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Sprawozdanie z działalności 
Fundacji Samodzielni Robinsonowie 

za rok 2016 
(Sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 8 maja 2001 r. 

w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji) 
 

 
 
Informacje ogólne 
 
Nazwa organizacji:   Fundacja Samodzielni Robinsonowie 
Adres siedziby:   ul. Różana 19 lok. 8, 02-548 Warszawa 
Adres korespondencyjny:  ul. Różana 19 lok. 8, 02-548 Warszawa 
Data wpisu do KRS:   25.11.2014r. 
Nr KRS:    0000532883 
REGON:    360337692 
NIP:    5213684120 
Zarząd Fundacji:  - Aureliusz Leżeński – Prezes Zarządu, 

- Anna Agnieszka Grzymkowska – Członkini Zarządu 
- Magdalena Elzanowska – Członkini Zarządu 
- Magdalena Kępka – Członkini Zarządu 
- Przemysław Sobotowski – Członek Zarządu 

 
 
Celem Fundacji jest wspieranie wszechstronnego rozwoju młodzieży przebywającej w pieczy 
zastępczej lub pozostającej pod opieką instytucji pomocy społecznej oraz uwrażliwienie 
społeczeństwa na problemy młodzieży osieroconej biologicznie lub społecznie lub zagrożonej 
wykluczeniem społecznym. 
 
Fundacja realizuje swoje cele przez organizowanie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, 
ekonomicznej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej 
i merytorycznej wychowankom pozostającym w pieczy zastępczej oraz na rzecz młodzieży 
pozostającej pod opieką instytucji pomocy społecznej, zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz o 
szczególnych potrzebach opiekuńczo-wychowawczych. 
 
 
Realizacja celów Fundacji następuje przez: 
 

a) naukę kreatywności i przedsiębiorczości młodzieży z pieczy zastępczej oraz młodzieży 
będącej pod opieką instytucji pomocy społecznej, zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz 
o szczególnych potrzebach opiekuńczo-wychowawczych; 

b) naukę pracy i współdziałania w grupie wśród młodzieży z pieczy zastępczej oraz młodzieży 
będącej pod opieką instytucji pomocy społecznej, zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz 
o szczególnych potrzebach opiekuńczo-wychowawczych; 

c) naukę samodzielnego podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności wśród 
młodzieży z pieczy zastępczej oraz młodzieży będącej pod opieką instytucji pomocy 
społecznej; 
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d) organizowanie szkoleń, kursów i staży pozwalających na nabycie dodatkowych umiejętności 
i kwalifikacji przez młodzież z pieczy zastępczej oraz młodzież będącą pod opieką instytucji 
pomocy społecznej; 

e) organizowanie bezpłatnych szkoleń, kursów i staży pozwalających na nabycie dodatkowych 
umiejętności i kwalifikacji przez kadrę rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej, 
instytucji pomocy społecznej i organizacji pozarządowych; 

f) organizowanie bezpłatnych szkoleń i kursów pozwalających na nabycie dodatkowych 
umiejętności i kwalifikacji przez osoby wspierające proces usamodzielnienia młodzieży; 

a) nieodpłatną organizację staży zawodowych; 
b) przeprowadzanie bezpłatnych, edukacyjnych obozów wyjazdowych dla młodzieży z pieczy 

zastępczej oraz młodzieży będącej pod opieką instytucji pomocy społecznej; 
c) przeprowadzanie edukacji społecznej (uwrażliwienie na zagadnienie usamodzielniania 

młodzieży oraz na potrzebę wolontariatu); 
d) przyznawanie zwrotne lub bezzwrotne dofinansowania lub finansowania, nagród, 

stypendiów oraz grantów; 
e) współpracę oraz przekazywanie środków instytucjom państwowym i organizacjom 

pozarządowymi, i innym podmiotom, których cel jest tożsamy z celem Fundacji, 
w szczególności Fundacji Robinson Crusoe. 

 
Fundacja realizuje cele statutowe bezpłatnie. 
 
 
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie służącym realizacji jej 
celów statutowych. 
 

1. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez Fundację lub utworzone przez nią 
oddziały. 
 

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest działalność w zakresie (zgodnie z Polską 
Klasyfikacją Działalności – PKD): 

 
a) ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B), 
b) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) (PKD 

56.21.Z), 
c) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z), 
d) przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z), 
e) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18), 
f) działalność wydawnicza (PKD 58), 
g) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, 

nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59), 
h) działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63), 
i) doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2), 
j) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73), 
k) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność 

wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82) 
l) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B). 

