SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2021
Fundacja Santander Bank Polska S.A im. I.J. Paderewskiego

1.1 Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. I.J. Paderewskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jana Pawła
II 17, 00-854 Warszawa ustanowiona została przez Bank Zachodni S.A. we Wrocławiu na podstawie aktu
notarialnego z dnia 17 XII 1997 roku (rep. A 798/97) przed notariuszem Janiną Jarząbek we Wrocławiu.
Fundacja Santander Bank Polska S.A. wpisana została do rejestru fundacji prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego postanowieniem z dnia 15 VII 2002 r. (sygn. Akt WR VI NR REJ. KRS 9571/01/795) pod numerem
KRS 120807.
1.2 Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.IV.1984 r. o fundacjach (Dz. U. Z roku 1991, nr 46,
poz. 203) oraz w oparciu o statut Fundacji Santander Bank Polska S.A.
Fundacja posiada nr identyfikacyjny REGON 932198147 nadany jej przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu
w dniu 26 VI 2000 r. oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 897-16-35-900 nadany jej przez Urząd
Skarbowy Wrocław - Stare Miasto w dniu 18 VIII 2000 r., który po zmianie siedziby Fundacji w czerwcu
2004 r. do Poznania przeniesiony został do Urzędu Skarbowego Poznań-Śródmieście, a w roku 2009 do
Warszawy do I Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.
1.3 W 2021 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Fundacji Santander Bank Polska S.A.
1.4 Skład Zarządu Fundacji w 2021 roku:


Marzena Atkielska - Prezes Zarządu

1.5 W 2021 roku nie nastąpiły zmiany w Radzie Fundacji:


Michał Gajewski – Przewodniczący Rady Fundacji



Teresa Notz – Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji



Artur Sikora – Członek Rady Fundacji



Cezary Szefler – Członek Rady Fundacji



Wojciech Kostecki – Członek Rady Fundacji



Maria Wlaźlak – Członek Rady Fundacji



Dorota Żołądkiewicz – Członek Rady Fundacji

1.6 Główne cele statutowe Fundacji Santander Bank Polska S.A. to wspieranie następujących dziedzin:
-

ochrona zdrowia i pomoc społeczna,

-

pomoc ofiarom klęsk żywiołowych,

-

oświata i wychowanie,

-

kultura,

-

propagowanie kultury fizycznej i sportu,

-

nauka i technika,
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-

działalność charytatywno- opiekuńcza,

-

kult religijny,

-

bezpieczeństwo publiczne,

-

ochrona środowiska,

-

cele dobroczynne,

-

pomocy społecznej, w tym pomoc dzieciom, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych osób i dzieci,

-

wsparcie Polaków i Polonii oraz osób polskiego pochodzenia żyjących poza granicami kraju.

Fundacja

Santander

Bank

Polska

S.A.

realizowała

w

2021

roku

cele

statutowe

w ramach niżej opisanej strategii i wymienionych projektów:
Fundacja Santander Bank Polska działa w przestrzeni społecznej stwarzając możliwości rozwoju ludziom
młodych i ambitnym. Dzięki działaniom edukacyjnym Fundacja chroni przed wykluczeniem społecznym
dzieci oraz osoby starsze.
Pracownicy Santander Bank Polska S.A. za pośrednictwem wolontariatu pracowniczego Fundacji mają
możliwość zaangażowania się w działania na rzecz lokalnych społeczności, pomocy potrzebującym oraz
realizowania swoich własnych pasji.
Dzięki zaangażowaniu Fundacji, lokalne środowiska, często w niewielkich miejscowościach rozwijają się i
podejmują coraz śmielej działalność w obszarach najistotniejszych dla ich przyszłości. Fundacja świadomie i
konsekwentnie, na różnych obszarach swojej działalności działa kierując się hasłem „Myślimy o przyszłości,
działamy dziś”. Fundacja stawia na rozwój i każdego roku inwestuje w nowe projekty, które zmieniają
przestrzeń nas wszystkich na lepszą.
2. Programy Grantowe
2.1. Program Grantowy „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”
Fundacja w roku 2021 ogłosiła VII edycję konkursu grantowego: "Tu mieszkam, tu zmieniam" po raz drugi o
charakterze ekologicznym pn. „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”. Celem programu było wprowadzenie
zmian w lokalnych środowiskach, edukacja ekologiczna oraz integracja mieszkańców. Jury konkursu
szczególnie doceniało oryginalne inicjatywy ekologiczne wynikające z potrzeb społecznych. W ramach
projektu powstały m.in. ogrody wertykalne, parki kieszonkowe, ogrody deszczowe, roślinne murale oraz
zielone biblioteki i przystanki komunikacji miejskiej. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem,
Fundacja przyjęła 1062 wniosków.
Komisja konkursowa wybrała 58 organizacji, które otrzymały wsparcie na realizację swoich projektów.
Na realizację programu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO" przeznaczyliśmy kwotę: 300 000
zł .
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2.2. Program Grantowy „Bank Dziecięcych Uśmiechów”
W ramach programu grantowego „Bank Dziecięcych Uśmiechów” dofinansowano projekty, które miały na celu
pomoc dzieciom i młodzieży potrzebującym wsparcia psychologicznego ze względu m.in. na efekty pandemii
COVID-19.
Konkurs polegał na wyborze najciekawszych projektów obejmujących psychoterapię grupową dzieci i
młodzieży, w szczególności skierowaną dla dzieci zmagającymi się z takimi problemami jak:


