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Sprawozdanie z działalności Fundacji Robinson Crusoe za rok 2012 

(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 4a lok. 29, 00-621 Warszawa 

Data wpisu do KRS:   04.07.2002r. 

Nr KRS:    0000121187 

REGON:    015193310 

Zarząd Fundacji:  - Aureliusz Leżeński – Prezes Zarządu, 

- Anna 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, 

 

Działalność Fundacji jest prowadzona w sposób nieodpłatny. 

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego. 
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2. Działalność Fundacji w 2012 roku 

 

W 2012 roku Fundacja realizowała projekty w czterech obszarach: 

 

I. Programy edukacyjne – 4 programy adresowane do młodzieży 

1. Program Wehikuł Usamodzielnienia, 

2. Programy „Bezpieczny Start” i program „Mentor Rozwoju” zwiększające szanse młodzieży na 

rynku pracy, 

3. Program „Akademia Robinsona” – będący rozwinięciem i kontynuacją programu ‘Ekonomia 

Robinosona”. Programem edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości dla młodzieży 

usamodzielniającej się z domów dziecka i rodzin zastępczych. 

4 Program „Robinson na swoim” - zwiększający szanse młodzieży na rynku pracy, 

przygotowujący do samozatrudnienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

 

II. Przewodnik „Prawo w usamodzielnieniu ” 

W 2012 roku wydaliśmy kolejną publikację w cyklu „Biblioteczka Robinsona” – przewodnik „Prawo 

w usamodzielnieniu”. 

 

III. Serwis internetowy www.samodzielni.pl 

Wprowadzaliśmy nowe informacje do serwisu dotyczące prawa oraz rozszerzyliśmy część dla 

praktyków  

 

IV. Badania i tworzenie standardów usamodzielnienia 

Przeprowadziliśmy badania usamodzielnienia w mieszkaniach chronionych w mieście stołecznym 

Warszawie oraz opracowaliśmy standardy pracy z usamodzielniającą się młodzieżą w 

mieszkaniach chronionych w Warszawie  

 

Ad. I. Programy edukacyjne  

 

Ad.1. Program Wehikuł Usamodzielnienia 

W 2012 roku program „Wehikuł Usamodzielnienia” był realizowany w ośmiu lokalizacjach w Polsce: 

Warszawie (2 Wehikuły), Łodzi, Kraśniku, Żorach, Nowym Dworze Mazowieckim Wrocławiu i 

Szczecinie. Program obejmował: 

a) Warsztaty Wehikułów Usamodzielnienia dotyczące konstruktywnej komunikacji, poruszania 

się na rynku pracy, przedsiębiorczości, praktycznych umiejętności życiowych, przepisów 

związanych z usamodzielnieniem i gospodarowania pieniędzmi. Zajęcia odbywały się metodą 

warsztatową raz na dwa tygodnie w okresie styczeń-czerwiec i październik-grudzień.  We wrześniu 

zakończył działanie Wehikuł w Kraśniku i we Wrocławiu, a w październiku został otworzony 

Wehikuł w Szczecinie i Żorach.  

b) Zimowe Warsztaty Usamodzielnienia Robinsona (7 dni) odbyły się na przełomie lutego i 

marca. Wzięli w nich udział Robinsonowie i Robinsonki ze wszystkich Wehikułów. Celem wyjazdu, 

oprócz zajęć edukacyjnych wspierających usamodzielnienie, była integracja młodzieży w ramach 

„społeczności Robinsona”. 

c) Letnie Warsztaty Usamodzielnienia Robinsona (10 dni) miały miejsce w sierpniu. Wzięła w nich 

udział młodzież ze wszystkich Wehikułów Podczas obozu tradycyjnie odbyły się zajęcia team-

buildingowe (tzw. „Pająki”), warsztaty malowania twarzy i robienia masek, zajęcia wioślarskie i 

nauka tańców tradycyjnych, warsztaty o zdrowiu i ekonomii. Motywem przewodnim 

http://www.samodzielni.pl/
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tegorocznego obozu była gra symulacyjna „Robinson na swoim” dotycząca przedsiębiorczości. 

Gra została zrealizowana w ramach projektu „Akademia Robinsona” finansowanego przez Bank 

HSBC Polska. 

