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Sprawozdanie z działalności Fundacji Robinson Crusoe za rok 2018 
(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. Różana 19 lok. 8, Warszawa 

Data wpisu do KRS:  04.07.2012 r. 

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 Robinson Crusoe w 2018 r. 

W 2018 r. fundacja realizowała 9 projektów kierowanych do usamodzielniającej się młodzieży z pieczy 
zastępczej: 

I. Program „Wehikuł Usamodzielnienia”, 
II. Zimowe i Letnie Warsztaty Usamodzielnienia – poszerzające wiedzę młodzieży na temat prawa 

w usamodzielnieniu i przedsiębiorczości, 
III. Program „Akademia Robinsona” – warsztaty ekonomiczne oraz gra „Robinson na plusie” – 

poszerzający w praktyczny sposób wiedzę młodzieży z zakresu praktycznej ekonomii, 
IV. Program „Kontrakt” – aktywizujący młodzież i angażujący w działalność na rzecz społeczności 

lokalnej, 
V. Program „Granty Robinsona”, 

VI. Program „Bezpieczny staż” zwiększający szanse młodzieży na rynku pracy, 
VII. Projekt „Senior-Junior” 

VIII. Program „Food for Good” i „Manufaktura”, 
IX. Gra Samodzielny Robinson 

Fundacja kontynuowała także systemową współpracę z Urzędem Miasta w Szczecinie. 

 

WEHIKUŁY USAMODZIELNIENIA 

W 2018 roku działało 11 Wehikułów Usamodzielnienia w 10 miastach Polski. 

● Gdańsk (źródło finansowania: State Street) – 03-06.2018, 10-12.2018 
● Kraków (źródło finansowania: State Street) – 03-06.2018, 10-12.2018 
● Łódź (źródło finansowania: Future First HSBC) – 10-12.2018 
● Sieradz (źródło finansowania: Future First HSBC i Fundacji Benefit Systems) – 01-06.2018, 10-

12.2018, 
● Szczecin 1 (źródło finansowania: Urząd Miasta Szczecin) – 01-06.2018, 10-12.2018, 
● Szczecin 2 (źródło finansowania: Urząd Miasta Szczecin) – 01-06.2018, 10-12.2018, 
● Warszawa (źródło finansowania: Credit Suisse) – 01-06.2018, 10-12.2018, 
● Wrocław (źródło finansowania: Credit Suisse) – 01-06.2018, 10-12.2018, 
● Zawiercie (źródło finansowania: Future First HSBC) – 01-06.2018, 10-12.2018, 
● Żory (źródło finansowania: Future First HSBC) – 01-06.2018, 10-12.2018, 
● Lębork – 01-06.2018, 10-12.2018 – model Wehikułu franczyzowego, gdzie lokalna organizacja 

pozarządowa (Regionalne Centrum Wspierania Młodzieży) we współpracy z miastem i 
biznesem (Farm Frites Poland) prowadziła program pod superwizją Fundacji. 
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W spotkaniach Wehikułów uczestniczyło ponad 250 Robinsonek i Robinsonów. 

Zajęcia koncentrowały się na rozwoju i wzmocnieniu postaw istotnych dla usamodzielnienia (takich jak 
sprawczość, wiara we własne siły, wytrwałość) oraz rozwoju umiejętności społecznych (skuteczna 
komunikacja, asertywność, współdziałanie, radzenie sobie w sytuacjach trudnych). We wszystkich 
Wehikułach prowadzone były również zajęcia dotyczące poszukiwania pracy i ekonomii, np. diagnoza 
predyspozycji zawodowych, pisanie cv, odgrywanie rozmów kwalifikacyjnych, nauka zarządzania 
własnym budżetem, korzystanie z usług bankowych, kredyty i pożyczki. 

Robinsonowie mogli liczyć też na indywidualne wsparcie ze strony konsultantów Fundacji. 

