İstanbul, 13 Aralık 2011

ING Bank çalışanları “Küçüklere Büyük Destek” veriyor
ING Bank, bu yıl üçüncü kez “Küçüklere Büyük Destek” sosyal sorumluluk girişimini
hayata geçiriyor. Çalışanların gönüllü katkılarıyla UNICEF’e fon yaratmak için
düzenlenen proje kapsamında bu yıl ING Bank çalışanları renkli etkinliklere imza attı.
Dünya genelinde 100 binden fazla çalışanı bulunan ING Grubu, 2005 yılından bu yana
UNICEF işbirliğinde ING çalışanlarının katkılarıyla “Global Challenge” (Küresel Yarış) adlı
sosyal sorumluluk platformunu yürütüyor.
Her yıl 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü çerçevesinde Kasım ve Aralık aylarında
projeye dahil olan ülkelerde çeşitli etkinlikler düzenleniyor, toplanan fon UNICEF’e
bağışlanıyor. Ayrıca ING Grubu her yıl çalışanlardan toplanan fon tutarında UNICEF’e
bağışta bulunarak çalışanlarının bu anlamlı girişimine destek oluyor.
2009 yılından bu yana “Global Challenge” etkinliğine “Küçüklere Büyük Destek” adı altında
katılan ING Bank Türkiye ilk yıl toplanan fonlarla, MEB ve UNICEF iş birliğinde yürütülen
“Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında Gaziosmanpaşa Arnavutköy
Taşoluk TOKİ Anaokulu’nun donatılması sağlandı. Geçtiğimiz yıl ise yine Milli Eğitim ve
UNICEF kanalıyla yürütülen “İlköğretimde Telafi Eğitimi” adlı çocuklar için idare, koruma ve
adaleti vurgulayan bir programa katkıda bulunuldu.
Küçük bağışların bile çocukların hayatında büyük farklar yaratacağını düşünen ING Bank
Türkiye çalışanları bu yılki fon toplama çalışmaları kapsamında ise renkli etkinliklere imza
attılar.
“Çocuk ve Farklılıklara Saygı” fotoğraf yarışmasında flaşlar çocuklar için patladı!
ING Bank Türkiye çalışanları bu yılki fon toplama etkinlikleri kapsamında ilk olarak bir
fotoğraf yarışması düzenledi. IFSAK’ın desteği ile gerçekleştirilen “Çocuk ve Farklılıklara
Saygı" konulu fotoğraf yarışmasında ilk 10’a giren fotoğraflardan kartpostallar oluşturuldu.
Banka içinde satışa sunulan kartpostallardan elde edilen gelir UNICEF fonuna aktarılacak.
47 çalışanın 102 fotoğrafla katıldığı yarışmada İthalat Akreditif Servisinden Ayşegül
Öztürk’ün ‘Gözlerin Pencerede’ isimli fotoğrafı birinci olurken ‘Ürkek Gözler’ adlı fotoğrafı ise
üçüncü seçildi. Adapazarı Şube Müdürü Sinan Korkutan’ın ‘Sis’ adlı fotoğrafı ise ikinciliği
elde etti.

ING Bank çalışanlarından oluşan Kharma Grubu UNICEF için konser verdi!
ING Bank çalışanlarından oluşan Karma Rock grubu projeye destek olmak için 9 Aralık’ta
Taksim Mayotte’de bir konser verdi. Konser biletlerinin satışından elde edilen gelir grup
üyeleri tarafından UNİCEF Fonu’na aktarıldı.
UNICEF İyi Niyet Elçileri ING Bank çalışanları ile bir araya geldi!
Etkinlikler kapsamında UNICEF’in iyi niyet elçiliğini üstlenen Tayfun Talipoğlu ve Ayşe
Kulin ile Genel Müdürlükte sohbet toplantıları düzenlendi. Toplantılara girişte toplanan
bağışlar yine proje fonuna bağışlandı.
ING Bank çalışanları bu renkli etkinlikler dışında banka içine yerleştirilen UNICEF bağış
kutularına bağışta bulunarak projeye desteklerini sürdürüyorlar.

