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Sprawozdanie z działalności Fundacji Robinson Crusoe za rok 2008 
(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. Czapli 13, 02-781  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 2008 roku 

 

W 2008 roku kontynuowaliśmy realizację misji Fundacji polegającej na usamodzielnianiu młodych 

ludzi, którzy z różnych przyczyn zostali pozbawieni naturalnego wsparcia w rodzinie. Samodzielność 

rozumiemy jako podstawową kompetencję życiową, która warunkuje rozwój wszystkich innych 

umiejętności. Takiej idei samodzielności podporządkowane są wszystkie programy fundacji.  

W 2008 r. realizowaliśmy nasz kluczowy program o charakterze ogólnopolskim - centra 

usamodzielnienia  pod nazwą  Wehikuły Usamodzielnienia. Jest to  autorski program Fundacji 

stworzony w oparciu o ośmioletnie doświadczenia współpracy z młodzieżą z instytucji opieki 

zastępczej (domów dziecka, rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka), zagrożonej 

wykluczeniem społecznym. Wehikuł jest długoterminowym, co najmniej rocznym, programem 

usamodzielnienia, w którym uczestniczy stała, kilkunastoosobowa grupa młodzieży w wieku 16-25 

lat. Program zapewnia zarówno naukę umiejętności jak i wsparcie emocjonalne. Innowacyjność 

programu Wehikuł Usamodzielnienia dotyczy 4 aspektów: 

 
a) Kompleksowość:  program obejmuje szeroki wachlarz kompetencji i wsparcie emocjonalne.  

Równoległa praca nad wszystkimi kompetencjami związanymi z usamodzielnieniem umożliwia 

wszechstronny rozwój.  

 

b) Długoterminowość: program uwzględnia fakt, iż usamodzielnienie jest procesem rozłożonym w 

czasie. Młodzież z instytucji opieki zastępczej, potrzebuje szczególnie dużego poczucia 

bezpieczeństwa, aby uczyć się nowych rzeczy i modyfikować swoje postawy w przyjaznej relacji z 

dorosłymi. Dlatego spotkania Wehikułu Usamodzielnienia trwają przez cały okres roku szkolnego  

 

c) Sprawczość: program pozwala młodzieży podejmować działania na rzecz innych i doświadczać 

własnej sprawczości. Dzięki takim elementom programu  jak Kontrakty Robinsona oraz projekty 

na rzecz społeczności lokalnej modelujemy postawę pomagania innym. Pomaganie innym ma 

pozytywne skutki dla rozwoju młodzieży i procesu usamodzielnienia: daje poczucie sprawstwa, 

wzmacnia poczucie własnej wartości i pewności siebie, kształtuje postawę przedsiębiorczości, 

przeciwdziała stereotypizowaniu młodzieży z instytucji opieki zastępczej  (np. jako potencjalnych 

przestępców lub osób uzależnionych).  

 

d) Współodpowiedzialność – program włącza społeczność lokalną do współpracy z młodzieżą 

zagrożoną wykluczeniem. Elementem programu jest gra strategiczna rozgrywana na terenie, na 

którym działa Wehikuł. W grze biorą udział przedstawiciele lokalnych władz, organizacji i instytucji 

pomocowych oraz biznesu. Celem gry jest pokazanie mechanizmu wykluczenia społecznego oraz 

zachęcenie uczestniczek i uczestników gry do podjęcia działań mających na celu pomoc 

usamodzielniającej się młodzieży poprzez wolontariat biznesowy, programy społecznej 

odpowiedzialności biznesu (CSR) i ściślejszą współpracę instytucji państwowych, organizacji 

pozarządowych i biznesu.  

 

W 2008 r. fundacja prowadziła Wehikuły w następujących miejscowościach: Warszawa – dwa 

Wehikuły, Konstancin-Jeziorna, Katowice, Zawiercie, Łódź,  Kraków, Lublin. W ramach realizowanych 
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programów w tych lokalizacjach pracowaliśmy w sumie z 97 usamodzielniającymi się Robinsonami i 

Robinsonkami. Dwanaście osób zrealizowało program indywidualnych kontraktów na łączną kwotę 

12 811,16 złotych.  