 

 

Seminaria programowe 

Zgodnie z przyjętym rytmem funkcjonowania Fundacji, w 2018 roku odbyły się 3 seminaria 
programowe dla jej pracowników – w styczniu, czerwcu i wrześniu. Byli na nich obecni członkowie 
Zarządu Fundacji, pracownicy biura oraz konsultanci i wolontariusze z miast, w których prowadzone są 
Wehikuły Usamodzielnienia. Podczas seminariów pracownicy dzielili się swoimi doświadczeniami 
z działań Wehikułów, wymieniali dobrymi praktykami, które stosują, oraz omawiali konkretne sytuacje 
trudne, z jakimi spotkali się w tym roku. Odbyły się też szkolenia dla konsultantów „Profilaktyka 
zachowań ryzykownych młodzieży. Przykładowe zajęcia profilaktyczne w Wehikule – alkohol” 
(01.2018), „Harmonia w chaosie. Warsztat praktycznych umiejętności radzenia sobie ze stresem” 
(06.2018) oraz „Jak podawać Robinsonom instrukcje” i „Jak tworzyć materiały foto i video” (09.2018). 
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Współpraca z miastem Szczecin 

W Szczecinie w 2018 roku Fundacja realizowała zadanie publiczne „Prowadzenie grupy wsparcia, 
wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy 
zastępczej na terenie Szczecina”. W ramach zadania działały dwa lokalne Wehikuły Usamodzielnienia 
skupiające około 40 Robinsonek i Robinsonów (01-06.2018 – 26 osób ukończyło program (11 w grupie 
I, 15 w grupie II), 09-12.2018 – 36 osób (15 w grupie I i 21 w grupie II na listach obecności, część osób 
kontynuowało program), młodzież z pieczy zastępczej realizowała również Miniprojekty Robinsona. 
Każdy z Wehikułów spotykał się dwa razy w miesiącu na 4 godziny na warsztaty wzmacniające 
uczestników i uczestniczki w procesie usamodzielnienia (m.in. prawo w usamodzielnieniu, tematyka 
związana z pracą, warsztaty motywacyjne, zdrowie psychiczne, stereotypy związane z przemocą, 
zarządzanie budżetem domowym, jak poradzić sobie w urzędzie).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Młodzież ze Szczecina uczestniczyła też w letnich i zimowych warsztatach usamodzielnienia (6 osób 
w każdym z wyjazdów), podczas których brała udział w grze dotyczącej relacji międzykulturowych i 
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emocji, grze symulującej działanie firm i twórczość artystyczno-teatralną („Impresario”) oraz w 
zajęciach sportowych (na obozie zimowym jazda na nartach i snowboardzie, na obozie letnim nauka 
żeglowania) i warsztatach wzmacniających kompetencje ważne dla osób usamodzielniających się. 

 

Młodzież ze szczecińskich Wehikułów Usamodzielnienia wzięła udział w 2 grach – grze ekonomicznej 
„Robinson na plusie” (17.11) i „Robinson u lekarza” (01.12). Podczas gry „Robinson u lekarza” 
Robinsonki i Robinsonowie przetrenowali w praktyce nabytą wiedzę dotyczącą profilaktyki zdrowia i 
systemu polskiej służby zdrowia. Wcielili się w pacjentów i musieli m.in. sprostać wielu rożnym 
formalnościom, wybrać odpowiedniego lekarza i zapisać się do niego, odbyć wizytę lekarską czy 
wykupić leki w aptece. A na drodze pojawiały się różne przeszkody, takie jak np. nieprawidłowo 
wypełniona recepta. 

Robinsonowie i Robinsonki zrealizowali 9 staży zawodowych (8 osób), dzięki którym zdobyli pierwsze 
doświadczenia na rynku pracy pod okiem wspierających mentorów. Staże odbyły się w następujących 
firmach: Szczecińska Energetyka Cieplna, Żabka, FM Logistic. 

Trenerzy Fundacji przeprowadzili też dwa szkolenia (w październiku i listopadzie) dla opiekunów 
usamodzielnienia ze Szczecina. program szkolenia obejmował przekazanie narzędzi wspomagających 
proces usamodzielnienia i nowych metod pracy z osobami usamodzielniającymi się, rozwój 
kompetencji związanych z aktywnym wspieraniem młodych ludzi w ich drodze ku samodzielności oraz 
wymiana najlepszych praktyk i wiedzy na temat usamodzielnienia się młodzieży z instytucji pieczy 
zastępczej, podjęta została również tematyka mieszkań chronionych. 

