SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
FUNDACJI GRUPY ERGO HESTIA NA RZECZ
INTEGRACJI ZAWODOWEJ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTEGRALIA
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
ZA OKRES 01.01.2005 - 31.12.2005 ROKU

Sprawozdania zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z
działalności fundacji.
Sopot, 25 maja 2006 rok

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Grupy Ergo Hesita na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia

PUNKT 1
Fundacja Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób
niepełnosprawnych Integralia w Sopocie ul. Hestii 1 została zarejestrowana w
Sądzie Rejonowym w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000199278 w dniu 10 marca 2004 r. / GD XII NSKRS/2518/04/188/ oraz w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki
Narodowej GUS o numerze identyfikacyjnym REGON 193032912.
Zarząd Fundacji Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób
niepełnosprawnych Integralia był następujący:

1.

Imię i nazwisko
Beata WachowiakZwara
Wiceprezes Katarzyna Śliwińska

2.

Prezes

Lp. Funkcja
1. Prezes

Daria Łobodzińska

Okres
Adres zamieszkania
01.01.2005 – Gdynia, ul. Wrocławska 71/2
02.09.2005
01.01.2005 – Sopot, ul. Pułaskiego 30/1A
30.08.2005
31.08.2005 – Gdynia, ul. Wschodnia 1/37
31.12.2005

Celami statutowymi Fundacji jest:
- zatrudnianie zdolnych osób niepełnosprawnych i stwarzanie im możliwości
zmierzenia się z normalnym, wymagającym środowiskiem pracy,
- stałe zgłębianie lokalnego środowiska osób niepełnosprawnych w poszukiwaniu
talentów, które otrzymają od Fundacji szansę odbywania praktyk i szkoleń,
- pozyskiwanie i stałe aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwiązań prawnych, które
regulują zatrudnienie osób niepełnosprawnych w innych krajach i promowanie
podopiecznych Fundacji do odbywania staży za granicą,
- pomaganie pracodawcom w przygotowywaniu miejsc pracy dla osób
niepełnosprawnych, udzielanie informacji o stronie prawnej i praktycznej takiego
zatrudnienia.

PUNKT 2
Fundacja Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych
Integralia realizuje swoje cele poprzez (§10 Statutu Fundacji):
-

tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
poszukiwanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
organizowanie i prowadzenie szkoleń dla osób niepełnosprawnych,
integrację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych w społeczeństwie,
wspieranie edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
prowadzenie działalności gospodarczej zapewniającej realizację celu statutowego
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie aktywizacji zawodowej
osób niepełnosprawnych,
prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej,

Sopot, maj 2006 rok

2

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Grupy Ergo Hesita na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia

-

organizowanie i prowadzenie konkursów, imprez artystycznych, widowiskowych,
turystycznych i sportowych, w szczególności z udziałem osób niepełnosprawnych,
wspomaganie inicjatyw społecznych zgodnych z ideami Fundacji,
gromadzenie i opracowywanie informacji o środowisku osób niepełnosprawnych,
współpracę z innymi krajowymi organizacjami i instytucjami w zakresie realizacji
zadań statutowych,
współpracę z międzynarodowymi organizacjami o podobnym charakterze.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. Fundacja realizowała cele statutowe
poprzez następujące działania:
1. Działania promocyjno-informacyjne.
-

-

-

-

-

-

-

-

nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Gdańskim,
nawiązanie kontaktu z Uniwersytetem Warszawskim i Akademią Podlaską w
Siedlcach, oraz innymi uczelniami na terenie trójmiasta; poinformowanie ich o
naszej działalności, rozesłanie do nich ulotek informacyjnych,
dostarczenie ulotek do regionalnych urzędów miasta, 17 Powiatowych Centrum
Pomocy
Rodzinie,
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych oraz Fundacji znajdujących się na terenie trójmiasta, takich
jak np. Gdańskie Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu, Stowarzyszenie
Wspólnota Serc, Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym W
Wypadkach Drogowych i Innych Zdarzeniach Inter Alia, Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym SPON itd.,
zamieszczenie artykułów o Fundacji w prasie: Dzienniku Bałtyckim, Gazecie
Uniwersyteckiej UG, Integracji, Super Expresie,
kampania informacyjno – rekrutacyjna poprzez ogłaszanie działalności Fundacji w
prasie (Dziennik Bałtycki, Gazeta Wyborcza), płatnych portalach internetowych,
(Jobpilot, pracuj.pl) oraz wielu bezpłatnych witrynach internetowych,
udział Fundacji Integralia w Targach informacyjnych dla przyszłych studentów
Akademia’2005, organizowanych przez UG,
udział w międzynarodowej konferencji "Rola samorządu w aktywizacji
zawodowej osób niepełnosprawnych", odbywającej się w Gdyni, prezentacja
filmu o Fundacji, wystąpienie Katarzyny Śliwińskiej, udział w warsztatach,
udział w międzynarodowej, 2-dniowej konferencji poświęconej systemowi
informacji dla osób niepełnosprawnych w Warszawie organizowanej przez
OZON,
nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracja,
wystąpienie w programie redaktora Janusza Trusa „Rozmowy o nadziei”,
udział Fundacji w targach organizacji pozarządowych z okazji Dni Sopotu,
przeprowadzenie kampanii medialnej mającej na celu pozyskanie uczestników
pierwszych szkoleń organizowanych przez Fundację: prasa - Gazeta Wyborcza i
Dziennik Bałtycki, radio - Radio Gdańsk, Radio Eska Nort,
stworzenie i redagowanie wewnętrznej elektronicznej gazetki „Integralianin”,
przygotowanie
i
zrealizowanie szkoleń aktywizujących dla osób
niepełnosprawnych na podstawie programu Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji
pt. „Jak aktywnie szukać pracy”, - przeszkolenie 10 uczestników,
pośredniczenie w zatrudnieniu jednego z uczestników szkolenia w firmie
zewnętrznej,
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-

