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WITAMY W REALNYM ŚWIECIE
Rok 2020, z powodu pandemii, był

nizacji i osób prywatnych. Mimo, że wskaźnik

okresem jedynie wirtualnej aktywności Fundacji.

nastrojów konsumenckich badanych przez

W 2021 ostrożnie powróciliśmy do realu – do

GUS1

prawdziwych przedszkoli, pełnych życia przed-

miesiąc, w czerwcu 2021 roku

szkolaków i

13,5

proc.

twierdziło,

roku misyjna działalność Fundacji opierała się

stanowi

na dwóch filarach. Naszą dobrą energię zainwe-

dla ich osobistych finansów.

stowaliśmy w kolejną odsłonę projektu wolonta-

Potwierdza to, że w wyniku

riatu pracowniczego #słuchaMYwspieraMY oraz

pandemii spora część polskiego

kontynuację programu edukacyjnego „Finansowy

społeczeństwa

elementarz”.

w trudnej sytuacji i nasze działania

społecznych, zachęcamy do działania na rzecz

Ja

rz

ęb

sk

respondentów

społeczną pracowników Millennium. W 2021

Przyznając granty na realizację akcji

na

a

zaangażowanych w działalność

poprawia się z miesiąca na

Iwo

że
duże

epidemia
zagrożenie

znalazła

Beata Krupińska

się

w #słuchaMYwspieraMY mogą zaspakajać
realne potrzeby konkretnych osób i organizacji.

ek

lokalnych przedsięwzięć. Również tegoroczną

z-S
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edycję programu #słuchaMYwspieraMY skie-

oł

os

rowaliśmy do lokalnych społeczności, orga-
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ZARZĄD FUNDACJI BANKU MILLENNIUM

Wyniki

badania

przeprowadzonego

na zlecenie Fundacji2 i doświadczenia okresu
pandemii, które pokazały, że uczenie się od
najmłodszych lat właściwych zachowań finansowych

ma

znaczenie,

dla

dzieci

potwierdzają

ogromne
sens

prowadzenia przez nas programów
edukacyjnych.

W

2021

roku

wróciliśmy z nimi do przedszkoli,
w których przeprowadziliśmy 200
warsztatów „Finansowego elemen		

tarza”,

oczywiście

z

zachowa-

niem reżimu sanitarnego. Pomocne
okazały się materiały edukacyjne dla
dzieci i rodziców dostępne online
na stronie internetowej i w kanałach
społecznościowych Fundacji, stworzone w ubiegłym roku.
1

Źródło danych GUS, Koniunktura konsumencka, czerwiec 2021.

2

Badanie zostało przeprowadzone przez instytut GfK dla Fundacji

Banku Millennium w maju 2020 roku na ogólnopolskiej próbie 1000
rodziców dzieci w wieku 3-7 lat, z wykorzystaniem metodyki CAWI.
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WSPIERAMY WALKĘ Z PANDEMIĄ COVID-19

CO SŁYCHAĆ

W INSTYTUCIE CHEMII BIOORGANICZNEJ PAN
na obecność SARS-CoV-2, kwotę 500 000 zł. ICHB

medycznej tak, aby jak najlepiej wykorzystać

PAN był pierwszą jednostką naukową w Polsce,

technologię, aparaturę oraz doświadczenie osób

która stworzyła laboratorium zajmujące się

wywodzących się z Wirusowej Grupy Wsparcia.

diagnostyką COVID-19. Prototyp testu, oparty

Ze względu na nasze zaangażowanie, PANgen

wyłącznie na polskich odczynnikach, powstał po

można śmiało nazwać wspólnym przedsięwzię-

dwóch tygodniach intensywnych prac i wszedł

ciem ICHB PAN i Fundacji.

do masowej produkcji, a dzięki wsparciu m.in.
Fundacji Banku Millennium możliwe były dalsze
badania nad bardziej czułymi generacjami testu.
Rok od rozpoczęcia współpracy, w odpowiedzi na trudności z diagnostyką w Wielkopolsce
powstał pomysł utworzenia ogólnodostępnego
Fundacja

Banku

Bank

laboratorium diagnostyki molekularnej – PANgen,

Millennium w 2020 roku włączyły się w walkę

które zostało otwarte w maju 2021 roku. Labo-

z

Instytutowi

ratorium, które dzięki wspaniałomyślności spon-

Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

sorów zostało wyposażone w doskonały sprzęt,

z Poznania, który opracował pierwsze polskie testy

będzie służyło szeroko rozumianej diagnostyce

koronawirusem,

Millennium

przekazując

i
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DBAMY O EDUKACJĘ FINANSOWĄ NAJMŁODSZYCH