W Szczecinie Fundacja prowadziła również punkt konsultacyjny dla osób dorastających w pieczy 
zastępczej oraz dla opiekunów usamodzielnienia. Konsultacje dotyczyły Indywidualnego Programu 
Usamodzielnienia oraz szeroko pojętych zagadnień związanych z usamodzielnieniem. Korzystali z nich 
zarówno Robinsonowie i Robinsonki z Wehikułów Usamodzielnienia, jak i inne osoby potrzebujące 
porady. Odbyły się 55 godzin konsultacji. 

 

OBOZY FUNDACJI – ZIMOWE I LETNIE WARSZTATY USAMODZIELNIENIA 2018 

Zimowe Warsztaty Usamodzielnienia  

W Warsztatach Zimowych wzięło udział 36 Robinsonów i Robinsonek, z 11 Wehikułów – Gdańska, 
Krakowa, Lęborka, Łodzi, Sieradza, Szczecina (dwa Wehikuły), Warszawy, Wrocławia, Żor i Zawiercia.  
Zgodnie z tradycją od 19 do 25 lutego 2018 roku mieszkaliśmy w schronisku na Klimczoku.  

Tegorocznymi centralnymi punktami wyjazdu były temat otwartości na innego, nauka jazdy na nartach 
i snowboardzie oraz rozumienie swoich emocji. Robinsonowie uczestniczyli w warsztatach dotyczących 
filmu „Arrival”, rozumienia emocji i profilaktyki uzależnień. Nabyta wiedza została przetestowana 
podczas symulacji kulturowej. Trzy grupy, stworzyły własne kultury a następnie współpracowały przy 
zadaniu budowania wież ze słomek. Całe doświadczenie zostało omówione w grupach kulturowych 
i w grupach budowniczych. Uzupełnieniem do tematu otwartości na różnorodność było spotkanie 
z ciekawymi ludźmi – dwójką wolontariuszy, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami 
międzykulturowymi.  

W tym roku na Zimowych Warsztatach Usamodzielnienia towarzyszyła nam wolontariuszka z BZ WBK. 
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Letnie Warsztaty Usamodzielnienia Robinsona 

W letnich Warsztatach Usamodzielnienia (15-26.08.2018) wzięło udział 44 Robinsonek i Robinsonów 
z 11 Wehikułów – Gdańska, Krakowa, Lęborka, Łodzi, Sieradza, Szczecina (dwa Wehikuły), Warszawy, 
Wrocławia, Żor i Zawiercia. Obóz odbył się na Kaszubach w ośrodku „Mała Szarlota”. Program 
obejmował warsztaty z prawa w usamodzielnieniu, zajęcia artystyczne, budujące grupę, edukacyjne, 
sportowe (młodzież uczyła się żeglowania) oraz warsztaty dotyczące tematyki radzenia sobie ze 
stresem, zdrowego stylu życia, porozumiewania się i komunikacji i odkrywania własnej wyjątkowości.    

Podczas obozu motywem przewodnim była gra ,,Impresario” – symulacja miniprzedsiębiorstwa 
wykonującego projekt w postaci spektaklu teatru lalkowego. Główną wartością gry jest nauka 
współpracy w zespole i stymulowanie kreatywności i przedsiębiorczości uczestników. 
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AKADEMIA ROBINSONA – GRA „ROBINSON NA PLUSIE” 

Dzięki wsparciu Fundacji Future First i Banku HSBC od 2009 roku Fundacja realizuje projekty 
ekonomiczne, których częścią jest gra „Robinson na plusie”. Gra adresowana jest do młodzieży 
z instytucji pieczy zastępczej. Jej celem jest wsparcie usamodzielnienia w obszarze ekonomii oraz 
umiejętności zarządzania finansami adekwatnymi do poziomu dochodów. Pomaga zrozumieć, że 
decyzje, które podejmujemy, mogą mieć długofalowe skutki. 

