Budujemy razem

Fundacj´

Fundacja Saint-Gobain Initiatives wspiera projekty zaproponowane
przez pracowników w trzech dziedzinach:
– wsparcie dla ludzi młodych wkraczajàcych w ˝ycie zawodowe
		 w sektorze budownictwa,
– budowa, odbudowa lub renowacja budynków mieszkalnych
		 o charakterze socjalnym,
– redukcja zu˝ycia energii i wspieranie ochrony Êrodowiska
		 w budynkach mieszkalnych o charakterze socjalnym.

W skrócie o Fundacji
Uzasadnienie powołania Fundacji
Saint-Gobain – lider na rynkach zwiàzanych z mieszkalnictwem
(habitatem) uwa˝a za słuszne wspieranie działaƒ o charakterze
społecznym, w dziedzinach zwiàzanych z realizowanà strategià Grupy.
Fundacja Saint-Gobain Initiatives została zało˝ona po to, aby umo˝liwiç
realizacj´ takich zadaƒ.

Rodzaj proponowanej pomocy
Fundacja b´dzie wspieraç finansowo precyzyjnie okreÊlone projekty,
a tak˝e zapewniaç fachowe i techniczne wsparcie potrzebne do ich realizacji.
Nie chodzi tu o przyznawanie funduszy poszczególnym organizacjom lub
osobom prywatnym. Wspierane b´dà, po zakwalifikowaniu, konkretne akcje
lub zadania przedstawione w formularzu zgłoszeniowym.

Ârodki w dyspozycji Fundacji
Fundacja dysponuje funduszem w wysokoÊci 4,5 miliona euro w okresie
od 2008 do 2012 roku. Jest finansowana w jednakowym stopniu przez
Compagnie de Saint-Gobain oraz te sektory Saint-Gobain, których
działalnoÊç zwiàzana jest z budownictwem (habitatem).

Uczestnictwo pracowników
DziałalnoÊç Fundacji opiera si´ na aktywnym uczestnictwie pracowników
Grupy, którzy:
– zgłaszajà projekty (zgodne z celami Fundacji),
– patronujà projektom,
– dzi´ki swojej wiedzy i kompetencjom technicznym biorà udział w ocenie
projektów oraz pilotujà ich wdra˝anie i realizacj´.

Organizacja
Rada Administracyjna Fundacji, której przewodniczy Pierre-André de Chalendar,
Dyrektor Generalny Grupy, składa si´ z 15 osób, w tym 5 ekspertów
zewn´trznych.
Funkcjonowanie Fundacji zapewniajà: zarzàd, komitet ds. selekcji projektów
oraz ekipa koordynacyjna.

Kolejne etapy projektu
Jako przykład mo˝e posłu˝yç projekt remontu budynku mieszkalnego przeznaczonego dla osób
w trudnej sytuacji ˝yciowej. Oto kolejne etapy od momentu zgłoszenia do realizacji projektu:
Pracownik zgłasza projekt.

1.

Pracownik zna lokalnà organizacj´ pomocy społecznej. Organizacja ta planuje wykonanie remontu budynku
przeznaczonego dla osób w trudnej sytuacji ˝yciowej. Remont zakłada mi´dzy innymi popraw´ parametrów
energetycznych budynku.
Aby zgłosiç ten projekt do Fundacji, pracownik powinien omówiç z organizacjà zakres planowanych prac oraz
oceniç, co jest potrzebne do ich wykonania, np. rodzaj prac, niezb´dny bud˝et, kompetencje techniczne itp.
List´ potrzebnych informacji mo˝na znaleêç w formularzu zgłoszeniowym.

Pracownik wypełnia formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie Fundacji w intranecie Grupy.
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3.

4.

5.

W razie potrzeby mo˝na poprosiç o pomoc osob´ majàcà dost´p do intranetu.
W formularzu nale˝y sprecyzowaç, czy chce si´ aktywnie uczestniczyç w projekcie jako jego opiekun, tzn.
braç udział w jego ocenie, oraz pilotowaç przebieg realizacji. Mo˝na równie˝ wskazaç osob´ spoÊród innych
pracowników Saint-Gobain, która zgodzi si´ podjàç t´ rol´.
Osoba zgłaszajàca projekt mo˝e tak˝e poprosiç o wsparcie szefa lub zespołu kolegów; kolektywnie wspierane
projekty majà wi´ksze szanse na realizacj´ w ramach Fundacji.

