Sprawozdanie merytoryczne
z działalności Fundacji Światowe Jamboree
za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
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DANE FUNDACJI
Nazwa: Fundacja Światowe Jamboree
Siedziba i adres: ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa
Data rejestracji: 07.04.2006 r.
Numer KRS: 0000254754
REGON 140521354
Zarząd Fundacji:
• Prezes – Zbigniew Popowski
• Wiceprezes – Krzysztof Budziński
• Skarbnik – Anna Zalewska
Cele statutowe Fundacji:
Celem Fundacji jest wspieranie i upowszechnianie aktywności zagranicznej dzieci i młodzieży oraz
promocja tematyki zagranicznej w programach wychowania i edukacji w granicach oraz poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przez:
• gromadzenie funduszy i środków niezbędnych do zapewnienia sprawnej organizacji wyjazdu
reprezentacji harcerstwa polskiego na Światowe Jamboree;
• tworzenie warunków do wyjazdów, spotkań, seminariów, warsztatów, konferencji i innych
form aktywności o zasięgu międzynarodowym;
• działalność charytatywną polegającą na finansowym i rzeczowym wspieraniu osób fizycznych,
organizacji i innych podmiotów zasłużonych dla upowszechniania tematyki zagranicznej,
w procesie wychowania i edukacji, w szczególności przez przekazywanie mienia w formie
darowizny;
• promocję młodych ludzi, zwłaszcza przez stworzenie im możliwości kontynuacji pracy
w obszarach współpracy zagranicznej, szczególnie w przypadku, kiedy służy to celom
wychowania dzieci i młodzieży w organizacjach harcerskich, głównie w ZHP;
• promocja współpracy zagranicznej dzieci i młodzieży w zakresie edukacji ekologicznej,
pomocy społecznej, wyrównywania szans i integracji osób niepełnosprawnych, budowania
społeczeństwa obywatelskiego, zapobiegania patologiom społecznym, rozwoju duchowego
i fizycznego, pielęgnowania polskości;
• wspieranie inicjatyw ustawodawczych, których przedmiotem jest promocja współpracy
z zagranicą, jak również zagadnienia rozwoju dzieci i młodzieży w kontekście zrozumienia
i wykorzystania stosunków między kulturami i narodami na świecie, oraz promocja kultury
polskiej;
• pomoc harcerstwu poza granicami kraju.
OPIS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Projekt WA! Skauting dla zmian
Projekt został dofinansowany z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt
jest realizowany w okresie od 06.2014 r. do 11.2015 r.
Celem głównym projektu jest zaangażowania grup młodzieży (zastępów, będących częścią polskiego
kontyngentu na Światowe Jamboree Skautowe oraz grup lokalnych) w różnorodne działania na rzecz
swojej społeczności, z zaznaczeniem kształtowania świadomości roli działań lokalnych w
rozwiązywaniu problemów globalnych. Określenie stopnia realizacji celu głównego i celów
szczegółowych będzie w pełni możliwe po analizie ankiet ewaluacyjnych i sporządzeniu raportu
ewaluacyjnego z realizacji projektu, co zostało przewidziane w listopadzie 2015 r. .
W okresie sprawozdawczym w ramach projektu prowadzono następujące działania:
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1. Działania lokalne
Działania lokalne zostały rozpoczęte w 2014 r. i były kontynuowane w 2015 r. Wśród członków
kontyngentu jak i liderów grup lokalnych była promowana propozycja programowa „Przyłącz się do
Jamboree” , której celem jest aktywizowanie lokalnych grup młodzieży do realizacji zadań związanych
z edukacją globalną i nawiązujących do programu Jamboree oraz podejmowanie działań na rzecz
społeczności lokalnych. Liderzy korzystając z zawartych w propozycji pomysłów przeprowadzali
zbiórki/spotkania i warsztaty. Zastępowi – liderzy grup młodzieży jadących na Światowe Jamboree
Skautowe na spotkaniach omawiali z członkami swoich zespołów zasady udziału w Jamboree,
program zlotu, wypracowywali harmonogramy realizacji zadań przedzlotowych. Niektóre grupy
zorganizowały spotkania w japońskim klimacie, by lepiej poznać kulturę państwa-gospodarza
Jamboree, warsztaty np. z mangi, wspólnie przygotowywali sushi czy uczyli się podstawowych
japońskich zwrotów.
W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej w 2014 r. został ogłoszony konkurs: „Jeden dzień zmienia
świat” na najlepszy filmik promujący ideę TEG. Filmiki do konkursu zgłosiły tylko 2 grupy i obie zostały
nagrodzone. W pierwszym kwartale 2015 r. został ogłoszony kolejny konkurs, którego celem była
przede wszystkim aktywizacja zastępów jadących na Jamboree w Japonii. Zastępy miały za zadanie