W 2018 roku zorganizowaliśmy 6 gier „Robinsona na plusie” w 5 miastach: Gdańsk, Goniądz, Kraków 
(2 gry – w grach wzięła też udział młodzież z Tarnowa i Wadowic), Poznań, Warszawa. W sumie 
w „Robinsona na plusie” zagrało 159 osób, a prowadzenie gry wsparło 48 wolontariuszy. 

 

 

PROGRAM „KONTRAKT” 

W ramach programu „Kontrakt Robinsona” młodzież ma możliwość uzyskania dofinansowania kursu 
lub sprzętu, który przyczyni się do rozwoju zawodowego. Może być to kurs prawa jazdy lub narzędzia 
fryzjerskie. W zamian Robinsonki i Robinsonowie pomagają osobom lub instytucjom w swojej 
społeczności lokalnej, np. robią zakupy starszym osobom, pomagają w lekcjach dzieciom w świetlicy 
środowiskowej, pomagają w opiece nad zwierzętami w schronisku. Kontrakt przeciwdziała postawie 
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roszczeniowej i postawie wyuczonej bezradności, wzmacnia za to poczucie sprawstwa („Ja też mogę 
dać innym coś od siebie”). Realizacja kontraktów wzmacnia wiarę młodzieży w swoje możliwości oraz 
uczy ją stawiania i realizowania celów. 

W 2018 roku zostały zrealizowane 2 kontrakty w Szczecinie.  Obie Robinsonki opiekowały się dziećmi 
w zawodowych rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka. W zamian za tę pracę jedna z nich 
otrzymała finansowanie na semestr szkoły o profilu manicure/pedicure, a druga kurs prawa jazdy.  

 

PROGRAM „GRANTY ROBINSONA” 

Grant Robinsona to projekt, zakładający zaplanowanie i realizację przez grupę Robinsonów (3-6 osób) 
działania na rzecz społeczności lokalnej. Może to być działanie jednorazowe (np. zorganizowanie balu 
karnawałowego dla seniorów) lub związane ze sobą działania cykliczne (np. zorganizowanie 
ogólnodostępnego klubu gier i regularne spotkania w ramach tego klubu). Młodzież sama znajduje 
miejsce lub osoby na rzecz których może działać. Przy wsparciu konsultanta fundacji przygotowuje 
budżet działań lub wydarzenia, dzieli zadania między siebie, planuje czas wykonania grantu oraz 
przeprowadza i rozlicza działanie. 

W 2018 r. Granty Robinsona zrealizowało 41 Robinsonek i Robinsonów w Szczecinie, Warszawie 
i Wrocławiu. W Szczecinie młodzież wyprowadzała psy ze schroniska i zrobiła dla nich maty węchowe 
(5 osób), przeprowadziła 3 treningi bokserskie w ramach promocji tej dyscypliny sportu (3 osoby), 
przeprowadziła zabawę mikołajkową dla dzieci ze świetlicy środowiskowej (2 osoby) oraz przygotowała 
mikołajki w schronisku dla zwierząt, promując w ten sposób adopcję zwierząt (5 osób). W Warszawie 
Robinsonki i Robinsonowie zorganizowali zajęcia plastyczne dla dzieci na oddziale pediatrycznym 
jednego ze szpitali (3 osoby), przygotowali atrakcje dla najmłodszych uczestników VIII Festynu ul. 
Skaryszewskiej (4 osoby), pomagali w schronisku dla zwierząt (5 osób) oraz wsparli przeprowadzenie 
warsztatów dla wolontariuszy pracujących z osobami niepełnosprawnymi (3 osoby). We Wrocławiu 
młodzież przygotowała i przeprowadziła grę terenową dla dzieci ze świetlicy opiekuńczej i dla seniorów 
(5 osób) oraz spotkanie świąteczne w domu samotnej matki (6 osób). 