FINANSOWY ELEMENTARZ ONLINE
Drukowane książeczki-podręczniki przybrały atrakcyjną formę animowanych filmików
i w wersji multimedialnej były dostępne na
kanale YouTube Fundacji. Powstał także nowy,
czwarty podręcznik dotyczący bezpieczeństwa
w sieci, w którym zwracamy uwagę na to, jak
bezpiecznie bankować online.
Dla przedszkolaków, rodziców i wszystkich zainteresowanych pomocne okazały się
Od 2016 r. Fundacja Banku Millennium
prowadzi

autorski

program

finan-

dla rodziców „Jak uczyć dzieci finansów” ze wska-

sowej dla najmłodszych, pod nazwą „Finansowy

zówkami dotyczącymi edukacji najmłodszych

Elementarz”. W ubiegłym roku podczas pandemii

oraz wywiady z dr Małgorzatą Chojak z Uniwer-

Fundacja

sytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na ten

kontynuowała

edukacji

pozostałe materiały edukacyjne online - Poradnik

projekt

wirtualnie,

tworząc serię nowoczesnych materiałów eduka-

sam temat.

cyjnych online.
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DBAMY O EDUKACJĘ FINANSOWĄ NAJMŁODSZYCH

PAN SEBASTIAN I NOWE TECHNOLOGIE
„FINANSOWY ELEMENTARZ” ODCINEK 4 O BEZPIECZEŃSTWIE W SIECI
w wieku przedszkolnym najłatwiejsze do zrozu-

Książeczka „Pan Sebastian i nowe technologie”

mienia są cztery z nich:

została przygotowana i będzie wprowadzona do

•

zabezpiecz hasłem dostęp do komputera,

programu warsztatów prowadzonych w przed-

które w przystępny sposób wyjaśniały najmłod-

tabletu bądź telefonu (udostępniaj je tylko

szkolach, a w wersji multimedialnej jest nadal

szym podstawy świata finansów. W tym odcinku

rodzicom),

udostępniana w kanale YouTube Fundacji.

W 2020 roku powstała czwarta część
podręcznika-książeczki

i

czwarty

odcinek

animowanego filmiku z Panem Sebastianem,

przygód Pana Sebastiana dzieci mogły się dowie-

•

nie podawaj nikomu swoich danych osobo-

dzieć między innymi tego, że za lody można

wych (np. nazwiska, adresu) i nie udostępniaj

zapłacić nie tylko gotówką, a kartę płatniczą

w sieci swoich zdjęć,

można mieć również w telefonie. Jak powiedział

•

korzystaj

z

zaufanej

sieci

(unikaj

tytułowy bohater – „Teraz telefonu – i to nie są

łączenia się z publiczną siecią np.

żarty możemy używać tak samo jak karty! Można

w kawiarni) wg reguł ustalonych

w nim korzystać z całej bankowości – przelewać

z rodzicami,

pieniądze, robić oszczędności”.

•

często sprawdzaj z rodzicem,

Opowieść pana Sebastiana zawierała

czy komputer, tablet, telefon

również podpowiedzi dotyczące bezpieczeństwa

nie ma wirusów; rozmawiaj

w sieci. By bezpiecznie bankować online powin-

z rodzicami o tym, co danego

niśmy się stosować do kilku zasad. Dla dzieci

dnia robiłeś w internecie.
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DBAMY O EDUKACJĘ FINANSOWĄ NAJMŁODSZYCH

FINANSOWY ELEMENTARZ NA ŻYWO

PONAD 5 000 PRZEDSZKOLAKÓW SPOTKAŁO SIĘ Z PANEM SEBASTIANEM
edycji

Placówki zgłoszone do projektu przyjęły warsz-

Z obserwacji wynika, że okres pandemii dodat-

projektu przeprowadziliśmy 200 warsztatów,

taty z entuzjazmem, a scenariusz spotkań wciąż

kowo wzmocnił przekaz warsztatów. Wyzwania

odwiedzając

chłodu

stanowi dobrą odpowiedź na potrzeby edukacyjne

stawiane rodzinom w zakresie zmian na rynku

i jesiennej aury (warsztaty odbywały się w listo-

dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

pracy,

W

tegorocznej
54

siódmej

przedszkoli.

już

Mimo

zarządzania

budżetem

domowym

padzie i grudniu) gościliśmy w następujących

i elastycznego reagowania na zmiany wciąż znaj-

miastach: Warszawa, Pruszcz Gdański, Chmielno,

dują odzwierciedlenie w naszym projekcie.

