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Kedves Cserkészek! Kedves Érdeklődők!
A Magyar Cserkészszövetségben 2017-ben indult az a fejlesztési 
folyamat, amely most, 2021-ben lezárul. Az EFOP-1.3.6-17-2017-
00001 Imre herceg terv - közelebb egymáshoz és az EFOP-1.12.1-
17-2017-00009 Lépj át a határaidon! projektek keretében több mint 
1,5 milliárd forint felhasználását bízták ránk, amivel egy jobb világért 
dolgozhattunk. A két projekt nem kisebb célt tűzött ki maga elé, mint 
a cserkészet belső szövetének megerősítését, a határon túli kapcsola-
tok fejlesztését, valamint a cserkészet szélesebb társadalmi beágya-
zódásának támogatását. Szeretnénk köszönetet mondani mindazok-
nak, akik ezt a fejlesztési folyamatot támogatták, segítették.

 ▶ Már a projektek elején világos volt, hogy a cserkészmozgalom 
bevonása nélkül nem érhetjük el a kitűzött célokat. Több ponton 
kerestük meg a tagságot, hogy vegyenek részt a tervezésben, 
megvalósításban, igényeik megfogalmazásában. Köszönjük az 
önkéntesek munkáját, mind kerületi események és felkészítések 
megvalósításában, programokon való közreműködésben, a csa-
patmentorokkal történt együttműködésben!

 ▶ Az EFOP elvárásai, keretei olyan szabályokat, feltételeket állí-
tottak számunkra, amelyeket nem volt mindig egyszerű teljesí-
teni, de a szabályos megvalósítás érdekében elengedhetetlen 
volt ezek figyelembe vétele. Mindehhez rengeteg munkára, 
türelemre volt szükség mind az iroda, mind az önkéntesek 
részéről. Köszönjük, hogy elfogadtátok, amit nem lehetett, 
segítettétek azokat a folyamatokat, amire lehetőségünk volt 
a projektek keretében! Mindez hozzájárult ahhoz, hogy a teljes 
támogatást sikerült a célok mentén felhasználni.

 ▶ Mindig fontos egy fejlesztői folyamat során, hogy helye legyen 
új ötleteknek, módszereknek, javaslatoknak, véleményeknek. 
Köszönjük, hogy ebben is olyan sokan részt vettetek mun-
katársként, vezetőként, cserkészként, résztvevőként! A helyi 
szintű mozgalmi igények, szövetségi szintű, vagy azon túl-
mutató szempontok összehangolása, új témák megjelenése 
közös érdemünk.

 ▶ A cserkészet társadalmi megítélésének fejlesztése, a cserké-
szet népszerűsítése, új csapatok alapítása, hátrányos helyzetű 
térségben élőkkel való kapcsolatfelvétel nem valósulhatott 
volna meg a – még – nem cserkészek nélkül. Köszönjük mind-
azoknak a nyitottságát, együttműködését, érdeklődését, akik 
odafordultak akkor, amikor mi is közelebb léptünk hozzájuk!

 ▶ Határon túl, határon innen vannak különbségek a közösségi 
munkában, azonban a célok azonosak. Köszönjük, hogy a hatá-
ron túli cserkészek, szövetségek számára nem jelentett 
akadályt az együttműködés, még egy nehéz, járványhelyzettel 
terhelt időszakban is lehetőségünk volt a közös munkára!

Mit is találtok itt?
Egy folyamat lezárul. Egy közös, értékekkel teli kincsesláda kinyílik. 
Ahogy egy parancsnoki láda megtelik pár év alatt eszközzel, ötlettel, 
tapasztalattal, úgy az „EFOP láda” is megtelt: módszertanok, kiad-
ványok, programok, élmények és tudás került bele sokak munkájá-
nak köszönhetően. Ezt a „kincsesládát” szeretnénk most átnyújtani 
nektek, a mozgalom tagjainak, hogy éljetek vele, használjátok a kin-
cseit. Tegyünk együtt azért a jobb világért!

A szerkesztők

Köszön(t)ő
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Közelebb egymáshoz  
– közelebb a világhoz





I. Az Imre herceg terv – közelebb egy-
máshoz című projekt kitűzött céljai

A Magyar Cserkészszövetség 2017. október 1-jén indította az EFOP-
1.3.6-17-2017-00001 azonosítószámú projektjét, amely 2021. 
május 31-ig tartott. Az „Imre herceg terv – közelebb egymáshoz” 
című projektben két fő célt tűztünk ki magunk elé. Egyrészt a moz-
galom működését támogatandó a közösségi nevelés minőségi 
továbbfejlesztését, másrészt ennek az értéknek a széleskörű elter-
jesztését, a minőségi neveléshez, a cselekvő közösségi létformá-
hoz való hozzáférés egyenlő esélyekkel történő biztosítását a társa-
dalom, különösen a 8-25 éves, hátrányos helyzetű területeken élő, 
ill. a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok számára. A projekt 
eredményességének biztosításához meghatározott mérőszámok 
bőven teljesültek:

 ▶ elértünk (több mint) 9600, 25 éven aluli, 
Budapesten és Pest megyén kívül élő fiatalt

 ▶ létrejött a projekthez kapcsolódóan (több 
mint) 10 új kisközösség (csapat)
 ▶ elkészült a módszertani fejlesztés eredményeképpen  
3 új képzési módszertan 

A számokban kifejezhető eredményeken túl, elmondhatjuk, hogy 
a projektnek köszönhetően:

 ▶ közelebb léptünk egymáshoz: a mozgalom belső 
életét megerősítette a kisközösségek (csapatok) közötti 
együttműködések fejlesztése helyi, kerületi és országos 
szinteken, valamint a módszertani tárház sokrétű gaz-
dagítása cserkész és ifjúságszakmai tematikákban,
 ▶ közelebb kerültünk a világhoz: a mozgalom által képviselt 
értékeket elérhető közelségbe vittük a hátrányos helyzetű 
gyermekek számára, és a projekten túlmutató együttmű-
ködéseket hoztunk létre az értük dolgozó szervezetekkel.
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Imre herceg terv - közelebb egymáshoz  

EFOP-1.3.6-17-2017-00001  

 

Megvalósítás időszaka: 2017.10.01.-2021.05.31.

Támogatás összege: 1 086 116 413 Ft

Magyar Cserkészszövetség: 809 379 413 Ft

Konzorciumi partner: Familiare Társadalomszervező Központ

Mutató típusa Mutató neve Célérték

MCSSZ által

elért

Műszaki-szakmai

mutató

A projekt keretében tananyagok,

módszertani- és támogató

anyagok kidolgozása

3 3

Műszaki-szakmai

mutató

Megvalósult programok,

rendezvények

40 40

Műszaki-szakmai

mutató

25 év alatti %atalok bevonása

szervezett oktatásba,

továbbképzésekbe (felkészítésbe)

1 400 1 695

Indikátor Aktív regisztrációval rendelkező

helyi közösségek száma

10 10

Indikátor 25 éven aluli résztvevők száma 9 600 9 600

Indikátor Kidolgozott új képzési

módszertani kiadványok száma

3 3

▼

HR

Képzés

Rendezvény

Támogató

tevékenység

Anyagköltség

Kommunikáció

IT

Egyéb szakma

Eszköz

célcsoport

7,2%

8,3%

14,3%

54,7%

Fiú Lány

-400 -200 0 200 400
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47

44

41

38

35

32

29

26

23

20

17

14

11

8

5

2

Összes

részvétel

25 éven aluli

indikátor

25 éven aluli

felkészítésen

résztvevő

0 5 E 10 E 15 E 20 E

Program

Felkészítés

18 632

2 859

9 145

455

0

1 695

A projekt szakmai elvárásai között 6 mutatót kellett teljesítenünk, előre

meghatározott feltételek mellett.

 

A projekt eseményein összesen 21491 részvétel volt. Ebből a 25 év

alatti résztvevő indikátor értékébe mindenkit egyszer számolhattunk

bele, Pest megyén kívüli lakcímmel, 25 év alatt. 

 

A felkészítéseken résztvevő 25 év alatti műszaki-szakmai mutatóba

nincs területi korlátozás, és ott mindenki annyiszor számít 25 év alatt,

ahányszor részt vett. 

 

A megvalósult rendezvények mutatóba pedig azokat az eseményeket

számollhattuk bele, ahol minimum 100 fő 8-25 év közötti, Pest megyén

kívül élő (atal vett részt, vagy rendezvénysorozat esetén alkalmanként

10 fő.

