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POMNAŻAMY KAPITAŁ SPOŁECZNY
POMNAŻAMY KAPITAŁ SPOŁECZNY to misja działającej od 1990 roku Fundacji Banku Millennium. Realizujemy ją poprzez dzielenie się wiedzą i umiejętnościami oraz podejmowanie 

inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności. W latach 2017–2018 Fundacja nadal koncentrowała swoją działalność na edukacji finansowej i promocji wolontariatu. W tych właśnie 

obszarach możemy jako podmiot związany z sektorem finansowym wspomagać rozwiązywanie aktualnych problemów społecznych – zwiększać świadomość finansową 

społeczeństwa i pobudzać aktywność w lokalnych społecznościach. 

W obejmującym trzydzieści krajów świata badaniu poziomu świadomości finansowej przygotowanym przez 

OECD Polacy znaleźli się na ostatnim miejscu. Tylko 32% Polaków stawia sobie długoterminowe cele finansowe 

i dąży do ich osiągnięcia. Naszą odpowiedzią na ten problem jest Finansowy Elementarz – autorski program 

edukacji finansowej przedszkolaków realizowany przez Fundację pod honorowym patronatem Ministra Edukacji 

Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka. Jego celem jest wyjaśnienie najmłodszym podstawowych pojęć z zakresu 

finansów. W ciągu trzech lat trwania projektu przeszkoliliśmy prawie 33 tys. dzieci z przedszkoli w całej Polsce  

i nie zamierzamy na tym poprzestać. Formuła i zasięg programu zostały docenione również przez rynek. W 2019 

roku Finansowy Elementarz zdobył 1. miejsce w konkursie Złoty Bankier w kategorii „Bank wrażliwy społecznie”.

Naszym celem jest również aktywizowanie do działania lokalnych społeczności. Wiemy, że bankowi 

wolontariusze znają najlepiej potrzeby w swoim otoczeniu, dlatego oddajemy inicjatywę w ich ręce. Fundacja 

przyznaje granty na realizację najlepszych akcji społecznych zaprojektowanych przez pracowników Banku. 

Do tej pory w inicjatywach finansowanych z grantów przyznanych przez Fundację wzięło udział prawie 450  

pracowników – wolontariuszy, którzy zrealizowali programy dla niemal 7 000 beneficjentów. W kolejnych latach 

planujemy rozwój programu grantowego, co pozwoli nam dotrzeć do jeszcze większej liczby odbiorców.

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami prowadzonych przez nas działań.

Iwona Jarzębska
Prezes Fundacji Banku Millennium
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1300 
warsztatów

33 tys. 
przeszkolonych

dzieci

1 miejsce 
w konkursie

Złoty Bankier
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450
wolontariuszy

7000
beneficjentów

ponad 20 
zralizowanych

akcji
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Finansowy Elementarz to autorski program edukacji finansowej przedszkolaków realizowany przez 

Fundację Banku Millennium pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika 

Praw Dziecka. Jego celem jest wyjaśnienie najmłodszym, poprzez zabawę, podstawowych pojęć z 

zakresu finansów. Podczas warsztatów organizowanych w przedszkolach dzieci uczą się, czym są 

pieniądze, skąd się biorą i jaka jest ich wartość, do czego służy bankomat i karta kredytowa, czym 

różni się potrzeba od zachcianki i dlaczego warto oszczędzać. W prowadzenie zajęć zaangażowani są 

wolontariusze – pracownicy Banku Millennium.

„Wiele badań wskazuje na istnienie luki w edukacji dzieci i młodzieży. Część z nich pokazuje, że 

maluchy w wieku przedszkolnym w ogóle nie rozumieją pojęcia pieniądza, dość powszechnie 

uważają, że pieniądze biorą się z bankomatu i nie wiążą ich pochodzenia z pracą. Odpowiedzią na te 

potrzeby edukacyjne jest Finansowy Elementarz. By dotrzeć do wymagającego, kilkuletniego odbiorcy, 

powołaliśmy do życia dziecięcych bohaterów – pana Sebastiana i trójkę jego młodocianych przyjaciół, 

którzy w przystępny sposób wyjaśniają podstawy świata finansów. Jesteśmy świadomi, że tego typu 

projekty nie są w stanie wypełnić edukacyjnej luki. Wierzymy jednak, że jest to dobry krok w kierunku 

wychowania naszych dzieci na odpowiedzialnych dorosłych”. 

GŁÓWNE PROJEKTY

Paulina Wołosz-Sitarek
Członek Zarządu Fundacji Banku Millennium

 autorski, ogólnopolski program
edukacji finansowej dzieci

Honorowy patronat
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Lorem Ipsum is simply dummy text of 

the printing and typesetting industry. 

Lorem Ipsum has been the industry’s

Złoty Bankier
1. miejsce w kategorii 
„Bank wrażliwy społecznie” 

Oprócz organizowania warsztatów w przedszkolach, Fundacja prowadzi otwarte warsztaty w przestrzeniach publicznych dla wszystkich chętnych dzieci. W 2018 roku z okazji Dnia 

Dziecka w ciągu trzech kolejnych dni najmłodsi mogli uczestniczyć w zajęciach w Centrum Handlowym Blue City w Warszawie, a w ramach Festiwalu Nauki w Warszawie brać 

udział w warsztatach edukacji finansowej. Na potrzeby programu przygotowano specjalne materiały edukacyjne – książki, książeczki do kolorowania i naklejki. Materiały pomogli 

tworzyć rodzice – pracownicy Banku Millennium. Są one dostępne także w kącikach dla dzieci w oddziałach Banku.
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GŁÓWNE PROJEKTY

W ramach programu Millantrop Fundacja przyznaje granty na realizację akcji społecznych 
przez pracowników Banku. Do tej pory w inicjatywach finansowanych z konkursu 
grantowego wzięło udział prawie 450 wolontariuszy, którzy zrealizowali programy dla 
kilku tysięcy beneficjentów. Pracownicy Banku realizują bardzo różne projekty – od 
prac remontowych poprzez edukacyjne do ekologicznych. Wolontariusze odnawiali 
już sale szkolne i plac zabaw przy domu dziecka, wyposażyli salę do terapii dla osób 
niepełnosprawnych, położyli nową podłogę w harcówce, a nawet zbudowali boisko 
szkolne. Ochotnicy prowadzili również warsztaty z edukacji finansowej dla dzieci  
z placówek opiekuńczych, promowali czytelnictwo oraz zachęcali młodzież do aktywności 
sportowej i zdrowego stylu życia. Zrealizowali akcję dla schroniska dla zwierząt i posadzili 
las.

„W programie Millantrop pracownicy Banku wraz z rodzinami i przyjaciółmi mogą 
zaprojektować i zrealizować własne programy społeczne. Nasi wolontariusze doskonale 
znają potrzeby lokalnej społeczności. To sprawia, że pomoc trafia tam, gdzie jest naprawdę 
potrzebna – często do małych miejscowości czy wsi, gdzie trudno uzyskać wsparcie  
z innych źródeł. Cieszy nas, że z roku na rok otrzymujemy coraz więcej zgłoszeń do 
konkursu grantowego i coraz więcej osób widzi sens w bezinteresownym pomaganiu 
innym.”

Beata Krupińska
Członek Zarządu Fundacji Banku Millennium

konkurs grantowy na najlepsze projekty wolontariackie
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ul. Stanisława Żaryna 2A 

02-593 Warszawa 

www.bankmillennium.pl/o-banku/fundacja
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