Fundacja Światowe Jamboree
ul. Marii Konopnickiej 6
00-941 Warszawa
REGON 140521354
Sprawozdanie Merytoryczne
za okres od 1 stycznia 2010 r.
do 31 grudnia 2010 r.

Zgodnie z założeniami priorytetem działań w roku 2010 dla Zarządu Fundacji była
obsługa finansowa Polskiego Kontyngentu (polskiej reprezentacji) na XXII Światowe
Jamboree Skautowe w Szwecji w 2011 r. Działania Fundacji w 2010 r. dotyczyły więc
przede wszystkim przygotowań administracyjno-finansowych do projektu Jamboree
2011. Jest to już drugi, bardzo duży projekt prowadzony przez Fundację. Dotyczy
organizacji uczestnictwa ponad 600 młodych ludzi z całego kraju (przede wszystkim
młodzieży w wieku 14-18 lat) w międzynarodowym zlocie skautów w Szwecji w lato
2011 r.
Równolegle z prowadzeniem tego projektu Fundacja poszukiwała osób, które
mogłyby wspomóc bieżące zarządzanie. Wynikiem tego było powołanie w skład
Zarządu Fundacji dotychczasowej Dyrektor Zarządzającej Fundacją. Przy udziale
władz finansowych Fundatora Fundacji – Związku Harcerstwa Polskiego
kontynuowano również wdrażanie sposobów finansowania działań administracyjnych
Fundacji.
Opis przygotowań do udziału w projekcie Jamboree 2011 nadzorowanych oraz
wspieranych w roku 2010 przez Fundację Światowe Jamboree
Termin zlotu: 27 lipca do 7 sierpnia 2011 roku.
W styczniu 2010 r. uruchomiona została strona internetowa polskiego kontyngentu
pod adresem jamboree2011.zhp.pl, na której ba bieżąco publikowane były
informacje, prezentacje, dokumenty i regulaminy związane z wyjazdem.
Rekrutacja
W lutym 2010 roku rozpoczęta została rekrutacja zastępów (kilku-osobowych
zespołów) planujących udział w Jamboree, natomiast w czerwcu 2010 roku
rekrutacja kadry pomocniczej, tzw. International Service Team (IST) czyli
pełnoletnich harcerzy oraz instruktorów harcerskich.
Odbyło się kilka spotkań rekrutacyjnych zastępowych (liderów grup) oraz IST: 12-14
marca 2010 r. w Kielcach (zastępowi), 24 kwietnia 2010r. w Warszawie (zastępowi),
23 sierpnia 2010 r. w Krakowie (IST) oraz ostatnie 22-24 października 2010 r.
(zastępowi i IST).
W wyniku rekrutacji w dniu 30 września 2010 r. Komenda kontyngentu zgłosiła do
szwedzkiej komendy zlotu kontyngent liczący 600 osób oraz opłaciła wymaganą
zaliczkę.
Na uwagę zasługuje fakt, że w polskim kontyngencie jest również 40 osobowa
drużyna z ZHP na Litwie. Ogólna liczba członków IST i CMT wynosi 54 osoby i są to
reprezentanci różnych chorągwi (województw), wśród których największa ilość
pochodzi z Mazowsza.
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Patroni
Komenda kontyngentu wraz z Fundacją zabiegali o patronów honorowych
i medialnych. Kontyngent uzyskał patronat medialny „TVP INFO” oraz deklarację
gazety „Rzeczpospolita”. Prowadzone też były rozmowy z Ambasadą Szwecji w
Warszawie oraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.
Program
Polski Kontyngent realizował własny program przygotowań do Jamboree 2011 pt.
"Młodzieżowa Ambasada". Zastępy pozyskiwały fundusze, prowadziły zbiórki
przygotowujące harcerzy do udziału w zlocie, a przede wszystkim przygotowywały
różnorodne formy promocji Polski. Prowadzono też przygotowania do organizacji tzw.
Dnia Polskiego podczas Jamboree 2011. Będzie on przeprowadzony w ramach
Światowego Dnia Kultur. W przygotowaniach do wyjazdu uczestniczyło szerokie
grono osób – nie tylko harcerze oraz instruktorzy ale także ich rodzice, przyjaciele,
sympatycy harcerstwa.
