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Sprawozdanie z działalności Fundacji Robinson Crusoe za rok 2010 

(Sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z 

działalności fundacji) 

 

1. Informacje ogólne 

 

Nazwa organizacji: Fundacja Robinson Crusoe, 

Adres siedziby:  ul. Nowogrodzka 15/4, 00-511 Warszawa,  

Adres korespondencyjny: ul. Boya Żeleńskiego 6 lok. 54, 00-621  Warszawa 

Data wpisu do KRS: 04.07.2002r. 

Nr KRS: 0000121187 

REGON: 015193310 

Zarząd Fundacji: 

- Aureliusz Leżeński – Prezes Zarządu,  

- A. Agnieszka Grzymkowska – Członkini Zarządu 

 

Celem Fundacji jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży przebywających w 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub pozostających pod opieką instytucji pomocy społecznej  

oraz uwrażliwienie społeczeństwa na problemy dzieci osieroconych biologicznie lub społecznie 

poprzez organizowanie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, 

naukowej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej i merytorycznej.  

 

Realizacja celów Fundacji następuje w szczególności przez: 

a) naukę kreatywności i przedsiębiorczości wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, 

b) naukę pracy i współdziałania w grupie wśród wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, 

c) naukę samodzielnego podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności wśród wychowanków 

placówek opiekuńczo – wychowawczych, 

d) organizowanie szkoleń i kursów pozwalających na nabycie dodatkowych umiejętności  

i kwalifikacji przez wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, 

e) organizowanie szkoleń i kursów pozwalających na nabycie dodatkowych umiejętności  

i kwalifikacji przez kadrę placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

f) organizowanie szkoleń i kursów pozwalających na nabycie dodatkowych umiejętności 

 i kwalifikacji przez osoby wspierające proces usamodzielnienia młodzieży, 

g) przeprowadzanie edukacyjnych obozów wyjazdowych dla wychowanków placówek opiekuńczo – 

wychowawczych, 

h) przeprowadzanie edukacji społecznej wśród młodzieży szkół średnich (uwrażliwienie na problem 

sierot oraz na potrzebę wolontariatu). 

 

Działalność Fundacji jest prowadzona w sposób nieodpłatny. 

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego. 
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2. Działalność Fundacji w 2010 roku 

Działalność Fundacji w 2010 roku koncentrowała się wokół trzech obszarów merytorycznych: 

praktycznego (bezpośredniej pracy z młodzieżą), edukacyjnego i systemowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozbudowaliśmy współpracę z firmami poprzez realizację projektów CSRowych (w tym wolontariatu 

pracowniczego) oraz długoterminowych programów wsparcia dla młodzieży. Zwiększyliśmy także 

naszą obecność w mediach co umożliwiło dotarcie z ideą usamodzielniania do szerszej grupy 

odbiorców.  

 

2.1. Bezpośrednia praca z młodzieżą 

Bezpośrednia praca z młodzieżą obejmuje realizację głównych programów Fundacji: Wehikuł 

Usamodzielnienia i Asystent/ka Usamodzielnienia oraz pracę z wyodrębnioną grupą wolontariuszy 

i wolontariuszek, którzy zrealizowali program Wehikuł Usamodzielnienia i przyjęli rolę młodszej kadry 

Fundacji.  

W sierpniu roku zakończyliśmy realizację projektu „Lokalne Centra Usamodzielnienia Robinsona”, 

finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Młodzież, która uczestniczyła w Wehikułach w Katowicach i Zawierciu została zaproszona 

do kontynuowania współpracy z Fundacją w ramach programów stażowych (w tym programu 

„Bezpieczny start”) oraz programu „Mentor rozwoju”. Kontynuujemy działalność Wehikułów 

w Warszawie, Lublinie/Kraśniku, Mikołowie oraz Łodzi, uruchomiliśmy  także nowy Wehikuł 

w Nowym Dworze Mazowieckim we współpracy z lokalnym PCPRem.  

Niezmiennym elementem programu Wehikułu pozostały Zimowe i Letnie wyjazdowe Warsztaty 

Robinsona, kurs e-learningowy oraz olimpiada komputerowa Virtua. Zastąpiliśmy  spotkanie 

mikołajkowe jesiennymi  rajdami  integracyjnymi  poszczególnych wehikułów. 

