Sprawozdanie merytoryczne
z działalności Fundacji Światowe Jamboree
za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
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1) DANE FUNDACJI
Nazwa: Fundacja Światowe Jamboree
Siedziba i adres: ul. M. 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.
2) OPIS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
W roku 2016 Fundacja skupiła się na realizacji projektów związanych z promocją kandydatury ZHP do
organizacji 25. Światowego Jamboree Skautowego oraz na podnoszeniu świadomości problematyki
międzynarodowej wśród młodzieży.
Głównymi działaniami Fundacji w omawianym okresie były:
1. Przygotowania do organizacji rowerowej sztafety dookoła świata - Bike Jamboree 2017-2019
przebiegające w następujących obszarach (okres realizacji II – IV kwartał):


rekrutacja liderów i przygotowanie ich do kierowania kluczowymi procesami w ramach
projektu
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przeprowadzenie mini studium wykonalności projektu
wyznaczenie trasy i głównych założeń projektu
poznanie kultury i specyfiki krajów, przez które będzie przebiegała sztafeta
podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności wolontariuszy dotyczących zarządzania
grupą, animacji lokalnej, współpracy międzykulturowej
nawiązanie współpracy z grupami rówieśniczymi za granicą,
nawiązanie partnerstw społecznych i komercyjnych, które mogłyby wesprzeć zarządzanie
projektem
przygotowanie kadry i partnerów projektu do podejmowania działań promujących Polskę
(dorobek kulturowy i naukowy, tradycje polskie) za granicą.
promocja kandydatury ZHP do organizacji 25. Światowego Jamboree Skautowego w
Polsce w roku 2023

2. Przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji projektu "Rowerowe Jamboree 2015" na
Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów "Kolosy 2015" (okres realizacji – I
kwartał, prezentacja - marzec 2016 r.)
3. Pozyskanie liderów ze środowisk harcerskich oraz podróżniczych jako wolontariuszy do
współpracy w ramach prowadzonych przez fundację projektów – w ciągu roku stworzono
kilkunastoosobową grupę doświadczonych wolontariuszy.
4. Przeprowadzenie promocji działań fundacji na arenie ogólnopolskiej poprzez, m.in.:
 Slajdowisko pt. „Kurdystan i Pamir na rowerach” – Centrum Kultury Zamek we Wrocławiu
– styczeń
 Wystawę zdjęć z projektu Rowerowe Jamboree 2015 - Centrum Kultury Zamek we
Wrocławiu – styczeń – luty
 Prezentację projektu na 10. Gryfińskim Festiwalu Miejsc i Podróży „Włóczykij” w Gryfinie
– luty
 Wystawę zdjęć z przebiegu sztafety Rowerowe Jamboree 2015 oraz spotkanie z jego
uczestnikami podczas 5. Pleneru Podróżniczego im. Kazimierza Nowaka w Boruszynie –
sierpień



Liczne wywiady, artykuły i audycje w mediach w ciągu całego roku

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
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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 2016 r. Fundacja Światowe Jamboree nie prowadziła działalności gospodarczej.
4) UCHWAŁY ZARZĄDU FUNDACJI
Od stycznia do grudnia 2016 r. Zarząd Fundacji podjął 5 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 2016 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
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 – 0 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 w roku sprawozdawczym nie starała się o żadne dofinansowanie działalności ze środków
publicznych .
9) INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH, A
TAKŻE INFORMACJĘ W SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH
Fundacja w roku sprawozdawczym nie zatrudniała pracowników, w związku z tym nie miała żadnych
zobowiązań podatkowych. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej, nie jest płatnikiem
podatku VAT.
10) INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH W FUNDACJI KONTROLACH
W 2016 r. Fundator – Związek Harcerstwa Polskiego, Główna Kwatera sprawdził następujące obszary
działania Fundacji:
- stan realizacji budżetu na koniec III kwartału 2016 r.
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- bilans oraz rachunek zysków i strat koniec III kwartału 2016 r.

- najważniejsze wydarzenia programowe w Fundacji w pierwszych 3 kwartałach 2016 r.

Prezes Fundacji – Zbigniew Popowski

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

Skarbnik Fundacji – Anna Śledzińska

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