podczas których rozwijają swoje zainteresowania, a
także odkrywają swoje talenty i uzdolnienia pod okiem zapraszanych aktorów, muzyków i
plastyków. Program pobytu dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych
konkretnej grupy dzieci tj. bazowego programu edukacyjnego realizowanego przez kadrę
pedagogiczną, potrzeb wychowawczo-opiekuńczych, możliwości psychofizycznych, a także
warunków pogodowych. Do wyboru uczestnicy turnusów mają wycieczki do zabytkowych
miast Podbeskidzia, galerii oraz muzeów. Te wycieczki wyjazdowe zapoznają dzieci w
atrakcyjny i ciekawy sposób z przyrodą, kulturą, tradycją oraz historią regionu Beskidu
Śląskiego.
Łącznie w turnusach edukacyjno-wypoczynkowych udział wzięło 350 osób – dzieci (318)
wraz z kadrą dydaktyczną (32).
W roku 2012 kontynuowana była również współpraca z placówkami mającymi pod
opieką dzieci upośledzone w stopniu lekkim i umiarkowanym – szczególnie te, u których
zdiagnozowano autyzm. Dla tej grupy odbiorców naszej pomocy przygotowaliśmy w Wiśle 8
dwutygodniowych turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych. Główne założenia takiego
turnusu to maksymalna rehabilitacja narządów ruchu, opanowanie strachu dziecka
autystycznego w związku z nowym miejscem pobytu, relaksacja i wyciszenie, a także praca
terapeuty w grupach wsparcia dla rodziców i opiekunów. Dzieci autystyczne wraz z
opiekunem (rodzicem lub wolontariuszem) uczestniczyły w zajęciach rehabilitacyjnych na
basenach solankowych, gdzie przeprowadzane były zajęcia ruchowe w wodzie przez dwóch
fizykoterapeutów pod okiem ratownika. Rehabilitacja indywidualna dziecka prowadzona była
przez wykwalifikowanego masażystę w gabinecie fizykoterapii znajdującym się na terenie
Ośrodka. Zabiegi wykonywane w gabinecie to przede wszystkim masaże, ale również
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gimnastyka korekcyjna, magnetoterapia, fluidoterapia oraz naświetlanie lampą bioptron. W
grocie solnej dzieci korzystały z inhalacji solankowych, jak również uczestniczyły w
zajęciach muzykoterapii oraz chromoterapii, które miały ogromny wpływ na uspokojenie i
wyciszenie się autystyków. Realizowano również program indywidualnej terapii dzieci
niepełnosprawnych prowadzony przez terapeutów, który oparty został na urządzeniach i
pomocach rehabilitacyjnych znajdujących się w nowopowstałej Sali Integracji Sensorycznej.
W ramach małych zespołów terapeutycznych stymulowano rozwój dziecka autystycznego w
zakresie postrzegania świata zewnętrznego oraz prowadzano szereg zajęć uaktywniających
aparat mowy. Opiekunowie w grupach wsparcia dzielili się swoimi doświadczeniami
związanymi z akceptacją choroby dziecka, wychowywaniem dziecka autystycznego i
radzeniem sobie w sytuacjach napadów agresji. W ramach integracji dzieci i rodziców
przygotowano wycieczki krajoznawcze, ogniska, wspólne zabawy ruchowe w terenie oraz na
świetlicy. W turnusach uczestniczyli również podopieczni specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych oraz warsztatów terapii zajęciowej.
Łącznie w turnusach rehabilitacyjno-wypoczynkowych udział wzięło 400 osób – dzieci
niepełnosprawnych z opiekunami (352) wraz z kadrą dydaktyczną, terapeutyczną i
fizykoterapeutami (48).
Kolejną formą pomocy dla dzieci z biednych i patologicznych środowisk była
organizacja zimowisk i kolonii letnich, które odbywały się podczas przerw planowych w roku
szkolnym. Zimowiska i kolonie zorganizowane były dla dzieci uczęszczających na zajęcia i
korzystających z pomocy wybranych świetlic środowiskowych i szkolnych. Dzieci podczas
dwutygodniowego pobytu w OSW „REGLE” w Wiśle pod opieką wykwalifikowanej kadry
pedagogicznej – kierownika zimowiska lub kolonii oraz wychowawców korzystały z
aktywnego wypoczynku połączonego z nauką samodzielności oraz radzenia sobie z nowymi
wyzwaniami. Uczyły się zdrowego i aktywnego trybu życia poprzez korzystanie z programu
racjonalnego odżywiania oraz uczestnicząc w zajęciach sportowych w plenerze, na sali
gimnastycznej oraz na basenie. Dzieci rozwijały swoje zainteresowania biorąc udział w
przygotowanych przez wychowawców zajęciach plastycznych, muzycznych i teatralnych.
Uczestnicy turnusów mieli możliwość zapoznania się z historią i kulturą Beskidu Śląskiego
uczestnicząc w licznych wycieczkach autokarowych po naszym regionie.
Łącznie w 5 turnusach zimowisk i kolonii udział wzięło 250 osób – dzieci (225) wraz z kadrą
pedagogiczną (25).
W ramach prowadzonej działalności statutowej Fundacja od kilku lat realizuje
program „Świetlice internetowe ING” skierowany do dzieci z ubogich środowisk. W roku
2012 Fundacja uruchomiła 3 nowe świetlice internetowe w Warszawie, Warce oraz
Rzeszowie.
W ramach projektu „Świetlice internetowe ING” Fundacja remontuje wybrane pomieszczenie
w placówce, adaptując je na potrzeby świetlicy internetowej, dokonuje wizualizacji, zakupuje
meble i niezbędne wyposażenie oraz przekazuje sprzęt komputerowy wraz z
licencjonowanym oprogramowaniem (systemem operacyjny i program antywirusowy).
W istniejących świetlicach, oprócz udostępnienia dzieciom sprzętu komputerowego wraz z
dostępem do Internetu, realizowane są ciekawe projekty wolontarystyczne i edukacyjne dla
dzieci i młodzieży z ubogich bądź patologicznych środowisk. W świetlicach przeprowadzono
m.in. kursy dla dzieci z zakresu obsługi komputera oraz bezpiecznego korzystania z Internetu,
a także realizowano programy obejmujące nadrabianie zaległości szkolnych, budowanie
motywacji do nauki oraz warsztaty artystyczne i ekologiczne.
Niektóre świetlice internetowe dodatkowo pełnią funkcję integrującą i aktywizującą
społeczność lokalną. Odbywają się w nich w godzinach dopołudniowych spotkania i
szkolenia dla osób bezrobotnych, nieudolnych społecznie oraz seniorów, które mają na celu