Zmianie uległa także formuła pracy z Robinsonami  wolontariuszami i wolontariuszkami (tzw. Kadrą 

„W”), którzy z grupy spotykającej się dotychczas w sposób ciągły, przeobrazili się 

w zespół projektowy oraz otrzymali specjalistyczne indywidualne wsparcie w dalszym rozwoju – 

indywidualne spotkania z  mentorem  rozwoju  , uwzględniające ich nową rolę.  
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2.2. Działania edukacyjne 

Działania edukacyjne w 2010 roku obejmowały przygotowanie i wydanie reedycji Przewodnika 

Usamodzielnienia oraz realizację pierwszego etapu projektu „Ekonomia Robinsona” finansowanego 

ze środków banku HSBC.   

Przewodnik Usamodzielnienia  

(pierwsze wydanie w 2008 roku) stanowi swego rodzaju mapę głównych obszarów i tematów 

związanych z usamodzielnieniem. Zawiera podstawowe informacje o prawach i obowiązkach osoby 

usamodzielniającej się, praktyczne wskazówki dotyczące poruszania się na rynku pracy, wyboru 

ścieżek edukacji, pozyskiwania i zagospodarowania mieszkania, a także dbania o zdrowie i budowania 

relacji z bliskimi.  

Przewodnik Usamodzielnienia jest publikacją otwierającą cykl „Biblioteczka Robinsona”, który będzie 

poszerzany o kolejne tematyczne przewodniki rozwijające zagadnienia zawarte w przewodniku 

podstawowym. 

Pierwszym z wydanych przez Fundację Robinson Crusoe przewodników tematycznych jest 

Przewodnik Ekonomia Robinsona, przeznaczony dla osób o nieregularnych, niewysokich dochodach 

i niestabilnej sytuacji finansowej.  Zawarte w nim informacje dotyczące gospodarowania domowym 

budżetem, oszczędzania, poruszania się na rynku pracy, korzystania z ofert banków, ubezpieczeń oraz 

inwestycji finansowych są sformułowane prostym językiem i odnoszą się praktycznej wiedzy. 

Wydaniu Przewodnika Usamodzielnienia towarzyszy cykl warsztatów dla młodzieży, który został 

zrealizowany w Wehikułach Usamodzielnienia w całej Polsce oraz gra ekonomiczna  stworzona 

we współpracy z Pracownią Gier Szkoleniowych, obrazująca poruszane w Przewodniku mechanizmy 

finansowe. Jesienią gra zostanie rozegrana w pięciu miastach w Polsce dla młodzieży, która nie 

uczestniczy na co dzień w programach Fundacji.  

Dzięki realizacji projektu „Ekonomia Robinsona” wystandaryzowaliśmy innowacyjny model 

edukacyjny dla osób usamodzielniających się  tzw. „Triadę edukacyjną” składającą się z publikacji 

(przewodnika), cyklu warsztatów tematycznych uzupełniających treści zawarte w przewodniku oraz 

gry symulacyjnej stanowiącej atrakcyjną i skuteczną formę edukacyjną dla młodzieży. Model ten 

będziemy realizować również w innych obszarach tematycznych związanych z usamodzielnieniem.  

 

2.3. Działania systemowe 

Jako organizacja ekspercka zajmująca się usamodzielnieniem w 2010 roku poszerzyliśmy zakres 

działań systemowych, których celem jest poprawa funkcjonowania systemu opieki zastępczej 

w obszarze usamodzielnienia. Nawiązaliśmy współpracę z instytucjami (PCPRami, OPSami) w nowych 

lokalizacjach oraz zrealizowaliśmy szkolenia z metodyki i technik usamodzielniających  dla kadry 

wspierającej w usamodzielnieniu  w Warszawie (ze środków biura polityki społecznej urzędu miasta), 

we Wrocławiu (na zlecenie MOPSu) oraz w Tarnowie (na zlecenie placówki).  