przedstawić swoje pomysły na realizację mini-projektów w ramach dodatkowego programu
Jamborowego – Dzień Kultur. Ponadto w ramach nadzoru nad odpowiednim przygotowaniem
zastępów do wyjazdu - miały opisać w jaki sposób przygotowują się do Jamboree (spotkania
przygotowawcze, zadania dla zastępu). W konkursie uczestniczyły wszystkie zastępy jadące do
Japonii, 4 najlepsze zastępy zostały nagrodzone.
2. Spotkanie kadry kontyngentu
W 2-dniowym spotkaniu w dniach 10-12 kwietnia 2015 r. w Warszawie wzięła udział kadra
kontyngentu – zastępowi, IST, członkowie komendy kontyngentu – łącznie 70 osób. Spotkanie miało
charakter roboczy - organizacyjny. Jego celem było omówienie najważniejszych kwestii
organizacyjnych przed wyjazdem – kwestie przejazdu do Japonii, jak się zachować podczas podroży –
bezpieczeństwo w drodze do Japonii, potrzebne dokumenty, bagaż – co z sobą zabrać, zasady
promocji Polski – reprezentowanie Polski na Jamboree, koncepcji organizacji „namiotu polskiego”,
wypracowanie zasad służby zastępów, służba IST. W ramach spotkania odbyło się szkolenie na
lotnisku im. F. Chopina w Warszawie, podczas którego uczestnicy poznali zasady funkcjonowania
portu lotniczego i lotniczych procedur przewozowych (dowiedzieli się jak wygląda odprawa na
lotnisku, jak reagować w sytuacjach trudnych, co można z sobą zabrać do samolotu i jakich
przedmiotów nie można przewozić itp.). Wszyscy biorący udział w szkoleniu otrzymali certyfikaty
wystawione przez Dział Szkoleń Bezpieczeństwa i Ochrony Lotniska im. F. Chopina. W trakcie
spotkania nie zabrakło czasu na podsumowanie realizacji zadania konkursowego, o którym mowa w
punkcie pierwszym.
Odbyły się także warsztaty z zasad komunikacji międzykulturowej, na których poruszono najczęstsze
problemy komunikacyjne, kwestię zachowań antydyskryminacyjnych i rozwiązywania konfliktów.
Jako podsumowanie spotkania został wypracowany materiał zawierający najważniejsze informacje
dotyczące wyjazdu na Jamboree.
3. Staż podczas InterCamp
W ramach przygotowania do udziału w Jamboree, 12 członków IST wzięło udział w dniach 22-25 maja
2015 r w InteCampie. InterCamp to coroczny zlot skautów, w którym bierze udział od 2000 do 3000
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skautów z Belgii, Holandii, Francji, Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Niemiec, Czech, ze Szwajcarii i
Polski. Zlot trwa od piątku do poniedziałku, zawsze w weekend, kiedy są Zielone Świątki. Każdego
roku inny kraj odpowiedzialny jest za jego organizację, w 2015 r. była nim Polska.
Udział w InterCampie był dla nich rodzajem swoistego stażu - okazją do zdobycia doświadczenia w
organizacji imprezy o charakterze międzynarodowym, do sprawdzenia umiejętności, w tym
językowych oraz zdobycia nowych. Udział w InterCampie dał im również możliwość wymiany
doświadczeń ze skautami z innych państw i przećwiczenia pewnych sytuacji, z którymi mogli się
spotkać również podczas Jamboree.
Na Zlocie zostało tez przygotowane stoisko/miejsce programowe dotyczące edukacji globalnej i
międzykulturowości.
4. Udział kontyngentu polskiego w Światowym Jamboree Skautowym w Japonii
23. Światowe Jamboree Skautowe, odbyło się w dniach 28 lipca - 8 sierpnia 2015 r. w Kirara-hama
Yamaguchi w Japonii. Członkowie kontyngentu polskiego biorąc udział w zajęciach programowych w
ramach zlotu poszerzyli swoją wiedzą na temat problemów globalnych i wielokulturowości. Ważnym
elementem zlotu był Dzień Kultur, podczas którego mogli lepiej poznać tradycje i kulturę skautów z
innych państw, ale również zaprezentować swój kraj. Ważnym elementem promocji naszej ojczyzny,
rodzimej kultury, ale również naszej kandydatury do organizacji Jamboree w Polsce był „namiot
polski”. W jego ramach została zorganizowana przestrzeń z informacjami dotyczącymi różnych
zagadnień o wspólnej tematyce – Polska. Namiot Polski był również miejscem promocji naszej
kandydatury do organizacji 25. Światowego Jamboree Skautowego w Polsce w 2023 r. Harcerze,
dzięki wyprawce - koszulkom, plakietkom i chustom, promowali swoją ojczyznę podczas codziennych
zajęć i spotkań ze skautami. Kontakty z młodzieżą z innych państw dały im możliwość wymiany
doświadczeń.
Z udziału polskiego kontyngentu w Jamboree został nakręcony filmik. Wiele zastępów przygotowało
fotoreportaże oraz filmiki dokumentujące ich udział w zlocie i zdobyte doświadczenia .
5.