 

A korfa, életkor és területi korlátozás nélkül minden résztvevőt egyszer

tartalmaz, attól függetlenül hány eseményen vett részt. Életkort a

projektbe való belépés dátuma alapján határoztuk meg.

Az ábrák a kiadvány zárásakor rendelkezésre álló adatok és információk alapján készültek. 

A projekt által teljesített szakmai mutatók

A projektben résztvevők életkori megoszlásaA programokon és felkészítéseken

résztvevők száma 

A projektben felhasznált forrás megoszlása költségtípusonként

A támogatást a szakmai célok elérése

érdekében, megadott korlátok szerint

használhattuk fel.  

 

A legnagyobb forrást a HR és egyéb

járulékos költségek igényelték, mindezt

csaknem 153 ezer munkaórára fordítottuk

annak érdekében, hogy minél inkább saját

erőforrásainkat használjuk a projekt

valamennyi tevékenységének

megvalósításához.

 

Támogató tevékenységhez tartozik a

szükséges iroda, utazási, szakmai

megvalósításhoz kapcsolódó költségek.

 

Egyéb szakmai költségek a szakértői

díjakra, nyomdára, előadókra fordított

forrást fedik le.
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II. A projekt eredményei 

A szakmai terv a cél eléréséhez szükséges tevékenységeket négy 
modulba (módszertan, programok és kommunikáció, informatika, 
hálózat) rendezte el. Az első a módszertani fejlesztések és felké-
szítések modul, amelynek hét tematikája - különböző mértékben és 
módon, de - végigvonul a másik három modulon is. Vagyis ennek 
fényében szerveződtek és születtek a programok, ezt erősítette 
a kommunikáció, ehhez járultak hozzá az informatikai fejlesztések 
és ezeket a szakmai célokat támogatta a hálózatosodás és szerve-
zetfejlesztés is. A következőkben e négy modul eredményeit szeret-
nénk részletesen bemutatni.

1. Módszertani anyagok
A módszertani fejlesztések, amelyek a minőségi nevelés célkitűzés 
elérését szolgálják, a mozgalom számára fontos hét sajátos témá-
ban zajlottak: gyermekvédelem, hátrányos helyzet, cserkésztör-
ténelem, vezetéstudomány, táborozás, egyéb szakági és korosz-
tályokhoz kapcsolódó módszertanok, nevelési kézikönyvek. E hét 
témához tartozó tudásanyag fejlesztése érdekében kiadványokat 
készítettünk, vizuális és audiovizuális oktató anyagokat hoztunk 
létre, képzési módszertanokat dolgoztunk ki.

KIADVÁNYOK
Lehetőségünk volt több új kiadványt készíteni, valamint korábbi 
kiadványokat tartalmi, formai szempontból megújítani.

 ✚ Alapismeretek a cigány, roma közösségekről
A mozgalom számára új, de nagyon időszerű téma a hátrányos 
helyzetű, különösen a roma nemzetiséghez tartozó gyerekek felé 

nyitás. Mivel ez a társadalmi réteg jellemzően nem vett részt 
Magyarországon a cserkészetben, ezért az eredményes megszólítá-
suk érdekében érdemes előbb mélyebben megismerni a nemzetiségi 
csoport jellemzőit. Ebben nyújt segítséget ez a romológia kiadvány.

 ✚ Vezetés ösvényein
A cserkészmozgalom egyik legerősebb tevékenysége a vezetőképzés. 
Vezetőképző táborainkban 10 napra kivonulunk a világból, hogy iga-
zán át tudjuk adni magunkat a vezetővé válás fárasztó, de izgalmas 
útjának. A természetben nomád módon eltöltött idő a cselekedve 
tanulás módszerére épül, a vezetői tudás megszerzéséhez azonban 
a szakirodalom alapos ismerete is szükséges. Erről a képzés bőven 
gondoskodik is, ez a kiadvány pedig összefoglalja a legfontosabb 
elméleti tartalmakat mindazoknak, akik érdeklődnek a téma iránt.

 ✚ Gyermekvédelmi ismeretek cserkészeknek
A XXI. század egyik legfontosabb előrelépése össztársadalmi szinten 
a gyermeki jogok jelentőségének felismerése és a gyermekvédelem 
rendszerének kidolgozása. Ezt az aspektust minden gyermekekkel 
foglalkozó szervezetnek kiemelt figyelemmel kell kezelnie. Ennek 
érdekében született ez a kiadványunk, amely támpontot jelenthet 
minden cserkészvezető számára a témakör megismeréséhez.

 ✚ Scouting for Boys
A Scouting for Boys (Cserkészet fiúknak) az első könyv a cserkészet-
ről, amelyet annak alapítója, Robert Baden-Powell írt és illusztrált. 
Fiatalkori és későbbi katonai élményei, valamint a brownsea-szigeti 
első cserkésztábor tapasztalatait foglalja ebbe a kötetbe. Ez olyan 
alapmű, amelynek ott a helye minden cserkész polcán.
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 ✚ A különpróbázás szabályai
A cserkészmódszer egyik legfontosabb eleme a gyerekek képes-
ségeinek fejlesztése rendszeres kihívások, különpróbák által. Az 
évek során létrejött sokféle különpróba rendszerezését Vidovich 
Kálmán cst. (298.) javasolta. Kezdeményezésének hála megszü-
letett A különpróbázás szabályai című kiadvány, amely könnyen  
át tekinthetővé teszi a különpróbák teljesítésének feltételeit. A kis 
könyvet letisztult grafikája és zsebre vágható mérete miatt a gyere-
kek is szívesen veszik kézbe.

 ✚ Magyar Cserkészélet (1910-1948)
Ahhoz, hogy egy szervezet erős legyen, határozott jövőképpel ren-
delkezzen, fontos, hogy az alapjai, a hagyományai és a története 
elérhető legyen tagjai számára. A magyar cserkészmozgalom életét 
egy új és átfogó módon mutatja be a kötet több mint húsz tanul-
mány segítségével. A csaknem 30 történész munkáját Tabajdi Gábor 
cserkész és történész fogta össze. A tanulmányok az 1910 és 1948 
közötti történelmi korszakot vizsgálják.

 ✚ Mi fán terem a cserkésztábor?
A kiadvány célja, hogy rövid áttekintést nyújtson azoknak a szakem-
bereknek, akik munkájukkal segítik a cserkésztáborok, szabadtéri 
cserkész programok zavartalan megvalósulását. Megismerhetik 
belőle a cserkésztáborokra jellemző sajátos folyamatokat és tevé-
kenységeket.

 ✚ Mi fán terem a cserkészet?
A projekt egyik legfontosabb célja a cserkészet népszerűsítése. Ez 
a korábban készült kiadvány ennek a célnak az egyik kiemelkedő 
eszköze mindenki felé, akinek érdeklődését felkeltette a cserkészet. 
Ezért a projekt keretein belül tartalmi felülvizsgálata és grafikai 
megújítása történt meg.

 ✚ Nevelési kézikönyvek
Ezeknek a korábbi kiadványoknak a tartalmi felülvizsgálata és grafi-
kai megújítása a minőségi nevelés célkitűzés eléréséhez járul hozzá. 
Ezek a különböző korosztályok (kiscserkész, cserkész, kósza, vándor) 
és különböző vezetők (őrs-, rajvezető) számára készült, a minden-
napi cserkész munkát segítő könyvek.
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OKTATÓANYAGOK
Minden olyan vizuális vagy audiovizuális eszközt ide sorolunk, ame-
lyek a fent említett tematikákban segítik a cserkészek fejlődését, 
elmélyülését. A vezetők és a gyerekek kezébe adható anyagokat 
készítettünk, amelyek használhatóak őrsi foglalkozás keretében, 
illetve az egész csapat számára.

 ✚ Gyermekvédelmi plakát és leporelló
A gyermekvédelem a projekt egyik hangsúlyos témája. Fontosnak 
tartjuk, hogy minden gyermekhez és vezetőhöz eljusson az a szem-
lélet, amely a gyermekek érzelmi és fizikai biztonságát helyezi elő-
térbe. Ennek érdekében készült a csapatotthonban kihelyezhető 
plakát a cserkész gyerekeknek és a vezetőknek, valamint egy kézbe-
adható, részletesebb leporelló a gyerekeknek és a vezetőknek egya-
ránt. Ezek a tájékoztató anyagok arról szólnak, hogyan ismerjük fel, 
ha probléma adódik, és mi a teendő egy ilyen helyzetben.