Podjęliśmy również działania zmierzające do stworzenia interaktywnego serwisu dla osób 

usamodzielniających się i wspierających w usamodzielnieniu o nazwie samodzielni.pl 
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2.4. Współpraca z firmami 

W 2010 poszerzyliśmy zakres współpracy z biznesem poprzez realizację projektów wolontariatu 

pracowniczego z firmą Contrain (stałe finansowe i merytoryczne wspieranie Wehikułu 

Usamodzielnienia w Łodzi), firmą Tchibo (w ramach rajdów integracyjnych Wehikułów 

Usamodzielnienia), firmą PwC (w ramach projektu „Moje Umiejętności Życiowe”) oraz pracownikami 

banku HSBC (podczas realizacji gier ekonomicznych). Rozpoczęliśmy także realizację dwóch 

długoterminowych programów dla młodzieży we współpracy z firmą PwC: „Bezpieczny start” 

(program stażów) oraz „Mentor rozwoju” (kontrakt Robinsona).  

Aby przybliżyć mechanizm wykluczenia społecznego oraz podkreślić konieczność przeciwdziałania 

jego negatywnym skutkom, podczas XII Warszawskiego Festiwalu Nauki poprowadziliśmy we 

współpracy z Pracownią Gier Szkoleniowych grę symulacyjną „Wyspa” obrazującą sytuację młodzieży 

z instytucji opieki zastępczej. Gra ta została wydana jako pomoc edukacyjna na temat mechanizmu 

zaufania i wykluczenia.  

 

2.5. Obecność w mediach 

Artykuły i wywiady, które ukazały się w 2010 roku w mediach (m.in. w Gazecie Wyborczej i radiu TOK 

FM) umożliwiły nam  budowanie świadomości społecznej dotyczącej sytuacji usamodzielniającej się 

młodzieży z instytucji opieki zastępczej oraz promowanie efektywnych modeli wsparcia. Wolontariat 

biznesowy realizowany przez Fundację został opisany jako przykład dobrej praktyki w publikacji 

„Ludzie od dobrych pomysłów” wydanej przez Stowarzyszenie Koncentrat. 

 

Podsumowanie 

Rok 2010 był znaczący dla działań merytorycznych Fundacji związanych z tworzeniem 

i upowszechnianiem  narzędzi  dydaktycznych i merytorycznych wspierających usamodzielnienie.  

Potwierdziły one kierunek, który obrała Fundacja – organizacji eksperckiej specjalizującej się 

w promowaniu i wspieraniu  usamodzielnienia młodzieży  poprzez działania systemowe.  

Seminaria eksperckie zaowocowały nowym koncepcjami  (pomiar samodzielności za pomocą narzędzi 

badawczych oraz  wypracowanie podstaw metodycznych  idei usamodzielniania). Tematy te będą 

kontynuowane w następnym roku kalendarzowym.  

Szczegółowe Kalendarium wydarzeń w 2010 r. zostało zamieszczone na stronie Fundacji 

www.fundacjarobinson.org.pl 

 

3. Działalność gospodarcza  

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

4. Uchwały Zarządu Fundacji 

W 2010 r. Zarząd podjął 9 Uchwał: 

1. Uchwała z dnia 25 stycznia 2010 o zorganizowaniu Warsztatów Zimowych Robinsona w dn. 1-7 

marca  2010 w schronisku Klimczok 

2. Uchwała z dnia 25 marca 2010 w sprawie przyznania  pomocy materialnej dla Robinsonów  



 

5 
 

3. Uchwała Zarządu z dnia 14 kwietnia w sprawie organizacji Letnich Warsztatów Robinsona w 

dniach 8 -18 sierpnia 2010 w ośrodku Elemis w Starych Jabłonkach  

4. Uchwała z dnia 15 września 2010 – zatwierdzenie raportu rocznego z pierwszej części projektu 

„Ekonomia Robinsona” 

5. Uchwała Zarządu z dnia 1 października 2010 w sprawie uruchomienia nowych Wehikułów 

Usamodzielnienia w roku szkolnym 2010/2011 oraz  zakończenie projektu EFS „Lokalne Centra 

Usamodzielnienia Robinsona” i przyjęcie sprawozdania z realizacji projektu.  

