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Sprawozdanie z działalności Fundacji Robinson Crusoe za rok 2009 

(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 2009 roku 

 

Kluczowymi celami Fundacji w 2009 roku było poszerzenie działalności eksperckiej i edukacyjnej 

związanej z usamodzielnieniem młodzieży opuszczającej placówki instytucji opieki zastępczej oraz 

kontynuowanie programu Wehikuły Usamodzielnienia (praktyka usamodzielnienia). Trzeci obszar 

aktywności stanowiła współpraca z firmami i instytucjami w ramach różnych form wspierania 

usamodzielnienia. Fundacja traktuje usamodzielnienie jako podstawową kompetencję życiową, 

niezbędną w dorosłym życiu, która to kompetencja warunkuje rozwój wszystkich innych 

umiejętności.  

 

 

2.1.Działalność  ekspercka i edukacyjna 

Dzielność wydawnicza 

 

W roku 2009 Fundacja przeformułowała założenia dotyczące edukacji usamodzielnienia.  

Powstała koncepcja biblioteki profilowanych przewodników usamodzielnienia. Okazało się, że wiedza 

dotycząca różnych obszarów usamodzielnienia wymaga profilowania tak, aby była przydatna i 

adekwatna do potrzeb podopiecznych Fundacji. Obszary te obejmują szereg kompetencji i 

umiejętności. Należą do nich: 

 

1. Obszar osobisty w usamodzielnieniu:  

- rozwój osobisty 

- zdrowie       

2. Relacje z innymi:  

- bliscy   

- moje granice      

- autoprezentacja      

3. Prawo  w usamodzielnieniu  

- prawa i obowiązki w usamodzielnieniu    

- prawa i obowiązki obywatelskie    

4.  Umiejętności  wspierające  usamodzielnienie  

 - Internet i komputer     

- moje finanse      

5. Cele w usamodzielnieniu 

- edukacja       

- praca        

6. Mieszkanie  a usamodzielnienie 

- pozyskiwanie mieszkania    

- mieszkanie na co dzień     

7. Wsparcie usamodzielnienia 

 

Pod koniec roku – we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wioski Dziecięce SOS” w ramach programu 

„Leaving Care” -  Fundacja rozpoczęła prace nad nową udoskonaloną edycją „Przewodnika 
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Usamodzielnienia” (mapy drogowej usamodzielnienia), skierowanej zarówno do młodzieży 

opuszczającej placówki, jak i do osób, które wspierają młodzież w tym trudnym zadaniu.  Nowe 

wydanie powstawało w oparciu o wywiady i „grupy fokusowe” robinsonów, którzy ukończyli program 

Fundacji. Pozwoliło to na większe dostosowanie wiedzy o usamodzielnieniu do potrzeb osób 

usamodzielnianych.  

Równocześnie – dzięki pozyskaniu grantu z programu edukacyjnego Banku HSBC „Future First” -          

1 września 2009 Fundacja Robinson Crusoe rozpoczęła projekt edukacyjny „Ekonomia Robinsona”. 

Projekt będzie trwał dwa lata i jest adresowany do usamodzielniającej się młodzieży z instytucji 

opieki zastępczej w wybranych miastach Polski. W sumie do 2011 roku z programu skorzysta ok. 200 

uczestników.  Celem przedsięwzięcia jest wsparcie usamodzielnienia młodzieży w obszarze wiedzy 

ekonomicznej oraz umiejętności zarządzania finansami adekwatnymi do poziomu dochodów.  

W ramach programu zostanie przeprowadzony cykl warsztatów ekonomicznych wraz z grą 

symulacyjną.  Projekt obejmie m.in. następujące zagadnienia:  

- Poznanie i zrozumienie podstawowych pojęć „małej ekonomii” dotyczące systemu podatkowego, kredytów, 

pożyczek 

- Jak wybrać bezpieczne i adekwatne do statusu finansowego konto bankowe  

- Jak konstruować budżet osobisty 

- Jak oszczędzać w optymalny sposób 

- Jak zrozumieć system świadczeń finansowych należny młodzieży z instytucji opieki zastępczej 

- Kiedy warto kupować na kredyt  

- Do kogo można się zwrócić z prośbą o doradztwo finansowe 

- Jak planować wydatki oraz oszczędności w kontekście planu usamodzielnienia 

 

Fundacja planuje w kolejnych latach wydawanie następnych przewodników specjalistycznych, 

dotyczących kolejnych obszarów usamodzielnienia. 