 ✚ Gyermekvédelmi eljárásrend
Az MCSSZ a projekt keretében kidolgozta a szervezet gyermekvé-
delmi eljárásrendjét, amely támpontot ad a szervezeti vezetőknek 
és cserkészeknek a téma kapcsán.

 ✚ MCSSZ 30 kampány a Facebook-on
A cserkésztörténelemhez kapcsolódás minden cserkész számára 
fontos. A mozgalom újraindulásának 30. évfordulója jó apropó volt 
arra, hogy újkori történelmünkre egy mindenki számára könnyen ért-
hető felületen felhívjuk a figyelmet. Ennek eszköze lett egy fotókból 
és több riportfilmből álló kampány a legismertebb közösségi oldalon.

 ✚ Fenntartható táborozás plakát
A cserkészek szeretik a természetet, és ez a szeretet nem csak egy 
érzés, hanem tettekben is megnyilvánul. Noha egy cserkésztábor 
alapvetően nomád jellegénél fogva természetközeli, a hulladékmen-
tesség és a fenntarthatóság szempontjából azért van még fejlődési 
lehetőség a csapatok számára. Ehhez ad inspirációt a plakát, ame-
lyet szintén a csapatotthonok falaira terveztünk.

 ✚ Táborozáshoz szükséges  
egészségügyi vizsga oktatóanyaga
A táborozási előkészületek közé tartozik, hogy minden csapatból 
a táborért felelős cserkésznek szükséges elsajátítania azokat a higi-
éniai ismereteket, amelyeket a törvény és a Táborozási szabályzat 
előír. Ennek érdekében készítettünk egy mindenki számára jól ért-
hető, grafikai elemekkel áttekinthetővé tett prezentációt, amely nar-
rációval videóként is megtekinthető az EVOK felületén.
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 ✚ Táborozási videók
A táborozás során használt eszközök egy része a városi gyerekek 
számára ismeretlen, ezekről készült egy rövid sorozat, amely a gyak-
ran használt eszközöket mutatja be a gyerekeknek. Bár a cserkészet 
alapvetően a cselekedve tanulás módszerére épül, van olyan helyzet,  
amikor a megismeréshez jól jöhet egy videó is, kivált a pandémia 
okozta extrém helyzetben, amikor az őrsgyűléseket hónapokon át 
csak online módon lehetett tartani.

KÉPZÉSI MÓDSZERTANOK
Fejlődni, tanulni sokféle módon lehet. A képzési módszertanok célja, 
hogy a cserkészek számára lehetővé tegye, hogy az adott témák-
ban szakértő vezető segítségével közösségben növekedjenek, és 
a tréningmódszer által - tapasztalataikat megosztva - együtt tanul-
janak. A három képzési módszertan a három legfontosabb temati-
kához kapcsolódik:

 ✚ Tabuk nélkül a romákról - romológiai alapismeretek
A 30 órás képzés szorosan kapcsolódik az ugyanilyen témájú kiad-
ványunkhoz. Mindkettő célja, hogy a cserkészek közelebb tudjanak 
lépni a roma gyerekekhez megismerve az ő világukat, körülményei-
ket, kultúrájukat, utat találhassanak hozzájuk.

 ✚ Együtt egy biztonságosabb közösségért - nyíltan a gyer-
mekvédelemről
A 30 órás képzés célja, hogy a gyermekvédelmi alapismereteket 
minél több cserkészvezető elsajátíthassa. A kiadvány szakmai tar-
talmára támaszkodva kézzelfoghatóvá, és könnyen elsajátíthatóvá 
teszi ezt a különösen fontos témakört az ifjúsági vezetők számára.

 ✚ A vezetés ösvényein - vezetéstudomány a gyakorlatban
A 40 órás képzés célja, hogy a képzett segédtisztek, tisztek a leg-
modernebb vezetéstudományi szemlélettel egy más szemüvegen 
keresztül is találkozzanak egy továbbképzés keretében, amely hasz-
nos lehet számukra a csapatuk vezetése tekintetében.

2. Élménypedagógiai programok
A projekt nagy értéke, hogy a módszertani fejlesztés terén nem 
állt meg a kézbevehető, leírt, vizuális anyagoknál, hanem olyan 
gyakorlati programok kidolgozására is lehetőséget adott, ame-
lyek hosszú távon épülhetnek be a cserkész nevelési rendszerbe. 
Az itt bemutatott programtervek megvalósításáról a Programok  
fejezetnél olvashatsz.

Azért, hogy a kidolgozott új élménypedagógiai módszereket bár-
mely csapat meg tudja valósítani, részletes leírásukat elérhetővé 
tettük a peldaul.hu módszertani portálon.

Az élménypedagógiai programtervezetek alapvető célja, hogy az 
érdeklődő gyerekek élményszerűen belekóstolhassanak a cser-
kész életérzésbe a tevékenységek, játékok által. Ezt tartottuk szem 
előtt, a cserkészet népszerűsítését célzó, alábbi programötletek 
kidolgozásánál.

ÉN IS KÉPES VAGYOK RÁ!
A hátrányos helyzetű tematikánkhoz kapcsolódva néhány civil ala-
pítvány által roma gyermekek számára működtetett tanodákba 
Élménynapokat szerveztünk. A tanodákba járó gyermekek szá-
mára összeállított programtervben a jelenlévő cserkészekkel való 
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ismerkedés után kézműves foglalkozás, szabadtéri cserkészjáté-
kok és kötetlen beszélgetés szerepelt. Fontosnak tartottuk a szü-
lőkkel is megismerkedni, ezért őket is bevontuk az eseményekbe 
közös főzéssel és étkezéssel, ami a közösségteremtésnek egy fon-
tos momentuma számukra és a cserkészek számára is. Így máris 
megtörténhetett az élményszerű kapcsolódás két nagyon külön-
böző világ között.

TALÁLKOZZ CSERKÉSZEKKEL!
A cserkészetbe való bepillantás másik formája volt a Találkozz 
Cserkészekkel! sorozat, amelyet strandokra, állatkertekbe, faluna-
pokra, egyszóval népszerű nyári helyszínekre terveztünk. Ezt a prog-
ramot úgy dolgoztuk ki, hogy az adott helyszínen arra járó, nya-
raló, kikapcsolódó családok gyermekei rövid idő alatt is valami olyan 
élményhez jussanak, amely által közelebb kerülnek a cserkészet-
hez, ugyanakkor számukra kézzelfogható eredménye is lesz ennek 

a találkozásnak. Az élményszerűség és a kézzelfoghatóság legin-
kább a kézműves tevékenységben jelenik meg, amely egy klasszikus 
módszer a cserkészek módszertárában.

TALÁLKOZZ CSERKÉSZEKKEL KARÁCSONYKOR,  
TALÁLKOZZ CSERKÉSZEKKEL HÚSVÉTKOR!
A karácsonyi és a húsvéti programjainkat a járványügyi korláto-
zások miatt személyes jelenlét mellőzésével kellett terveznünk. 
Emiatt kifejlesztettünk egy különleges ajándékot, amely lényegben 
egy „Instant közösségi - kézműves foglalkozás”. Egy olyan aján-
dékcsomagot terveztünk a gyermekvédelmi gondoskodásban élő 
gyermekek csoportjai számára, amely közös játékra és kézműves 
alkotásra inspirálta őket. Használtuk a virtuális tér lehetőségeit is, 
az instrukciókat ugyanis videó formájában készítettük el az alap-
anyagok mellé.

RENDHAGYÓ CSERKÉSZTÖRI ÓRÁK
A projekt mindkét céljához jól illeszkedik ez a tematika, hiszen 
a cserkészek számára fontos, hogy a saját gyökereikhez, történe-
tükhöz jól tudjanak kapcsolódni, a nem cserkészek pedig a program 
által megismerhetik, hogy a cserkészmozgalom hogyan tűnt fel 
a történelem viharai között. Ezáltal a világtörténelmi és a magyar 
történelmi dimenzió is szélesedik számukra. Gondolva a járvány-
helyzetre ennek a témának egy online kurzust is létrehoztunk 
a tanuljotthon.cserkesz.hu oldalunkon, amely a 2020. évi tavaszi 
korlátozások idején kifejezetten üdítő színfolt volt.