Na realizację programu drużyn i promocji Fundacja oraz Komenda Kontyngentu
Polskiego podejmowała wiele prób pozyskania dodatkowych środków. Dotychczas
złożonych zostało 7 ofert w konkursach na łączną kwotę 180 110 zł. W ramach
współpracy z Ambasadą Szwecji w Polsce oraz Ambasadą Polski w Szwecji
zabiegano o środki w łącznej wysokości 200 000 zł. Kolejne wnioski i oferty są
przygotowywane.
Organizacja
W minionym roku Fundacja oraz Komenda Kontyngentu zajęła się również koncepcją
transportu uczestników i sprzętu. Zorganizowano 2 magazyny główne (w Warszawie i
Kielcach), do których od maja 2011 r. zastępy będą mogły dostarczać cały swój
sprzęt i wyposażenie potrzebne podczas zlotu Jamboree 2011. Prowadzono
rozmowy z przewoźnikami, skutkiem których zdecydowano o współpracy z liniami
Stena Line, które będą realizować transport polskich harcerzy, sprzętu i autokarów
na Jamboree i po zlocie do kraju.
Finanse
Fundacja prowadziła wszelkie sprawy finansowe polskiego kontyngentu w minionym
roku na podstawie porozumienia z Główną Kwaterą ZHP. Przy każdym działaniu
zwracano uwagę na ograniczanie kosztów. Przy założeniu 600 osobowego
kontyngentu budżet projektu oszacowano na kwotę 1 570 000 zł. Największy udział
mają w tym budżecie koszty wpisowego oraz transportu uczestników. W związku z
tym Fundacja poczyniła starania o pozyskanie funduszy na wsparcie projektu.
W roku 2010 r. Fundacja złożyła następujące wnioski o dotacje:
1.
Fundacja Kronenberga Citi-Handlowy, 12.05.2010
Projekt: Wygraj Wakacje - Konkurs Młodzieżowych Akcji Zarobkowych
kwota dofinansowania: 23 400,00
dotacji nie uzyskano
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2.
Biuro Kultury Urzędu m. St. Warszawy, 17.05.2010
Projekt: "Warszawskie portrety" ocieplają wizerunek stolicy
kwota dofinansowania: 20 000,00
dotacji nie uzyskano
3.
Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m. st. Warszawy, 30.06.2010
Projekt: "Jestem Wolontariuszem! - pomagam i potrzebuję pomocy!"
kwota dofinansowania: 57 580,00
dotacji nie uzyskano
4.
Departament Wychowania i Promocji Obronności MON, 12.07.2010
Projekt: „Bohaterowie na każdą okazję” - upowszechnianie tradycji i
historii oręża polskiego wśród młodzieży.
kwota dofinansowania: 32 830,00
dotacji nie uzyskano
5.
Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m. st. Warszawy, 6.10.2010
"Zakochaj ich w Warszawie - czyli o tym jak promować Nasze Miasto"
kwota dofinansowania: 9 900,50
dotacja została przyznana
6.
Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. - program Bank Aktywnej Młodzieży,
15.10.2010, Projekt: Polska – „13 magicznych miejsc”
kwota dofinansowania: 15 000,00
dotacji nie uzyskano
7.
Fundacja Kronenberga Citi-Handlowy, 15.12.2010 Projekt: DO-IT-IN-POLAND.
TRADITIONS
kwota dofinansowania: 21 400,00
na dzień składania niniejszego sprawozdania konkurs nie został jeszcze
rozstrzygnięty
8.
Wniosek do Ambasady Szwecji w Polsce o patronat i wsparcie
kwota dofinansowania do 100 000 zł
na dzień składania niniejszego sprawozdania wniosek nie został jeszcze rozpatrzony
9.
Wniosek do Ambasady Polski w Szwecji o patronat i wsparcie
kwota dofinansowania do 100 000 zł
na dzień składania niniejszego sprawozdania wniosek nie został jeszcze rozpatrzony
10. Wniosek do Funduszu Społecznego Notariatu – przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu, 23.12.2010
kwota dofinansowania 40 000,00
na dzień składania niniejszego sprawozdania wniosek nie został jeszcze rozpatrzony
Przygotował:
Zbigniew Popowski
Prezes Fundacji Światowe Jamboree
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