 

Edukacja za pomocą Internetu 

W roku 2009  Fundacja dokonała gruntownej przebudowy kursu e-learningowego Virtua. Nowa 

wersja programu została dostosowana do  założenia, że  kluczowym zagadnieniem jest nauka 

poruszania się po Internecie, a nie tylko znajomość programów użytkowych. Nowa wersja kursu 

została poszerzona o  elementy pozwalające na tworzenie społeczności internetowej. Tak jak w 

latach poprzednich, w Warszawie, rozegrana została Olimpiada komputerowa VIRTUA, w której 

uczestniczyli najlepsi absolwenci programu e-learningowego ze wszystkich Wehikułów. Nagrodami 

były laptopy i komputery przekazane przez zaprzyjaźnione firmy. 

 

Edukacja za pomocą szkoleń  

Kolejnym aspektem rozwoju obszaru edukacji było wystandaryzowanie  warsztatu szkoleniowego dla 

pracowników socjalnych na temat metod usamodzielnienia. Pilotaż nowej wersji tego warsztatu 

został przeprowadzony w Opolu w listopadzie 2009.  

 

2.2 Praktyka Usamodzielnienia  

Przez cały miniony rok Fundacja realizowała swój najważniejszy program: Wehikuł Usamodzielnienia. 

Wehikuły Usamodzielnienia działały w następujących lokalizacjach: Warszawa, Warszawa Wola,  
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Katowice, Zawiercie, Lublin, Łódź, Mikołów. Wehikuły w Katowicach i Zawierciu działały w ramach 

projektu „Lokalne Centra Usamodzielnienia Robinsona, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach. 

Projekt przebiegał sprawnie i zgodnie z założeniami. Dodatkowo młodzież z wehikułów śląskich 

uczestniczyła w dwóch stażach pracowniczych zorganizowanych przez firmy IKEA i Makro.  

 

W roku 2009 Fundacja zorganizowała dwa obozy wyjazdowe – Zimowe Warsztaty Robinsona na 

Klimczoku w marcu oraz Warsztaty Letnie, które odbyły się sierpniu w ośrodku na Mazurach. Na 

obozie letnim w ramach warsztatów usamodzielnienia zostały przygotowane cykle tematyczne 

dotyczące trzech ważnych tematów: finansów, mieszkania i aspektów prawnych usamodzielnienia. 

Uczestnicy warsztatów sami wybierali temat,  który był dla nich najbardziej interesujący i przydatny. 

 

Kolejnym  istotnym projektem w ramach praktyki usamodzielnienia było angażowanie  społeczności 

lokalnych dzięki realizacji w Katowicach i Zawierciu i gier  strategiczno-symulacyjnych, na które 

zaproszone zostały lokalne władze, pracownicy socjalni, przedsiębiorcy i  przedstawiciele mediów.  

Autorem gier  jest Pracownia Gier  Szkoleniowych  współpracująca z Fundacją Robinson Crusoe. 

 

W ramach praktyki usamodzielnienia,  jak co roku w grudniu Fundacja zorganizowała w Warszawie 

Mikołajki połączone z 2-dniowymi warsztatami usamodzielnienia, w których wzięła udział rekordowa 

liczba młodzieży z całej Polski.  Tegoroczne warsztaty były poświęcone autoprezentacji, dbaniu o 

własny wygląd oraz ćwiczeniu zachowania na  rozmowach  rekrutacyjnych.  

 

2.3 Współpraca z firmami i instytucjami w ramach różnych form wspierania usamodzielnienia.   

W roku 2009 Fundacja rozpoczęła współpracę z bankiem HSBC w ramach międzynarodowego 

programu edukacyjnego „Future First” adresowanego do młodzieży zagrożonej wykluczeniem na 

całym świecie. Efektem tej współpracy jest autorski program Fundacji „Ekonomia Robinsona”.  

Drugim ważnym partnerstwem stała się współpraca ze Stowarzyszeniem „Wioski Dziecięce SOS” w 

ramach międzynarodowego projektu Leaving Care. 

Trzecim obszarem była kooperacja z firmami wspierającymi usamodzielnienie; z IKEA,  MAKRO, 

Schenker,  L’Oreal, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska 

Przedstawiciele Fundacji odbyli też wizytę studyjną oraz nawiązali współpracę z brytyjską fundacją 

National Care Advisory Service z Wielkiej Brytanii. 

Fundacja kontynuowała też wspólne działania z 2 Liceum Społecznym w Warszawie.  