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zaznajomienie tych osób z możliwościami Internetu w zakresie poszukania pracy,
podnoszenia kwalifikacji, a także zapoznania ich z nowymi środkami komunikacji,
W roku 2012 Fundacja opiekowała się również działającymi świetlicami, których funkcjonuje
już 28, odświeżając pomieszczenia, wymieniając sprzęt komputerowy oraz uaktualniając
oprogramowanie.
W roku 2012 Fundacja ING Dzieciom zainicjowała autorski Program edukacyjny
adresowany do uczniów klas II i innych gimnazjów z terenów ubogich. Jego celem jest
przybliżenie problematyki finansów gospodarstwa domowego wraz z elementami
przedsiębiorczości – w ujęciu praktycznym. Program może być traktowany jako wstęp do
nauki przedsiębiorczości w szkołach średnich, jednak w zamyśle Fundacji ma on ułatwić
zrozumienie podstawowych pojęć ekonomicznych i przygotować ucznia do podejmowania
decyzji gospodarczych w dorosłym życiu. Program składa się z III etapów: pięciu bloków
tematycznych przewidzianych do realizacji np. na lekcjach wychowawczych w okresie 2
miesięcy (dla wszystkich gimnazjów przystępujących do programu), wyjazdowych
tygodniowych warsztatów edukacyjnych (dla klasy gimnazjalnej, która zdobyła największą
ilość punktów po I etapie) oraz 3-dniowego wyjazdu edukacyjnego do Warszawy (dla trójki
uczniów – zwycięzców testu końcowego kończącego warsztaty edukacyjne).
W roku 2012 przeprowadzono pilotaż programu, do którego zaproszono trzy współpracujące
z Fundacją gimnazja: Zespół Szkół w Rzepedzi, Zespół Szkół Publicznych w Jelonkach oraz
Gminne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach –
łącznie cztery klasy i ok. 130 uczniów.
Poszczególne bloki (zajęcia) programu opisane zostały w konspektach. Fundacja opracowała
też specjalny skrypt dla nauczycieli prowadzących zajęcia z tego zakresu, dostarczyła również
inne materiały, takie jak wzory druków, notowania giełdowe, porównania ofert bankowych
itp. Program w szkołach kończył się testem sprawdzającym poziom opanowania przekazanej
w nim wiedzy; test również został opracowany przez Fundację.
Aby uczynić program atrakcyjnym, dla klas biorących w nim udział przewidziano nagrody.
W każdej szkole uczeń, który zdobył najwięcej punktów w teście otrzymał komplet
podręczników do klasy III. Z kolei klasa, która uzyskała najlepszy wynik testu (II klasa z
Bojszów) została zaproszona na jednotygodniowy turnus warsztatów doskonalących, na
którym zdobyta wiedza została ugruntowana i poszerzona. Warsztaty poprowadzone zostały
przez specjalistów z ING Banku Śląskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a
także z Powiatowego Urzędu Pracy. Pobyt na turnusie również zakończył test, który wyłonił
trzech zwycięzców. Uczniowie Ci pod opieką nauczyciela szkoły zostali zaproszeni do
Warszawy pod koniec stycznia 2013 roku. Program pobytu obejmował wycieczkę po mieście,
wizytę w Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Powstania Warszawskiego, Pałacu Kultury i
Nauki, na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz spotkanie w ING Banku Śląskim z jednym
z członków zarządu banku. Zwycięzcy otrzymali też dodatkowo drobne nagrody –
niespodzianki.
Program edukacyjny został bardzo wysoko oceniony zarówno przez uczniów, jak też przez
nauczycieli oraz dyrekcję szkół. Uczestnictwo w projekcie, wiedza i umiejętności zdobyte
podczas jego realizacji umożliwią uczniom łatwiejszy start w dorosłe życie, nieodłącznie
związane z ekonomią.
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.
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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 2012 roku zrealizowano ponad 70 projektów, w których uczestniczyło blisko 1500
wolontariuszy – pracowników banku. W ciągu roku przeprowadzono 27 doraźnych akcji
wolontarystycznych, gdzie największym zainteresowaniem cieszyły się projekty remontowobudowlane - 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, warsztatów i wycieczek edukacyjnych, a także
organizacje olimpiad i turniejów sportowych i integracyjnych dla dzieci.
Zrealizowano również 46 zwycięskich projektów w ramach V edycji konkursu
wolontarystycznego „Dobry Pomysł”. Projekty te mają charakter długofalowy, co oznacza, że
dzięki zaangażowaniu wolontariuszy do wybranych placówek trafia regularna pomoc.
Wszystkie wiązały się z poświęceniem czasu, pracy, doświadczenia i indywidualnych
umiejętności na rzecz potrzebujących, były spójne z misją Fundacji ING Dzieciom oraz
skupiały dużą ilość zaangażowanych wolontariuszy.
W połowie roku ogłoszono już VI edycję konkursu. Odzew wśród pracowników –
wolontariuszy chcących pomóc potrzebującym przewyższył nasze oczekiwania - zgłoszono
rekordową liczbę 95 projektów. Ostatecznie do realizacji w roku 2013 Kapituła Konkursu
wytypowała 46 projektów, które Fundacja ING Dzieciom nagrodziła grantami na ich
realizację w wysokości od 500,00 PLN do 6.000,00 PLN w zależności od wielkości i
złożoności projektu.
W okresie bożonarodzeniowym, podobnie jak w roku ubiegłym Fundacja wsparła
logistycznie akcję wolontariacką „Mikołaj/Gwiazdka z ING” polegającą na przygotowaniu
imiennie dedykowanych paczek świątecznych, które dostarczane są dla dzieci z ochronek,
świetlic środowiskowych, szpitalnych oddziałów dziecięcych, domów dziecka, rodzin
ubogich.
W ramach wieloletniej współpracy z wybranymi placówkami służby zdrowia
Fundacja w roku 2012 przekazała środki finansowe głównie na zakup niezbędnego sprzętu
medycznego oraz remonty sal zabiegowych poprawiając tym samym bazę sprzętową polskich
ośrodków medycznych.
W roku 2012 Fundacja nadal współpracowała z Uniwersytetem Ekonomicznym w
Krakowie dofinansowując działalność dydaktyczną Fundacji Gospodarki i Administracji
Publicznej działającej przy Uniwersytecie.
Cała działalność charytatywna prowadzona w 2012 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 2012 w wysokości:
w tym: z darowizn