Jamborowa konferencja instruktorska

Podsumowanie projektu odbyło się 10 października 2015 r. w Warszawie podczas konferencji –
ogólnopolskiego spotkania. Wzięli w niej udział członkowie kadry polskiego kontyngentu na
Jamboree w Japonii (41 osób) oraz członkowie Zespołu Projektu Jamboree Polska 2023 (80 osób).
Na spotkaniu zostało zaprezentowane podsumowanie projektu. Stanowiło ono punkt wyjścia do
dyskusji, których celem było wypracowania dobrych praktyk w zakresie organizacji wyjazdów
zagranicznych młodzieży/udziału młodzieży w przedsięwzięciach międzynarodowych. Spotkanie było
okazją do wymiany doświadczeń.
Wypracowane wnioski zostaną przekazane organizatorom zbliżających się imprez międzynarodowych
– CEJ 2016 czy Polskiego Kontyngentu na Jamboree w USA.
6. Ewaluacja
W ramach ewaluacji zostały przygotowane ankiety ewaluacyjne skierowane do członków
kontyngentu na Światowe Jamboree Skautowe oraz liderów lokalnych grup młodzieży. Zostały tez
przeprowadzone wywiady z najbardziej i najmniej aktywnymi zastępowymi. Na podstawie zebranych
i opracowanych danych zostanie opracowany raport ewaluacyjny z danymi dotyczącymi osiągniętych
wskaźników miękkich i twardych projektu. Raport zostanie opublikowany na stronie projektu.
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Projekt Rowerowe Jamboree 2015
Projekt jest realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Afryka Nowaka. Projekt polegał na
przejechaniu, w formie sztafety rowerowej z Polski do Japonii. Projekt miał na celu promocję
kandydatury ZHP do organizacji 25. Światowego Jamboree w Polsce w roku 2023. Rowerowe
Jamboree miało też za zadanie scalić idee przyświecające uczestnikom afrykańskiej sztafety śladami
Kazimierza Nowaka, promować jego postać wśród napotkanych skautów i Polaków mieszkających w
krajach, przez które prowadziła trasa sztafety.
W drugiej połowie 2014 r. zbudowano zespół projektowy, wybrano liderów poszczególnych IX
etapów sztafety, a we wrześniu ruszyła strona internetowa projektu i rozpoczęto rekrutację
uczestników. W 2014 rozpoczęto, a kontynuowano w 2015 r. rozmowy ze sponsorami, które
zakończyły się pozyskaniem środków na realizacje projektu. Pozyskano większość sprzętu
koniecznego do przeprowadzenia sztafety rowerowej – mi.in. rowery, narzędzia, sakwy, ubrania.
Rozpoczęto komunikację projektu w mediach i zawarto umowy z patronami medialnymi. Nawiązano
współpracę z kierownictwem Kontyngentu Polskiego na 23. Światowe Jamboree Skautowe w Japonii
oraz z Wydziałem Zagranicznym GK ZHP.
3) DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Fundacja Światowe Jamboree jest wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców. Fundacja może
prowadzić działalność gospodarczą jedynie dla realizacji celów statutowych w następującym zakresie:
51.41. Sprzedaż hurtowa
74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
63.30.A. Działalność turystyczna pozostała
92.62.Z. Działalność związana za sportem pozostała
92.32.Z Działalność obiektów kulturalnych