lękowość z wyszczególnieniem Zespołu Stresu Pourazowego (PTSD) (zaburzenie psychiatryczne,
które może wystąpić u osób, które doświadczyły lub były świadkami traumatycznych zdarzeń i
zmian



nieśmiałość



wycofanie



zagubienie



zahamowanie w relacjach z rówieśnikami



trudności w szkole



samotność



depresja dziecięca i młodzieżowa



uzależnienie od komputerów, mediów społecznościowych, a także substancji psychoaktywnych

Fundacja przyjęła 161 wniosków. Komisja konkursowa wybrała 15 organizacji, które otrzymały wsparcie
na realizację swoich projektów.
Na wypłatę grantów w programie „Bank Dziecięcych Uśmiechów" przeznaczyliśmy kwotę: 150 000 zł .
2.3. Program Grantowy „Bank Młodych Mistrzów Sportu”
Celem IV edycji Programu Grantowego „Bank Młodych Mistrzów Sportu” jest krzewienie zdrowego trybu życia
oraz idei sportowej rywalizacji i zasad fair play wśród dzieci i młodzieży. Priorytetem programu było zachęcenie
młodych ludzi do drużynowej i indywidualnej aktywności sportowej oraz aktywnego stylu życia. W ramach IV
edycji wsparte zostały przedsięwzięcia sportowe dla osób w wieku od 5 do 26 lat. W ramach programu
dofinansowane zostały m.in. drużynowe zawody sportowe, olimpiady, paraolimpiady, treningi, imprezy
sportowe oraz inne wydarzenia promujące aktywny i zdrowy styl życia. Dofinansowane dyscypliny
sportowe to: biegi, kajakarstwo, karate, piłka nożna, kolarstwo, tenis, koszykówka, szachy, boks,
wspinaczka i żeglarstwo.
Fundacja przyjęła 585 wniosków. Komisja konkursowa wybrała 29 organizacji, które otrzymały wsparcie
na realizację swoich projektów.
Na wypłatę grantów w programie „Bank Młodych Mistrzów Sportu" przeznaczyliśmy kwotę: 150 000 zł .
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2.4. Program Grantowy „Haki na Cyberataki”
„Haki na Cyberataki” to nowy konkurs grantowy Fundacji, który wystartował pod koniec 2021 roku.
Celem programu jest zwiększenie wiedzy na temat bezpieczeństwa finansów osobistych, w tym
bezpiecznego bankowania, a także świadomości możliwych zagrożeń i znajomości zasad, które pozwolą się
przed nimi chronić. Program miał na celu wyłonienie najciekawszych projektów dotyczących działań z
zakresu edukacji finansowej na temat:
 ochrony przed przestępstwami typu wyłudzenia i fraudy, w tym: socjotechnika, manipulacja;
phishing, vishing, fałszywe inwestycje jako typy ataków, postępowanie w przypadku bycia ofiarą
przestępstwa finansowego
 bezpiecznego korzystanie z bankowości elektronicznej
 bezpiecznego zarządzania swoimi finansami w sieci, w tym w mediach społecznościowych i
komunikatorach.
Na wypłatę grantów w programie „Haki na Cyberataki” przeznaczymy kwotę: 1 200 000 zł .

