Fundacja Światowe Jamboree
ul. Marii Konopnickiej 6
00-941 Warszawa
REGON 140521354
Sprawozdanie Merytoryczne
za okres od 1 stycznia 2008 r.
do 31 grudnia 2008 r.

Fundacja skupiła się w roku 2008 przede wszystkim na całościowym rozliczeniu
finansowym projektu „Jamboree 2007”. Podsumowane też zostały ostatecznie
działania w związane z przygotowaniami i organizacją uczestnictwa Polskiego
Kontyngentu w XXI Światowym Jamboree Skautowym w Wielkiej Brytanii –
Jamboree 2007.
Fundacja zajęła się głównie administracyjno-finansową stroną rozliczenia starając się
administrować należnościami związanymi z projektem przeprowadzonym w 2007 r.
Należności dotyczyły zobowiązań części harcerskich reprezentacji chorągwianych
(wojewódzkich) do zwrotu Fundacji założonych przez nią środków na poczet wyjazdu
na Jamboree 2007. Płatności za wyjazd zostały bowiem uregulowane przez
Fundację w terminach wyznaczonych przez organizatorów Jamboree mimo, że nie
wszystkie reprezentacje były w tamtym czasie (I i II kwartał 2007 r.) w stanie zapłacić
ze swoich środków za wyjazd. Fundacja miała więc należności od reprezentacji,
które w roku 2008 spływały z kilku regionów kraju. Na koniec roku udało się Fundacji
uregulować zdecydowaną większość tych należności.
W grudniu 2007 oraz w styczniu 2008 odbyły się spotkania w ramach ścisłego kręgu
organizatorów wyjazdu Polskiego Kontyngentu na XXI Światowe Jamboree
Skautowe w Wielkiej Brytanii. W toku tych spotkań podsumowano cały projekt oraz
określono główne założenia programowo-finansowe wsparcia projektu wyjazdu
polskich harcerzy na Jamboree w Szwecji w roku 2011.
Podstawowe wnioski końcowe ze spotkań podsumowujących projekt sformułowane
zostały na początku 2008 r. następująco:
Plusy
 Zasięg - pierwszy harcerski projekt zagraniczny o tej skali w powojennej
historii harcerstwa
 „Wartościowo i atrakcyjnie” – bardzo atrakcyjny program i inspiracja pracy dla
środowisk młodzieży w Polsce
 Osiągnięcie PR-owe – szeroko i pozytywnie przekazana informacja o
projekcie
Minusy
 Finanse - projekt nie został właściwie sfinansowany
 Organizacja - komenda kontyngentu liczyła zbyt mało osób
Ponadto Fundacja próbowała składać wnioski o dotacje w ramach programów POKL
oraz FIO lecz skończyły się one niepowodzeniem. Z racji problemów kadrowych
Zarząd wypełniał jedynie ustawowe minimum swoich obowiązków, ograniczając się
do działań sprawozdawczo-administracyjnych, współpracy z biurem księgowym oraz
bankiem obsługującym rachunek Fundacji.
Przygotował:
Zbigniew Popowski
Prezes Fundacji Światowe Jamboree
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