SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
FUNDACJI GRUPY ERGO HESTIA NA RZECZ
INTEGRACJI ZAWODOWEJ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTEGRALIA
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
ZA OKRES 01.01.2007 - 31.12.2007 ROKU

Sprawozdania zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z
działalności fundacji.
Sopot, 6 maja 2008 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:

Lp. Funkcja
1. Prezes

Imię i nazwisko
Daria Łobodzińska

Okres
Adres zamieszkania
01.01.2007 – Gdynia, ul. Wschodnia 1/37
31.12.2007

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,
organizowanie i prowadzenie konkursów, imprez artystycznych, widowiskowych,
turystycznych i sportowych, w szczególności z udziałem osób niepełnosprawnych,
wspomaganie inicjatyw społecznych zgodnych z ideami Fundacji,
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-

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 2007 r. Fundacja realizowała cele statutowe
poprzez następujące działania:
1. Działania promocyjno-informacyjne:













Złożenie wniosku do konkursu Lodołamacze i uzyskanie odznaczenia w
kategorii „Pracodawca nieprzedsiębiorca” za szczególną wrażliwość społeczną
i odpowiedzialną politykę personalną uwzględniającą potrzeby osób
niepełnosprawnych.
Zgłoszenie się do konkursu „Firmy Równych Szans” i otrzymanie certyfikatu
za wysoką świadomość społeczną oraz gotowość do zatrudniania osób
niepełnosprawnych, w ramach projektu organizowanego przez Fundację „Jaś i
Małgosia” oraz firmę Dr Notes.
Złożenie wniosku i odznaczenie godłem „W pełni zaradni” w ramach
rozstrzygniętego konkursu kampanii społecznej organizowanej o tej samej
nazwie.
Przygotowanie się do przeprowadzenia konferencji pt. „Zatrudnianie osób
niepełnosprawnych – przejawem odpowiedzialności w biznesie” dla dużych
przedsiębiorstw z terenu całego kraju.
Stworzenie filmu promocyjnego na temat działań Fundacji Integralia.
Przeprowadzenie Akcji 1%: przygotowanie i zamieszczenie na stronie
internetowej organizacji banera informacyjnego, przygotowanie i
wydrukowanie plakatów, przygotowanie gotowych wzorów przelewów,
umieszczenie pełnej informacji dotyczącej przekazywania 1% podatku na
stronie Internetowej Fundacji oraz w Intranecie Grupy Ergo Hestia Brio,
przygotowanie listów informacyjnych dołączanych do deklaracji PIT-11 dla
pracowników Grupy Ergo Hestia, umieszczanie bieżących informacji o
trwaniu akcji w elektronicznym tygodniku „Hestianin” oraz dwutygodniku
„Integralianin”, przygotowanie i wysłanie pisemnych podziękowań do osób,
które przekazały 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Integralia.
Otrzymanie łącznie kwoty 19482,73 zł od 143 darczyńców.
Organizowanie spotkań dla członków innych instytucji:
- zorganizowanie w Centrali Grupy Ergo Hestia spotkania na temat
zatrudniania osób niepełnosprawnych dla 40 pacjentów Dziennego
Oddziału Psychiatryczno-Rehabilitacyjnego, z "Gdańskiego Centrum
Zdrowia" i Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi
"Przyjazna Dłoń" z Gdyni i Gdańska.
- zorganizowanie 2 spotkań z bezrobotnymi osobami z
niepełnosprawnością na temat możliwości podjęcia aktywności
zawodowej, w ramach stałej współpracy Fundacji Integralia z
Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni.
Udział w imprezach publicznych:
- wspólny udział Fundacji Integralia i Grupy Ergo Hestia w VI edycji
Wirtualnych Targów Pracy (WTP),
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udział w targach pracy "Dni Kariery" organizowanych przez studencką
organizację AIESEC,
- udział w Integracyjnych Targach Pracy organizowanych przez Urząd
Miasta Sopotu Pomorski Oddział Polskiej Organizacji Pracodawców
Osób Niepełnosprawnych (POPON) oraz Biuro Integracji Zawodowej
Osób Niepełnosprawnych (BIZON),
