Sprawozdanie
z działalności Fundacji ING Dzieciom
za rok 2011

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 2011 roku
W roku 2011 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 na „Turnusy Uśmiechu” tj.
turnusy edukacyjno-wypoczynkowe, rehabilitacyjno-edukacyjne oraz warsztaty tematyczne,
kolonie i zimowiska oraz turnusy onkologiczne.
W roku 2011 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 (320)
wraz z kadrą dydaktyczną (30).
W roku 2011 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 7
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.
Łącznie w turnusach rehabilitacyjno-wypoczynkowych udział wzięło 350 osób – dzieci z
opiekunami (308) wraz z kadrą dydaktyczną i fizykoterapeutami (39).
W roku 2011 przygotowano również warsztaty matematyczne dla licealistów, którzy
podczas 7-dniowego 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 też warsztaty teatralne dla dzieci niepełnosprawnych W trakcie pobytu na
warsztatach dzieci przygotowywały pod okiem doświadczonego reżysera oraz aktora
teatralnego przedstawienie teatralne. Przygotowano scenariusz dostosowany do możliwości
rozwojowych dzieci niepełnosprawnych, podział na role, opracowano choreografię,
stworzono własnoręcznie scenografię a także dobrano odpowiednią muzykę. Sztuka teatralna
wystawiana była na festiwalach teatralnych osób niepełnosprawnych. Oprócz zajęć
artystycznych, dzieci korzystały również z rehabilitacji w grocie solnej oraz gabinecie
fizykoterapeutycznym, gdzie specjalista fizykoterapii prowadził indywidualne zabiegi i
zajęcia.
Łącznie w warsztatach tematycznych udział wzięło 80 osób – dzieci (70) wraz z kadrą
dydaktyczną (10).
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. Dzieci podczas
tygodniowego lub 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).
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W roku 2011 Fundacja ING Dzieciom kontynuowała projekt turnusów uśmiechu dla
dzieci z chorobami onkologicznymi w ramach programu wspierającego rodziny dotknięte
nieszczęściem choroby nowotworowej u dziecka. Na takie turnusy zapraszane są dzieci
leczone na oddziałach lub w poradniach onkologicznych wraz z rodzicem i rodzeństwem.
Specyfika onkologicznych turnusów uśmiechu to przede wszystkim wypoczynek ale również
warsztaty i rozmowy z psychologiem wspierające rodzinę i łagodzące psychologiczne skutki
leczenia onkologicznego. Program turnusów został tak przygotowany, aby znalazł się czas na
rehabilitację i wypoczynek, a także stworzono okazje do porozmawiania o trudach walki z
chorobą dziecka i sposobach radzenia sobie z nimi, dające możliwość wymiany doświadczeń,
spostrzeżeń i wzajemne wsparcie. W trakcie turnusów zorganizowano wiele zajęć i zabaw
grupowych przygotowanych przez pedagogów lub psychologów mających na celu integrację
rodzin dzieci z chorobą nowotworową, a w szczególności integrację rodzeństwa.
W roku 2011 Fundacja zorganizowała w OSW „Pan Tadeusz” w Krynicy-Zdrój 4 tygodniowe
onkologiczne turnusy uśmiechu dla dzieci objętych opieką ośrodków medycznych – łącznie w
onkologicznych turnusach uśmiechu udział wzięło 160 osób – dzieci chorych onkologicznie i
nefrologicznie z rodzeństwem i opiekunem (152) wraz z opieką medyczną (8).
W ramach prowadzonej działalności statutowej Fundacja realizuje program „Świetlice
internetowe ING” skierowany do dzieci z ubogich środowisk. W roku 2011 Fundacja
uruchomiła 4 nowe świetlice internetowe w Krakowie, Tarnowie, Mieroszowie oraz w Narwi.
W ramach projektu „Świetlice internetowe ING” Fundacja remontuje wybrane pomieszczenie
w ośrodku, 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.
W roku 2011 Fundacja opiekowała się również działającymi świetlicami, których funkcjonuje
już 24, „odświeżając” pomieszczenia, wymieniając sprzęt komputerowy oraz upgradując
oprogramowanie. W 2012 roku planowane jest utworzenie 3 kolejnych świetlic
internetowych.
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. Inicjatywy konkursowe mogą
liczyć na wyższe granty finansowe i najczęściej mają charakter długofalowy.
Łącznie w 2011 roku zrealizowano 60 projektów, w których uczestniczyło ponad 1000
wolontariuszy – pracowników banku. W ciągu roku przeprowadzono 20 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
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doświadczeń w trakcie zajęć szkolnych i warsztatów edukacyjnych, a także organizacje
olimpiad i turniejów sportowych dla dzieci.
Zrealizowano również 40 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 V edycję konkursu. Tym razem odzew ludzi chcących pomóc
innym przewyższył nasze oczekiwania - zgłoszono 89 projektów. Ostatecznie do realizacji w
roku 2012 wytypowano 47 projektów, które Fundacja ING Dzieciom nagrodziła grantami na
ich realizację.
W okresie bożonarodzeniowym, podobnie jak w roku ubiegłym Fundacja
przeprowadziła akcję „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 2011 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.
W ramach wieloletniej współpracy z wybranymi placówkami służby zdrowia
Fundacja w roku 2011 przekazała środki finansowe głównie na zakup niezbędnego sprzętu
medycznego poprawiając tym samym bazę sprzętową polskich ośrodków medycznych.
W roku 2011 Fundacja nadal współpracowała z Uniwersytetem Ekonomicznym w
Krakowie dofinansowując działalność dydaktyczną Fundacji Gospodarki i Administracji
Publicznej działającej przy Uniwersytecie.
Cała działalność charytatywna prowadzona w 2011 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 2011 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
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2.314.616,84
1.359.661,10
90.568,11
81.911,81
780.344,62
2.131,20
267.098,57
50,86%

6. Fundacja ING Dzieciom poniosła koszty w roku 2011 w wysokości:
a.
b.
c.
d.
7. a.

Wydatki na realizację celów statutowych
Pozostałe wydatki (działalność gospodarcza)
Wydatki na administrację
Pozostałe koszty
Fundacja zatrudnia 5 pracowników na dzień 31 grudnia 2011 roku:
- dyrektor
- główny księgowy
- specjalista
- inspektor

3.236.494,28
2.341.591,85
513.246,05
355.688,22
25.968,16
2 etaty,
etatu,
1 etat,
1/ etatu.
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.

244.431,73
208.299,67
0,00
36.132,06
0,00
5.268,00

Nie dotyczy.

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

2.697.929,27

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

1.563.388,89

7. h. Nie dotyczy.
7. i.

Wartość nabytych środków trwałych w 2011 roku
Wartość środków trwałych małocennych nabytych w 2011 roku

7. j.

Wartość aktywów
Wartość zobowiązań

0,00
0,00
9.291.690,05
41.498,25

8. Nie dotyczy.
9.

Podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2011 roku w wysokości
1.466,00 PLN został przekazany w dniu 20 stycznia 2012 roku. Składka ZUS w
wysokości 7.121,99 PLN została przekazana w dniu 29 grudnia 2011 roku. Deklaracja w
zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie złożona do Urzędu
Skarbowego do dnia 30 marca 2012 roku. Podatek dochodowy od osób prawnych za
2011 rok nie wystąpił.

W Fundacji ING Dzieciom w roku 2011 nie przeprowadzano kontroli.
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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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