2.5. Program Grantowy „TO(działa)MY!”
Organizatorem projektu jest UNICEF Polska oraz Fundacja Santander. Program grantowy skierowany jest
do wszystkich nauczycieli pracujących z uczniami, począwszy od 4. klasy szkoły podstawowej. Jego celem
jest zainspirowanie dzieci i młodzieży do działania wykraczającego poza ramy tradycyjnej edukacji.
Jest szansą dla uczniów na rozwijanie umiejętności i kompetencji niezbędnych we współczesnym świecie.
Projekty można było składać w kilku obszarach: ekologia i ochrona środowiska, edukacja, kultura i
rozrywka.
Celem projektu było kształtowanie postawy zaangażowania społecznego wśród dzieci i młodzieży,
zwrócenie uwagi młodego pokolenia na potrzeby swojego najbliższeg o otoczenia oraz budowanie
świadomości młodych ludzi w obszarach związanych z ekologią, ochroną środowiska oraz edukacją,
rozrywką i kulturą.
Projekt „TO(działa)MY!” składa się z dwóch części: obowiązkowej i dodatkowej, których realizacja
przewidziana jest na rok szkolny 2021/2022.

Fundacja przyjęła 360 wniosków. Komisja konkursowa wybrała 13 organizacji, które otrzymały wsparcie
na realizację swoich projektów.

Na wypłatę grantów w programie „TO(działa)MY!” przeznaczymy kwotę: 50 000 zł .
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3. Darowizny na rzecz oświaty i wychowania w tym kulturalne oraz charytatywne
Fundacja Santander Bank Polska S.A. w 2021 roku przekazała darowizny o charakterze edukacyjnym,
kulturalnym, charytatywnym oraz ze zbiórek koleżeńskich. Przykłady naszych działań:
3.1 Projekt na rzecz oświaty i wychowania w tym kulturalne
VIII Międzynarodowy Festiwal Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie
3- 13 listopada 2021
Fundacja Santander Bank Polska S.A. była partnerem VIII Międzynarodowego Festiwalu Ignacego Jana
Paderewskiego. Jest to cykliczne wydarzenie kulturalne, którego misją jest przywrócenie pamięci o jednym z
największych polskich patriotów, światowej sławy pianiście, kompozytorze, mężu stanu, dyplomacie, polityku i
filantropie – Ignacym Janie Paderewskim. Istotą festiwalu było przypomnienie największych dzieł patrona
wydarzenia. VIII edycja festiwalu była wyjątkową ze względu na przypadającą w 2021 roku 80. rocznicę śmierci
Ignacego Jana Paderewskiego. W festiwalu uczestniczyły takie gwiazdy jak sopranistka Ewa Biegas,
amerykański dyrygent Ian Hobson, maestro akordeonu Klaudiusz Baran, wirtuoz wiolonczeli Tomasz Strahl,
rosyjski pianista Ilyia Maximow, wokalistka jazzowa Dorotea Miśkiewicz z Atom String Quartet, polsko-duński
Erlendis Quartet czy Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej. Wydarzenia festiwalowe odbywały się na
Zamku Królewskim, w Filharmonii Narodowej, Pałacu w Wilanowie, Studiu Koncertowym Polskiego Radia im.
Witolda Lutosławskiego, PROM Kultury Saska Kępa czy Ursynowskim Centrum Kultury „Alternatywy”.
Organizatorem projektu była Fundacja „Ave Arte”.