6. Uchwała z dnia 3 listopada 2010 o przyjęciu dotacji Miasta Stołecznego Warszawy i 

zrealizowaniu projektu warsztatów usamodzielnienia dla rodziców zastępczych i pracowników 

Domów Dziecka  

7. Uchwała z dnia 19 listopada 2010 o przyjęciu grantu od Fundacji Future First HSBC i rozpoczęciu 

projektu WWW.samodzielni.pl” od 1 stycznia 2011. 

8. Uchwała Zarządu z dnia 7 grudnia 2010 w sprawie współpracy z PWC i rozpoczęcia realizacji 

dwóch projektów: Mentor Rozwoju i Bezpieczny Start 

9. Uchwała Zarządu z dnia 10 grudnia 2010 o zweryfikowaniu Planu Kont w związku z 

rozpoczęciem nowych projektów   

 

5. Przychody Fundacji 

 

Fundacja Robinson Crusoe w 2010 r. osiągnęła przychód w wysokości 504 498,2 pln 

Na przychody składały się przychody statutowe: 

- dotacje (z Europejskiego Funduszu Społecznego:  81 627,83 pln 

- darowizny od osób prawnych: 382 614,56 pln 

- darowizny od osób prywatnych: 31 183, 81 (w tym 25 067,81 wpłaty 1% podatku na rzecz OPP) 

- pozostałe przychody statutowe: 1 582 zł 

 

6. Koszty 

W 2010 r. Fundacja Robinson Crusoe poniosła koszt działalności statutowej w wysokości 335 128,93  

zł. Koszty administracyjne wyniosły łącznie 51 740,99 zł i objęły usługi obce (w tym usługi księgowe, 

koszty wynajmu biura, energii elektrycznej, Internetu, telefonu, wywozu śmieci), podatki i opłaty, 

wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne. 

 

7. Zatrudnienie, pożyczki, lokaty bankowe, nabyte aktywa 

a. Fundacja nie zatrudnia osób na umowę o pracę 

b. Nie wypłacono żadnych wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę. 

c. Członkowie Zarządu nie otrzymali żadnego wynagrodzenia z tytułu sprawowanej funkcji – pełnią 

funkcje społecznie.  

d. Wypłaty z tytułów umów  zleceń wyniosły w 2010 roku 22 662,25 zł. 

e. Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek pieniężnych. 
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f. Saldo końcowe na rachunku bankowym w BPH nr 21106000760000320000794175 z dn. 31.12.2010 

wynosiło 311 374,57 zł, a na rachunku pomocniczym nr 82-10600076-0000330000579337 -5,89 zł. 

g. Nie nabyto żadnych obligacji i akcji 

h. Nie nabyto żadnych nieruchomości 

i. Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych.  

j.  Wartość aktywów: 314 739,15 zł,  wartość pasywów: 314 739,15 zł. 

 

8. Zadania zlecone 

W 2010 roku Fundacja zrealizowała  2 zadania zlecone  przez podmioty państwowe i samorządowe: 

- Projekt „Lokalne Centra Usamodzielnienia Robinsona” (68 993,00 zł) 

- Projekt warsztatów usamodzielniania dla rodziców zastępczych i wychowawców domów dziecka 

zrealizowany dla Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (8 728,28 zł) 

 

9. Rozliczenie zobowiązań podatkowych  

Tak jak w poprzednich latach, Fundacja Robinson Crusoe złożyła w Urzędzie Skarbowym Warszawa–

Śródmieście zeznanie CIT-8 za 2010 wraz z załącznikami. Organizacja odprowadza też regularnie  

zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki ZUS od stosownych umów. Zeznanie 

PIT 4R zostało złożone 30.01.2010 r. Poza wymienionymi Fundacja Robinson Crusoe nie składa innych 

deklaracji.  

 

W 2010 roku w Fundacji Robinson Crusoe nie była przeprowadzana kontrola. 

 

 

 

Warszawa, 30 marca 2011    Zarząd Fundacji Robinson Crusoe 

 

         

       Aureliusz Leżeński, prezes zarządu 

 

 

Anna A. Grzymkowska, członkini zarządu 

 

 