5

1.664.786,81
699.076,88

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 2012 w wysokości:
a.
b.
c.
d.
7. a.

Wydatki na realizację celów statutowych
Wydatki na administrację
Pozostałe wydatki (działalność gospodarcza)
Pozostałe koszty
Fundacja zatrudnia 4 pracowników na dzień 31 grudnia 2012 roku:
- dyrektor
- główny księgowy
- inspektor

63.435,16
81.296,22
739.037,15
81.941,40
191.903,94
79,83%
3.334.706,32
2.366.095,94
393.321,38
547.133,21
28.155,79
2 etaty,
etatu,
etatu.

1/
2
1/
2

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.

293.027,33
235.066,90
12.000,00
45.960,43
0,00
5.239,00

Nie dotyczy.

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

1.221.474,78

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

1.550.935,11

7. h. Nie dotyczy.
7. i.

Wartość nabytych środków trwałych w 2012 roku
Wartość środków trwałych małocennych nabytych w 2012 roku

7. j.

Wartość aktywów
Wartość zobowiązań

0,00
0,00
7.621.593,87
63.037,82

8. Nie dotyczy.
9.

Podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2012 roku w wysokości
1.994,00 PLN został przekazany w dniu 21 stycznia 2013 roku. Składka ZUS w
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wysokości 5.736,18 PLN została przekazana w dniu 31 grudnia 2012 roku. Deklaracja w
zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie złożona do Urzędu
Skarbowego do dnia 29 marca 2013 roku. Podatek dochodowy od osób prawnych za
2012 rok nie wystąpił.
W Fundacji ING Dzieciom w roku 2012 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.

7