 
3. Podjęcie przez Fundację działalności gospodarczej nieprzewidzianej w statucie wymaga 

uprzedniej zmiany statutu. 
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Działalność Fundacji w 2016 roku 
 
W 2016 roku fundacja realizowała trzy programy w obszarze edukacyjnym, rozwoju kompetencji 
i ekonomii społecznej, zwiększające szanse na rynku pracy adresowane do młodzieży: 
 

I. Program „Bezpieczny Staż”  
II. Wehikuł Usamodzielnienia w Łodzi 

III. Program ekonomii społecznej – „Food for Good” i „Manufaktura” 
 
 

I. PROGRAM „BEZPIECZNY STAŻ” 
 
Program „Bezpieczny staż" ma na celu umożliwienie młodzieży zdobycia pierwszych doświadczeń na 
rynku pracy w bezpiecznym, przyjaznym środowisku biznesowym. W ramach programu umożliwiamy 
odbycie dwu-, trzy- lub czterotygodniowych staży. Pracownicy firm podejmują się roli mentora – 
opiekuna, który towarzyszy stażyście w pracy i wspiera jego rozwój. Mentoring jest nierzadko 
zadaniem rozwojowym także dla samego mentora, któremu Fundacja zapewnia wsparcie poprzez 
szkolenie i stały kontakt z konsultantem (opiekunem stażysty z ramienia Fundacji). Dla Robinsonów 
z kolei staż to często pierwsze doświadczenie kontaktu z pracą, organizacją i społecznością dorosłych 
inną niż dom dziecka czy instytucje pomocowe. Z radością obserwujemy jak dzięki takim spotkaniom 
u stażystów rośnie poczucie własnej wartości, sprawstwa, zaufania do dorosłych i gotowości do 
podejmowania wyzwań na rynku pracy. 
 
Program staży obejmuje dwa typy staży – staże w stałych partnerstwach z wybranymi firmami i staże 
jednorazowe wybrane przez Robinsonów, nazywane Stażami Marzeń. Głównymi stażodawcami 
w stałych partnerstwach 2016 roku były firmy: Hilti, Poczta Polska, Szczecińska Energetyka Cieplna, 
Pandora oraz VML. Firma SEGRO ufundowała staże marzeń.  
 
Ze staży skorzystali podopieczni: 
 

 Fundacji Robinson Crusoe,  

 Stowarzyszenia Siemacha, 

 Fundacji EY.  
 
Jest to zgodne z ideą poszerzania tego programu na inne organizacje i upowszechniania staży jako 
instrumentu usamodzielniania, dostępnego również dla młodzieży spoza Fundacji Robinson Crusoe.  
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Staże realizowane z ramienia Fundacji mają na celu badanie przez młodzież własnych kompetencji 
i zdolności oraz oswajanie się z nowymi środowiskami. 

W sumie w  2016 roku zrealizowaliśmy razem z partnerami 63 staże z wykorzystaniem aplikacji 
„Bezpieczny staż”. Staże odbywały się w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Zawierciu, Żorach, 
Sieradzu, Szczecinie i Łodzi.  

 
 
II. WEHIKUŁ USAMODZIELNIENIA W ŁODZI 
 
Od października 2016 roku Fundacja prowadzi w Łodzi Wehikuł Usamodzielnienia, czyli lokalną grupę 
usamodzielnienia dla młodzieży z pieczy zastępczej w wieku 16-24 lat. Wehikuł spotyka się raz na 
dwa tygodnie i realizuje warsztaty koncentrujące 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). 

 

  

 



Raport roczny Fundacji Samodzielni Robinsonowie za rok 2016 
__________________________________________________________________________________ 

str. 5 
 

 

  

 

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

Wehikuł Usamodzielnienia w Łodzi (10-12.2016) był finansowany przez BZ WBK. 
 
 
III. PROGRAM EKONOMII SPOŁECZNEJ – FOOD FOR GOOD I MANUFAKTURA 
 
Celem programu ekonomii społecznej jest wspieranie Robinsonów, czyli młodzieży wychowującej się 
w pieczy zastępczej i zagrożonej wykluczeniem społecznym, poprzez stworzenie im bezpiecznego 
miejsca, w którym mogą zdobywać pierwsze doświadczenie zawodowe, rozwijać swoje kompetencje 
pracownicze i zarabiać pieniądze. 
 