W ramach pilotażu, podczas Letnich Warsztatów Usamodzielnienia Robinsona wprowadzaliśmy 

nowe tematy i badaliśmy potrzeby młodzieży dotyczące programu zajęć w nadchodzącym roku 

szkolnym. Podczas tegorocznego obozu przeprowadziliśmy pilotaż warsztatów o przepisach 

dotyczących usamodzielnienia. Program warsztatu został opracowany w oparciu o przewodnik 

„Prawo w usamodzielnieniu”. 

 

 

 

d) Rajdy Integracyjne, czyli wyjazdy integracyjne Wehikułów, które odbyły się w listopadzie. 

Celem wyjazdów była integracja wewnątrz Wehikułów oraz zwiększenie motywacji 

do regularnego uczestnictwa w spotkaniach Wehikułów.   

 

Ad. I.2. Programy „Bezpieczny Start” i „Mentor Rozwoju” 

Programy „Bezpieczny Start” i „Mentor rozwoju” mają na celu zwiększenie szans młodzieży na rynku 

pracy.  

Program „Bezpieczny Start” odpowiada na potrzebę związaną z wejściem na rynek pracy, zebraniem 

pierwszych konstruktywnych doświadczeń zawodowych oraz rozeznaniem swoich predyspozycji i 

możliwości dotyczących wyboru zawodu.  

Duża część Robinsonek i Robinsonów uczęszcza do szkół zawodowych lub techników. W ramach 

swojej ścieżki edukacyjnej odbywają obowiązkowe praktyki szkolne. Niestety praktyki te są często 

niskiej jakości - praktykanci wykonują najprostsze czynności (np. sprzątanie, zmywanie, 

porządkowanie) i zamiast rozwijać swoje umiejętności, są wykorzystywani jako tania „siła robocza”. 
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Ze względu na swoją sytuację życiową (konieczność opuszczenia placówki lub rodziny zastępczej po 

ukończeniu 18 roku życia lub po zakończeniu edukacji), podopieczni Fundacji często są zmuszeni 

rozpocząć pracę i utrzymywać się samodzielnie wcześniej niż ich rówieśnicy wychowujący się w 

rodzinach biologicznych. Umiejętność odnalezienia się na rynku pracy jest kluczowa, aby osiągnąć 

stabilność finansową.   

Założeniem programu „Bezpieczny start” jest umożliwienie młodym ludziom postawienia pierwszego 

kroku na rynku pracy w przyjaznym otoczeniu. Dzięki stażom Robinsonowie 

i Robinsonki mogli: 

• doświadczyć sprawczości przez samodzielny wybór miejsca stażu i we współpracy 

z życzliwymi, dorosłymi opiekunami, 

•  doświadczyć, jak wygląda codzienność osoby pracującej  w danym środowisku zawodowym 

i oswoić się z taką sytuacją, 

• nabyć umiejętności związane z pracą w konkretnym zawodzie,  

• zwiększyć swoją atrakcyjność wobec potencjalnych pracodawców  (doświadczenie zawodowe),  

• sprawdzić, czy ich wyobrażenia o wymarzonym zawodzie pokrywają się z rzeczywistością,  

• doświadczyć życzliwości, opieki i wsparcia ze strony dorosłych, a tym samym zwiększyć wiarę w 

swoje możliwości. 

 

Program „Bezpieczny Start” w liczbach: 

• Program zakładał realizację 32 staży zawodowych dla Robinsonów i Robinsonek ze wszystkich 

Wehikułów Usamodzielnienia w całej Polsce. 

• Pod względem frekwencji jest to najbardziej efektywny program angażujący młodzież w działanie 

indywidualne, zrealizowany przez Fundację. 

• Z 32 osób, które zgłosiły się do programu, stażu nie ukończyły 2  osoba. Powodem przerwania 

uczestnictwa w programie były zmiany organizacyjne w firmie goszczącej stażystów 

uniemożliwiające odbycie staży w okresie wakacyjnym. 

• Można więc powiedzieć, że 100% osób, które przystąpiły do programu ukończyło go! 

• Staże odbyły się w 13 różnych firmach wybranych przez Robinsonów oraz w firmie Hilti, która 

zaoferowałam miejsca stażowe w miastach gdzie posiadała oddziały. 