V edycja „Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości”
25 marca 2021, Formuła online
Ponad 1000 osób reprezentujących różne środowiska wzięło udział w V Kongresie Edukacji Finansowej i
Przedsiębiorczości, który odbył się pod hasłem „Rok doświadczeń – lata wyzwań”. Było to spotkanie poświęcone
wymianie doświadczeń w obszarze edukacji z zakresu finansów, cyberbezpieczeństwa i przedsiębiorczości.
Fundacja Santander Bank Polska S.A. była Patronem Generalnym wydarzenia.
Podczas Kongresu nastąpiła inauguracja obchodów 5-lecia Programu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji”.
Kongresu po raz pierwszy odbył się w interaktywnej formule online, uczestnicy mogli wziąć udział w wydarzeniu
dzięki specjalnie przygotowanej platformie multimedialnej. Podczas wydarzenia Prezes Fundacji Santander
Bank Polska Marzena Atkielska opowiadała o Programie Stypendialnym oraz akcjach edukacyjnych fundacji.
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3.2 Projekt charytatywny
Ogólnopolski Przegląd Piosenki Osób Niewidomych 2021
21 września 2021, Opole
Fundacja Santander Bank Polska S.A. ufundowała nagrody finansowe dla Laureatów trzech pierwszych miejsc
Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Osób Niewidomych w Opolu. W Przeglądzie wzięły udział osoby niewidome
i słabo widzące z terenu całej Polski. Wydarzenie rozpoczęło się ogólnopolską rekrutacją wykonawców,
prowadzoną przy wsparciu Instytutu Tyflologicznego Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie, Okręgów i
Kół PZN, znajdujących się we wszystkich województwach. Trzydniowy przegląd zakończył się uroczystym
koncertem, który dobył się 21 września w Filharmonii Opolskiej, w którym wystąpiło 15 spośród 34 zgłoszonych
wykonawców.
Trzech laureatów przeglądu poza innymi nagrodami otrzymali możliwość występu w 5. edycji
międzynarodowego festiwalu dla osób niewidomych - 5th Lions World Song Festival for the Blind, który odbył się
w dniach 18-20 listopada 2021 r. w Krakowie. Organizatorem wydarzenia był Polski Związek Niewidomych
Okręg Opolski.
III Bieg Sztafetowy w Starym Browarze „Miejska Mila”
27 czerwca 2022, CH Stary Browar w Poznaniu
W Starym Browarze w Poznaniu odbył się bieg charytatywny organizowany przez Stowarzyszenie „Pomaganie
przez Bieganie”, w którym wzięli udział dorośli, seniorzy oraz dzieci. Całkowity dochód ze sprzedaży pakietów
startowych został przekazany na rzecz Domu Chłopaków w Broniszewicach. W ośrodku prowadzonym przez
Siostry Dominikanki mieszka 56 chłopców w różnym wieku i z różnym stopniem niepełnosprawności
intelektualnej i fizycznej.
Na realizację darowizn na rzecz oświaty i wychowania w tym kulturalne oraz charytatywne przeznaczyliśmy
łączną kwotę: 1 749 397,34 zł


Darowizn na rzecz oświaty i wychowania: 185 359,54 zł



Darowizny charytatywne: 1 564 037,80 zł

4. Akcja „Podwójna moc pomagania”
Grupa Santander oraz Fundacja Santander Bank Polska wspólnie wsparły finansowo 16 polskich szpitali.
Przekazały 2 miliony złotych na rzecz oddziałów psychiatrii dzieci i młodzieży.
Santander Bank Polska wraz z Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, Santander Leasing oraz
Santander Factoring przekazali łącznie 1 mln zł na wsparcie psychiatrii dziecięcej. Dodatkowo Bank wraz z
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Fundacją Santander zorganizował w czerwcu drugą edycję akcji charytatywnej „Podwójna Moc Pomagania”. W
zbiórkę zaangażowało się ponad 10 tysięcy osób. Zebrane środki zgodnie z regulaminem akcji zostały
podwojone przez Bank. Jednocześnie Bank dopłacił na cel zbiórki kwotę pozwalającą łącznie przekazać do 16
szpitali z oddziałami psychiatrii dla dzieci i młodzieży kwotę 2 mln zł. Każdy z szesnastu szpitali otrzyma po
125 000 złotych, kwotę tę szpitale przeznaczą na wyposażenie oddziałów psychiatrii dzieci i młodzieży, na
rozwój i utrzymanie infrastruktury.
Pierwsza edycja akcji charytatywnej „Podwójna Moc Pomagania” zainagurowana została w 2020 roku, jako
odpowiedź na rozpoczynającą się w Polsce pandemię koronawirusa. Wówczas wspartych zostało 23 szpitali, a
łączna kwota jaka została im przekazana to ponad 5 mln złotych. Zbiórka charytatywna na rzecz psychiatrii
dzieci i młodzieży, była odpowiedzią na kolejny problem, który stał się następstwem trudnego czasu pandemii.
Na realizację akcji „Podwójna moc pomagania” przeznaczyliśmy 2 000 000 zł