 

PROGRAM „BEZPIECZNY STAŻ” 

Program staże obejmuje dwa typy staży – staże w stałych partnerstwach z wybranymi firmami i staże 
jednorazowe wybrane przez Robinsonów nazywane Stażami Marzeń. Staże w 2018 r. odbyły się w 
następujących firmach: FM Logistic, Żabka, Aviva, McCainn, Krzywy Komin, Cliford Chance, DkExecutive 
Search, Paged, ReSources, Dentons, Euvic, Pandora, PKP Energetyka, Poczta Polska, SEC. Staże odbyły 
się we współpracy z Fundacją Samodzielni Robinsonowie. Do staży zaprosiliśmy też podopiecznych 
Fundacji EY i Fundacji Program Pomocy Pierwsza Praca. Jest to zgodne z ideą poszerzania programu na 
inne organizacje i upowszechniania staży jako instrumentu usamodzielniania, dostępnego również dla 
młodzieży spoza Fundacji Robinson Crusoe. 

Staże realizowane z ramienia Fundacji mają na celu badanie przez młodzież własnych kompetencji 
i zdolności oraz oswajanie się z nowymi środowiskami. 

W sumie w 2018 roku zrealizowaliśmy we współpracy z Fundacją Samodzielni Robinsonowie i 
z partnerami 93 staże (dla 79 osób) z wykorzystaniem aplikacji „Bezpieczny staż”. Staże odbyły się 
w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu, Łodzi, Zawierciu, Żorach, Jastrzębiu Zdroju, 
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Mszczonowie, Tomaszowie Mazowieckim, Jarostach, Błoniu, Szczecinie, Sieradzu, Sopocie, Rybniku, 
Katowicach i Pilicy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT „SENIOR-JUNIOR” 

„Senior-Junior” – to pilotażowy projekt społeczny skierowany do osób 60+ oraz młodzieży z domów 
dziecka i rodzin zastępczych, realizowany od października 2018 r we współpracy z Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Łodzi i przy wsparciu Fundacji Benefit Systems.  

Do programu zaprosiliśmy 12 seniorów i 12 Robinsonów oraz Robinsonek z pieczy zastępczej. W tych 
parach młodzi ludzie mają możliwość zbudowania wspierającej relacji z doświadczonym i przyjaznym 
dorosłym, przygotowanym przez Fundację do roli opiekuna usamodzielnienia. Wspiera on Robinsona 
w przygotowaniu Indywidualnego Planu Usamodzielnienia, a sam otrzymuje od Fundacji superwizję, 
szkolenia i wsparcie merytoryczne.  

W 2018 r. zawarliśmy partnerstwo z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi, zrekrutowaliśmy 
uczestników, rozpoczęliśmy szkolenia dla Seniorów-Mentorów i uruchomiliśmy pilotaż programu. 
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PROGRAM „FOOD FOR GOOD” I „MANUFAKTURA” 

Food for Good to warsztat integracyjny dla pracowników firm, prowadzony przez Robinsonki 
i Robinsonów, podczas którego wypieka się pierniki. Robinsonowie uczą przygotowywać ciasto, 
formować je i wypiekać pierniki dobrodzielne, czyli łatwo łamiące się w pół kolorowe ciastka, złożone 
z ciemnej ostrej połówki i jasnej łagodnej. Młodzież z Wehikułów dzieli się swoją wiedzą 
i umiejętnościami z poważnymi dorosłymi – prezentuje recepturę wypieku, wyjaśnia poszczególne 
etapy produkcji i wspiera ich w przygotowaniu ciastek, nadzorując prace. Prowadzenie warsztatów jest 
okazją do sprawdzenia się przez Robinsonów w sytuacji ekspozycji społecznej, moderowania pracy 
zespołu, klarownego przekazywania instrukcji. To duże wyzwanie, ale sprostanie mu daje ogromną 
satysfakcję i wzmacnia poczucie sprawczości. W 2018 roku odbyły się 4 warsztaty wypiekania 
pierników dla pracowników Credit Suisse. 

