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nasza wizja: spółdzielnia będzie tworzyć kapitał 
społeczny poprzez angażowanie się w inicjatywy na 
rzecz współpracy międzyludzkiej, zarówno wewnątrz 
naszej firmy, jak i społeczności poza firmą; chcemy 
się dzielić naszą wiedzą, doświadczeniem i zasobami, 
budując kapitał społeczny, kapitał zaufania i współ-
pracy, tak aby zmieniać świat na lepszy.

podsumowanie dział ań
„ str ategia r adości” 2014

OpracOwanie prOgramu wOlOntariatu 
pracOwnicZegO, jegO wdrOżenie 

i KOmuniKacja. cel: 400 gOdZ. 
wOlOntariatu pracOwnicZegO.

ZrealiZowane

dZiałania w ramach Fundacji „Będę 
Kim Zechcę”. cel: OpracOwanie ZałOżeń 

prOgramu stypendialnegO OraZ 
prOgramu mentOringu i tutOringu, ich 
KOnsultacje, wdrOżenie prOgramów.

ZrealiZowane

wsparcie eduKacji eKOnOmicZnej 
spOłecZeństwa – nawiąZanie 

współpracy Z lOKalnymi sZKOłami, 
Fundacjami, stOwarZysZeniami. cel: 6 

spOtKań eduKacyjnych.

ZrealiZowane

Fundacja „Będę Kim Zechcę”
Fundacja „Będę Kim Zechcę” powstała w 2013 roku. jej za-
łożycielem jest grupa ang. statutowym celem fundacji jest 

wyrównywanie szans edukacyjnych młodych ludzi poprzez 
realizowane programy stypendialne i edukacyjne oraz pro-
mocja wolontariatu pracowniczego.

nasze zobowiązanie
„ str ategia r adości” 2015 –2016

prOmOwanie idei wOlOntariatu, 
angażOwanie współpracOwniKów.

w 2015 rOKu – 1000 gOdZin wOlOntariatu.

w 2016 rOKu – 1500 gOdZin wOlOntariatu.

wsparcie eduKacji eKOnOmicZnej 
spOłecZeństwa – nawiąZanie współpracy 

Z lOKalnymi sZKOłami, Fundacjami, 
stOwarZysZeniami.

12 spOtKań eduKacyjnych w 2015 i 2016 
rOKu. 

działania Fundacji (program stypendialny i wolontariat pra-
cowniczy) zostały wyróżnione jako dobra praktyka w ra-
porcie „Odpowiedzialny Biznes w polsce. dobre praktyki 
2014” publikowanym corocznie przez Forum Odpowiedzial-
nego Biznesu. 

więcej informacji znajduje się na stronie
www.bedekimzechce.pl

misja Fundacji
pomoc młodym ludziom w odnajdywaniu siebie i wska-
zywanie im możliwej drogi rozwoju, przy zapewnieniu 
wsparcia, które pozwoli im być, kim zechcą.

Kapitał społeczny
dla firmy, która chce 

prowadzić swój 
biznes w sposób 
odpowiedzialny, 
podstawą jest 

dbanie o otacza-
jące nas środo-

wisko, klientów, 
partnerów i współpra-

cowników. dla spółdzielni oznacza to 
przede wszystkim kontakt z ludźmi. to 
podstawowa różnica naszego modelu 

pracy od jakichkolwiek alternatyw-
nych modeli spotykanych na rynku. 

wdrożenie jakiejkolwiek strategii czy 
nowego produktu do oferty to dopiero 
początek ciężkiej pracy. do każdej wizji, 
idei czy pomysłu musimy naszych ludzi 
i partnerów przekonać. nie zawsze i nie 

każdego się da – jesteśmy przecież 
organizacją otwartą na dialog. jednak 
ci przekonani odnoszą o wiele lepsze 

wyniki a przede wszystkim mają o wiele 
większą satysfakcję ze swojej pracy niż 
osoby, którym coś odgórnie nakazano.

jesteśmy organizacją liberalną, ale jed-
nocześnie trzymamy swoje standardy 

w kwestiach dla nas kluczowych. pewne 
wartości są niedyskusyjne. wymaganie 
ich jest jednak możliwe wyłącznie przy 
pełnej przejrzystości podejmowanych 

przez nas jako zarząd decyzji. jesteśmy 
pierwszymi beneficjentami zarówno 

porażek jak i sukcesów naszej organiza-
cji. tam gdzie możemy dajemy przykład 

naszą własną pracą, postawami czy 
zaangażowaniem. Każdy z członków 

zarządu jest aktywnym wolontariuszem 
fundacji „Będę Kim Zechcę”. 