5. Program Stypendialny
Program Stypendialny Fundacji Santander ma na celu wsparcie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej bez
względu na kryterium dochodowe. Stypendium stanowi nagrodę za trud włożony w naukę i jest motywacją do
dalszej pracy. Chcemy, aby stypendium przyczyniło się do rozwijania talentów i pasji oraz aby stworzyło
uczniom z całej Polski możliwość kształcenia się na najwyższym poziomie, a przy tym otworzyło zdolnej
młodzieży drzwi do najlepszych ośrodków akademickich. Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla wybitnych
uczniów siódmych i ósmych klas szkół podstawowych i średnich z terenu całej Polski. Stypendium może być
przeznaczone na działania związane z rozwojem talentu i pasji m.in. na zakup instrumentów, pokrycie udziału w
konkursach i zawodach, w tym międzynarodowych, udział w warsztatach czy obozach tematycznych.
Fundacja przyjęła 683 wnioski. Komisja stypendialna wybrała 31 osób, które otrzymały stypendium.
Zobacz film:
Gala Stypendialna 2021

https://www.youtube.com/watch?v=ucc-UNorFNI
Na realizację programu „Program Stypendialny” przeznaczyliśmy kwotę: 160 000,00 zł

6. Wolontariat pracowniczy
6.1 Wolontariat w banku
Wolontariat pracowniczy rozumiany jest jako wszelkie inicjatywy promowane i wspierane przez Fundację
Santander Bank Polska, w które dobrowolnie angażują się pracownicy Santander Bank Polska. Poświęcają oni
swój czas (częściowo możliwie również w czasie pracy) wykorzystując swoje umiejętności w celu wspierania
działań, projektów oraz organizacji non-profit z korzyścią dla lokalnych społeczności. W 2021 roku było 1734
wolontariuszy, którzy zorganizowali 126 akcji wolontariackich.
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6.2 Wolontariat Edukacyjny
Forma wolontariatu, która była jednym z elementów wolontariatu kompetencyjnego, polegająca na dzieleniu się
wiedzą z zakresu przedsiębiorczości i finansów. Opierała się na materiałach przygotowanych przez bank - były to
lekcje przedsiębiorczości i inne inicjatywy skierowane na rozwój wiedzy z zakresu ekonomii, szczególnie wśród
dzieci, młodzieży i seniorów. Edukacja ekonomiczna ogranicza zjawisko wykluczenia finansowego, a także
pomaga w rozwoju i zdobywaniu nowych kompetencji.

1. BAKCYL
BAKCYL to projekt edukacyjny organizowany przez Warszawski Instytut Bankowości obejmujący swoim
zasięgiem całą Polskę. Aktywnie uczestniczą w nim przedstawiciele praktycznie całego sektora bankowego.
Głównym celem programu jest edukacja ekonomiczna uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz
średnich.
Wyniki minionego roku cieszą, to wspólne osiągnięcie każdego banku partnerskiego projektu BAKCYL.
Wolontariusze Santander Bank Polska nie zawiedli. Warte podkreślenia jest:
 Ilość wolontariuszy Fundacji Santander: 208
 Ponad 68 tysięcy uczestników lekcji, w tym ponad 2200 uczestników lekcji prowadzonych przez
pracowników Santander Bank Polska S.A.

2. EDU@KCJA

Projekt Edu@kcja to cykl zajęć prowadzonych on-line dla uczniów szkół podstawowych i średnich oraz
nauczycieli. Zostało przeprowadzonych 24 lekcje, w których uczestniczyło 150 uczniów. Odbyło się też 5
warsztatów, w których uczestniczyło ponad 100 nauczycieli.
Tematy zajęć:
 Rynek finansowy bez tajemnic
 Cyberbezpieczeństwo
 Zawody przyszłości
 Jak wejść na rynek pracy?
Zajęcia prowadzone są przez wolontariuszy z Departamentu Doskonalenia Doświadczeń Klienta w Sieci
Dystrybucji Santander Bank Polska S.A.
3. GRY EDUKACYJNE
Fundacja Santander udostępnia dwie gry planszowe, które umożliwiają wolontariuszom przeprowadzenie lekcji
edukacyjnych z zakresu ekonomii i ekologii.
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Liderzy Europy
„Liderzy Europy” są grą edukacyjną przeznaczoną dla młodzieży od 12. roku życia o charakterze ekonomicznofinansowym. Jej głównym celem jest rozwijanie umiejętności planowania, rejestrowania oraz prowadzenia
działalności gospodarczej, przekazanie informacji o najważniejszych formach organizacyjno-prawnych
przedsiębiorstw itp. Do gry dołączone są scenariusze zajęć merytorycznych przygotowujących do zagadnień
poruszanych podczas rozgrywki.
Gry są ciekawym sposobem zdobywania wiedzy oraz dają młodym ludziom wiele satysfakcji.
Eko-Rozgrywka
„Eko-Rozgrywka” to gra ekologiczna. Jej głównym celem jest edukacja młodzieży ze szkół podstawowych i
ponadpodstawowych z zakresu ekologii, ochrony środowiska oraz gospodarowania odpadami.

