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ING Bank Çalışanları Çocuklar için “Gönüllü”
Gönüllülük Haftası boyunca, ING Bank çalışanları Turuncu Damla sosyal
sorumluluk programı kapsamında tasarruf eğitimi verdi ve GETEM
işbirliği ile görme engelliler için çocuk kitabı okudu.
ING Bank çalışanları, geçtiğimiz yıl başlatılan Turuncu Damla Programı kapsamında
İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Mersin ve Samsun’daki
öğrencilerle bir araya geldi. Gönüllülük Haftası etkinlikleri çerçevesinde, 1.600 ilköğretim
üçüncü sınıf öğrencisine tasarruf eğitimi verildi.
Öğrencilerle buluşmadan önce eğitici eğitiminden geçen ING Bank gönüllüleri, Turuncu
Damla programının müfredatında yer alan akıllı alışveriş ve tasarruf konularını öğrencilere
hikayelerle ve etkinliklerle anlattılar. Çocuklara alışverişe çıkarken istek ve ihtiyaç ayrımının
önemi ve alışverişin nasıl yapılması gerektiğini öğretmeyi amaçlayan eğitimlerde, bilinçsiz
yapılan ihtiyaç fazlası alışverişin bütçeye olumsuz etkileri de anlatıldı.
2013 yılında toplamda 160 gönüllülük saati harcayan 40 ING Bank Turuncu Gönüllüsü 15
okulda öğrencilerle buluştu.
Ayrıca, yaklaşık 80 gönüllü de, 18 Aralık’ta Boğaziçi Üniversitesi GETEM işbirliği ile görme
engelliler için çocuk kitabı okuma çalışmalarına katılıyor. ING bank gönüllüleri GETEM’in
verdiği 2 saatlik seminer sonrasında okuyacakları kitabı belirleyip kendilerine verilen kayıt
programı yardımıyla kitaplarını seslendirmeye başladılar.
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ING Bank
ING Grubu, Bankacılık, Sigorta ve Varlık yönetimi alanlarında faaliyet göstermekte olan dünya çapında bir finansal hizmetler
şirketidir. ING Grubu, 40'tan fazla ülkede 82 binden fazla çalışana ve 61 milyondan fazla müşteriye sahiptir. Her zaman değişime
öncülük eden ING Grubu, tüm dünyada faaliyet gösterdiği ülkelerde üretime, tasarrufa, girişimciliğe, yenilikçiliğe, yaratıcılığa
güç katmak hedefini taşımaktadır. Sürdürülebilirliği iş modelinin ana prensibi olarak gören ING Grubu, faaliyet gösterdiği
toplumlarda çocukların eğitimi, finansal eğitim ve çevre alanlarında birçok program hayata geçirmektedir. ING Grubu, 2003’ten
beri Uluslararası Finans Kurumu'nun (IFC) çevre ve sosyal sorumluluk standartları esas alınarak 10 milyon dolar ve üzeri bütün
projelerin finansmanında uygulanması kabul edilen Ekvator prensiplerini gönüllü olarak kabul eden 10 uluslararası bankadan

birisidir. Bu çerçevede, proje finansmanında, sosyal sorumluluk ve çevre riskini gözetmekte, ilgili standartlar paralelinde
hareket etmektedir.
UNICEF ile 2005 yılından bu yana küresel işbirliğini sürdüren ING Grubu, ‘ING ChancesforChildren’ programı kapsamında
yaklaşık 800 bin çocuğa destek vererek ve 23 milyon Avro’nun üzerinde (50 milyon TL) kaynak yaratarak çocukların eğitime
erişimini sağlamaktadır. Küresel sorumluluk standartlarına uyumu FTSE4Good ve Dow JonesSustainability Index gibi
kurumlarca da tescillenen ING Grubu 2006 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi Global Compact’a da imza atmıştır. ING Grubu
2007’den beri faaliyetlerini sıfır karbon ayak izi ile sürdürmektedir. Türkiye’de yaklaşık 350 şube ile hizmet veren ING Bank’ın
bankacılık stratejisi, Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik büyümesine paralel bankacılık yapmaktır. Bu kapsamda, ana odak
noktası tasarruf ve katma değerli ihracatın artırılmasıdır.
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