Ti mondtátok: 

„Nagyon hálás vagyok nektek a segítségért! Nélkületek sokat fogtam volna a fejem  
a Zsuzsi vonatos programnál milyen kézművesek legyenek. A Nagykállói programért 
pedig nem is tudom mit mondjak. Köszönöm, hogy segítettek ott is. Hiszem, hogy ez 
volt a 0. lépés egy új cserkészcsapat alakulásának!”
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 CSER: elsődlegesen cserkészeknek szóló felkészítések 
 NCSER: elsődlegesen nem cserkészeknek szóló felkészítések

 IS: nincs megkülönböztetve, a felkészítéseken bárki részt vehetett.
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GEOCSERO, PÁLYA-ORIENTEERING
Ez a két program a legkézzelfoghatóbb és legkomplexebb élménype-
dagógiai program, amelyet a projektben kidolgoztunk. Mindkét célcso-
port (kifelé és befelé) számára nagyon élvezetes és épületes, képes-
ségfejlesztő és tudásgyarapító, játékba ágyazott tanulást jelent.

A GeoCsero egy kincskereső cserkészjáték, ami inkább a nem cser-
készeknek izgalmasabb, illetve a cserkészek közül a kiscserkész kor-
osztálynak. A játék egy 6 pontból álló pályán zajlik, ahol a pontok-
nál a cserkészettel kapcsolatos feladatokat kell megoldani, a pontok 
között pedig egyszerű tájékozódási feladatokkal tudnak a gyerekek 
továbbhaladni. A végén természetesen kincs vár rájuk.

A Pálya-Orienteering kifejezetten a középiskolás, pályaválasztás 
előtt álló korosztályt célozza, akár cserkészek, akár nem. Itt is egy 
pályán haladnak végig a résztvevők, de az egyes pontoknál külön-
böző személyiség típusokkal kapcsolatos gondolkodtató kérdéseket 
találnak, a pontok között pedig kreatív alkotásra (pl.: videók, fotók 
készítésére) késztetjük őket.

3. Felkészítések
A projekt céljai közül a nevelés minőségének fejlesztéséhez a mód-
szertani anyagokon túl a felkészítések járultak hozzá leginkább. Ezek 
azok az alkalmak, amelyek valamilyen konkrét képességfejlesztési, 
vagy cserkésztudásbeli ismeretátadási céllal valósultak meg.

A szakmai tervben vállalt 1400 fő 25 év alatti fiatal felkészítését 
bőven megvalósítottuk, több mint másfél ezren vettek részt ezeken 
az alkalmakon ebből a korosztályból.

A felkészítéseket célcsoport alapján három felé bonthatjuk:

FELKÉSZÍTÉSEK A CSERKÉSZET  
IRÁNT ÉRDEKLŐDŐK SZÁMÁRA
A nem cserkészeknek szóló felkészítések célcsoportjába olyan felnőt-
tek tartoztak, akik régebb óta szimpatizáltak a cserkészettel, de még 
nem kerültek vele komolyabb kapcsolatba. A cserkésztudás megala-
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pozása mellett fontos cél volt a csapatalapítás kérdéskörének feltérké-
pezése, és a vezetőképzésbe való belépés előkészítése is. Három cser-
készkerületben valósultak meg ezek a több hétvégés Felnőttképzések. 
A képzéseket a mentorhálózat valósította meg, akik a csapatalapítási 
szándékkal érkező felnőtteket ebben a témakörben is támogatták.

FELKÉSZÍTÉSEK CSERKÉSZEK SZÁMÁRA
A cserkészeknek szóló felkészítéseket is támogatta a projekt, hiszen 
egyrészt a nevelés minőségének fejlesztését a vezetők képzésével  
lehet elsősorban elérni. Másrészt fontos volt támogatni és fejlesz-
teni a kósza-vándor korosztálynak szóló programokat, hiszen ők 
azok, akik ha nem vezetők, könnyen kikerülnek a cserkészetből. 
A szakági programok által azonban megmaradhatnak a számukra is 
fontos és inspiráló közösségben. A felkészítések alapvetően önkén-
tes cserkészvezetők munkája által valósulhattak meg.

 ✚ Vezetőképzés
A szövetség vezetőképzései (őrsvezetőképzés, segédtiszti és cser-
késztiszti képzés) nagy hagyományra tekintenek vissza, azonban az 
operatív vezető képzés egy új, az elmúlt 3 évben született képzés, 
amelynek célja, hogy a táborok technikai működését biztosító cser-
készek is képzettek legyenek, és széleskörű ismeretekkel rendelkez-
zenek a fenntartható táborozás logisztikai, gazdasági és élelmiszer-
biztonsági aspektusai kapcsán.

 ✚ Vezetői továbbképzések
A vezetőképzéseket végzett cserkészvezetők rendszeres továbbkép-
zéseken vesznek részt, amelyekhez a projekt új lehetőségeket adott:

 ▶ az egyes korosztályokhoz tartozó módszertani ismeretek  
szélesítése rendszeresen zajlik a mozgalomban; a kis-
cserkész, cserkész, kósza módszertani továbbképzések  
támogatása egyértelmű helyet kapott
 ▶ a vezetőképzések megvalósítását lehetővé tevő önkéntes 
kiképzők felkészítése kiemelten szerepelt a projektben
 ▶ a módszertani modulban megjelenő horizontális témák 
elmélyítése új színfoltot hozott a felkészítések világába; 
ezekhez a speciális témákhoz az adott területen szakértő 
civil szervezeteket hívtunk segítségül. Így valósult meg 
gyermekvédelmi tréning a Kék Vonal Alapítvány szerve-
zésében, és az esélyegyenlőség kapcsán érzékenyítő séta 
az UCCU Roma Informális Oktatási Alapítvány által.

 ✚ Vezetői fórumok
A csapatok vezetői nem csupán tematikus alkalmakon fejlődhete-
nek, hanem olyan eseményeken, amelyeken több csapat vezetője 
találkozik és közösen képződnek, egymástól tanulva, vagy egy adott 
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ESEMÉNY NEVE

CÉLCSOP

ORT

RÉSZTVEVŐK

SZÁMA

1. Országos cserkésznap - Nagykovácsi CSER    1 576

2. Roadshow 4 Sopron NCSER    1 552

3. Roadshow 2018 - 1 NCSER    1 529

4. Országos Cserkésztalálkozó (Scout) CSER    1 235

5. Találkozz cserkészekkel karácsonykor NCSER    934

6. Roadshow 2018 - 2 NCSER    927

7. Roadshow 5 Zamárdi NCSER    802

8. Szegedi Árvizi Emléknap 2019 IS    709

9. Találkozz cserkészekkel húsvétkor NCSER    600

10. XIV. Szegedi Árvízi Emléknap IS    443

11. Találkozz cserkészekkel - Nagykálló NCSER    412

12. II. kerületi hadijáték - Cserkésznap CSER    383

13. Dzsembori felkészítő hétvége CSER    373

14. III. kerület Szent György nap - 2019 CSER    350

15. VI. ker. Szent György nap CSER    310

16. Találkozz cserkészekkel - Debreceni

állatkert

NCSER    252

17. Scout RUN virtuális futóverseny NCSER    245

18. Találkozz cserkészekkel - Debreceni

állatkert 2

NCSER    240

19. Indaba 2019 CSER    227

20. INDABA - 2018 - Budapest CSER    225

21. Scout RUN virtuális futóverseny IS    205

22. Eurojam felkészítő hétvége CSER    204

23. IV. kerületi regösnap - 2019 CSER    202
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37
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 CSER: elsődlegesen cserkészeknek szóló felkészítések 
 NCSER: elsődlegesen nem cserkészeknek szóló felkészítések

 IS: nincs megkülönböztetve, a felkészítéseken bárki részt vehetett.

téma kapcsán meghívott előadó által. Ezek az alkalmak a hálóza-
tosodást is elősegítették, lehetőséget teremtve a csapatok közötti 
kapcsolódások kialakulására.

 ✚ A kósza és vándor korosztálynak  
szóló tematikus programok
A legtöbb ilyen program szakági felkészítés volt: a vízi, vadon-
lakó, barlangász, egészségügyi és a regős szakág alkalmain vet-
tek részt a 14 és 25 év közötti cserkészeink. Szintén ennek a kor-
osztálynak szóltak a EuroJam és a világcserkész találkozóra való 
felkészítések is.