michał KwaseK
CZŁONEK ZARZĄDU, 

ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW 
KREDYTOWYCH 
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najważniejsZe inicjatywy Fundacji „Będę Kim 
Zechcę‚”
•	 program stypendialny – jego celem jest wyrównywanie 

szans edukacyjnych młodych ludzi, którym środowisko 
i sytuacja materialna nie pozwalają na wykorzystanie 
potencjału;

•	 program tutoringowy – w ramach którego wolonta-
riusze z grupy ang i nie tylko obejmują opieką tu-
torską podopiecznych Fundacji „Będę Kim Zechcę”;

•	 programy edukacyjne – realizowane w szkołach 
programy dotyczące finansów i przedsiębior-
czości: „Finanse na wesoło” oraz „Odpowiedzialna 
przedsiębiorczość”.

Program stypendialny
skierowany jest do młodzieży w wieku od 12. do 21. roku 
życia, której status materialny nie pozwala na stworzenie 
odpowiednich warunków kształcenia, rozwoju osobi-
stego, realizowania pasji i spełniania marzeń. celem 
programu jest stworzenie takiej przestrzeni do rozwoju 
młodych osób, aby w przyszłości mogli być właśnie tym, 
kim zapragną.

program stypendialny jest cyklicznym programem. stypen-
dium w maksymalnej wysokości 300 zł/miesiąc może być 
przeznaczone na dofinansowanie różnych form nauki, zain-
teresowań i pasji, a także na zakup pomocy naukowych czy 
dojazdów do szkoły. Każdy stypendysta po zakończeniu 
roku szkolnego może wnioskować o przedłużenie stypen-
dium na kolejny rok. 

w programie stypendysta oprócz wsparcia finansowego 
uzyskuje również opiekę i wsparcie tutora (opiekuna).

wartości Fundacji:
•	 pracowitość i przedsiębiorczość – bo przygotowują one 

do samodzielności i umożliwiają swobodny wybór ży-
ciowej drogi;

•	 kształcenie się – bo jest niezbędne w rozwoju zawo-
dowym i osobistym, to dzięki niemu stale się rozwijamy 
i nie zatrzymujemy się w miejscu;

•	 radość – bo towarzyszy nam, gdy wybierzemy właściwą 
dla nas drogę zawodową i osobistą;

•	 zaangażowanie – bo jest podstawą wszelkich działań;
•	 współpraca – bo uczy nas zmiany postawy z „ja” 

na „ja i my”;
•	 wolność – bo dzięki niej możemy być, kim chcemy.

Fundacja „Będę Kim 
Zechcę” dopiero 
rozwija skrzydła. 
Od pierwszego 
dnia angażuje 

w działania współ-
pracowników spół-

dzielni i całej grupy 
ang. wiążą się z tym 

liczne wyzwania. nie możemy pójść do 
sklepu i powiedzieć: „poproszę jednego 
wolontariusza, dwa litry odpowiedzial-
ności i cztery kilogramy zaangażowa-
nia!”. co więcej, nie da się powiedzieć: 

„Będziesz wolontariuszem i będziesz się 
angażował”. Zaangażowanie rodzi się 

bardzo powoli. to branie odpowiedzial-
ności za projekty, w których uczestni-

czymy, zgłaszanie się do udziału w nich, 
rezygnowanie z własnych przyjemności 
i z własnego czasu na rzecz tego, aby 

pomóc innym. ale to proces, który 
wymaga czasu.

marta godzisz 
FUNDACjA „BęDę KIm ZECHCę”
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Od ponad roku z dużym zainteresowaniem przyglądam się 
działaniom Fundacji „Będę Kim Zechcę”. przyglądam i kibicuję 
im. Kiedy 2014 roku poproszono mnie o pomoc w przygotowa-
niu tutorów-wolontariuszy grupy ang, którzy mieli rozpocząć 

pracę z młodymi stypendystami Fundacji, program stypendialny 
dopiero startował. dzisiaj to już konkretne, wymierne i, jak widać, 
potrzebne przedsięwzięcie, które dynamicznie się rozwija. coraz 

więcej młodych ludzi korzysta z pomocy finansowej Fundacji 
i wsparcia tutorów-wolontariuszy. to dla nich ogromna szansa, 

aby stać się, kim zechcą. uważam, że program stypendialny 
Fundacji to bezcenna inicjatywa. trzymam kciuki za programy 

fundacji i zespół niezwykłych ludzi, który ją tworzy.