Ekipa koordynacyjna przygotowuje dokumentacj´ niezb´dnà dla oceny projektu, przeznaczonà dla
komitetu ds. selekcji projektu.
Je˝eli projekt spełnia kryteria wyznaczone przez Fundacj´, lecz nie posiada opiekuna, ekipa koordynujàca
poszukuje osoby, mieszkajàcej lub pracujàcej w pobli˝u, która mo˝e zostaç opiekunem projektu.
Ekipa koordynacyjna wraz z lokalnymi ekspertami, na podstawie tabeli ocen (jednakowej dla wszystkich
projektów), ocenia projekt oraz okreÊla rodzaj potrzebnej pomocy (finanse, know-how, kompetencje).
Pod uwag´ brane sà np. zgodnoÊç z kryteriami Fundacji, wiarygodnoÊç stowarzyszenia lub organizacji,
wykonalnoÊç projektu z punktu widzenia technicznego, jasne sprecyzowanie potrzeb.
Pracownik zgłaszajàcy projekt mo˝e zostaç poproszony o dostarczenie informacji uzupełniajàcych.

Dokumentacja zostaje przedstawiona komitetowi ds. selekcji projektów.

Komitet ds. selekcji projektów sprawdza zgodnoÊç projektu z zało˝eniami Fundacji i mo˝liwoÊç przyznania
finansowego wsparcia ze strony Fundacji. Informuje o wynikach swojej pracy zarzàd fundacji, który, oprócz
pełnienia innych obowiàzków, zarzàdza funduszami przyznawanymi przez Fundacj´.
Pracownik zgłaszajàcy projekt informowany jest o podj´tej decyzji.

Opiekun oraz lokalni eksperci, którzy brali udział w ocenie projektu, nadzorujà jego realizacj´.
Opiekun powiadamia ekip´ koordynacyjnà o post´pie prac.

Po zakoƒczeniu projektu.

6.

Rada Administracyjna Fundacji otrzymuje od zarzàdu koƒcowy bilans, który nast´pnie zostanie
opublikowany na stronie intranetowej Fundacji oraz w rocznym raporcie finansowym Fundacji.

Cz´sto zadawane pytania

Kto mo˝e zgłosiç projekt?
Wszyscy pracownicy Grupy, ze wszystkich sektorów i ze wszystkich krajów. Wystarczy skontaktowaç si´ z organizacjà planujàcà
wykonanie projektu i wypełniç formularz zgłoszeniowy
znajdujàcy si´ na stronie Fundacji w intranecie Grupy.

Jakie projekty mogà byç zgłaszane?
Muszà to byç projekty, które dotyczà co najmniej jednej z trzech
dziedzin działalnoÊci Fundacji:
– wsparcia dla ludzi młodych wkraczajàcych w ˝ycie zawodowe
w sektorze mieszkalnictwa (habitatu),
– budowy, remontu lub renowacji budynków mieszkalnych
o charakterze socjalnym,
– redukcji zu˝ycia energii i wspierania ochrony Êrodowiska
w budynkach mieszkalnych o charakterze socjalnym.
Projekty powinny byç zaplanowane przez organizacje
(stowarzyszenia, NGO, fundacje), które sà w stanie je realizowaç.
Poprzez „mieszkalnictwo (habitat) o charakterze socjalnym”
nale˝y rozumieç budownictwo przeznaczone dla osób
w trudnych sytuacjach ˝yciowych.

Jaka jest rola pracownika, który zgłasza projekt?

Pracownik, który zgłasza projekt, bierze czynny udział w ka˝dym
etapie.
– Dokładnie wypełniajàc formularz zgłoszeniowy, przekazuje
informacje konieczne do oceny projektu. Im precyzyjniejsze
b´dà informacje zawarte w formularzu i im liczniejsza grupa
pracowników Saint-Gobain poprze projekt, tym wi´ksze sà
szanse sukcesu.
– Podczas dokonywania oceny projektu: ekipa koordynacyjna
mo˝e poprosiç zgłaszajàcego projekt o dostarczenie
dodatkowych informacji. Pracownik, je˝eli sobie tego ˝yczy,
mo˝e zostaç opiekunem projektu, to znaczy uczestniczyç
w jego ocenie oraz braç udział w nadzorowaniu realizacji.
W sumie rol´ pracownika mo˝na okreÊliç jako łàcznika
pomi´dzy organizacjà wykonujàcà projekt a Fundacjà.

Co to znaczy byç opiekunem?
Projekt mo˝e zostaç zatwierdzony przez Fundacj´ tylko wtedy,
gdy pracownik Grupy zgodzi si´ zostaç jego opiekunem,
to znaczy uczestniczyç w procesie oceny oraz czuwaç nad
realizacjà projektu na zasadzie wolontariatu.

