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Ansökan om bidrag

Härmed ansöker Halmstad Östra Scoutkår om medel för
resekostnader till världsscoutjamboreen 2019
Världsscoutjamboreen i Nordamerika 2019
En världsscoutjamboree är ett stort internationellt scoutläger som hålls vart fjärde år.
Senast 2015 hölls den i Japan och dessförinnan i Sverige 2011. Här möts scouter
från hela världen och delar gemenskap, äventyr och upplevelser under tio dagar.
Den 24:e i ordningen hålls den 22 juli till 2 aug 2019 i West Virginia, USA. Arrangörer
är scoutorganisationerna i Kanada, Mexiko och USA på uppdrag av World
Organization of the Scout Movement, WOSM. Lägerledningen bedömer att det kan
komma upp till 50.000 scouter från cirka 150 olika länder till världsscoutjamboreen.
Temat för jamboreen 2019 är Unlock a New World med fokus på globala
förändringar. Scouter från alla delar av vår värld kommer under sitt äventyr i
Nordamerika att möta olika hinder som de gemensamt behöver söka svar och
lösningar på. Tillsammans kommer de att hitta vägar för att ”låsa upp” den nya
världen och det kan innebära att man behöver göra sin egna nycklar. Upptäckten av
den nya världen innebär att scouterna kommer att komma utanför sin egen
komfortzon och kliva in den smältdegel som den nordamerikanska kulturen är.
Upplevelsen kommer att ge ungdomarna en vidare syn på världen och en djupare
kunskap och förståelse om Nordamerika.
Här finns det ytterligare information om världsscoutjamboreen:
https://www.jamboree.se/om-varldsscoutjamboreen/

Varför ska Sverige åka dit?
Scouternas vision är ”Unga som gör världen bättre”. Genom att möta människor från
hela världen i en rolig och trygg miljö kan vi lära oss av andra kulturer och samtidigt
påverka utifrån våra värderingar. Sverige kommer att deltaga med ca 1500 scouter i
åldersgruppen 14 till 18 år. Innan själva lägret kommer det att ske en gemensam
rundresa där deltagarna kommer att få möjlighet att se ett Nordamerika bakom
filmerna och medierubrikerna.
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Orsaken till ansökan
Scouterna använder en fördelningsprincip när det gäller kostnaden för deltagandet
där rikare länders deltagare betalar en högre lägeravgift för att utjämna för de som
kommer från fattigare delar av vår värld. Kostnaden för en scout från Sverige uppgår
till 39 500 kronor. Från Halmstad Östra scoutkår är det nio ungdomar som ska åka.
Vi jobbar aktivt med att samla in pengar till resan genom olika aktiviteter såsom
loppis, städningar av industritomter, hjälpa till som funktionär på olika tillställningar
samt försäljning av olika slag för att kunna sänka vår deltagaravgift. Vårt arbete med
att tjäna pengar till resan började för ca sex månader sedan och nu återstår nio
månader med hårt arbete innan avresa.
Vi ansöker härmed om 2000kr per scout á nio scouter det vill säga totalt 18 000kr (av
totalkostnaden 351 000 Kronor). Vårt postgiro är 66 23 44-1
När vi kommer hem från jamboreen vill vi gärna berätta om våra upplevelser till er,
antingen personligen eller om ni så önskar skriftligt.
Scouternas rättesnöre är scoutlagen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

En scout söker sin tro och respekterar andras.
En scout är ärlig och pålitlig.
En scout är vänlig och hjälpsam.
En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
En scout möter svårigheter med gott humör.
En scout lär känna och vårdar naturen.
En scout känner ansvar för sig själv och andra.

Har ni frågor gällande vår ansökan tveka inte att höra av er!

Med vänliga hälsningar
Halmstads Östra Scoutkår
Julia Hemmendy, Jenny Skoog, Max Nilsson, Hugo Arvidsson, Sean Smith, Frank
Johnsson, Olle Söderberg Pahmp, Tamara Fredriksson, Linus Rosendahl
Kontakt: Charlotta Hemmendy 072-9730964
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