Jarosław traczyńsKi
preZes Fundacji KOlegium tutOrów

trZymam KciuKi 
Za prOgramy 

Fundacji i Zespół 
nieZwyKłych 

ludZi, Który ją twOrZy.
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podsumowanie dział ań Fundac Ji 
„będę Kim zechcę” 2014 –2015 
i  pl an 2015 –2016 –  progr am 

st ypendialny
w rOKu sZKOlnym 2014/2015 OdByła się 

pilOtażOwa edycja prOgramu – mamy 8 
stypendystów, KtórZy są wspierani prZeZ 

8 aKtywnych tutOrów. 

w KOlejnym rOKu chcieliByśmy OBjąć 
OpieKą Fundacji 50 stypendystów. OBecnie 

pOsZuKujemy partnerów, Z Którymi 
BędZiemy mOgli sFinansOwać wsparcie 

dla młOdych i ZdOlnych pOdOpiecZnych 
Fundacji.

Program tutoringowy
Kim jest tutor Fundacji „Będę Kim Zechcę”?
•	 to osoba wspierająca ucznia w rozwoju od momentu ob-

jęcia go programem stypendialnym Fundacji „Będę Kim 
Zechcę”; 

•	 pracująca indywidualnie z podopiecznym przez 10 mie-
sięcy w roku, spotykająca się przynajmniej raz w miesiącu, 
pełniąca również funkcję administratora stypendysty, 
który nadzoruje udział ucznia w programie stypendialnym; 

•	 wspierająca rozwój stypendysty. pomagająca mu w do-
konywaniu wyborów, które pozwalają na realizację naj-
korzystniejszych dla niego działań, uwzględniając jego 
predyspozycje, zainteresowani i zdolności.

tutorem może zostać pracownik, współpracownik lub przed-
stawiciel jednego z partnerów grupy ang. Fundacja oferuje 
profesjonalne szkolenie przygotowujące do roli tutora oraz 
wsparcie merytoryczne podczas trwania programu. nad ja-
kością programu tutoringowego czuwa jarosław traczyński, 
prezes Fundacji Kolegium tutorów.

podsumowanie dział ań Fundac Ji 
„będę Kim zechcę” 2014 –2015 
i  pl an 2015 –2016 –  progr am 

tutoringow y
w rOKu sZKOlnym 2014/2015 OdByłO się 

pierwsZe sZKOlenie tutOrów (dwa dni), 
w Którym udZiał wZięłO 30 OsóB. ZgłOsiłO 

się Ośmiu tutOrów, KtórZy aKtywnie 
spędZili 192 gOdZiny Z pOdOpiecZnymi 

Fundacji. 
nasZ plan na KOlejny rOK sZKOlny tO 

pOZysKanie 30 tutOrów.

Programy edukacyjne
Finanse na wesoło
to edukacyjny, autorski program warsztatów finansowych 
dla dzieci ze szkół podstawowych, którego głównym 
celem jest wykształcenie pozytywnych nawyków finan-
sowych oraz przekazanie w ciekawy, przyjazny i zabawny 
sposób wiedzy z zarządzania finansami osobistymi. 
na warsztatach poruszamy zagadnienia takie jak:
•	 skąd się biorą pieniądze?
•	 jak można zarobić pieniądze?
•	 co zrobić ze swoim kieszonkowym?
•	 jak pomnażać pieniądze?

odpowiedzialna przedsiębiorczość
to autorski cykl spotkań poświęconych przedsiębior-
czości i odpowiedzialności przedsiębiorców wobec ota-
czającego ich świata. w czasie zajęć uczniowie dowiadują 
się, w jaki sposób prowadzić firmę, jak nią zarządzać i dla-
czego ważne są wartości firmy; wspólnie zastanawiamy 
się też, kto jest ważniejszy w firmie: czy szef, czy pra-
cownik, opowiadamy o różnych modelach biznesowych 
i tworzymy firmy.

Z ogromnym 
zaciekawieniem 
i obawą czekałam 

na rozpoczę-
cie programu 

tutoringowego 
w Fundacji „Będę 

Kim Zechcę”. entu-
zjazm był ogromny, 

ponieważ stawałam się świadkiem 
tworzenia czegoś niecodziennego 

w branży pośrednictwa finansowego. 
miejsca dającego swoim współpra-
cownikom możliwości do działań 
wolontariackich. pośrednik, do tej 

pory kojarzony zazwyczaj źle, staje się 
tutorem. przerażona, bo jak w codzien-
nym dniu pełnym wyzwań związanych 
z pozyskaniem i dobrym doradztwem 

klientowi, w otoczeniu ogromnej 
konkurencji, znaleźć na to termin. Ktoś 
kiedyś powiedział, że bezinteresownie 
poświęcony czas innej osobie powo-
duje, że zaczynasz mieć go więcej. 

