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Kedves Szülők,
Elindult a 2020/2021-es cserkészévünk, ami miatt októberben szülői értekezletet is
tartottunk, ahol beszámoltunk nektek a következő programjainkról, lehetőségeinkről,
problémáinkról és lépéseinkről.
Egy rövid összefoglaló a témákról:
-

Covid-19

A szigorítások ellenére sem szeretnénk munkánkat abba hagyni, lehetőséget szeretnénk
nyújtani a gyerekeknek, hogy találkozzanak. Biztosítunk fertőtlenítőket és betartunk minden
elvárt előírást. A csapatotthonunkat, mivel nem felel meg a követelményeknek, még nem
használhatjuk, ezért mindig új helyszínen fogjuk megtartani a foglalkozást, amit
megpróbálunk időben közölni. Megértéseteket és rugalmasságotokat előre is köszönjük!
-

Őrsi foglalkozások

Ha esetleg odáig fajulna a helyzet, hogy nem tudunk találkozni, mert az előírások nem adnak
rá lehetőséget, hogy nagyobb csoportok találkozhassanak, akkor az őrsvezetőinket arra
fogjuk buzdítani, hogy kiscsoportos programokat szervezzenek, vagy akár online tartsanak
foglalkozásokat.
-

Online Cserkészet

Nyár óta fejlesztés alatt van egy online cserkész játék felület, ahol a programok mellett
feladatokat, játékokat és kvízeket készítünk a gyerekeknek. Ez egy lehetőség lesz a
gyerekeknek, hogy fejlesszék cserkésztudásukat játékos feladatokkal. Október végével /
november elejével elérhető lesz a honlapunkon, kérlek titeket, hogy ha szükséges, segítsetek
majd a gyerekeknek a regisztrálásban.
-

Új rajvezetők

Schneider Júlia (nagy raj) és Kaszás Tekla (kis raj) vették át a rajok vezetését idén.
Személyesen találkoztatok velük és mint ahogy mondták, bármikor elérhetőek, ha
kérdésetek van feléjük. Akár a becs@cserkesz.at -n keresztül, akár személyesen a
julia.schneider@cserkesz.at vagy tekla.kaszas@cserkesz.at -n keresztül. A honlapunkon
hamarosan saját aloldaluk lesz, ahol az őrsi beosztások mellett leírást is találhattok majd a
programokról.
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-

Kommunikáció

Szeretnénk egy jobb, átláthatóbb kommunikációs csatornát felállítani, hogy számotokra is
átláthatóbbak legyenek a programok és mi is jobban lássuk, hogy ki hogy tud részt venni a
programokon, ki jön foglalkozásra, ki nem jön, ezáltal is megkönnyítve a vezetők munkáját.
Egy három napos vezetői megbeszélést tartunk október végén, ahol a részleteket
megpróbáljuk kidolgozni.
-

Fecske (Felnőtt cserkész) program

Idén szeretnénk több időt szentelni a felnőtt cserkészekre, beleértve azokat a felnőtteket,
akiket érdekel a cserkészet, szeretnének jobban megismerni, szeretnének segíteni a
háttérmunkánkban, vagy csak élvezik a társaságunkat. A programokért elsősorban Emese fog
felelni, de ha van rá igény, akkor egy komoly képzést és programot fogunk biztosítani,
amiben minden nagyobb vezetőnk kiveszi a részét.
Ahhoz, hogy tudjuk mennyire van erre a programra igény, csináltunk egy rövid Doodle
felmérőt, akit érdekel a program, vagy csak érdeklődni szeretne, kérem ikszelje be magát
vagy küldjön emailt a becs@cserkesz.at címre.
https://doodle.com/poll/dgbuz363miwuyrgt
-

Felújítások

Pályázat útján sikerült két támogatást is kapnunk a Bethlen Gábor alaptól, az egyik ilyen
támogatás pedig a Csapatotthonunk felújítására megy. Már megkezdtük a munkálatokat,
honlapunkon képeket is találtok, remélhetőleg ahogy a lehetőség engedi, sikerül majd egy
ünnepséget tartanunk a munkánk befejeztével.
-

Továbbképzés, Vezetőképző tábor

A tervek szerint 2021-ben lesz vezetőképző tábor Németországban, amire nemsokára
megkezdjük a gyerekek felkészítését. A szövetségünk sok megoldást kitalált már,
valószínűleg lesz egy online képzés is, ahol a jelöltek videón keresztül megtarthatják az
elővizsgákat is. Erről később, ha több információt kapunk, tájékoztatunk titeket.
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-

Farsangi Bál

Sajnos a jelenlegi előrejelzések tekintetében nem fogjuk tudni megtartani a januári farsangi
bálunkat. Megértéseteket köszönjük. Mindenképpen szeretnénk a gyerekeknek valami
farsangi mulatságot tartani, azzal számoljatok, de csak kisebb csoportban, nem 200-300
fővel.
-

USA és Jubi

Sajnos Amerikában a helyzet rosszabb, mint Európában, ezért az ottani vezetőség a
Jubileumi nagytábort átrakta 2022 nyarára. Sok információval még mi sem rendelkezünk, de
tájékoztatunk ahogy tudunk!
-

Nyári Tábor

Ha törik, ha szakad, fogunk nyári tábort 2021-ben is tartani! Viszont, ha van igény rá,
szeretnénk most egy kéthetes nyári tábort csinálni, ami azt jelenti, hogy az első két vakáció
hét lenne a tábor. Ez még NEM fix, szeretnénk hamarosan egy felmérőt csinálni, hogy
megnézzük, hogy egyáltalán megvalósítható-e. Ha nem, maradunk az egy hétnél.

Ha bárkinek kérdése vagy kérése van, nyugodtan forduljon hozzánk! Akár telefonon, de a
legjobb emailen keresztül (becs@cserkesz.at), mert azt többen is olvassuk.

Jó Munkát,
Póser Tibor cst.
tibor.poser@cserkesz.at
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