• Po odbyciu stażu 2 Robinsonów zostało zatrudnionych w firmie, w której odbywali staż,  

• Kilkoro Robinsonów dzięki udziałowi w projekcie podjęło decyzję, że praca o podobnym 

charakterze jak ta na stażu jest ich celem zawodowym.  

 

Program „Bezpieczny Start” został zrealizowany dzięki finansowaniu i współpracy z firmami PwC 

oraz Hilti 
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Program „Mentor Rozwoju” 

Celem programu jest wspieranie młodzieży w rozwoju zawodowym i 

w edukacji zmierzającej do osiągnięcia kwalifikacji zawodowych. W programie ważne jest także 

budowanie poczucia własnej wartości i sprawczości młodzieży poprzez angażowanie jej w 

działania na rzecz społeczności lokalnej. W ramach programu Robinsonowie i Robinsonki realizują 

działania na rzecz społeczności lokalnej (np. opiekują się zwierzętami w schronisku, pomagają 

starszym osobom w najbliższej okolicy lub organizują zajęcia dla dzieci przebywających w szpitalu). 

W zamian otrzymują dofinansowanie kursu lub przedmiotu, którzy przyczynia się do ich rozwoju 

edukacyjnego i zawodowego (np. kurs prawa jazdy, zestaw narzędzi budowlanych, kurs 

przygotowawczy do matury). 

Program jest oparty na idei „Kontraktu Robinsona", czyli zasadzie „dawania wędki, a nie ryby". 

W 2012 roku zrealizowano 1  kontrakt w Łodzi.  

 

 

 Program „Akademia Robinsona.” 

 "Akademia Robinsona" to program realizowany przez Fundację Robinson Crusoe we współpracy z 

bankiem HSBC. Celem programu jest zachęcenie usamodzielniającej się młodzieży z domów 

dziecka i rodzin zastępczych do przedsiębiorczości. 

Program jest skonstruowany w oparciu o model "triady edukacyjnej", na którą składają się: 

 

1. Cykl warsztatów "Laboratorium Przedsiębiorczości" obejmujący między innymi takie 

zagadnienia jak: zakładanie firmy, biznesplan, marketing i reklama. Warsztaty są 

realizowane w Wehikułach Usamodzielnienia w Nowym Dworze Mazowieckim, Wrocławiu 

i Kraśniku. Około 70 Robinsonów i Robinsonek wzięło udział w tych warsztatach. 

 

2. Gra symulacyjna „Robinson na plusie" powstała we współpracy z Pracownią Gier 

Szkoleniowych. Umożliwia poznanie i przećwiczenie najważniejszych mechanizmów 

związanych z zarządzaniem finansami oraz pokazuje jak ważne jest inwestowanie we 

własny rozwój. 

W trakcie symulacji kilkudziesięciu lat życia gracze podejmują decyzje mające wpływ na 

ich sytuację finansową w długiej perspektywie: wybierają formę zatrudnienia, podnoszą 

swoje kwalifikacje zawodowe, inwestuję oraz grają na giełdzie. Ponoszą także koszty 

utrzymania (jedzenie, czynsz) i kupują drobne przyjemności, gromadząc w ten sposób 

„punkty satysfakcji". Wygrywa drużyna, która osiągnie najwyższy wynik finansowy oraz 

najwyższy poziom zadowolenia z życia. 

Gra "Robinson na plusie" była rozgrywana w miastach w całej Polsce we współpracy z 

Ośrodkami Pomocy Społecznej i Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie. Do 

uczestnictwa w grze zaprosiliśmy usamodzielniającą się młodzież, która na co dzień nie 

uczestniczyła w Wehikule Usamodzielnienia. 

Gra "Robinson na plusie" została rozegrana w Warszawie, Katowicach, Kielcach, Nowym 

Dworze Mazowieckim, Kraśniku, Białymstoku, Szczecinie i Gnieźnie. W programie 

realizowanym w 8 miastach w roku szkolnym 2011/2012 wzięło udział 163 Robinsonów i 

Robinsonek.  
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3. Gra symulacyjna "Robinson na swoim" czyli symulacja prowadzenia własnej firmy. Gra 

była  rozgrywana podczas Letnich Warsztatów Usamodzielnienia Robinsona. Celem gry 

jest wspieranie postawy przedsiębiorczości oraz umożliwienie sprawdzenia się w roli 

osoby zarządzającej. Robinsonowie i Robinsonki prowadzili sześć firm, które działały w 

trzech branżach: kosmetycznej, cateringowej i eventowej. Każda firma liczyła sześć osób i 

świadczyła usługi w wyznaczonym czasie każdego dnia gry.  