 

 

Podsumowanie 

Rok 2009 był rokiem nowych wyzwań merytorycznych i nowych partnerstw (Stowarzyszenie Wioski 

Dziecięce SOS, Partner biznesowy Bank HSBC). Decyzja o rozwijaniu edukacyjnej i eksperckiej 

działalności dotyczącej usamodzielnienia wyznacza nowy  kierunek działania Fundacji. Szczegółowe 

Kalendarium wydarzeń w 2009 r. zostało zamieszczone na stronie Fundacji 

www.fundacjarobinson.org.pl 
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3. Działalność gospodarcza  

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

4. Uchwały Zarządu Fundacji 

W 2009 r. Zarząd podjął 9 Uchwał: 

1. Uchwała z dnia 5  lutego 2009 o zorganizowaniu Warsztatów Zimowych Robinsona w dn. 2-8 

marca  2009 w schronisku Klimczok 

2. Uchwała Zarządu z dnia 16 lutego 2009 o zwrocie grantu z Fundacji Św. Mikołaja  

3. Uchwała Zarządu z dn. 16 lutego o przyznaniu pomocy materialnej dla 2 Robinsonów z 

Zawiercia i 5 Robinsonów z Katowic 

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

dniach 30 lipca – 8 sierpnia 2009 w ośrodku Waszeta nad jeziorem Pluszne 

5. Uchwała Zarządu  z dnia 20 maja 2009 w sprawie zaangażowania środków własnych na 

działania w projekcie EFS  „Lokalne Centra Usamodzielnienia Robinsona” 

6. Uchwala Zarządu z dnia 1 września w sprawie rozpoczęcia programu „Ekonomia Robinsona” 

7. Uchwała z dnia 15 września 2009 r. w sprawie rozpoczęcia współpracy ze Stowarzyszeniem 

Wioski Dziecięce SOS i wydania „Przewodnika Usamodzielnienia Robinsona” 

8. Uchwała Zarządu z dnia 2 października w sprawie uruchomienia nowych Wehikułów 

Usamodzielnienia w roku szkolnym 2009/2010.  

9. Uchwała z dnia 2 grudnia 2009 o przyznaniu Statuetki Partnera Fundacji za rok 2009 dla HSBC 

Bank Polska 

 

5. Przychody Fundacji 

 

Fundacja Robinson Crusoe w 2009 r. osiągnęła przychód w wysokości 435 134,60 

Na przychody składały się przychody statutowe: 

 

- dotacje (z Europejskiego Funduszu Społecznego:  150 358,81 

- darowizny od osób prawnych: 239 683,29 

- darowizny od osób prywatnych: 39 844,08 zł (w tym 29 802,08 wpłaty 1% podatku na rzecz OPP) 

- pozostałe przychody statutowe: 5 248,42 zł 

 

6. Koszty 

W 2009 r. Fundacja Robinson Crusoe poniosła koszt działalności statutowej w wysokości 225 234,11 

zł. Koszty administracyjne wyniosły łącznie 51 304,43 zł i objęły usługi obce (w tym usługi księgowe, 

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

wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, 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. 



 

6 
 

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

funkcje społecznie.  

d. Wypłaty z tytułów umów  zleceń wyniosły w 2009 roku 28 639,30 zł. 

e. Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek pieniężnych. 

f. Saldo końcowe na rachunku bankowym w BPH nr 21106000760000320000794175 z dn. 31.12.2009 

wynosiło 200,365,40 zł, a na rachunku pomocniczym dla projektu „Lokalne Centra 

Usamodzielnienia Robinsona” nr 82-10600076-0000330000579337 -     -81,51 zł. 

g. Nie nabyto żadnych obligacji i akcji 

h. Nie nabyto żadnych nieruchomości 

i. Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych.  

j.  Wartość aktywów: 201 856,45  zł,  wartość pasywów: 201 856,45 zł. 

 

8. Zadania zlecone 

W 2009 roku Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe. 

 

 

9. Rozliczenie zobowiązań podatkowych  

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

Śródmieście zeznanie CIT-8 za 2009 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 29.01.2010 r. Poza wymienionymi Fundacja Robinson Crusoe nie składa innych 

deklaracji.  

 

W 2009 roku w Fundacji Robinson Crusoe nie była przeprowadzana kontrola. 

 

 

 

Warszawa, 30 marca 2010    Zarząd Fundacji Robinson Crusoe 

 

         

       Aureliusz Leżeński, prezes zarządu 

 

 

Anna A. Grzymkowska, członkini zarządu 

 

 