6.3 WOLONTARIAT KOMPETENCYJNY
Są to działania mające na celu dzielenie się z innymi swoim doświadczeniem, umiejętnościami i wiedzą
ekspercką.
Projekt „Wolontariat prawny w Domu dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie”.
W ramach projektu wolontariusze przeprowadzili wykłady dla wychowanków placówki, mieszkań
usamodzielnienia w Strzałkowie oraz dzieci z rodzin zastępczych z zakresu cyberbezpieczeństwa, prawa
cywilnego oraz prawa pracy.

6.4 WOLONTARIAT CZASU
RakReaton – ratujemy dzieci chore na raka!
Wrzesień 2021 r.
Ilość uczestników: 404
Ilość zebranych kilometrów: 36 000 km
We wrześniu wolontariusze Fundacji wzięli również udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej polegającej na
zbieraniu kilometrów w czasie aktywności ruchowej (spacer, nordic walking, bieg, jazda na rowerze itp.). Za
pokonane przez uczestników kilometry partnerzy akcji przekazali środki na leczenie małych pacjentów z
wrocławskiej kliniki onkologicznej „Przylądek Nadziei”. Celem akcji było wspólne pokonanie 1 000 000 km.
Ponad 400 pracowników Santander Bank Polska z całej Polski przyłączyło się do akcji, pokonując w sumie
dystans ok. 36 000 km. Punkty zbierano na wewnętrznej platformie banku Santander Go!
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Akcja Choinka
grudzień 2021
W okresie przedświątecznym wolontariusze Fundacji przeprowadzili szereg inicjatyw związanych z obchodami
Bożego Narodzenia. Wszystkie one wpisywały się w projekt Akcja Choinka. Wolontariusze odwiedzili ponad 40
placówek, w których organizowali ubieranie choinek, wspólne tworzenie ozdób choinkowych, kolacje wigilijne,
zakup prezentów dla podopiecznych placówek czy nawet lekcje przedsiębiorczości z Mikołajem. W sumie
spotkali się z blisko dwoma tysiącami osób m.in. podopiecznymi domów dziecka, domów pomocy społecznej czy
domów seniora. W akcji wzięło udział ponad 100 wolontariuszy.

6.5 Wolontariaty MAKROREGIONALNE
Bieg Charytatywny Północny Pomaga 2021
Już czwarty raz pracownicy Makroregionu Północnego wraz z Fundacją Santander zorganizowali inicjatywę
Północny Pomaga. Był to wirtualny bieg charytatywny w którym udział wzięło 2009 osób – pracowników, ich
dzieci i przyjaciół. Wspólnie pokonali dystans ponad 28 252 567 km. Zawodnicy mieli do pokonania 7,1 km symboliczną trasę z siedziby Makroregionu Północnego do Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku. Celem
akcji jest wsparcie finansowe Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku. Hospicjum rocznie otacza opieką ok.
390 dorosłych u kresu życia. Opieka hospicjum obejmuje: wizyty lekarza, pielęgniarki oraz – w zależności od
potrzeby – wizyty fizjoterapeuty, psychologa, pracownika socjalnego, kapelana i wolontariusza. W ramach
wsparcia Fundacja Santander przekazała Hospicjum Dutkiewicza wszystkie opłaty startowe wniesione przez
uczestników, darowizny wpłacone na rzecz Hospicjum w wysokości 68 104,74 złotych.