 

Program „Robinson na swoim” 

Program ten został zapoczątkowany w listopadzie 2012 roku i ma na celu zwiększenie szans 

młodzieży na rynku pracy, przygotowuje do samozatrudnienia i prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej. Projekt realizowanym jest dzięki wsparciu i przy udziale wolontariuszy  firmy SAP 

Polska i ma swoją kontynuację w 2013 roku. W programie uczestniczy 7 Robinsonek i Robinsonów, 

którzy mają pomysł na własną działalność gospodarczą. Przez rok, podczas warsztatów oraz w trakcie 

indywidualnej pracy z mentorami zostaną poruszone zagadnienia z następujących tematów: 

- Spotkanie z wybranymi przedsiębiorcami – success stories 

- Warsztat z kreatywnego myślenia 

- Źródła przedsiębiorczości i kluczowe kompetencje przedsiębiorcze 

- Planowanie i strategia organizacji, formy funkcjonowania podmiotów na rynku  

- Bloki komputerowe – Excel, Word, Power Point 

- Excel w praktyce – dla pierwszego roku działalności firm wymyślonych przez uczestników 

- Negocjacje – teoria i ćwiczenia praktyczne 

- Warsztat z planowania kariery 

- Konsultacje indywidualne 
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II. Przewodnik „Prawo w usamodzielnieniu” 

Przewodnik „Prawo w usamodzielnieniu" to najnowsza publikacja Fundacji Robinson Crusoe, 

powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce w Polsce w ramach projektu 

„Prawa dziecka w opiece zastępczej od teorii do praktyki, nowe spojrzenie poprzez badania 

rówieśnicze". Projekt był współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej. 

Przewodnik w przystępny sposób przybliża obowiązujące przepisy i 

pokazuje jak egzekwować swoje prawa, gdy są one naruszane. 

Zachęca też do korzystania z przysługujących form pomocy. 

Przewodnik został rozdystrybuowany do wszystkich Powiatowych 

Centrów Pomocy Rodzinie w Polsce. Jest także dostępny w postaci 

elektronicznej pod adresem: 

http://www.fundacjarobinson.org.pl/strona/publikacje/przewodnik-

prawo-w-usamodzielnieniu 

„Prawo w usamodzielnieniu” jest kolejną (po „Przewodniku 

Usamodzielnienia” oraz przewodnikach „Ekonomia Robinsona” i  

„Usamodzielniaj się zdrowo”) publikacją z cyklu „Biblioteczka 

Robinsona”.  

 

 

III. Serwis internetowy www.samodzielni.pl 

Serwis powstał w 2011 roku w odpowiedzi na potrzebę związaną z dostępnością informacji o 

usamodzielnieniu w przestrzeni Internetu. Zawiera on nie tylko treści przydatne w procesie 

usamodzielnienia, lecz także quizy, filmiki i ciekawostki, dzięki którym korzystanie z niego jest dla 

młodzieży atrakcyjne. Innowacją jest internetowe narzędzie służące do określenia swojego poziomu 

samodzielności – Indeks Samodzielności.  

 

Od stycznia do grudnia 2012 rozwinięta została „Baza wiedzy” oraz część dla praktyków 

usamodzielnienia. W „Bazie wiedzy” pojawiły się nowe zakładki dotyczące zdrowia oraz prawa i 

przepisów związanych z usamodzielnieniem. Powstały one w oparciu o przewodniki „Usamodzielniaj 

się zdrowo” oraz „Prawo w usamodzielnieniu” 

 

W części dla praktyków usamodzielnienia, czyli dorosłych, którzy zajmują się wspieraniem młodzieży 

w usamodzielnieniu, powstały nowe zakładki: o ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, o 

badaniach dotyczących usamodzielnienia, o szkoleniach podnoszących kompetencje w zakresie pracy 

z usamodzielniającą się młodzieżą oraz o metodach i narzędziach w pracy z młodzieżą. Ponadto 

praktycy mają dostęp do Indeksu Samodzielności, czyli ankiety mierzącej poziom samodzielności 

młodzieży. 