 

Przewodnik Usamodzielnienia 

w 2008 FRC stworzyła i wydała - we współpracy z Fundacją dla Polski - „Przewodnik 

Usamodzielnienia”. Jest to pierwsza w Polsce kompleksowa publikacja dotycząca usamodzielnienia 

młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych, adresowana zarówno do młodzieży, jak i 

pracowników socjalnych i opiekunów usamodzielnienia. „Przewodnik…” został rozesłany do 

Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Ośrodków Pomocy Społecznej w całej Polsce, gdzie  

spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem. Cała publikacja jest też dostępna jako plik do pobrania na 

stronie www.fundacjarobinson.org.pl 

  

Warsztaty zimowe Robinsona 

W dniach 25 lutego - 1 marca, tradycyjnie w schronisku Klimczok k/Bielsko Białej, odbyła się piąta już 

edycja Zimowych Warsztatów Robinsona. W wyjeździe wzięło udział 32 Robinsonów oraz zespół 

kadry Fundacji. W czasie obozu odbyły się warsztaty profilaktyki zachowań agresywnych, warsztaty 

kulturalne, warsztat komunikacji społecznej, nauka utrzymywania konstruktywnych i 

satysfakcjonujących kontaktów z ludźmi, warsztat Mini Przedsiębiorczość oraz zajęcia sportowe - 

nauka jazdy na nartach i snowboardzie. 

 

Standaryzacja programów usamodzielnienia 

Rok 2008 obejmował też  debatę programową na temat kanonu usamodzielnienia – cykl seminariów i 

warsztatów. Efektem tej debaty było opracowanie standaryzacji programu. Obszary tematyczne zajęć 

realizowanych podczas spotkań Wehikułów Usamodzielnienia zostały pogrupowane w 5 kategorii 

tzw. „Walizek Robinsona”:  

Walizka I: Zadania indywidualne – zadanie realizowane przez każdego Robinsona, adekwatnie do 
umiejętności, np. rekonesans dot. możliwości odbycia wolontariatu blisko miejsca zamieszkania lub 
samodzielny wywiad z osobą pracującą w zawodzie interesującym dla Robinsona/Robinsonki 
Walizka II: Praca zarobkowa – organizacja stażów, poszukiwanie pierwszej pracy / stałej pracy, pracy 
wakacyjnej lub innych form zarobkowania rozwijających zawodowo;  
Walizka III: Nauka – świadomy wybór ścieżki kształcenia uwzględniający potrzeby i możliwości 
Robinsona/Robinsonki 
Walizka IV: Zadania grupowe - udział we wspólnym projekcie całego Wehikułu, nauka współpracy w 
grupie 

Walizka V: Proces grupowy - udział w procesie grupowym, trening umiejętności społecznych i 
interpersonalnych  
 

Dodatkowo, aby usprawnić wewnętrzną komunikację i wykorzystać w tym celu nowoczesne 

narzędzia internetowe, zbudowaliśmy intranetowe Forum Robinson, na których zgromadzone są 

wszystkie ważne pomoce dydaktyczne i materiały pomocnicze do realizacji programów Fundacji. 

Współpracownicy Fundacji w całej Polsce mają teraz bezpośredni, bieżący dostęp do wszystkich 

potrzebnych narzędzi i informacji. 
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Program e-learningowy Virtua 

Przez cały rok we wszystkich Wehikułach realizowany był program e-learningowy. Program  pozwala  
opanować kompetencje związane z opracowaniem projektów za pomocą narzędzi elektronicznych, 
poszukiwaniem informacji w Internecie czy  przygotowywaniem prezentacji. Finałem programu jest 
Olimpiada Virtua, która odbyła się 19-20 kwietnia 2008 w Warszawie w budynku 2 Społecznego 
Liceum Ogólnokształcącego. 
 
Lokalne projekty usamodzielnienia 

W tym roku podjęliśmy też inicjatywę  lokalnych projektów usamodzielnienia - niezależnie od obozów 

letnich i zimowych. Takimi lokalnymi projektami były: Jurajski Zlot Robinsonów  zorganizowany w 

czerwcu 2008 przez trzy Wehikuły z południowej Polski (Kraków, Katowice, Zawiercie) we współpracy 

z grupą jurajską GOPR  oraz obóz kajakowy w sierpniu 2008. Ważnym założeniem była inicjatywa 

samych usamodzielnianych w  kreowaniu danego projektu i wybór kompetencji które chcieli rozwijać 

w czasie realizacji.   