Manufaktura to nazwa warsztatów prowadzonych przez Robinsonki i Robinsonów w ramach działań 
rozwojowych uzupełniających program Wehikułu Usamodzielnienia. Wybrana młodzież z Wehikułów 
prowadzi warsztaty dla rodzin, podczas których uczy tworzyć zabawki i inne przedmioty użytkowe 
z filcu. Robinsonowie występują podczas warsztatów w charakterze osób prowadzących, które 
pokazują, jak wykonać konkretne przedmioty, pomagają dobrać odpowiednie materiały do 
tworzonego produktu oraz moderują pracę dzieci i rodziców. Każdy z uczestników kończy zajęcia 
z przynajmniej jednym stworzonym przez siebie przedmiotem. W 2018 roku odbyły się 2 warsztaty 
“Manufaktury” - jeden dla pracowników Credit Suisse i jeden dla pracowników HSBC i ich rodzin. 

 

GRA „SAMODZIELNY ROBINSON” 

Aby pomagać skutecznie, dobrze jest tworzyć rozwiązania nie tylko dla wspieranych, ale razem ze 
wspieranymi. Podążając za tą innowacyjną społecznie myślą, latem 2017 roku, na Letnich Warsztatach 
Samodzielności na Kaszubach, grupa Robinsonek i Robinsonów z całej Polski podjęła się stworzenia 
własnej gry w samodzielność. To był pierwszy krok. Następnie w 2018 r. rozpoczęliśmy prace nad grą 
na dobre – wszystkie Wehikuły w Polsce dołożyły swoją cegiełkę, wymyślając sytuacje i wyzwania do 
gry. Zebraliśmy ten dorobek i na kolejnych Letnich Warsztatach w sierpniu 2018 roku testowaliśmy już 
prototyp gry, wsłuchując się w opinie i komentarze kolejnych Robinsonów. I tak w 2018 r. gra nabrała 
ostatecznego kształtu i została wyprodukowana. 
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PODSUMOWANIE 

W roku 2018 Fundacja Robinson Crusoe realizowała swoje kluczowe programy, dla następującej liczby 
osób: 

● Ponad 250 osób wzięło udział w programie Wehikuł Usamodzielnienia 
● 254 osoby wzięły udział w grach Fundacji: „Robinson na plusie” oraz „Robinson u lekarza”, 
● 80 osób wzięło udział w letnich i zimowych warsztatach usamodzielnienia, 
● 41 osób zrealizowało granty Robinsona, 
● 77 osób zrealizowało staże w ramach programu Bezpieczny Staż we współpracy z Fundacją 

Samodzielni Robinsonowie, 
● Fundacja prowadziła 11 Wehikułów Usamodzielnienia w 10 miastach – jeden w modelu 

franczyzy (Lębork), gdzie lokalna organizacja pozarządowa we współpracy z miastem 
i biznesem prowadziła nasz program pod naszą superwizją. 

Kontynuowaliśmy pracę nad modelem pomiaru efektywności programów Fundacji, przeprowadzając 
z młodzieżą testy KKS-M, KKS-D i GSES. 

We wszystkich Wehikułach przeprowadziliśmy superwizje dla konsultantów jako element rozwoju 
jakościowego programu Wehikuły Usamodzielnienia. 

 
3. Działalność gospodarcza fundacji 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

4. Uchwały Zarządu Fundacji w 2018 r. 
 
W 2018 Zarząd Fundacji podjął 9 uchwał: 
 
1. Uchwała nr 1 z dnia 10 stycznia 2018 w sprawie przyjęcia nowego Planu kont na 2018. 
2. Uchwała nr 2 z dnia 20 stycznia 2018 o przyjęciu rozliczenia i raportu z projektu “Prowadzenie 

grup wsparcia, wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w rodzinnej i 
instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Szczecina” oraz przyjęciu dotacji na kolejną edycje 
projektu w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2019 

3. Uchwała nr 3 z dnia 26 stycznia 2018 o zorganizowaniu Obozu Zimowego w schronisku Klimczok 
k. Bielska Białej w dniach 19-25 lutego 2018. 

4. Uchwała nr 4 z dnia 10 marca 2018 w sprawie przyznania stypendiów rozwojowych dla 
Robinsonów w projekcie „Bezpieczny staż”. 