 

http://www.samodzielni.pl/
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IV. Badania i tworzenie standardów usamodzielnienia 

Wiosną 2012 roku Fundacja Robinson Crusoe zainicjowała badanie procesu usamodzielnienia w 

mieszkaniach chronionych w Warszawie. Badania zostało sfinansowane ze środków Biura Pomocy i 

Projektów Społecznych m. st. Warszawy. Realizowali je eksperci z firmy badawczej SMG/ KRC. 

Badaniami objęte były 3 mieszkania chronione w Warszawie i jedno poza Warszawą. 

Przeprowadzono łącznie 20 wywiadów pogłębionych z mieszkańcami mieszkań chronionych, 

pracownikami socjalnymi, wychowawcami oraz dyrekcją placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

Dodatkowo przeprowadzono spotkanie warsztatowo-dyskusyjne z młodzieżą, która już opuściła 

mieszkania chronione. Było to pierwsze badanie procesu usamodzielnienia w mieszkaniach w Polsce. 

 

Z badań wynika, że mieszkania chronione są „istotnym, wzmacniającym elementem procesu 

usamodzielniania” i mają duży potencjał wzmacniania poczucia własnej wartości wychowanka, 

poczucia odpowiedzialności i sprawstwa, a także nauczania umiejętności społecznych i praktycznych 

(gotowanie, sprzątanie, prowadzenie domowego budżetu, itp.). Zarazem do pełnego wykorzystania 

tego potencjału niezbędne jest zastosowanie przez osobę prowadzącą mieszkanie chronione 

określonych procedur i standardów. 

 

W ciągu ostatniego miesiąca roku 2012 zrealizowaliśmy projekt będący kontynuacją procesu 

zapoczątkowanego przez badania mieszkań chronionych. Badania ujawniły między innymi brak 

jasnych standardów pracy z młodzieżą przebywającą w mieszkaniach chronionych pracownika 

socjalnego (lub innej osoby sprawującej pieczę nad lokalem chronionym). Odpowiedzią na tę 

potrzebę był projekt  „Opracowanie podstaw modelu standaryzacji systemu pracy z 

usamodzielniającą się młodzieżą w mieszkaniach chronionych, finansowany przez Biuro Pomocy i 

Projektów Społecznych Miasta Stołecznego Warszawy”. 

Opis proponowanych standardów powstał w toku sesji z praktykami – warszawskimi pracownikami 

socjalnymi z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu mieszkań chronionych. Zadaniem 

pracowników Fundacji było moderowanie sesji oraz opracowanie zebranego materiału w dokument 

stanowiący efekt końcowy projektu. Dokument ten opisuje proponowane standardy w obszarach 
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takich jak na przykład kwalifikacja do mieszkania, indywidualna praca nad usamodzielnieniem, 

współpraca między współlokatorami, czy relacje z sąsiadami 

 

Szczegółowe Kalendarium wydarzeń i działań Fundacji w 2012 r. zostało zamieszczone na stronie 

Fundacji www.fundacjarobinson.org.pl 

 

3. Działalność gospodarcza  

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

4. Uchwały Zarządu Fundacji 

W 2012 r. Zarząd podjął 11 Uchwał: 

1. Uchwała nr 1  z dnia 7 stycznia 2012 w sprawie ustalenia wartości przychodów przeznaczonych 

do wykorzystania w projektach w roku 2012 

2. Uchwała nr 2  z dnia 7 stycznia 2011  o zorganizowaniu i sfinansowaniu Warsztatów Zimowych 

Robinsona w dn. 28 lutego – 6 marca  2012 w schronisku Klimczok 

 

3. Uchwała nr 3 z dnia 21 stycznia 2011 w sprawie przyznania pomocy materialnej dla 

Robinsonów w projekcie „Bezpieczny start” 

 

4. Uchwała nr 4 z dnia 30 stycznia 2012 w sprawie rozpoczęcia współpracy z Fundacją Ashoka – 

Innowatorzy dla Dobra Publicznego w ramach programu Fundacji „Bezpieczny Start”” 

 

5. Uchwała nr 5 – współpraca ze Stowarzyszeniem Wioski Dziecięce SOS w sprawie stworzenia 

przewodnika „Usamodzielniaj się w prawie”.  

 

6. Uchwała nr 6 z dnia 25 kwietnia 2012  w sprawie zrealizowania Letnich Warsztatów Robinsona 

w ośrodku Waszeta. 