rozbudowa strony internetowej,
sporządzenie i wysłanie wniosku o Bursztynowy Mieczyk, nagrody Wojewody
Gdańskiego i Marszałka województwa,
rozpoczęcie działań w zakresie Akcji 1% wśród pracowników Grupy Ergo Hestia.

2. Działania organizacyjno strukturalne:
-

uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego,
przeprowadzenie badań i przygotowanie raportu na temat możliwości, obaw, wad i
zalet zatrudniania osób niepełnosprawnych przez duże przedsiębiorstwa,
zorganizowanie Rady Fundacji, przedstawienie dotychczasowych działań,
zyskanie akceptacji działań zaplanowanych,
organizacja procesu rekrutacji osób niepełnosprawnych i stałe go
przeprowadzanie,
zatrudnienie w Fundacji łącznie 10 pracowników niepełnosprawnych,
rozwój biura Fundacji o stanowisko specjalisty ds. public relations i marketing,
pozyskanie certyfikatu umożliwiającego prowadzenie pośrednictwa pracy,
nawiązanie współpracy z klientem Igielski Ochrona „Igielpol” polegającą na
przesyłaniu niepełnosprawnych kandydatów do pracy z bazy danych Fundacji,
podpisanie i wejście w życie umowy zawartej pomiędzy Hestią Kontakt a
Fundacją Integralia na wsparcie działań Hestii Kontakt,
przeprowadzenie spotkania integracyjnego z członkami Fundacji z okazji
Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

PUNKT 3
Fundacja jest wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS-u, a działalność gospodarczą
rozpoczęła z dniem 26 sierpnia 2005 roku. Przedmiotem działalności gospodarczej
jest działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i bazami danych.

PUNKT 4
W okresie od stycznia do grudnia 2005 r. podjęte zostały dwie uchwały Rady Fundacji
w sprawie zatwierdzenia działań Fundacji i planów na przyszłość oraz dwie uchwały
Fundatora w sprawie powołania Rady Nadzorczej i w sprawie zmian w statucie.

PUNKT 5
Informacja o uzyskanych przychodach
Ogółem:
darowizny:

239.535,07
101.480,05

Pozostałe dotacje i dopłaty:
działalność gospodarcza:

100.443,60
1.036,45
61.005,02
77.050,00

W tym:
w gotówce:
w naturze:
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PUNKT 6
Informacja o poniesionych kosztach
Ogółem:
W tym:

218.352,42
realizacja celów statutowych:
administracja:
działalność gospodarcza:

152.146,39
19.668,44
46.537,59

PUNKT 7
A.
-

Według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. Fundacja zatrudnia 10 osób w tym:
7 osoby na stanowisku konsultanta ds. obsługi klienta – działalność gospodarcza
1 osoba na stanowisku specjalisty ds. marketingu
1 osoba na stanowisku specjalisty ds. public relations & marketing
1 osoba na stanowisku prezesa Zarządu

B. Wypłacone wynagrodzenia
Ogółem:
W tym:

145.354,11

wynagrodzenie z tytułu umów o pracę:
Wynagrodzenia pracowników:
Wynagrodzenie członka Zarządu:
wynagrodzenia z tytułu umów zleceń:
Wynagrodzenie administracja.
Wynagrodzenia pozostałe

127.784,11
111.584,11
16.200,00
17.570,00
12.000,00
5.570,00

C. Nie udzielono pożyczek pieniężnych.
D. Nie lokowano środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach bankowych.
E. Nie nabywano obligacji, nie obejmowano udziałów i akcji w spółkach prawa
handlowego.
F. Nie nabywano nieruchomości.
G. Nie nabyto żadnych środków trwałych.
H. Wartość aktywów i zobowiązań.
Aktywa:
Zobowiązania:

Sopot, maj 2006 rok

21.296,67
8.928,66

5

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Grupy Ergo Hesita na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia

PUNKT 8
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. Fundacja nie prowadziła działalności
zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.

PUNKT 9
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. Fundacja składała deklaracje
podatkowe CIT-2 o wysokości osiągniętego dochodu / poniesionej straty – przez
podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, deklarację VAT-7 dla podatku
od towarów i usług, deklarację PIT-4 na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy
od łącznej kwoty dokonanych wypłat oraz wszelką dokumentację ZUS związaną z
ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, wypadkowym i chorobowym zatrudnionych
pracowników.
Zobowiązania podatkowe na dzień 31 grudnia 2005
dot. podatku dochodowego od osób fizycznych:
dot. podatku dochodowego od osób prawnych:
dot. podatku VAT:
Suma:

10,50
0,00
4.492,44
4.502,94

PUNKT 10
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. nie była przeprowadzana kontrola w
Fundacji.
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