22.11 Wydawanie książek, broszur, wydawnictw muzycznych i podobnych wydawnictw
22.12 Wydawanie gazet
22.13 Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
80.42 Szkolnictwo dla dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
74.13 Badanie rynku i opinii publicznej
74.14 Doradztwo w zakresie działalności związanej z prowadzeniem interesów i zarządzaniem
74.40 Reklama
92.31 Artystyczna i literacka działalność twórcza
74.87 Działalność związana z organizacją targów i wystaw
W 2015 r. Fundacja Światowe Jamboree nie prowadziła działalności gospodarczej.
4) UCHWAŁY ZARZĄDU FUNDACJI
Od stycznie do grudnia 2015 r. Zarząd Fundacji podjął 7 uchwał.
7) POZOSTAŁE DANE:
a) o liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej – w 2015 r. Fundacja nie
zatrudniała żadnej osoby.
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody,
premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych
wyłącznie w działalności gospodarczej – 0 zł
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c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom
zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z
podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia - 0 zł
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia – 4500 zł
e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy
statutowej udzielania takich pożyczek - 0 zł
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego ze wskazaniem tych spółek – 0 zł
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie
- brak
i) nabytych pozostałych środkach trwałych - brak

8) DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE
(USŁUGI, PAŃSTWOWE ZADANIA ZLECONE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE) ORAZ O WYNIKU
FINANSOWYM TEJ DZIAŁALNOŚCI
Fundacja uzyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na
realizację projektu: WA! Skauting dla zmian, wnioskowane kwota dofinansowania: 35844,00 zł.
9) INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH, A
TAKŻE INFORMACJĘ W SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH
Jedyne zobowiązanie podatkowe w 2015 to był PIT-4, który był opłacany terminowo. Fundacja nie
prowadziła działalności gospodarczej, nie jest płatnikiem podatku VAT.
10) INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH W FUNDACJI KONTROLACH
W 2015 r. była przeprowadzana w Fundacji:
- kontrola GK ZHP – kontrola została przeprowadzona w dniu 11.06.2015 r. - zakres kontroli
obejmował zgodność prowadzenia księgowań i rozliczeń finansowych z zasadami rachunkowości
Fundacji.
- monitoring MPiPS – ocena stanu realizacji zadania WA! Skauting dla zmian dofinansowanego z PO
FIO (monitoring został przeprowadzony w dniu 30.06.2015 r., nie zostały przedstawione żadne
zalecenia, stan realizacji projektu został oceniony pozytywnie).

Prezes Fundacji – Zbigniew Popowski

...........................................................

Skarbnik Fundacji – Anna Śledzińska

..........................................................
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