VEGYES CÉLCSOPORTÚ FELKÉSZÍTÉSEK
Voltak olyan felkészítéseink is, amelyeket mindkét célcsoport szá-
mára készítettünk. Ide tartozik a Tanulj otthon! oldal, amely a 2020. 
év tavaszi időszakában, a pandémia miatti bezártság ellensúlyo-
zására gyermekeknek és fiataloknak kínált különböző online kurzu-
sokat. A tanuljotthon.cserkesz.hu oldalon, melyet kifejezetten erre 
a célra fejlesztettünk, a projekt utáni időszakban, átalakított formá-
ban is elérhető marad néhány kurzusunk.

4. Programok
A cserkészmozgalom életében megszokott programokat a projekt 
a módszertani modul szakmai irányai mentén helyi, kerületi és 
országos szinten is gazdagította. A programok egy része így a moz-
galom tagjai számára nyújtott találkozási és fejlődési lehetőséget, 
másrésze a projekt céljának megfelelően kifejezetten a cserkészet 
népszerűsítését szolgálva nem cserkész gyerekeknek, fiataloknak 
szólt. A három év alatt több mint 110 programot szerveztünk.

A CSERKÉSZEK SZÁMÁRA MEGVALÓSULT PROGRAMOK

 ✚ Kerületi programok
A projekt keretében több cserkészkerület rendszeres programjai  
kaptak nagyobb lehetőséget, eszközbeli, infrastrukturális vagy szak-
mai támogatást a csapataik számára rendezett eseményekhez: 
cserkésznapok, sportvetélkedők, korosztályi programok stb. Ezen 
alkalmak megvalósulását a helyi cserkészek önkéntes szervező 
munkája tette lehetővé.
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Programok

 ✚ Országos programok
Átélni a nagy egészhez tartozást, találkozni sok más cserkésztest-
vérrel, olyan élmény, amely a mozgalom belső egységét és az egyes 
cserkészek személyes identitását erősíti. Ezért fontos szerepet 
szántunk az országos programoknak a három év alatt. Sikerrel való-
sult meg 2018-ban az Országos Cserkésznap, és új színt hozott 
2019-ben a Szalki-szigeten az Országos Cserkésztalálkozó – a 2. 
Scoutland – ahol több mint 1100 kósza és vándor cserkész tudott 
együtt tölteni 3 napot. Sajnos a 2020-ra tervezett cserkésznapot 
a pandémia miatt nem tudtuk megtartani.

A másik fontos országos esemény az Indaba elnevezésű vezetői 
konferencia támogatása volt, amely minden évben más tematika 
köré szerveződik. 2018-ban a projekt egyik fontos témája, a gyer-
mekvédelem került középpontba, 2019-ben pedig a környezeti 
nevelés, a teremtésvédelem, a fenntarthatóság.

 ✚ Tematikus programok
Az önkéntes cserkészek mozgalomért végzett munkájának támoga-
tása a projekttevékenységek között újból és újból felbukkan. Ennek 
fényében támogatta a projekt a lelkiségi tematika programjait, 
(Miatyánk és Bibliadráma sorozat), amely 2020-ban a cserkészév 
kiemelt témája is volt. A Mustármag önkéntes lelki nevelési munka-
csoport munkájának köszönhetően ezek az alkalmak, noha létszám-
ban keveseket érintettek, de nagy hatással bírtak a mozgalom egé-
szére nézve. A projekt fontos célkitűzésének megvalósításához járult 
hozzá az első két online gyermekvédelmi webinárium is, amely – hála 
az online térnek –, nem csupán országos, de határainkon átívelő is  
lehetett. Ennek szervezésében és megvalósításában a Fészek Gyer-
mekvédelmi Munkacsoport is feladatot vállalt.

A CSERKÉSZET NÉPSZERŰSÍTÉSE  
ÉRDEKÉBEN MEGVALÓSULT PROGRAMOK

A projekt fontos célkitűzése volt a 25 év alatti magyar gyerekek 
és fiatalok elérése, megszólítása, különös tekintettel a hátrányos 
helyzetű társadalmi csoportokra. A módszertani részben bemu-
tatott élménypedagógiai programterveket sok helyszínen és sok-
féle gyerekcsoporttal próbáltuk ki. Olyan programokat szerveztünk, 
amelyek valamilyen cserkészies, cserkészethez kötődő tevékeny-
ségre épültek, ugyanakkor különösebb felkészültség nélkül érdeke-
sek és élvezhetőek lehetnek minden érdeklődőnek. A szíves és lel-
kes fogadtatás megerősített bennünket abban, hogy van igény és 
érdeklődés a cserkészmódszer iránt a hazai gyerekcsoportok köré-
ben. Ennek megfelelően jóval több programot szerveztünk a külső 
célcsoport számára.
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ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMOK
Cserkész élménynapokat tartottunk a hátrányos helyzetű gyer-
mekek számára „Én is képes vagyok rá!” mottóval Szegeden, 
Esztergomban, Bükkszentmártonon, Kaposmérő-Baglason, Kaposfő-
Vadászdombon, Kaposfőn és Somogysárdon. Ezeken az alkalma-
kon összesen 280 hátrányos helyzetű, többségében roma szár-
mazású gyerekkel találkoztunk. A szervezésben segítségünkre volt 
a Fatima Ház Alapítvány (Szeged), a Határtalan Szív Alapítvány 
(Esztergom) és a Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány (Baglas, 
Kaposfő, Somogysárd)

2019-ben egy balatoni cserkészies nyári tábor is megvalósulha-
tott hátrányos helyzetű gyermekek számára egy önkéntes cserkész-
vezető szervezésében.

A GeoCsero nevű kincskereső cserkészjátékban töbszáz gyermek  
ismerkedett a tájékozódás alapjaival, és furfangos cserkész témájú 
feladatok megoldása után apró kincseket szerezhetett az alábbi 
településeken: Budapest, Csepel, Dévaványa, Dunakeszi, Dunasziget, 
Elek, Gyula, Jászdózsa, Orosháza, Pásztó, Piliscsaba, Szeged, 
Várpalota, Veszprém.

A Pálya-orienteering fantázianevű pályaválasztási témájú játékkal 
szintén többszáz középiskolás, pályaválasztás előtt álló fiatal kerülhet 
közelebb önmaga jobb megismeréséhez az ország különböző pontjain: 
Bonyhád, Debrecen, Dorog, Orosháza, Szarvas, Szombathely, Velence.

A Találkozz Cserkészekkel! sorozatban 2020 nyarán országszerte 
majd kétezer gyereket szólítottunk meg kézműves tevékenységek  

és cserkészjátékok által az alábbi városokban: Balatonboglár, 
Balatonfüred, Bekecs, Bükkszék, Debrecen, Gyenesdiás, Hollókő, 
Kaposvár, Kecskemét, Kiskunmajsa, Kisszentmárton, Mártély, 
Miskolc, Nagykálló, Németbánya, Nyíregyháza, Olaszfalu, Pécs, 
Siklós, Szekszárd, Velence, Zalakaros, Zánka

A karácsonyi (Találkozz Cserkészekkel Karácsonykor!) és a hús-
véti programjainkat (Találkozz Cserkészekkel Húsvétkor!) a járvá-
nyügyi korlátozások miatt a személyes jelenlét mellőzésével kel-
lett terveznünk. Egy nagyszerű módszertani ötlettől vezérelve egy 
olyan ajándékcsomaggal leptük meg a hátrányos helyzetű gyerme-
kek gyermekvédelmi intézményekben élő, és tanodákba járó cso-
portját, amely közös játékra és kézműves alkotásra inspirálta őket. 
Ezzel a megoldással sokkal több gyermekhez eljutottunk végül, mint 
eredetileg gondoltuk; csaknem kétezren találkozhattak a cserkészet 
ideájával ily módon szerte az országban.

19KÖZELEBB EGYMÁSHOZ – KÖZELEBB A VILÁGHOZ



Karácsonyi csomagunk az alábbi településeken élő gyerekekhez 
jutott el: Biharkeresztes, Bódvaszilas, Csorna, Debrecen, Egercsehi, 
Elek, Gencsapáti, Gyömöre, Győr, Győrszemere, Hajdúnánás, Ikervár, 
Jánd, Jánossomorja, Kecskemét, Kisszekeres, Komádi, Miskolc, 
Mohora, Mónosbél, Ófehértó, Okány, Piliscsaba, Pilisvörösvár, 
Sellye, Sopron, Szatmárcseke, Szendrő, Tét, Tornanádaska, Verpelét 
településeken.