w moim przypadku to była prawda, 
a problem tkwił jedynie w głowie. te 

parę godzin spędzonych na wspólnych 
działaniach z moim podopiecznym 
dają mi głęboką satysfakcję bycia 

w pełni. nie wyobrażam sobie innego 
miejsca, w którym mogłabym być 

merytorycznym doradcą skupionym 
na dobru klienta i jednocześnie uczyć 

się, jak stawać się lepszym, spełnionym 
człowiekiem. taką możliwość daje mi 

Fundacja.

agnieszKa JaKubczyK
TUTOR, SPÓŁDZIELCA, 

ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW 
KREDYTOWYCH 
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wolontariat

pl an 2015 –2016
w następnym rOKu sZKOlnym ZOstaną 

prZeprOwadZOne trZy wydarZenia 
Z ZaKresu wOlOntariatu aKcyjnegO 

w trZech miastach w pOlsce.

podsumowanie inicjatyw w ramach wolontariatu akcyjnego:
•	 give and gain day. mecz z dziećmi ze stowarzyszenia 

wspólne podwórko. w akcji wzięło udział 12 wolonta-
riuszy = 48 godzin zaangażowania;

•	 piknik rodzinny ze stowarzyszeniem spOZa i przed-
szkolem radosne maluchy. w akcji wzięło udział 12 wo-
lontariuszy = 48 godzin zaangażowania;

•	 mecz ze stowarzyszeniem wspólne podwórko. w akcji 
wzięło udział 10 osób = 20 godzin zaangażowania;

•	 po raz kolejny zaangażowaliśmy się we wsparcie kon-

kursu na najlepsze przedsiębiorstwo społeczne roku 
organizowany przez Fundację inicjatyw społeczno-eko-
nomicznych – sześciu naszych wolontariuszy oceniało 
oceniało nadesłane wnioski pod kątem efektywności 
ekonomicznej zaproponowanych rozwiązań.

Podsumowanie Budżetu Fundacji
w 2014 roku budżet Fundacji opierał się na środkach prze-
kazanych przez walne Zgromadzenie członków spółdzielni 
– równowartość 10% nadwyżki bilansowej spółdzielni. w na-
stępnym roku Fundacja planuje pozyskanie nowych źródeł 
finansowania projektów od partnerów zewnętrznych.

przez ostatnie 
miesiące miałem 
przyjemność pro-

wadzić zajęcia 
z przedsiębior-
czości w kilku 

szkołach podsta-
wowych dla dzieci 

w wieku 11–13 lat.
gdybym miał się zastanowić, jakie 
wartości udało nam się przekazać 

przez kilkadziesiąt minut tym młodym 
ludziom, to powiedziałbym, że oprócz 
oczywistych rzeczy, takich jak wiedza 

na temat małej przedsiębiorczości, 
dostarczyliśmy dzieciom impuls do 

podniesienia poczucia własnej warto-
ści oraz zadowolenia z siebie i z życia. 

co jeszcze ciekawsze, bycie wolon-
tariuszem daje możliwość wykazania 

się w wielu dziedzinach, a przez to 
odczuwania dumy z własnych czynów. 

i teraz najważniejsze pytanie – kto 
wyniósł więcej z tych lekcji? ja, czy 

dzieci?

mirosław gładecKi
WOLONTARIUSZ, SPÓŁDZIELCA, 
ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW 

KREDYTOWYCH 

podsumowanie dział ań Fundac Ji 
„będę Kim zechcę” 2014 –2015  
i  pl an 2015 –2016 –  progr amy 

eduK acyJne

w rOKu sZKOlnym 2014/2015 w prOgramy 
eduKacyjne Fundacji ByłO 

ZaangażOwanych 15 wOlOntariusZy, 
KtórZy prOwadZili Zajęcia dla 350 

dZieci Z 14 grup w 7 sZKOłach. w sumie 
wOlOntariusZe Fundacji pOprOwadZili 

165 gOdZin Zajęć, a na prZygOtOwanie dO 
Zajęć pOświęcili 189 gOdZin.

plany Fundacji na KOlejny rOK 
sZKOlny tO 40 grup, OK. 1000 dZieci 
i 30 wOlOntariusZy. rOZpOcZęliśmy 

pOsZuKiwania partnerów FinansOwych 
prOgramów eduKacyjnych.
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2014 r .

Koszt y statutowe 30 3 42 , 5

st ype n dia 11 700

proJ e K t „ n ie nieodp owie dzialni ” 17835

darowizny 500

dział alność prom uJąca s p ort 
(u dział w b ieg u) 307,5

Koszt y administacyJ n e 42 732 ,13

zuż ycie mate riałów 422,49

us ług i obce (us ług i Ks ięgowe) 615

p odatKi i  op ł at y (op ł at y ban Kowe 
i  sądowe) 522, 64

w ynag rodze nia i  narzut y na 
w ynag rodze nia 35 514
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