 

 
Pierniki wypiekane przez „Food for Good” 

 
 
W 2016 r. młodzież z Wrocławia brała udział w warsztatach z pieczenia pierników „Food for Good”, 
które miały charakter integracyjny i kierowane były do firm. Robinsonowie i Robinsonki pełnili w nich 
rolę mentorów – wdrażali pracowników w techniki produkcji, uczyli przygotowania ciasta, wykrajania 
pierników, wypiekania i pakowania końcowych produktów. 
 
Pierniki Food for Good są produktem sezonowym,  który najlepiej sprzedaje przed świętami Bożego 
Narodzenia.  Dlatego ich sprzedaż była prowadzona w listopadzie i grudniu. 
 
Młodzież z Wrocławia zaangażowana w program Ekonomii społecznej współprowadziła również 
warsztaty „Manufaktura”. Robinsonowie występowali podczas nich w roli osób uczących 
wytwarzania produktów z filcu w oparciu o określone wcześniej wzory. Warsztaty były realizowane 
jako warsztaty integracyjne dla firm. 
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Produkty powstające podczas warsztatów „Manufaktura” 

 
 
PODSUMOWANIE 
 
1. Drugi rok działania Fundacji pozwolił na weryfikację założeń dotyczących rozwoju różnych form 

przedsiębiorczości społecznej dla podopiecznych Fundacji. Stworzyliśmy nowy program 
przedsiębiorczości społecznej „Manufaktura Robinsona” czyli produkcja  użytkowych 
przedmiotów z filcu jako produkty CSRowe.  
 

2. Rozwój programów był możliwy dzięki współpracy z Fundacją Valores, która wspierała nas swoim 
doradztwem i fachowością. Pracowaliśmy nad modelem finansowym, który pozwala nam na 
analizę kosztów poszczególnych programów oraz daje podstawę do kosztorysowania 
poszczególnych działań. Podjęliśmy też pracę nad pomiarem efektywności poszczególnych 
programów.  

 

3. Podjęliśmy również pracę nad standaryzacją programu Bezpieczny Staż tak, aby stał się istotnym 
a nawet kluczowym programem Fundacji. 2016 rok okazał się trudny dla tego programu ze 
względu na zmiany kadrowe i  wciąż  zbyt małą liczbę partnerów.  

 

 
UCHWAŁY ZARZĄDU FUNDACJI W 2016 ROKU 
 

1. Uchwała nr 1 z dnia 15 marca 2016 w sprawie przyznania stypendiów rozwojowych dla 

Robinsonów w projekcie „Bezpieczny staż”. Załącznik: Lista osób 

 
2. Uchwała nr 2 dnia 30 sierpnia 2016 r. o podpisaniu umowy sponsorskiej z Bankiem BZWBK  w 

wysokości 34 000,00 zł oraz o przeznaczeniu w/w środków na realizację projektu „Wehikuł 
Usamodzielnienia w Łodzi” 

 
3. Uchwała nr 3 z dnia 30 sierpnia 2016 o uruchomieniu  Wehikułu Usamodzielnienia w roku 

szkolnym 2016/2017 w Łodzi 
 

4. Uchwała nr 4 z dnia 1 grudnia 2016 r. zarządzająca inwentaryzację stanów magazynowych 
fundacji. 
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FINANSE FUNDACJI  

1. Przychody 234 805,50 zł 

2. Koszty: 155 963,36zł 

3. 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 2016 roku: 35 034,10zł  

e. Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek pieniężnych. 

f. Salda końcowe na rachunkach  bankowych na dzień 31.12.2016 roku wyniosły: 

• Bank BGŻ SA:  17 038,65 zł 

g. Nie nabyto żadnych obligacji i akcji 

h. Nie nabyto żadnych nieruchomości 

i. Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych.  

j.  Wartość aktywów:  103 360,56zł, wartość pasywów: 103 360,56zł. 

 

4. Zadania zlecone 

W 2016 roku Fundacja nie realizowała  zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.  

 

5. Rozliczenie zobowiązań podatkowych  

Fundacja Samodzielni Robinsonowie złożyła w Urzędzie Skarbowym Warszawa–Mokotów zeznanie 
CIT-8 za 2015 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 Samodzielni Robinsonowie nie składa innych deklaracji.  

W 2016 roku w Fundacji Samodzielni Robinsonowie nie była przeprowadzana kontrola. 
 
 
Warszawa, 30 marca 2017 r. 

Zarząd Fundacji Samodzielni Robinsonowie 
 

Magdalena Elzanowska 
 

Anna Grzymkowska 
 

Magdalena Kępka 
 

Aureliusz Leżeński 
 

Przemysław Sobotowski  