A Húsvéti meglepetést a következő helyekre szállítottuk: Bácsalmás, 
Baja, Békés, Dencsháza, Dunaszekcső, Előszállás, Győr, Hajós, 
Hódmezővásárhely, Hőgyész, Iregszemcse, Kapospula, Kecskemét, 
Kéty, Komádi, Mohács, Nagykanizsa, Pécs, Pécsvárad, Rozsály, 
Sárbogárd, Szeged, Tamási, Véménd, Zalaegerszeg.

Az ajándékcsomagok eljuttatásában az alábbi állami, egyházi és 
civil szervezetek voltak segítségünkre:

A szakmai terv szerint Rendhagyó Cserkésztöri óra című interaktív 
„tanórával” (egy izgalmas, színes, kisfilm és mini kiállítás korhű cser-
kész egyenruhával és eszközökkel) az általános iskolákat szerettük 
volna elérni szerte az országban. Sajnos a programot a járványhely-
zet miatt csak Miskolc, Kiskunfélegyháza és Várpalota egy-egy isko-
lájába tudtuk elvinni.

2020 őszén a pandémia miatti korlátozások újratervezést tettek 
szükségessé a projekt számára is. A cserkészet alapszemléletéhez 
híven olyan új programokkal nyitottunk a külső célcsoportok felé, 
amelyek nem ütköztek a járványügyi korlátozásokba, mégsem az 
online térbe, hanem a szabadba hívták a gyerekeket. Így született 
meg a Scout Run és Scout Bike online futó- és kerékpáros ver-
seny, amely esetében minden induló maga választotta a távot és 
a táv teljesítésének helyszínét, az eredményeket pedig beküldte egy 
online felületen. A program őszi nyílt és tavaszi meghívásos fordu-
lója is sokakat megmozgatott.

Ti mondtátok: 

„Köszönettel jelentem, hogy a karácsonyi ajándékcsomagot megkaptuk, és sikerült  
a 2020. december 18-i héten mind a 8 kiscsoportunkkal elkészíteni a benne talált  
feladatokat. A rejtvénydoboz megoldása nagy örömet jelentett a kisebbeknek és  
a nagyobbaknak egyaránt. A tanoda nevében hálásan köszönöm az élmény- 
ajándékot, amellyel megörvendeztették diákjainkat!”

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és TEGYESZ | Békés Megyei 

Gyermekvédelmi Központ és TEGYESZ | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Gyermekvédelmi Központ és TEGYESZ | Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi 

Központ és TEGYESZ | Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Központ és TEGYESZ 

Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és TEGYESZ | Heves Megyei Gyermekvédelmi 

Központ és TEGYESZ | Tolna Megyei Gyermekvédelmi Központ és TEGYESZ 

Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ és TEGYESZ | Zala Megyei Gyermekvédelmi 

Központ és TEGYESZ | Budaörsi Tanoda Alapítvány | Czinka Panna Roma Kulturális 

Egyesület | Csongrád-Csanád Megyei Dr Waltner Károly Otthon Különleges 

Gyermekotthon | Debreceni és Nyírségi Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ 

Dunaszekcsői Általános Iskola | Magyar Református Egyház Diakóniai Iroda Menedék 

Református Diakóniai Központ | Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 

Újlétai Református Egyházközség | Véméndi Általános Iskola
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KAPCSOLATTEREMTŐ, EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN  
MEGVALÓSULT PROGRAMOK
A #fesztiválcserkészek projekt, igaz nem ezen a néven, de már las-
san 15 éve létezik. Célja a cserkészet népszerűsítése a fesztiválok 
fiataljai számára. A projekt keretében Roadshow - #fesztiválcser-
készek címmel izgalmas és színvonalas programot biztosítottunk 
a betérők számára, ilyen volt például az akadálypálya, az arcfestés 
és a kézműveskedés. Olyanokkal ismertettük meg a cserkészetet, 
akik másképp talán nem is hallanának rólunk. A toborzás és a meg-
jelenés mellett kiemelt fontosságú szempont a kósza és vándor kor-
osztály cserkészidentitásának megerősítése, ami válasz lehet a fia-
tal felnőttek lemorzsolódására.

A projekt ideje alatt 2018-ban és 2019-ben is jelen voltunk 
a SZIGET, a VOLT, a STRAND fesztiválokon, továbbá a Gyerek Szigeten, 
a Mladifesten, a Természetjáró és a Kolorádó fesztiválon is.

2020-ban először vettünk részt a Flow Alapítvány által szervezett 
szabadtéri tanulás fesztiválon, Street Training-en Budapesten, ahol 
a tanulni vágyó felnőttek gyermekei számára biztosítottunk cser-
készprogramot.

A több mint 15 éve minden ősszel megrendezett 72 óra komp-
romisszum nélkül országos önkéntes ifjúsági akcióban az MCSSZ 
társszervezőként vesz részt. A felelősséghez azonban talán most 
először találtuk meg az igazán nekünk való feladatot. 2020 
őszén a mentorhálózat által új módon sikerült bekapcsolódnunk. 
Csapatmentoraink a 72 óra helyi szervezőinek nyújtottak segítséget 
csapatépítő játékokat szervezve a résztvevő gyerekeknek, fiatalok-
nak a program elején, segítve ezzel az egymásra hangolódásukat és 
az együttműködésüket a közös munkában.
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72 óra kompromisszum nélkül

Scoutland, Országos Cserkésztalálkozó

#fesztiválcserkészek

#fesztiválcserkészek

Élménynap

Országos Cserkésznap

GeoCsero

Indaba

Élménynap



Talákozz cserkészekkel karácsonykor!

Pálya-Orienteering

Szent György nap

Indaba

#fesztiválcserkészek

Élménynap

#fesztiválcserkészek

Szent György nap

Találkozz cserkészekkel karácsonykor!



5. Kommunikáció
A projekt kommunikációs tervében nagy hangsúlyt kapott a gyer-
mekek és fiatalok aktív társadalmi szerepvállalásának és az ifjúsági 
kisközösségek népszerűsítése. Emellett fontos cél volt: a cserkészet 
láthatóságának növelése, a tevékenységek országos szintű megis-
mertetése fiatalokkal, családokkal és oktatási-nevelési intézmények-
kel. A projekt során a célcsoportot több csatornán keresztül (a modern 
tömegtájékoztatás minden eszközével) igyekeztünk elérni.

KAMPÁNY
2019 nyarán „A cserkészet…” címmel cserkészetet népszerűsítő 
komplex kampányt indítottunk. Ennek elsődleges célja az volt, hogy 
a célcsoport (fiatalok és szülők) országszerte találkozzanak a moz-
galom üzeneteivel és értékeivel. Több száz citylight plakátot helyez-
tünk ki, amelyek a cserkészet értékeit, sokszínűségét mutatták be 
az ország nagyvárosaiban (Pécs, Debrecen, Kecskemét, MIskolc, 
Szeged, Székesfehérvár, Szombathely, Budapest). Ehhez a kam-

pányhoz készült egy rövid reklámfilm, ami több ezer emberhez 
jutott el az online térben. A több hetes akcióhoz készült a cserkesz-
leszek.hu, amelyen keresztül az érdeklődők – a kampányt követően 
is – felvehetik a kapcsolatot az MCSSZ-szel és így a jelentkezőket 
össze tudjuk kötni a helyi cserkészcsapatokkal.

KÖZÖSSÉGI MÉDIUMOK
A projekthez kapcsolódó programok elő- és utó kommunikációját a leg-
többször a Facebook-on folytattuk. Ezen a felületen keresztül könnyen 
el lehet érni a célcsoportot, hiszen több mint 14 ezer követője van az 
MCSSZ Facebook oldalának. A kiterjedt követőbázisnak köszönhetően 
a közösségi médiumon keresztül hatékony volt meghirdetni eseménye-
ket és megosztani multimédiás tartalmakat (pl.: fotók, videók, cikkek). 
Másodlagos platformként használtuk a 8000 követővel rendelkező 
Instagram oldalt, ahol fényképes tartalmakat osztottunk meg.

ARCULAT
A projekt keretében elkészült kiadványok arculata követte a Magyar 
Cserkészszövetség arculati szabályait. Fiatalos és igényes külsővel 
jelentek meg a szórólapok, leporellók, könyvek, füzetek és stockfo-
tók. Ezek elérhetőek a cserkesz.hu-n.

