Bilet dla Brata 2.0
1. Organizatorem projektu jest Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni
Młodzieży, ul. Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
2. Projekt Bilet dla Brata 2.0 ma na celu pomoc materialną polskiej młodzieży w
wyjeździe na Światowe Dni Młodzieży 2019 do Panamy.
3. Chcemy wesprzeć poszczególne diecezje i grupy parafialne – zachęcić je do działania
na rzecz zbierania środków potrzebnych na wyjazd
4. Środki zebrane w ramach budżetu centralnego będą służyły:
- wsparciu finansowemu osób i grup jadących na ŚDM 2019. Nie wspieramy grup i
osób, które w ramach wyjazdu realizują bogaty program turystyczny. Osoby
indywidualne powinny zwracać się o pomoc w ramach projektu poprzez swoich
duszpasterzy. Pomoc udzielana jest bezgotówkowo , tzn. opłacany jest pakiet
pielgrzyma, ewentualnie koszt pobytu w czasie dni w diecezjach, część kosztów
przelotu. Refundowana jest maksymalnie kwota 75 % wyjazdu, w następującej
kolejności:
a)
b)
c)
d)

Pakiet pielgrzyma (panamski) + Pakiet Polski z ubezpieczeniem
Pakiet dni w diecezjach
Przejazd wewnętrzny (Dni w Diecezjach – Panama)
Przelot Polska-Panama

Sposób udzielenia wsparcia ustalany jest każdorazowo z księdzem – opiekunem
grupy.
Nie udzielamy wsparcia pielgrzymom indywidualnym (jadącym na ŚDM poza grupą
duszpasterską) – punkt ten nie dotyczy wolontariuszy długo i krótko terminowych.
Szczegółowy wykaz dokumentów, potrzebnych do uzyskania wsparcia zostanie
opublikowany we wrześniu b.r.
- organizacji Kwatery Polskiej w Panamie (Kwatera służy pomocą polskim
pielgrzymom, przybywającym na ŚDM w Panamie, jest punktem kontaktowym
pomiędzy Komitetem Organizacyjnym w Panamie a polskimi grupami, wspiera
polskich wolontariuszy) oraz przygotowań do ŚDM w Panamie polskiej młodzieży;
- wsparciu posługi wolontariuszy polskich oraz procesu rekrutacji i formacji.
5. Udział w projekcie:
a) Do udziału w projekcie zaproszone są wszystkie diecezje, stowarzyszenia, ruchy i
organizacje kościelne
b) Prosimy wszystkie diecezje o wyznaczenie koordynatora projektu
c) Każda struktura wymieniona w punkcie a) może prowadzić działania na swoje
konto ( tzn. środki finansowe nie są przekazywane do budżetu centralnego) oraz
może stosować własne zasady wspierania pielgrzymów.

d) Prosimy każdą diecezję, dla celów statystycznych, o przesłanie na zakończenie
akcji informacji o zebranej kwocie i udzielonym wsparciu
e) Obowiązkiem koordynatora diecezjalnego będzie przekazywanie do koordynatora
generalnego informacji dotyczącej akcji i cegiełek rozprowadzanych w ramach
akcji BdB 2.0 (wzór zgłoszenia w załączniku)
f) Jeśli struktura wymieniona w pkt. a) produkuje własne cegiełki, prosimy o
przesłanie 3 egzemplarzy na adres KBO ŚDM w celach kronikarskich . Jeżeli do
produkcji własnych cegiełek wykorzystywane jest logo BdB 2.0 – bardzo prosimy
o przesłanie projektu cegiełki do zatwierdzenia Sekcji Promocji KBO ŚDM
6. KBO ŚDM zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i jego interpretacji.