6.6 Wolontariat Roku
Pocztówka z wakacji
Akcja została zorganizowana przez wolontariuszy z Makroregionu Zachodniego i polegała na wzajemnych
nominacjach. Osoba nominowana dodawała swoje zdjęcie z wakacji pod postem z opisem akcji. Wpłacała też
minimum 10 zł na rzecz chorych dzieci, podopiecznych Ponadregionalnego Centrum Onkologii Dziecięcej
,,Przylądek Nadziei” we Wrocławiu. Zebrane podczas akcji pieniądze w kwocie ponad 43 tysiące złotych zostały
przeznaczone na zakup profesjonalnych zestawów do użytku domowego, służących do samodzielnego
przepłukiwania przez rodziców cewników Broviaca. Dzięki tym urządzeniom większość dzieci będzie mogła ten
traumatyczny czas spędzać w domu z najbliższymi zamiast w szpitalu.
Na realizację programu „Wolontariat pracowniczy” przeznaczyliśmy kwotę: 94 606,58 zł
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7. Projekt „Klub Płomyka”
Fundacja Santander Bank Polska realizuje projekt od 2019 roku. „Kluby Płomyka” to pomieszczenia w
domach dziecka, szpitalach czy placówkach szkolno-wychowawczych, które Fundacja remontuje i wyposaża
zgodnie z potrzebami dzieci tam przebywającymi. Do programu kwalifikuje się placówki, w których brakuje
pomieszczeń do nauki, wypoczynku, zabawy czy rehabilitacji lub są w niezadawalającym stanie
technicznym. Podczas prac wymieniane są podłogi, drzwi, naprawiane ściany i wszystko to, co wymaga
zmiany. Następnie pokoje wyposażane są w wygodne meble, sprzęt AGD i RTV, zabawki, gry, sprzęt do
ćwiczeń itp. Planując nowe przestrzenie, brane są pod uwagę potrzeby dzieci i ich rodziców. Projekty za każdym
razem były konsultowane z osobami na co dzień przebywającymi w palcówkach, w których powstawały kluby.
Każdy z nich był niepowtarzalny i wyjątkowy.
Inspiracją do powstania projektu był wolontariat przeprowadzony z inicjatywy członków zarządu Santander Bank
Polska w jednym z warszawskich szpitali. Wówczas po raz pierwszy we współpracy z Fundacją Santander
członkowie zarządu banku wyremontowali szpitalne pokoje i wyposażyli je w nowe meble. Motywacją do pracy
była myśl, że odnowione miejsce przyniesie chorym wiele radości. Kontynuując dobrą praktykę przedstawiciele
Fundacji wspólnie z pracownikami banku znaleźli kolejne placówki potrzebujące podobnych zmian.
Od początku trwania projektu wyremontowaliśmy 10 pokoi. „Kluby Płomyka” powstały w następujących
placówkach:
1. Dom Dziecka „Nadzieja” w Jeleniej Górze
2. Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
3. Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu
4. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łomży
5. Dom dla Dzieci „W Parku”, Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku (dwa pomieszczenia)
6. Szpital św. Wojciecha w Gdańsku na Oddziale Kardiochirurgii Dziecięcej im. WOŚP
7. Szpital św. Anny w Piasecznie
8. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku
9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie.
Zobacz filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=DJXf8svoQ0A&t=2s
W 2021 roku wyremontowaliśmy 6 pokoi ich koszt to ok. 224 000 złotych.
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8. Inne projekty
8.1 Seniorzy samodzielni i bezpieczni w sieci
Jak nie dać się oszukać internetowym oszustom i zadbać o bezpieczeństwo swoich pieniędzy i danych? – na te i
wiele innych pytań seniorzy mogli znaleźć odpowiedź podczas warsztatów realizowanych przez Fundację
Santander Bank Polska na terenie całego kraju. Scenariusz i materiały zostały w całości przygotowane przez
Wolontariuszy.
„Wyłudzenia wśród osób starszych to spory problem. Dlatego Fundacja Santander wraz z Policją od kilku lat
wspólnie działają na rzecz bezpieczeństwa seniorów – podkreśla Marzena Atkielska , prezes Fundacji Santander.
Projekt „Seniorzy samodzielni i bezpieczni w sieci” to cykl działań edukacyjnych - konferencji, spotkań i
warsztatów, w trakcie których chcemy uświadomić starszym osobom, że warto korzystać z dobrodziejstw
internetu, ale przy tym trzeba przestrzegać pewnych zasad, dzięki którym w wirtualnym świecie nie spotka nas
nic złego.
Świat cyfrowy, nowe technologie, nieograniczone możliwości komunikowania się, dostępu do wiedzy, informacji
i rozrywki, to bez wątpienia kusi. Ważne jest jednak, aby wraz z nowymi możliwościami i nowo nabywanymi
umiejętnościami zadbać o swoje bezpieczeństwo w sieci i wyrobić dobre nawyki. A seniorzy są tą grupą, która
jest szczególnie narażona na oszustów. Wychodząc na przeciw potrzebom osób starszych od marca 2020 roku
mieliśmy organizować inicjatywy podnoszące poziom wiedzy osób starszych. Niestety pandemia COVID-19
pokrzyżowała nasze plany.
W ramach działań edukacyjnych prowadzonych przez Fundację Santander Bank Polska oraz Policję powstały
projekty skierowane do seniorów: „Happy Senior”, „Na wnuczka, na policjanta”, „Seniorze nie daj się!”,
„OLABOGABABCIU”, „Czas Seniora” i inne. Bankowi praktycy, wolontariusze Fundacji , a zarazem pracownicy
Santander Bank Polska oraz policjanci uczą bezpiecznych zachowań, ostrzegają o zagrożeniach w życiu i w
internecie.