- udział Fundacji Integralia w „Gdyńskich Targach Pracy – WIOSNA
2007” organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, Urząd
Miasta i Pomorskie Miasteczko Zawodów,
- udział Fundacji w Giełdzie Pracy dla Osób Niepełnosprawnych w
Gdańsku, zorganizowanej przez Pomorski Oddział Polskiej Organizacji
Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON),
- zorganizowanie stanowiska oraz przygotowanie konkursów na V
Sopocki Festyn Organizacji Pozarządowych, zorganizowany przez
Stowarzyszenie „Na Drodze Ekspresji” i Urząd Miasta Sopot,
- udział Fundacji Integralia w konferencji „Elastyczne formy
zatrudniania – szansą na integrację zawodową niepełnosprawnej
młodzieży” zorganizowanej przez Uniwersytet Gdański,
- udział i prezentacja działań Fundacji podczas spotkania
organizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz
pełnomocnika osób niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta
Sopotu, dotyczącego realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych miasta Sopot,
- udział Fundacji Integralia w debacie pt. „Jak mówić o
niepełnosprawności” zorganizowanej przez Urząd Miasta Gdyni,
- udział i prezentacja działań Fundacji Integralia podczas konferencji pt.
„Poradnictwo zawodowe – wspólne horyzonty” organizowanej przez
Fundację Realizacji Programów Społecznych oraz firmę ECORYS
Polska w ramach projektu „Poradnictwo w sieci”.
Podjęcie współpracy z Urzędem Miasta Sopotu – udostępnienie i aktualizacja
katalogu ofert pracy Fundacji Integralia podczas spotkań pracownika urzędu
pracy z bezrobotnymi mieszkańcami Sopotu.
Podjęcie współpracy z 11 Biurami Karier wyższych uczelni na terenie
Trójmiasta w zakresie poszukiwania kandydatów do pracy.
Napisanie artykułu o działaniach Fundacji Integralia do magazynu dla
niepełnosprawnych i ich rodzin pt. „Integracja” (wydane styczeń-luty 2007)
oraz publikacja informacji o Fundacji w dwóch numerach „Dziennika
Bałtyckiego” oraz dwóch numerach „Gazety Gdańskiej”.
Rozbudowa strony Internetowej: wzbogacenie jej o baner informacyjny na
temat możliwości kierowania pytań do Fundacji, wprowadzenie map
lokalizujących miejsce zatrudnienia, przygotowanie ankiety na temat
zainteresowania telepracą, prowadzenie i ciągła aktualizacja działu pt
„Informator” prezentującego aktualne wskaźniki i stawki świadczeń ZUS,
prowadzenie działu poświęconego telepracy, Odpowiedzialności Biznesowej,
statusie osób niepełnosprawnych, orzecznictwie o niepełnosprawności,
uprawnieniach i ulgach dla osób niepełnosprawnych, dostosowywaniu
stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych.
Zamieszczenie banera dotyczącego szkoleń „Aktywizacja Zawodowa” na
stronach: Internetowego Portalu Osób Niepełnosprawnych, Portalu Bez Barier
-
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a także na mocy umowy między Grupą Ergo Hestia a Stowarzyszeniem
Przyjaciół Integracji, czasowo na stronach: www.niepełnosprawni.pl.
Umieszczanie ofert pracy na 32 portalach internetowych oraz publikacja
informacji o mających odbyć się szkoleniach „Aktywizacja Zawodowa”.
Udział pracowników Biura Fundacji Integralia w następujących szkoleniach:
kurs dla doradców zawodowych (organizator Polska Organizacja
Pracodawców Osób Niepełnosprawnych), warsztaty dla doradców
zawodowych (organizator Fundacja Gospodarcza), szkolenie z zakresu
pośrednictwa pracy (organizator Fundacja Gospodarcza), szkolenie z zakresu
przedsiębiorczości oraz dwumodułowy cykl szkoleń „Systemy” i „Ludzie” w
ramach projektu „Szkolenia, standardy działania, certyfikacja szansą na rozwój
akademickich biur karier w Polsce” (organizator Wyższa Szkoła Administracji
i Biznesu) oraz Studium Treningu Umiejętności Menadżerskich Dla
Pracowników Instytucji Rynku Pracy „Team Management Leadership”
(organizator Prospera Consulting).