Żółwin, Pilchowice, Michałowice, Ełk, Obrowo,
Bydgoszcz, Żabia Wola, Wrocław, Miechucino, Kraków, Jugów, Szczytno, Poznań,
Piaseczno, Kraków, Radomierzyce, Gdańsk,

Ponieważ

spotkania

przypadły

na

okres pandemii COVID 19, przed rozpoczęciem działań opracowano specjalną procedurę
epidemiologiczno-sanitarną,

a

wszystkie

Nałęczowa,

spotkania realizowano z uwzględnieniem

Ożarów Mazowiecki, Rotmanka, Radzymin.

wytycznych sanitarnych. W tym roku

Wejherowo,

Piotrowice

k.

Spotkaliśmy się z ponad 5 tysiącami

przedszkolaki odwiedził Pan Seba-

przedszkolaków w wieku od 3 do 6 lat. W przy-

stian - maskotka. Animatorki wysta-

padku maluchów pierwsza lekcja finansów pod

wiały teatrzyki z wykorzystaniem

okiem Pana Sebastiana trwała nie dłużej niż

zabawki. Czytając książkę, ilustrowały

30 minut, a w starszych grupach około godziny.

jej treść za pomocą maskotki.
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LUBIMY POMAGAĆ

#słuchaMYwspieraMY

WYJĄTKOWA AKCJA WOLONTARIUSZY, WIELE POZYTYWNYCH ZASKOCZEŃ
W 2021 odświeżyliśmy formułę tego
typu działań. Tegoroczny program wolontariatu
pracowniczego #słuchaMYwspieraMY w formule
„dwa w jednym” to konkurs grantowy na projekt
wolontariacki przeprowadzony przez pracowników na rzecz lokalnych społeczności. Ważne,
by były to inicjatywy pracowników realizowane
przez nich samych - od pomysłu i wykonania,
aż po rozliczenie i promocję w formie artykułu,
fotoreportażu czy video. W przypadku pomocy
osobom indywidulnym Fundacja oceniała zmianę
Bardzo istotne jest dla nas angażowanie

sytuacji życiowej konkretnej osoby, a w przy-

pracowników w akcje społeczne. Aby umożliwić

padku beneficjentów grupowych wpływu akcji na

im realizację własnych pomysłów wolontariac-

lokalną społeczność.

kich, organizujemy konkursy, w których przyznajemy granty na realizację ciekawych i użytecznych projektów dobroczynnych.
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LUBIMY POMAGAĆ

#słuchaMYwspieraMY
Do konkursu o granty w wysokości do

Efekt? W 2021 roku przyznaliśmy granty

4900 zł brutto można było zgłosić projekty anga-

21 Liderom projektów. W akcjach wzięło udział

żujące co najmniej dwóch pracowników Grupy

139 wolontariuszy oraz członkowie ich rodzin

Banku Millennium lub placówek partnerskich

i przyjaciele. Wsparcie otrzymało 2638 bene-

banku. Liczył się nie tylko pomysł. Ważna była

ficjentów (małych i dużych) – wychowanków

liczba wolontariuszy oraz długotrwały wpływ

placówek społecznych (tj. domy dziecka)

akcji na życie społeczności lokalnej.
Projekt #słuchaMYwspieraMY
nie jest jedynie wsparciem mate-

osób

z

niepełnosprawnościami,
przedszkolaków,

uczniów,

uczniów klas integra-

rialnym czy przekazaniem przed-

cyjnych i specjal-

Każdy,

miotów pierwszej potrzeby.

nych,

gest i przekazany przedmiot był

Obok środków na realizację

Pomogliśmy

seniorów.

dokładnie

najdrobniejszy
przemyślany

i

trafiony,

ponieważ

pojedynczym

wolontariusze bardzo solidnie analizowali historie

zaangażowanie,

osobom. Obok empatii,

i okoliczności w jakich znalazły się osoby, którym

czas spędzony na poma-

otrzymali od nas masę

projektu
w

nim:

znaczenie

mają

ganiu i własny wkład pracy
Wolontariuszy.

także

potrzebnych
dzianek

i

dobrej

postanowili pomóc.

niespoenergii.

