Fundacja Światowe Jamboree
ul. Marii Konopnickiej 6
00-941 Warszawa
REGON 140521354
DATA REJESTRACJI: 07.04.2006 r.
Numer KRS: 0000254754

Sprawozdanie z działalności
za okres od 1 października 2011 r.
do 31 grudnia 2012 r.

1) DANE FUNDACJI
Członkowie Zarządu:
-

Prezes – Zbigniew Popowski
Wiceprezes – Janina Zaczek-Peplinska do 18.07.2013, od 18.07.2013 Krzysztof Budziński
Skarbnik – Dominika Sawczuk do 18.07.2013, od 18.07.2013 Anna Zalewska

Główna idea:
Wspieranie i upowszechnianie aktywności zagranicznej dzieci i młodzieży oraz
promocja tematyki zagranicznej w programach wychowania i edukacji w granicach oraz
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Cele statutowe Fundacji:
a) gromadzenie funduszy i środków niezbędnych do zapewnienia sprawnej organizacji
wyjazdu reprezentacji harcerstwa polskiego na Światowe Jamboree;
b) tworzenie warunków do wyjazdów, spotkań, seminariów, warsztatów, konferencji i
innych form aktywności o zasięgu międzynarodowym;
c) 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;
d) 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;
e) 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;
f) 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.
2) OPIS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
Zgodnie z założeniami priorytetem działań w okresie sprawozdawczym było zamknięcie i
całkowite rozliczenie projektu Jamboree 2011 (organizacja wyjazdu polskiej reprezentacji
harcerskiej na 22. Światowe Jamboree Skautowe w Szwecji). W 2012 r. bardzo istotne było
również stworzenie warunków do działalności Fundacji w innych obszarach, nie związanych z
międzynarodowymi zlotami skautowymi. Praca zarządu w minionym roku dotyczyła więc
przede wszystkim wypracowaniu koncepcji dalszego działania Fundacji. Koncepcję to starano
się tworzyć podczas spokań wewnętrznych zarządu jak również spotkań z przedstawicilami
fundatora – Główną Kwaterą ZHP oraz przedstawicielem rady fundacji. Efektem prac nad
koncepcją dalszej działalności była decyzja władz Fundacji o zmianach w składzie jej zarządu,
w składzie rady fundacji, jak również o pozyskaniu nowych partnerów i zmianie formuły
działania. Działania te zostały zaplanowane na drugi kwatał 2013 r.
W okresie sprawozdawczym zarząd odbył 5 spotkań wewnętrznych, 4 spotkania z
przedstawicielem rady fundacji oraz 3 spotkania z przedstawicielami fundatora. Fundacja
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współpracowała również z Wydziałem Zagranicznym Głównej Kwatery ZHP, mi.in poprzez
przygotowanie zająć podczas kursu chorągwianych (regionalnych) pełnomocników ZHP ds.
zagranicznych. Rozpoczęto ponadto rozmowy nad wstępną koncepcją organizacji Jamboree w
Jambonii w roku 2015 w kontekście przygotowania polskiej reprezentacji na ten zlot.
3) DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Obecnie organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej, ale jest wpisana do rejestru
przedsiębiorstw. Działalność gospodarcza może dotyczyć jedynie majątku Fundacji, który nie
pochodzi z dotacji na realizowanie zleconych zadań publicznych. Zgodnie ze statutem Fundacja
prowadzi działalność gospodarczą jedynie dla realizacji celów statutowych.
W roku 2012 r. Fundacja złożyła następujące wnioski o dotacje:
Podmiot: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, 21.03.2012
Projekt: Polscy Skauci - Be the change!
Kwota dofinansowania: 170.225,00
dotacji nie uzyskano
Informacja o poniesionych kosztach:
 realizacja celów statutowych - 338,75
 administracja – brak
 działalność gospodarcza – brak
 pozostałe koszty - 20.868,94
Szczegółowe informacje finanansowe:
1. Liczba osób zatrudnionych w fundacji – brak
2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje – brak
3. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie
działalnością gospodarczą – brak
4. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia – brak
5. Udzielone przez fundacje pożyczki pieniężne – brak
6. Kwoty ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku – 34.389,15 zł wg
stanu na dzień 31.12.2012, środki ulokowane w BRE Bank S.A.
7. Wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek – brak
8. Nabyte nieruchomościach – brak
9. Nabyte pozostałe środki trwałe - brak
10. Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych – (aktywa 45,439,15 zł,
zobowiązania – 531.862,79 zł
11. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe – brak
12. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych - brak
13. Informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych – brak deklaracji
14. W fundacji w okresie sprawozdawczym nie było przeprowadzonej kontroli.
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Przychody
Przychody z działalności statutowej - 2.700,00
W tym: Dotacje, środki pozykane – 0,00
Przychody z działalności gospodarczej – 0,00
Przychody finansowe – 1,83
Razem - Przychody działalności statutowej: 2.701,83
Koszty
Koszty realizacji zadań statutowych: 338,75
Koszty finansowe: 20.868,94
Koszty działalności gospodarczej – 0,00
Razem – Koszty działalności statutowej: 21.207,69
Wynik finansowy: - 18.505,86
Sprawozdanie przygotował:
Zbigniew Popowski
Prezes Fundacji Światowe Jamboree
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