 
Szkolenie dla pracowników socjalnych 

We wrześniu 2008 w ramach współpracy z OPS w Krakowie zrealizowaliśmy szkolenie 
„Usamodzielnienie: teoria i praktyka” dla pracowników instytucji pomocy społecznej z województwa 
małopolskiego. W szkoleniu wzięło udział osiemnaście osób (pracowników) z Powiatowych Centrów 
Pomocy Rodzinie oraz  Domów Dziecka. 
 

Projekt „Lokalne Centra Usamodzielnienia Robinsona”  
We wrześniu rozpoczęliśmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja Integracji 
Społecznej”, Poddziałanie 7.2.1. - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Projekt obejmuje działania w dwóch Wehikułach Usamodzielnienia w Katowicach oraz   
w Zawierciu i w ciągu dwóch lat wesprze usamodzielnienie 50 Robinsonów. Instytucją pośredniczącą 
jest Urząd Marszałkowski w Katowicach. Projekt ten pozwolił  sprawdzić  sprawność Fundacji w 
realizacji projektu unijnego. Takie doświadczenie okazało się bardzo przydatne, znacznie podniosło 
standardy pracy  i zwiększyło nasze kompetencje. Projekt ten realizowany jest również w 2009 roku i 
będzie kontynuowany do sierpnia 2010.    
 

Mikołajki Robinsona 

W dniach 8-9 XII.2008 r. Fundacja zorganizowała siódme Warsztaty  Świąteczne, w którym wzięli  
udział Robinsonowie ze wszystkich Wehikułów, współpracownicy, wolontariusze Fundacji oraz 
młodzież z 2 SLO przy ul. Nowowiejskiej. Tegoroczne Spotkanie Świąteczne miało wyjątkowy 
charakter gdyż organizatorem projektu był jeden  z wehikułów warszawskich. Dodatkowo do 
współpracy włączyła się grupa młodzieży z 2 Społecznego Liceum w Warszawie, którzy realizowali 
swój tutorski projekt wolontariatu uczniowskiego.  
 
Strona internetowa 

W grudniu 2008 – rozpoczęliśmy też prace nad nową stroną internetową Fundacji. Stało się to 
możliwe dzięki pozyskaniu darczyńcy, firmy DNA Communication, która zadeklarowała sfinansowanie 
wszystkich kosztów związanych z budową strony. Strona zostanie wyposażona w system CMS, który 
pozwoli współpracownikom Fundacji na samodzielne wprowadzanie i aktualizowanie  informacji.   
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Współpraca  

W styczniu włączyliśmy się do seminarium projektu UNDP Global Compact zorganizowanym we 
współpracy z PriceWaterhouseCoopers. Seminarium było poświęcone praktykom ekonomii 
społecznej na polskim rynku. FRC, wspólnie Pracownią Gier Szkoleniowych, poprowadziła grę 
strategiczną, której celem było pokazanie mechanizmu wykluczenia społecznego oraz wypracowanie 
sposobów włączania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w życie i działanie lokalnej 
społeczności, także w wymiarze ekonomicznym.  
 
W tym roku, w ramach współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi i naszymi partnerami, 
podejmowaliśmy też międzynarodowe wizyty studyjne  W listopadzie 2008 biuro FRC odwiedziła 
grupa studentek i studentów z Azerbejdżanu uczestniczących w projekcie Akademii 
Przedsiębiorczości Społecznej. Akademia jest projektem członkini ASHOKI, pani Alicji Derkowskiej,  
skierowanym do studentek/studentów z Baku, którzy chcieliby prowadzić własne działania społeczne. 
W grudniu Fundację odwiedziło 12 menedżerów PriceWaterhouseCoopers z Europy Centralnej w 
ramach regionalnego programu rozwoju pracowników „The Leadership Challenge”. Program miał na 
celu poznanie liderów wybranych organizacji pozarządowych w różnych krajach, zrozumienie ich 
motywacji i sposobów działania. 
 
Podsumowanie 

Rok 2008 był bardzo ważny dla Fundacji. Po pierwsze powstała ostateczna wersja programu 

usamodzielnienia „5 Walizek Robinsona”. Po drugie  znacząco rozwinęliśmy standardy  operacyjne  

Fundacji i po raz pierwszy rozpoczęliśmy realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Po trzecie podjęliśmy  ideę przedsiębiorczości społecznej jako modelu, który 

w przyszłości pozwoli nam efektywnie realizować nasz główny cel – wsparcie usamodzielnienia w 

Polsce. Szczegółowe Kalendarium wydarzeń w 2008 r. zostało zamieszczone na stronie Fundacji 

www.fundacjarobinson.org.pl 

 

3. Działalność gospodarcza  

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

4. Uchwały Zarządu Fundacji 

W 2008 r. Zarząd podjął 10 Uchwał: 

1. Uchwała z dn. 30 stycznia 2008 w sprawie organizacji Warsztatów Zimowych Robinsona  

2. Uchwała z dn. 20 marca  2008 w sprawie strategii rozwoju fundacji i rozpoczęciu 

przygotowań do rozwijania przez Fundację idei przedsiębiorczości społecznej. 