8.2 Program Santander Universidades
Liczba uczelni w programie: 59
Liczba stypendiów: 6 422
Fundacja wspólnie z Santander Bank Polska S.A. realizuje program Santander Universidades, działający w Polsce
od 2011 roku, mający na celu aktywne wsparcie środowiska akademickiego z całej Polski. Santander
Universidades skupia się na wsparciu rozwoju studentów, młodych naukowców i pracowników uczelni poprzez
współfinansowanie programów badawczych, wymian międzynarodowych, informatycznych, stażowych czy
stypendialnych. Santander Universidades to 12 placówek relacyjnych na polskich uczelniach w 7 polskich
miastach. W ramach placówek relacyjnych funkcjonują strefy relaksu, można także skorzystać z sal spotkań oraz
uczyć się nowych technologii.
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Najważniejszym elementem programu Santander Universidades jest Platforma stypendialna Santander
Scholarships, która daje dostęp osobom powyżej 18 roku życia do projektów edukacyjnych finansowanych przez
Grupę Santander. Dzięki niej osoby zainteresowane zdobywaniem nowych kompetencji mogą korzystać z
programów edukacyjnych oferowanych przez organizacje nie tylko polskie, lecz również hiszpańskie, niemieckie,
angielskie, a nawet brazylijskie. Tylko w 2021 przyznanych zostało w Polsce 6 422 stypendia.
Liczba użytkowników platformy stypendialnej Santander Scholarship w 2021 r.: 30 528
Na realizację programu „Santander Universidades” przeznaczyliśmy kwotę: 1 491 765,90 zł
8.3 Program 1% podatku
Fundacja Santander Bank Polska jest organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku.
Fundacja w 2021 roku dzięki hojności 1 354 darczyńców przekazała pieniądze 27 osobom – pracownikom
Santander Bank Polska i podopiecznym Fundacji. Środki z 1% podatku w wielu przypadkach otworzyły drogę
podopiecznym Fundacji do zaawansowanych metod leczenia, dały im szansę na drogie operacje, niezbędną
rehabilitację czy zakup kosztownych leków lub sprzętu. Podatnicy w ramach 1% mieli również możliwość
wsparcia działalności statutowej Fundacji. W 2021 roku dzięki wpłatom z 1% Fundacja mogła wesprzeć
dodatkowo 10 stypendystów.
Na realizację programu „1% podatku” zebraliśmy kwotę: 184 816,80 zł
Program #Pracowni@
Program #Pracowni@ Fundacji Santander Bank Polska miał na celu nieodpłatne przekazanie używanego sprzętu
komputerowego m.in. placówkom oświatowym, klubom sportowym i organizacjom pozarządowym. Przekazany
sprzęt służył jako wsparcie działań edukacyjnych oraz jako pomoc w działalności statutowej.
W ramach programu w 2021 roku wsparliśmy 8 organizacji, w tym:
- szkoły, domy dziecka, szpital, placówki opiekuńczo wychowawcze, fundacje i stowarzyszenia.
Przekazaliśmy 128 komputerów, w tym komputery stacjonarne i laptopy.
Łączna liczba beneficjentów: 8869
Na realizację programu przeznaczyliśmy kwotę: 4 386,18 zł
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