MY nie czekamy. MY - słuchaMY i wspieraMY!
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LUBIMY POMAGAĆ

#słuchaMYwspieraMY
WYBRANE PROJEKTY
Jednym

z

realizowanych

Kolejny

poświęcono

w

po

z Fundacją „Podaj Herbatę” wolontariusze przygo-

dla

Rodzinnego

bezdomności.

We

osobom

projektów była organizacja wycieczki
Warszawie

kryzysie

projekt

współpracy

Domu Dziecka w Kiedosach. Dzięki

towali posiłki, paczki świąteczne, ciepłą herbatę

wolontariuszom

i rozdali je potrzebującym przed warszawskim

podopieczni

ośrodka po raz pierwszy odwiedzili

Warszawę

i

zobaczyli

warszawską „Syrenkę”.

Dworcem Centralnym. Działania wolontariuszy
przypominają o tym, że obok nas istnieją inni
ludzie, często w potrzebie. Warto do nich
wyciągnąć pomocną dłoń i podzielić

Wolontariusze

w

Gdańsku

dobrem.

otoczyli wsparciem i zorganizowali „sobotnie”
malowanie przestrzeni w ośrodku dla Zespołu

Wszystkie projekty zasługują

Niepublicznych Placówek przy polskim stowarzy-

na oddzielne, obszerne

szeniu osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.

opisy, które już wkrótce

Zabrali ze sobą swoje rodziny, przyjaciół i błyska-

będą dostępne na stronie

wicznie wyremontowali dwa korytarze ważnego

Fundacji Banku Millennium

dla beneficjentów budynku.

www.bankmillennium.pl.
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LUBIMY POMAGAĆ

#słuchaMYwspieraMY

TEGOROCZNE PROJEKTY I LUDZIE, KTÓRZY ZA NIMI STOJĄ

•

Monika Fabiś-Samulska – Liderka projektu

w okolicy Dworca Centralnego w Warszawie.

ufundowanie prezentu świątecznego połą-

Joanna Piszcz - Liderka projektu dla Zespołu

czonego z elementem poznawczym, relaksa-

zakup pomocy naukowych (książek i urządzeń

Kształcenia i Wychowania w Lublewie Gdań-

cyjnym i turystycznym dla dzieci w postaci

audio) oraz urządzenia wielofunkcyjnego do

skim – małej, wiejskiej szkoły do której

wycieczki po Warszawie.

wydruku w kolorze oraz konkurs plastyczny

uczęszcza 108 uczniów – organizacja dnia

dla dzieci z niepełnosprawnościami.

sportu i zakup sprzętu sportowego.

„Dworek” w Dąbrowicy i Domu Dziecka „Nowy

Edyta Cierech - Liderka projektu dla Zespołu

Dom” w Przybysławicach – organizacja wigi-

Wychowania

Szkół nr 1 w Jugowie – organizacja zajęć

lijnego spotkania świątecznego ze Świętym

w Kołbudach – budowa stacji meteorolo-

korekcyjnych i wyposażenie sali sportowej

Mikołajem.

gicznej i budowa ogródka meteorologicznego

w potrzebne sprzęty i akcesoria (tj. materace

dla dzieci.

i drabinki do ćwiczeń) oraz Liderka projektu dla

szkola nr 193 w Warszawie – organizacja

Izabela Całkiewicz – Liderka projektu dla

Akademii Piłkarskiej PIAST w Nowej Rudzie –

spotkania poświęconego integracji senso-

Podopiecznych Fundacji „Daj Herbatę” –

organizacja zajęć sportowych i turnieju piłki

rycznej wraz z warsztatami dla dzieci i zakup

osób pozostających w kryzysie bezdom-

nożnej dla dzieci w wieku 4-10 lat w połączeniu

akcesoriów do gotowania dla najmłodszych.

ności – organizacja dnia pomocy, przygoto-

ze spotkaniem świątecznym i „Mikołajkami”.

dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Mogilnie –

•

Aleksandra Czerwińska – Liderka projektu
dla

•

Zespołu

Kształcenia

i

wanie kanapek, ciast, paczek świątecznych
i ciepłej herbaty oraz przekazanie ich osobom

•

•

•

•

•

•

Marcin Juś – Lider projektu dla Domu Dziecka

Monika Jaworek - Liderka projektu dla Przed-

Ewelina Składanek - Liderka projektu dla

Katarzyna Gryska - Liderka projektu dla

bohaterek

filmu

dokumentalnego

„Buko-

Rodzinnego Domu Dziecka w Kiedosach –

lika”, laureata 18. festiwalu Millennium Docs
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LUBIMY POMAGAĆ