3.  Uchwała z dn. 3 sierpnia 2008 roku w sprawie rozpoczęcia projektu „Lokalne Centra 

Usamodzielnienia Robinsona”  od dn. 1 września 2009  

4. Uchwała z dn. 1 września 2008 w sprawie zasad polityki rachunkowości (w związku z 

rozpoczęciem projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego) 

5. Uchwała z dnia 26 września 2008 o zmianie strategii funkcjonowania Biura Fundacji 

6. Uchwała 26 września 2008 o rozpoczęciu działalności i finansowaniu Wehikułów 

Usamodzielnienia w Łodzi i Warszawie w nowym roku szkolnym 

7. Uchwała z dnia 6 października 2008 o współpracy z 2 SLO w Warszawie przy projekcie 

tutorskim 
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8. Uchwała z dnia 24 października 2008 o rozpoczęciu współpracy z OPS Wola i otwarciu 

Wehikułu Usamodzielnienia dla Robinsonów z rodzin zastępczych przy OPS Wola 

9. Uchwała z dnia 7 listopada 2008 o złożeniu wniosku do MEN w partnerstwie z firmą 

badawczą SMG/KRC  

10. Uchwała z dnia 15 grudnia 2008 o rozpoczęciu prac nad stroną internetową Fundacji i 

sfinansowaniu kosztów budowy strony przez firmę DNA Communication  

 

5. Przychody Fundacji 

Fundacja Robinson Crusoe w 2008 r. osiągnęła przychód w wysokości 246 336,20 zł.  

Na przychody składały się przychody statutowe: 

- dotacje (w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego: 34 917,21 zł, z Fundacji Świętego Mikołaja: 

8 950 zł) 

- darowizny od osób prawnych – 119 550 zł 

- darowizny od osób prywatnych – 81 011,19 zł (w tym 74 469,64 wpłaty 1% podatku na rzecz OPP) 

- pozostałe przychody statutowe – 1 907,80 zł 

 

6. Koszty 

W 2008 r. Fundacja Robinson Crusoe poniosła koszt działalności statutowej w wysokości 161 464,63 

zł. Koszty administracyjne wyniosły łącznie 63 489,26 i objęły usługi obce (w tym usługi księgowe, 

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

wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, amortyzację. 

 

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 o dzieło wyniosły w 2008 r. 57 818 zł. Wypłaty z tytułu umów zlecenia 

4 048,08 zł. 

e. Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek pieniężnych. 

f. Saldo końcowe na rachunku bankowym w BPH nr 21106000760000320000794175 z dn. 31.12.2006 

wynosiło 35 800,57zł, a na rachunku pomocniczym dla projektu „Lokalne Centra Usamodzielnienia 

Robinsona” nr 82-10600076-0000330000579337 -90,62 zł. 

g. Nie nabyto żadnych obligacji i akcji 

h. Nie nabyto żadnych nieruchomości 

i. Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych. W ramach projektu LCUR, ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego nabyto dwa laptopy i rzutnik, zaliczone do wyposażenia, 

niezaliczane do środków trwałych, na łączną kwotę 7 024,02 zł.    

j.  Wartość aktywów – 37 365,18 zł,  wartość pasywów – 37 365,18 zł. 

 

8. Zadania zlecone 

W 2008 roku Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe. 
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9. Rozliczenie zobowiązań podatkowych  

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

Śródmieście zeznanie CIT-8 za 2008 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 26 stycznia 2009. Poza wymienionymi Fundacja Robinson Crusoe nie składa 

innych deklaracji.  

 

W 2008 roku w Fundacji Robinson Crusoe nie była przeprowadzana kontrola. 

 

 

 

Warszawa, 27 marca 2009    Zarząd Fundacji Robinson Crusoe 

 

         

       Aureliusz Leżeński, prezes zarządu 

 

 

Agnieszka Grzymkowska, członkini zarządu 