2. Działania organizacyjno strukturalne:


Zatrudnienie sześciu pracowników na stanowiskach konsultanta ds. obsługi
klienta (ilość osób zainteresowanych podjęciem pracy na tym stanowisku - 26,
ilość osób zaproszonych na assessment center - 18)
 Zorganizowanie dwóch imprez integracyjnych dla pracowników Fundacji
Integralia (wyjazd integracyjny pracowników Fundacji Integralia do ośrodka
„Kozi Gród” oraz zorganizowanie uroczystej kolacji w lokalu z okazji
Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych).
 Przeprowadzenie dwóch kolejnych edycji szkoleń „Aktywizacja Zawodowa”
(24 uczestników) oraz zorganizowanie 6-dniowego szkolenia „Moja Firma” (8
uczestników) dla osób z niepełnosprawnością planujących założenie
działalności gospodarczej (łącznie przeszkolono 32 osób).
 Nawiązanie współpracy z 17 następującymi firmami:
- ABAK Marek Skoczek (Gdańsk) – 1 oferta pracy,
- AHOLD Sp. z o.o. (Gdańsk) – 4 oferty pracy,
- ASKAR Sp. z o.o. (Gdańsk) – 2 oferty pracy,
- BARA Sp. z o.o. (Gdynia) – 1 oferta pracy,
- BRP Nowoczesne Technologie w Budownictwie (Gdynia) – 1 oferta pracy,
- Citibank Handlowy (Warszawa) – 9 ofert pracy,
- Kroll Background Screening (Katowice) – 1 oferta pracy,
- Mars Komputer (Wrocław) – 1 oferta pracy,
- Nowa Praca Niewidomych (Warszawa) – 2 oferty pracy,
- ODDK Sp. z o.o. (Gdańsk) – 1 oferta pracy,
- OL-KAR (Łódź) – 1 oferta pracy,
- Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski (Gdańsk) – 1 oferta pracy,
- Penta Sp. z o.o. (Gdynia) – 1 oferta pracy,
- Smartpress Sp. z o.o. – 1 oferta pracy,
- Transfer Learning Sp. z. o.o. (Gdańsk) – 1 oferta pracy,
- TARCON (Kraków) – 1 oferta pracy,
- VECTRA S.A. (Gdynia) – 4 oferty pracy.
Pozyskanie ofert pracy od nowych pracodawców oraz innych firm, z którymi podjęto
współpracę w roku poprzednim - łącznie 74 oferty od 29 firm.
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Pośredniczenie w zatrudnieniu 7 osób w firmach zewnętrznych (dodatkowo 5
osób zatrudniono w Grupie Ergo Hestia).

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

PUNKT 4
W okresie od stycznia do grudnia 2007r. nie podjęto uchwał.

PUNKT 5
Informacja o uzyskanych przychodach
Ogółem:
darowizny:

389.435,53
19.591,13

Pozostałe dotacje i dopłaty:
Działalność gospodarcza:
Inne przychody:
Wynik finansowy przeniesiony z lat ubiegłych

19.591,13
0,00
114.187,29
255.650,00
7,11
0,00

W tym:
w gotówce:
w naturze:

PUNKT 6
Informacja o poniesionych kosztach
Ogółem:
W tym:

412.135,27
Realizacja celów statutowych:
administracja:
działalność gospodarcza:
Wynik finansowy przeniesiony z lat ubiegłych:

97.482,47
127.016,58
180.821,13
6.815,09

PUNKT 7
-

A. Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. Fundacja zatrudnia 9 osób w tym:
3 osoby na stanowisku konsultanta ds. obsługi klienta
1 osoba na stanowisku specjalisty ds. telemarketingu
1 osoba na stanowisku referenta
1 osoba na stanowisku specjalisty ds. marketingu
1 osoba na stanowisku specjalisty ds. public relations & marketing
1 osoba na stanowisku młodszy specjalista ds. distance learning
1 osoba na stanowisku prezesa Zarządu
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B. Wypłacone wynagrodzenia:
Ogółem:
W tym:

283.623,20

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

260.315,20
260.315,20
23.308,00
12.000,00
11.308,00

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 środków trwałych.
H. Wartość aktywów i zobowiązań:
Aktywa:
Zobowiązania:

27.952,20
20.651,94

PUNKT 8
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. Fundacja nie prowadziła działalności
zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.

PUNKT 9
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007r. 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 2007
dot. podatku dochodowego od osób fizycznych:
dot. podatku dochodowego od osób prawnych:
dot. podatku VAT:
Suma:

2.014,00
0.00
2.295,00
4.309,00

PUNKT 10
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. nie była przeprowadzana kontrola w
Fundacji.
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