Against Gravity – pomoc kobietom w małej,

Beata Sieniawska - Liderka projektu dla

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2

mazowieckiej wsi. Odwiedziny, zakup opału

Zespołu Niepublicznych Placówek Oświa-

w Dziekanowie Leśnym – wykończenie świe-

na zimę oraz rowerów, aby mogły przemiesz-

towych przy Polskim Stowarzyszeniu Osób

tlicy, zakup wyposażenia i środków czystości,

czać się i być w kontakcie z innymi oraz

Niepełnosprawnych Intelektualnie w Gdańsku

w tym odkurzacza wielofunkcyjnego i czysz-

Liderka projektu dla Stowarzyszenia Pomocy

– malowanie dwóch korytarzy placówki

czenie powierzchni placówki.

Szansa – organizacja Sali do rehabilitacji

i zakup lamp ledowych na sufity.

i Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób

•

Aleksandra Tobiasz - Liderka projektu dla
Fundacji PogadajMY – ośrodka terapeutycz-

z niepełnosprawnościami w Starym Lubie-

dla Seniorów z dziennego domu opieki oraz

nego dla dzieci niepełnosprawnych i z zabu-

jewie oraz spotkania świątecznego.

Przedszkola nr 1 w Skierniewicach – orga-

rzeniami komunikacyjnymi (zespół Downa,

Elżbieta Ważna - Liderka projektu dla Klubu

nizacja dwóch spotkań świątecznych, na

porażenie mózgowe, alalia, afazja, zaburzenia

Taekwondo w Nowej Rudzie – amatorskiej

których

świąteczne

słuchu) - organizacja spotkania świątecz-

drużyny sportowej – organizacja turnieju

niespodzianki

samotnych

no-noworocznego

mikołajkowego dla dzieci i młodzieży w wieku

seniorów oraz zakup środków higienicznych

wraz z animacjami i konkursami dla dzieci,

5-18 lat w celu zachęcenia do aktywności po

i żywnościowych dla seniorów.

wspólnym dekorowaniem pierników i malo-

Kamil Lewczuk – Lider projektu dla Fundacji

waniem farbami.

Monika

Jurków-Kwiatkowska

•

•

Aleksandra Jackiewicz - Liderka projektu

trudnym okresie pandemii.
•

•

•

przygotowały
i

ozdoby

dla

Pogadanka”

Początek Świata – budowa „pokoju wyci-

projektu dla Rodzinnego Domu Dziecka w Miło-

szenia” dla wychowanków ośrodka, którzy

która wymaga stałej rehabilitacji po przebyciu

wicach – organizacja spotkania świątecznego

doświadczają ataku paniki i agresji, stano-

trudnej choroby – zakup leków i potrzebnych

z udziałem Św. Mikołaja i wręczeniem paczek

wiącego pomoc w opanowaniu emocji i odzy-

środków, udział w zajęciach logopedycznych

ze słodyczami oraz wspólnym spędzeniu dnia

skaniu równowagi.

w domu i organizacja wspólnych (!) cyklicz-

•

Sylwia

Gałązka

-

Liderka

projektu

dla

•

„Gwiazdka

Liderka

na zabawach i grach zespołowych.

-

dzieci

Anna Pokorska - Liderka projektu dla osoby,

nych zajęć na basenie.
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FUNDACJA TO MY

DZIĘKUJEMY!
Dziękujemy wszystkim pracownikom Millennium za wspieranie prac Fundacji
niezależnie czy w prawdziwym, czy wirtualnym świecie.
W szczególności dziękujemy wszystkim wolontariuszom, jurorom, Liderkom
i Liderom projektu #słuchaMYwspieraMY, członkom ich rodzin, przyjaciołom
oraz wszystkim osobom, które zgłosiły swoje projekty w tej edycji programu,
a także Jakubowi Milińskiemu i Aleksandrze Tobiasz, organizatorom programu.
Jesteście fantastyczni!
Dziękujemy też nieustraszonym pomocnikom Pana Sebastiana w programie
„Finansowy elementarz” - Sylwii Pietrzyk za organizację i logistykę, Annie Kozon
i Celinie Ciołek za sprawną wysyłkę materiałów do przedszkoli, a Mariuszowi
Malinowskiemu, Krzysztofowi Zamielskiemu i Ani Strykowskiej za pakowanie
paczek z materiałami – brawo Wy!
Do zobaczenia w 2022 roku!
Zarząd Fundacji
Iwona Jarzębska
Beata Krupińska
Paulina Wołosz-Sitarek
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