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AGENDA

1. ING  Šanca pre deti – Globálne a Lokálne

Hans van Essen, GM ING BANK N.V., pobočka 
zahraničnej banky

Frans van der Ent, generálny riaditeľ pre životné
poistenie a dôchodky ING SR

2. Announcement of supported projects

Helena Woleková, nadácia SOCIA 

3. Základná umelecká škola – podporený projekt v praxi
p. Ďurčanská , zástupkyňa riaditeľky školy
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Už sme vám povedali, že: 

celosvetovo

približne 115 miliónov detí

nechodí na základnú školu
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Spolupráca s UNICEF

GLOBÁLNE:

• Cieľ ING: poskytnúť najmenej 50 000 children

prístup k vzdelaniu  do konca roka 2007

• ING sa zaviazala zabezpečiť 1 milión USD ročne

pre UNICEF na projekty v Indii,  Brazílii, Etiópii

LOKÁLNE:

• Zmeňme segregáciu na integráciu – spolupráca ING, SOCIA a UNICEF

• ING odmení najlepší projekt/projekty na integráciu postihnutých detí
vypracovaný/uplatňovaný vzdelávacím zariadením/školou v SR
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ING Šanca pre deti Podporených:

41 organizácií celkovou sumou 2 410 420 SK

pre 2801 detí
kde

Školy: 25 podporených projektov - pomôže integrovať 233 detí

celková suma 1 320 433 SK

Poradenské centrá a ďalšie špecializované organizácie:

16  podporených projektov pomôže integrovať 2 568 detí

Celkový počet predložených žiadostí: 122 žiadostí.

Viac informácií nájdete na www.ing.sk a www.socia.sk
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Regionálne rozdelenie podporených projektov

školy poradenské organizácie a iné subjekty

Banskobystrický kraj  8 4

Bratislavský kraj 1 1

Košický kraj 1 2

Nitriansky kraj 3 3

Prešovský kraj 4 2

Trenčiansky kraj 3 0

Trnavský kraj 2 2

Žilinský kraj 3 2
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ING Šanca pre deti

Spolupráca podnikateľských jednotiek ING & UNICEF & SOCIASpolupráca podnikateľských jednotiek ING & UNICEF & SOCIA

Ďakujeme za pozornosťĎakujeme za pozornosť

Podrobnosti nájdete na www.ing.sk, www.socia.sk a v prílohePodrobnosti nájdete na www.ing.sk www.socia.sk, a v prílohe
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Príloha

Viac detailov

Pre tých
Ktorí majú záujem
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Šanca pre deti na celom svete

ING Direct Freedom Ride raising money 
for the ING Direct Kids Foundation 
and a local children’s charity (USA) 

Kids learn about ING during 'T)

Cooperation with Fundacion Chili to raise the quality 
of teaching staff (Chili)

Children at a Learning Centre of the “Change your world 
in half a day” program, supported by ING Vysya

Give a Gift of Smile: the 
campaign aims to bring a smile  
back into the lives of children . 
Supported by ING Malaysia

Building a playground for local
children in St Cloud 

ING Life Japan’s 
competition for 
children’s stories is 
becoming increasingly 
popular

Local cooperation ING Life 
Korea and UNICEF
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UNICEF 60. VÝROČIE

60. výročie 1946 - 2006

• Životné podmienky detí a ich vývoj

• Základné vzdelanie a rovnosť pohlaví

• HIV AIDS a deti

• Ochrana detí

• Obhajoba zásad a partnerstvo
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SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien

Poslaním nadácie SOCIA je 

•podporovať reformu sociálneho systému

•zvyšovať kvalitu života sociálne znevýhodnených skupín 

•a zvyšovať sociálnu solidaritu slovenských občanov

ING s holandskou nadáciou SKaN založila slovenskú nadáciu 
SOCIA v roku 2002
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Slovenské ING Šance pre deti:   SOCIA + UNICEF + ING

Podporiť integráciu postihnutých detí s detskou populáciou. 
Zmeniť segregáciu na integráciu!
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ING si želá poskytnúť nástroje pre postihnutých ľudí, aby sa sami postarali o 
svoju vlastnú (aj finančnú) budúcnosť v spoločnosti
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vypracovaný/uplatňovaný vzdelávacím zariadením/školou v Slovenskej 

republike
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Zabezpečením správneho vzdelania pre deti a integráciou v spoločnosti, ING im 
môže pomôcť zvládnuť ich vlastnú budúcnosť
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ZMENIŤ SEGREGÁCIU NA INTEGRÁCIU
PODMIENKY: 

Žiadateľom musí byť škola alebo sociálno-vzdelávacie centrum (t.j. sociálno-
vzdelávacie poradenské centrá a integračné centrá pre deti)

• s cieľom vytvárať podmienky na zvyšovanie počtu integrovane vzdelávaných 
detí so špeciálnymi potrebami na Slovensku

• podporovať zvyšovanie kvality vzdelávacích a ďalších služieb poskytovaných
integrovane vzdelávaným deťom

Projekty by mali obsahovať:

- nákup kompenzačných pomôcok pre žiakov so špeciálnymi potrebami

- asistentov učiteľov v škole s integrovaným vzdelávaním

- prípravu školských učiteľov na integrované vzdelávanie

- nákup a používanie informačných technológií

- nákup špeciálnych diagnostických testov a stimulačných programov pre vyššie 
uvádzané zariadenia
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