Takim opiekunem mo˝e byç:
– pracownik, który zgłasza projekt – jest to najlepsze
rozwiàzanie. Deklaracja o podj´ciu si´ roli opiekuna
zamieszczona jest w formularzu zgłoszeniowym.
– w innym przypadku Fundacja mo˝e zaproponowaç opiek´
nad projektem innemu pracownikowi Grupy, bioràc pod 		
		uwag´ ewentualnà sugesti´ osoby zgłaszajàcej projekt.

Jaka jest metoda wyboru projektów?
Komitet ds. selekcji projektów dokonuje wyboru na podstawie
tabeli ocen (jednakowej dla wszystkich projektów), która
powinna zawieraç takie elementy jak: rodzaj projektu, potrzeby
zwiàzane z jego realizacjà (dokładnie okreÊlone, z podaniem
potrzebnych funduszy), informacje o beneficjentach, kontekst
lokalny itp.
Projekty oceniane sà przez lokalnych ekspertów Grupy,
posiadajàcych niezb´dne kwalifikacje techniczne.

Jakiego rodzaju wsparcia mo˝e udzieliç Fundacja?
Fundacja mo˝e udost´pniç Êrodki finansowe potrzebne
do realizacji projektu lub zaproponowaç pomoc w zakresie
kompetencji technicznych.
W tym celu konieczne jest wyraêne sprecyzowanie potrzeb;
na przykład, w przypadku projektu budowy b´dzie to wysokoÊç
niezb´dnych nakładów finansowych oraz charakter pomocy
w zakresie wiedzy technicznej potrzebnej przy realizacji
kolejnych etapów budowy.

Jaka jest rola Delegatur?
Delegatury majà do spełnienia bardzo wa˝nà funkcj´ w zakresie:
– komunikacji na temat Fundacji,
– zbierania i oceny projektów,
– powołania ekspertów ds. ocen oraz czuwania nad realizacjà
projektu.
Wszystkie te zadania wykonywane sà we współpracy z ekipà
koordynacyjnà Fundacji.

Jakie wydatki pokrywane sà z bud˝etu Fundacji?
Bud˝et Fundacji przeznaczony jest wyłàcznie do wspierania
projektów, które zostały zakwalifikowane.
Wydatki zwiàzane z działalnoÊcià pokrywane sà przez zało˝ycieli
Fundacji (Compagnie de Saint-Gobain oraz te sektory Saint-Gobain,
których działalnoÊç zwiàzana jest z rynkami budownictwa).

Kryteria selekcji
Rodzaje projektów

Fundacja popiera lokalne inicjatywy zwiàzane z mieszkalnictwem (habitatem) oraz zgodne z zało˝eniami działalnoÊci
Fundacji. Zaliczajà si´ do nich np. szkolenia dla młodzie˝y zwiàzane z naukà zawodu, projekty budowy/remontu
budynków mieszkalnych dla osób w trudnej sytuacji ˝yciowej oraz projekty poprawiajàce wydajnoÊç energetycznà
i ochron´ Êrodowiska, dotyczàce budynków o charakterze socjalnym.

Organizacje

Projekty zgłaszane do Fundacji powinny byç wykonywane przez stowarzyszenia non-profit, organizacje NGO
i fundacje.

Lokalizacja

Jako istotna brana jest pod uwag´ bliskoÊç poło˝enia miejsca realizacji projektu w stosunku do zakładu/zakładów
Grupy Saint-Gobain, gdy˝ ułatwia to utrzymywanie kontaktu mi´dzy opiekunem projektu a jego wykonawcami.

Wsparcie w firmie

Wsparcie projektu przez wielu pracowników Grupy oraz kadr´ kierowniczà korzystne jest dla jego rozwoju i realizacji.
Fundacja b´dzie zwracała szczególnà uwag´ na takie projekty.

WykonalnoÊç techniczna

WykonalnoÊç projektu pod wzgl´dem technicznym oceniana jest przez ekspertów Grupy.

Wi´cej informacji oraz zgłaszanie projektów:

Fondation d’entreprise internationale
Saint-Gobain Initiatives
Les Miroirs, 18 avenue d’Alsace
92096 La Défense cedex
France
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Strona intranetowa:
http://portal.saint-gobain.com/wps/portal/saint-gobain.initiatives
Kontakt:
saint-gobain.initiatives@saint-gobain.com

