Til:
Frá:

Regína Ásvaldsdóttir, Bæjarstjóri Akraneskaupstaðar
Jóni Ingvari Bragasyni framkvæmdastjóra 15th World Scout Moot

Dags: 11. nóvember 2016
Efni:

Tjaldbúðir 15th World Scout Moot.

_________________________________________________________________________________
Heimsmót skáta (e. World Scout Moot)
15th World Scout Moot 2017 er alþjóðlegt skátamót sem haldið er á fjögurra ára frest. Mótið er
haldið af alheimshreyfingu skáta en hýst af mismunandi löndum í hvert sinn og þar af á Íslandi árið
2017. Gert er ráð fyrir að um 6.000 manns sæki mótið á Íslandi, langflestir erlendis frá og þá frá 100
þjóðlöndum. Af heildarfjöldanum verða 5.000 þátttakendur á aldrinum 18 til 25 og 1.000 verða
sjálfboðaliðar 26 ára og eldri sem munu aðstoða við framkvæmd mótsins. Stærð mótsins er tvöföld á
við vetrar Ólympíuleikana til að setja þetta í samhengi.
Áætluð heildarvelta mótsins er 600m kr. (undirbúningur, gisting, dagskrá, fæði, flutningur o.s.frv.), en
ávinningur samfélagsins er áætlaður 2,4 ma kr. þegar búið er að taka tillit til ferðakostnaðar og eigin
ferðalaga þátttakenda fyrir og eftir mót. Undirbúningur fyrir stór mót eins og World Scout Moot er
gríðarlegur, stendur í fjölda ára og að honum koma allt að 200 sjálfboðaliðar.
Í tengslum við mótið óska Bandalag íslenskra skáta og 15th World Scout Moot eftir eftirfarandi
stuðningi frá Akraneskaupstað:
-

Afnot af túni við byggðasafn og kirkjugarð fyrir tjaldbúðir fyrir um 400 manns.
Aðgengi að öllum söfnum bæjarins
Aðgengi að sundlaug
Máltíð „eina með öllu“
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Frekari skýringar
Frekari skýringar og upplýsingar um framlag World Scout Moot er að finna hér á eftir.
Tjaldbúðir
Gert er ráð fyrir um 400 þátttakendum og allt að 50 umsjónarmönnum í búðunum á Akranesi. Við
óskum eftir afnotum af túni við byggðasafn og kirkjugarð og að Akraneskaupstaður sjái um að setja
upp salernisaðstöðu á svæðinu.
Mótið og samfélagið
Dagskrá World Scout Moot er skipt í tvennt. Annars vegar svokallaða ferðadagskrá þar sem
þátttakendur munu dreifast á 11 mismunandi staði á landinu og hins vegar staðardagskrá sem verður
á Úlfljótsvatni og allir taka þátt í. Einn af þessum stöðum er Akranes og er gert ráð fyrir að 400 skátar
dvelji í bænum og taki þátt í dagskrá þar sem og í næsta nágrenni.
World Scout Moot leggur til vinnuframlag allt að 400 þátttakenda í í 4-6 klukkustundir, sem hluta af
samfélagsþjónustuverkefnum, en það gerir allt að 2400 vinnustundir. Möguleg verkefni geta t.d.
verið:





lagfæring á skólalóðum
hreinsun útisvæða
fjölmenningarleg dagskrá fyrir leikskóla eða hjúkrunarheimili
undirbúningur og framkvæmd fjölmenningarlegrar bæjarhátíðar

World Scout Moot í samvinnu við Skátafélag Akraness annast sólarhringsgæslu á tjaldsvæðinu.
Akraneskaupstaður myndi leggja til það efni sem þarf vegna samfélagsþjónustunnar, sem og
skipuleggja og hafa yfirumsjón með henni. Hægt er að dreifa þjónustunni á nokkra daga. Foringjar
skátahópanna (hver þeirra telur 40 skáta) geta gegnt hlutverki flokksstjóra.
Máltíð „ein með öllu“
Akraneskaupstaður myndi einnig bjóða í „eina með öllu“ máltíð daginn sem samfélagsverkefnin eiga
sér stað.
Óskað eftir:
-

Frítt á öll söfn
Frítt í sund fyrir 450 manns (þátttakendur og sjálfboðaliða) dagana 26-29 júlí 2017
Máltíð „eina með öllu“ fyrir 450 manns
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