5. Uchwała nr 5 z dnia 5 lipca 2018 w sprawie przyjęcia dotacji od Starostwa Powiatowego w Sieradzu 
na projekt „Letnie Warsztaty Usamodzielnienia Robinsona 2018 dla osób dorastających w różnych 
formach pieczy zastępczej w powiecie sieradzkim”. 

6. Uchwała nr 6 z dnia 17 maja 2018 o zorganizowaniu Obozu Letniego w ośrodku Mała Szarlota w 
Kościerzynie w dniach 15-26 sierpnia 2018 i podpisaniu Umowy. 
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7. Uchwała nr 7 z dnia 17 września 2018 o uruchomieniu 12 Wehikułów Usamodzielnienia w roku 
szkolnym 2018/2019, w tym powierzeniu prowadzenia Wehikułu w Lęborku Regionalnemu 
Centrum Młodzieży, a Wehikułu w Toruniu Fundacji ERBUD. 

8. Uchwała nr 8 z dnia 5 października 2018 o przyjęciu rozliczenia i raportu z projektu „Akademia 
Robinsona 5”, sfinansowanego z grantu Fundacji HSBC Future First i realizowanego od 15 
października 2017 do 15 września 2018. 

9. Uchwała nr 9 z dnia 5 października 2018 o rozpoczęciu projektu HSBC Akademia Robinsona 6 od 
20 września 2018 do 31 sierpnia 2019 i przyjęcie darowizny na ten cel z Fundacji HSBC Future First. 

  
 
5. Przychody Fundacji 

Fundacja Robinson Crusoe w 2018 r.  osiągnęła przychody z nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego w wysokości 1 002 847,35 zł. 

Na przychody składały się: 

● darowizny od osób prawnych: 490 587,11 zł 
● darowizny od osób fizycznych - wpłaty 1% podatku na rzecz OPP: 15 061,40 zł 
● darowizny od osób fizycznych inne niż 1%: 8 594,82 zł 
● przychody z działalności statutowej - dotacje publiczne: 151 323,55 zł 
● rozliczenie dodatniego wyniku finansowego za rok 2017: 337 280,47 zł 

 

6. Koszty 
W 2018 r. Fundacja Robinson Crusoe poniosła koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 
w wysokości 627 415,42 zł. Pozostałe koszty wyniosły 18 287,18 zł (koszty aktualizacji wartości 
aktywów, różnice kursowe). 

 
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 2018 roku 267 862,50 brutto. 

e. Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek pieniężnych. 

f. Salda końcowe na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2018 roku wyniosły: 

Alior: 101 261,42 zł  

Alior EUR: 8 031,07 EUR 

mBank: 220 080,82 zł 

g. Nie nabyto żadnych obligacji i akcji 

h. Nie nabyto żadnych nieruchomości 
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i. Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych.  

j.  Wartość aktywów:  370 889,56,  wartość pasywów: 370 889,56. 

 

8. Zadania zlecone 

W 2018 roku Fundacja realizowała 2 zadania zlecone przez podmioty państwowe i samorządowe: 

• „Prowadzenie grup wsparcia, wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w 
rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Szczecina” 

Kwota dotacji: 128 304,90  

• „Letnie warsztaty Usamodzielnienia Robinsona 2018 dla osób dorastających w różnych 
formach pieczy zastępczej w powiecie sieradzkim” 

 Kwota dotacji: 8 836 zł  

 

9. Rozliczenie zobowiązań podatkowych 

Fundacja Robinson Crusoe złożyła w Urzędzie Skarbowym Warszawa–Śródmieście zeznanie CIT-8 
za 2018 wraz z załącznikami. Organizacja odprowadza też regularnie zaliczki na podatek dochodowy 
od osób fizycznych oraz składki ZUS od stosownych umów. Zeznania PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 oraz 
PIT-8C zostały złożone w Urzędach Skarbowych w ustawowych terminach. Poza wymienionymi 
Fundacja Robinson Crusoe nie składa innych deklaracji.  

 

 

Warszawa, 30 marca 2019 

 
        

Zarząd Fundacji Robinson Crusoe 

 
Aureliusz Leżeński - prezes zarządu 

 
 
Anna Grzymkowska - członkini zarządu 

 
 
 
 
 
 
 