 

7. Uchwała nr 7 z dnia 4 maja 2012 w sprawie rozpoczęcie projektu badawczego we współpracy z 

firmą SMG/KRC Millward Brown finansowanego   dotacji Biura Polityki Społecznej (projekt się 

zaczął się 7 maja) 

 

8. Uchwała nr 8 z dnia 4 sierpnia 2012 w sprawie rozpoczęcia programu „Robinson na swoim” 

realizowanego we współpracy z firmą SAP.   

 

9. Uchwała nr 9 z dnia 30 sierpnia 2012 w sprawie przyjęcia nowego planu kont oraz 

uruchomienia 6 Wehikułów Usamodzielnienia w roku szkolnym 2012/2013 

 

10. Uchwała nr 10 z dnia 30 września 2012 roku w sprawie zakończenie projektu „Akademia 

Robinsona” i przyjęcie sprawozdania oraz rozliczenia z projektu. Załącznik: sprawozdanie i 

kalkulacja 
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11. Uchwała nr 11 z dnia 28 listopada 2012 w sprawie przyjęcia dotacji  z Biura Pomocy i Projektów 

Społecznych Miasta Stołecznego Warszawa i zrealizowania programu utworzenia standardów 

prowadzenia  mieszkań chronionych. 

 

 

5. Przychody Fundacji  

Fundacja Robinson Crusoe w 2012 r. osiągnęła przychód w wysokości 490 885,19 pln 

Na przychody składały się przychody statutowe: 

- darowizny od osób prawnych: 250 440zł 

- darowizny od osób prywatnych  - wpłaty 1% podatku na rzecz OPP: 14 810,88 zł  

- przychody z działalności statutowej – dotacje: 19 800 zł 

- pozostałe przychody statutowe: 1 502,82 zł 

- przychody z rozliczenia wyniku lat poprzednich: 145’732,03 zł 

- rozliczenie dodatniego wyniku finansowego za rok 2011: 58 599,46 zł. 

oraz przychody finansowe w wysokości  18,74 zł. 

Ponadto Fundacja dysponuje środkami zakwalifikowanymi do rozliczeń międzyokresowych 

przychodów przeznaczonych na realizację zaplanowanych projektów w 2013 roku w kwocie 

95’542,60 zł.  

 

6. Koszty 

W 2012 r. Fundacja Robinson Crusoe poniosła koszt działalności statutowej w wysokości 363 590,02 

zł. Koszty administracyjne wyniosły łącznie 38 514,43 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 2012 roku 1 806,57zł. 

e. Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek pieniężnych. 

f. Saldo końcowe na rachunku bankowym w BPH nr 21106000760000320000794175 z dn. 31.12.2012 

wynosiło 125 672,34zł, . 
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g. Nie nabyto żadnych obligacji i akcji 

h. Nie nabyto żadnych nieruchomości 

i. Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych.  

j.  Wartość aktywów: 127 531,85 zł,  wartość pasywów: 127 531,85 zł. 

 

8. Zadania zlecone 

W 2012 roku Fundacja realizowała dwa zadania zlecone przez podmioty państwowe i samorządowe. 

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim wsparło dotacją udział Robinsonów z powiatu 

nowodworskiego w „Letnich Warsztatach Usamodzielnienia Robinsona”. Fundacja otrzymała także 

dotację z Biura Pomocy i Projektów Społecznych m. st. Warszawy na realizację projektu; 

„Opracowanie podstaw modelu standaryzacji systemu pracy z usamodzielniającą się młodzieżą w 

mieszkaniach chronionych, finansowany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Miasta 

Stołecznego Warszawy”. Łączna wartość dotacji wyniosła  19 800zł. 

 

9. Rozliczenie zobowiązań podatkowych  

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

Śródmieście zeznanie CIT-8 za 2012 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 30.01.2012 r. Poza wymienionymi Fundacja Robinson Crusoe nie składa innych 

deklaracji.  

W 2012 roku w Fundacji Robinson Crusoe nie była przeprowadzana kontrola.  

 

Warszawa, 30 marca 2013    Zarząd Fundacji Robinson Crusoe 

         

       Aureliusz Leżeński, prezes zarządu 

 

Anna A. Grzymkowska, członkini zarządu 