HONLAP, HÍRLEVELEK, TÁJÉKOZTATÓK
Az eddig felsoroltak mellett a hagyományos kommunikációs csator-
nákon is megjelenítettük a projekt eredményeit, projekttel kapcsola-
tos információkat. Így a legfrissebb hírekről, eredményekről mindig 
beszámoltunk a cserkesz.hu-n. Az érdeklődőknek rendszeres időkö-
zönként megjelenő EFOP hírlevélben küldtük meg a projekttel kap-
csolatos újdonságokat.
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SAJTÓMEGJELENÉSEK
A sajtóban is megjelent több, a projekthez kapcsolódó program és 
PR esemény. A sajtómegjelenéseket nyomon követtük, a projekt 
végére a programok több száz sajtómegjelenést generáltak.

KÖTELEZŐ- ÉS EREDMÉNYKOMMUNIKÁCIÓ
A projekt Kommunikációs Tervében vállalt kötelezettségeket telje-
sítettük (tájékoztató tábla, szórólap, füzet, projektzáró sajtótájé-
koztató). Az eredményekről bővebben a honlapunkon lehet részle-
tesen olvasni.

6. Informatikai fejlesztések
A projekt keretében elvégzett informatikai fejlesztések fő célja 
a magyar cserkészet, mint szervezet, valamint a cserkészeink digi-
tális transzformációban való részvételének erősítése, digitális esz-
közeink minőségének fejlesztése volt. A folyamat során fejlesztés 
valósult meg az alábbi területeken: a virtuális térben végzendő fel-
adataink eszközei, külső és belső online kommunikációs platform-
jaink, tagnyilvántartó rendszerünk funkcionalitása, valamint a szö-

vetségi irodai munkát támogató belső rendszer. Az informatikai 
fejlesztéseket a minőségibb, hatékonyabb szövetségi munkához, 
a jobb, profibb cserkészvezetői munkához és a gyorsabb, egysze-
rűbb irodai működéshez történő hozzájárulás vágya vezérelte.

A XXI. században, a digitális korban nagyon fontos és alapvető elvá-
rás egy olyan szervezet részéről, mint a Magyar Cserkészszövetség, 
hogy tevékenysége az online térben is látható legyen. Képesek 
legyünk mind a külső érdeklődők, mind a belső tagságunk szá-
mára üzeneteinket megfogalmazni és a megfelelő módon eljuttatni. 
A különböző szövetségi területek (kommunikáció, vezetőképzés, 
küldöttgyűlés, csapatnyilvántartások, módszertani támogatás) igé-
nyeinek kiszolgálása érdekében többféle online felületet működtet 
az MCSSZ, amelyek külső és belső megújítása, továbbfejlesztése is 
fontos célkitűzése volt a projektnek.

ONLINE TUDÁSTÁR KIALAKÍTÁSA  
CSERKESZ.HU PORTÁLEGYÜTTES
Ez a felület egy olyan összetett weboldal (cserkesz.hu), amely egy-
részt egy általános tudásbázist tartalmaz a cserkészetről az oldalra 
látogatók számára, másrészt tájékozódási pontot biztosít minden 
érdeklődő cserkésznek, harmadrészt támpontot nyújt a vezetők-
nek is nem csupán a vezetéshez, de a szervezet működésével  
kapcsolatban is.

Itt megtalálható minden olyan kiadvány, amely a cserkészmunkát 
segíti, legyen az nevelési kézikönyv, vagy gyermekvédelmi okta-
tóanyag, esetleg táborozási plakát. Ezen felül minden szüksé-
ges dokumentum és segédlet, amelyek a szervezeti működéshez 
szükségesek.
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A portál komplex jogosultságkezelő rendszerrel, tartalommenedzs-
ment struktúrával (CMS) valamint adminisztrátori felülettel rendel-
kezik, amely lehetővé teszi tartalmak, oldalak, aloldalak könnyű, 
gyors kezelését, testreszabhatóságát, alakítását. A portálon szinte 
bármely szövetségi terület kaphat saját megjelenési oldalakat, alol-
dalakat (pl.: szakágak). A portálrendszer fejlesztésénél a kor igénye-
inek megfelelően fontos szempont volt a letisztult design és a resz-
ponzív megjelenés is hangsúlyt kapott.

A cserkesz.hu számára tematikus aloldalakat is fejlesztettünk ki, ezek 
mind valamilyen konkrét témában kapcsolódnak cserkészetünkhöz:

 ▶ Gyermekvédelem  
gyermekvedelem.cserkesz.hu
 ▶ Csapatalapítás  
cserkesz.hu/kapcsolat/csapatalapitas
 ▶ Tanulj otthon! Online képzések és programok  
tanuljotthon.cserkesz.hu
 ▶ Toborzás  
cserkeszleszek.hu
 ▶ Mentorhálózat  
sites.google.com/mcssz.hu/csapatmentorok

AZ EVOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE
Az EVOK (Egységes Vezetőképzési Online Központ) jelenleg egy 
szabad forráskódú, nemzetközi közösség által fejlesztett, az 
E-learning rendszerek között népszerű, ún. MOODLE keretrendszerre 
épülő, a mozgalmi vezetőképzést támogató online tréningközpont. 
A továbbfejlesztés célja a jelenlegi MOODLE rendszer megtartása 
(a fenntarthatóság érdekében) mellett annak verzió frissítése, 

illetve az tagnyilvántartóhoz kapcsolódó interfész megvalósítása 
volt. Ezáltal a rendszerbe történő regisztráció, belépési folyamat 
a tagnyilvántartó által ellenőrizhetővé vált, a folyamat hatékonyabb 
és gyorsabb lett, ezáltal is támogatva az MCSSZ informatikai rend-
szereinek integrációját, egységes kezelésének lehetőségét.

SZAKPEDAGÓGIAI GYŰJTEMÉNYPORTÁL  
TOVÁBBFEJLESZTÉSE: PELDAUL.HU
A peldaul.hu lényegében egy cserkészethez kötődő digitális könyv-
tár, amely a projekt keretében kívül-belül megújult. Az adattartal-
mának fejlesztése mellett a technológiai továbbfejlesztése is meg-
történt. Az alábbi modulokat alakítottunk ki: módszertár, játéktár, 
ötlettár, (amely magában foglalja a tábortűzi játékokat, dalokat, 
népdalokat, irodalmakat és cserkész grafikákat) valamint a gyűjte-
mények. Az oldalt a csapatmentorok által összegyűjtött tartalmak, 
és egyes szakágak elkészült módszertani anyagainak feltöltésével 
indítottuk el. Minden ECSET-felhasználói belépéssel rendelkező cser-
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kész szerkesztője lehet az oldal tartalmának, hiszen a portál hosszú 
távon a tudásmegosztásra épít. A cél az, hogy mindig friss, használ-
ható módszertani tudástár álljon a cserkészvezetők és más érdek-
lődők rendelkezésére, ezért a hosszú távú működés biztosítására 
közös gondolkodás indult az országos elnökség és a vezetőképzések 
felelősei között.

A portál célja, hogy az ún. közösségi tudásmegosztás megvalósuljon 
és napi szintű segítség legyen tagságunk, vezetőink számára. A por-
tál jogosultsági kapcsolatban áll a tagnyilvántartó rendszerünkkel 
(ECSET), egyszerűsítve ezáltal az azonosítási folyamatot.

Az alkalmazás lehetőséget kínál arra, hogy ún. gyűjteményekbe 
lehessen szervezni a tartalmakat. Ezáltal a vezetőknek lehetősége 
van egymás között megosztani különböző szempontból összeváloga-
tott módszertanokat, akár a kedvenceinket, akár egy-egy programra 
összeállított listákat. Ezzel a funkcióval van lehetősége a szövetségi 
szintnek is ún. központi gyűjteményeket ajánlani a tagság számára 
(pl.: Mustármag lelki nevelési módszertanok központi gyűjteménye).

SZÖVETSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE:  
TAGNYILVÁNTARTÓ TOVÁBBFEJLESZTÉSE, EDEMOKRÁCIA 
MODUL, ADOMÁNYPORTÁL
Tagnyilvántartó rendszerünk továbbfejlesztésének keretében, az 
ECSET számos új funkcióval bővült, valamint életre hívásra került 
az ún. Cybercserkész szakág. A Cybercserkészek szakági tevékeny-
ségük keretében a szövetség informatikai fejlesztéseiben vesznek 
részt. Többek között a táborhelykereső funkció, valamint képzések-
kel kapcsolatos több fejlesztés is ennek az újonnan, a projekt fej-
lesztéseinek köszönhetően létrejött szakágnak az érdeme.

Az ECSET fejlesztések során modern szoftverarchitektúra kialakí-
tása történt, melynek keretében az alkalmazás ún. konténerizálása 
is megvalósult Docker alapokon, valamint modern CD/CI folyamat 
teszi gördülékenyebbé az egyes élesítési lépéseket. Ezzel a megol-
dással a programozás iránt érdeklődő cserkészek, cybercserkészek 
könnyedén tudnak felépíteni saját fejlesztői környezetet, és ezál-
tal egyszerűbben tudnak bekapcsolódni a fejlesztési folyamatokba. 
A szoftver biztonságosabban működik, és a módosításokat, tovább-
fejlesztéseket, változásokat, hibajavításokat könnyebben tudjuk 
élesíteni.

Kialakítottuk a fejlesztési lépéseket lekövető fejlesztői, teszt és 
demo környezeteket, valamint az üzemeltetéshez szükséges biz-
tonsági mentéseket. Mindezen felül elérhető az ECSET applikáció 
Android okostelefonokra, mely letölthető Google Play-ből.

A tagnyilvántartó rendszerünk továbbfejlesztése eredményeképpen, 
a felület a mozgalom működéséhez nélkülözhetetlen testületi mun-
kák eredményes támogatója is lett. Szabályzataink lehetővé teszik, 
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hogy távszavazás útján is letegyék voksukat a mozgalom megvá-
lasztott testületi képviselői, ez által gyors, hitelesített, fenntartható 
rendszert működtethetünk. A koronavírus járvány okozta kényszerű 
bezártság méginkább megerősítette ennek a fejlesztésnek a fontos-
ságát és legitimitását.

Az eDemokrácia modul (demokracia.cserkesz.hu/) segítségével 
online országos küldöttgyűlés tartása is lehetővé vált több ízben 
is a járvány és a projekt időszaka alatt. Az eDemokrácia modul 
megalkotása költség- és időhatékonysági szempontból kiemelkedő 
jelentőségű volt. Nagy előnye, hogy erősíti a belső kommunikáció 
átláthatóságát és hitelességét. A modul támogatja a kezdeménye-
zések fórumszerű megvitatását azonosított módon, így a mozga-
lom reakció képessége a 21. század kihívásaira korszerű módon  
áll rendelkezésre.

Az alkalmazáson keresztül mind országos, mind kerületi küldöttgyű-
léseket és egyéb szabadon paraméterezhető testületek üléseit lehet 
lebonyolítani elektronikus formában. Az alkalmazás authentikációs 
kapcsolatban áll az ECSET rendszerrel, megkönnyítve a felhasználók 
számára a belépési folyamatot. A rendszer támogatja az ülés nélküli 
döntéshozást, valamint azt a fajta döntéshozást is amikor a helyszí-
nen rövid idő áll rendelkezésre a szavazásra, és ezt minden szava-
zásra jogosult tag megteheti a mobiltelefonjáról bejelentkezve. Az 
alkalmazás egy igazán XXI. századi, digitalizált, innovatív döntésho-
zási formát kíván meghonosítani a szövetség életében.

A szövetségi szolgáltatások keretében kialakításra került az Adomány-
portál elnevezésű adományozói oldal, (adomany.cserkesz.hu) mely-
nek segítségével akár szövetségi, akár kerületi szintű adomány-
gyűjtő kampányokat lehet lefolytatni. Az alkalmazás adminisztrátori 
felülete kapcsolatban áll az ECSET rendszerrel. Az adománygyűjtő 
portálra modern e-fizetési (Barion) rendszer került kialakításra, meg-
könnyítve ezzel a leendő adományozóknak a felajánlott támogatás 
eljuttatását a szövetséghez. Az adománygyűjtő portálon keresztül 
a projekt folyamán több sikeres kampányt is le tudtunk bonyolítani.

SZERVEZETFEJLESZTÉST TÁMOGATÓ  
INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI RENDSZER
Az ODOO elnevezésű szervezetfejlesztést támogató integrált válla-
latirányítási rendszer (ERP) konfigurálása és paraméterezése való-
sult meg a projekt időszaka alatt. Kialakítottunk és telepítettünk egy 

Ti mondtátok: 

„Az ECSET nagyon király! Könnyen használható, menő és hasznos funkciók vannak 
benne, és sokat segít a parancsnoki munkában.”
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modern vállalatirányítási rendszert, amely képes a szervezeti, irodai 
működést hatékonyabbá tenni a HR folyamatoktól kezdve, a pénzügyi 
adatok vezetésén át, a beszerzési eljárásaink nyomon követéséig.

Kialakított modulok:
 ▶ CRM
 ▶ Naptár modul
 ▶ HR - munkavállalók nyilvántartás
 ▶ Belső kérdőívek
 ▶ Szabadságkivételek kezelése
 ▶ Sales
 ▶ Pénzügy: nyilvántartások, számlázás,  
bérszámfejtés integrálása
 ▶ Beszerzés: beszerzési folyamatok nyilvántartása,  
eljárások lebonyolítása
 ▶ E-mail marketing, Odoo - MailChimp integráció
 ▶ Odoo nyilvános portálkészítő alkalmazás
 ▶ Kapcsolatok, hírlevelek: szervezet működése során 
elért szolgáltatók, partnerek elérhetőségeit tartalmazó 
valamint körlevelek küldésére alkalmas modul
 ▶ Programszervezés
 ▶ odoo.cserkesz.hu

7. Hálózatosodás és szervezetfejlesztés
A projekt kiemelkedő hozzáadott értéke a szervezet működésének 
fejlesztéséhez a csapatmentori hálózat létrehozása volt. A Magyar 
Cserkészszövetség csapatai eddig is törekedtek a nevelés egységére, 
és az egymással való kapcsolatok ápolására, azonban arra nem 
volt erőforrás az uniós projektek előtti időszakban, hogy a csapatok 
vezetői számára elérhető legyen valamiféle személyes támogatás. 

Ezen a helyzeten segített a csapatmentori hálózat, amelynek célja, 
hogy személyes támogatással kísérjék az egyes csapatok vezetőit, 
vezetőségét erre felkészített, megfelelő tudással és képességekkel 
rendelkező mentorok, akik maguk is szoros szakmai hálóban dol-
goznak. A magyarországi csapatmentorok hálózatát kiegészítette 
a Lépj át a határaidon! című projektben dolgozó határon túli csa-
patmentorok hálózata. A két hálózat együttműködése kölcsönösen 
gyümölcsöző volt a magyar cserkészszövetségek cserkészpedagó-
giai szemléletének összehangolása, jó gyakorlatainak és tapaszta-
latainak megosztása terén.

ALAPOZÁS, ÉPÍTKEZÉS –  
HÁLÓZATI TALÁLKOZÓK ÉS FELKÉSZÍTÉSEK
Annak érdekében, hogy a mentorok valóban összehangolt, egy 
irányba mutató szakmai munkát végezzenek, kéthetente tartottak 
találkozót. Ezek a rendszeres alkalmak segítették a koordinált mun-
kafolyamatokat, és lehetővé tették a szakmai tapasztalat-megosz-
tásokból születő közös tanulást.

A mentorhálózat tagjai sokféle végzettséggel és különböző háttér-
tudással rendelkező cserkészek voltak, akik azonban mindannyian 
részt vettek korábban a cserkész-vezetőképzési folyamatban. Ez 
a közös alap épült tovább azon felkészítések, képzések által, ame-
lyeket a Magyar Cserkészszövetség mentorai a határon túli magyar 
szövetségek mentoraival közösen kaptak.

Ezek a képzések alapvetően a segítő szakmához szükséges képes-
ségeket fejlesztő tréningek, vagyis élményalapú tanulási folyama-
tok voltak, amelyek egyúttal a módszertani eszköztárukat is gazda-
gították folyamatosan.
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Hálózat

Nézd meg az egyes csapatok nevét, létszámát!

Új csapatok helyszínei, egyes csapatok létszáma

Mentorlátogatások száma kerületenként (alkalom)

Az egyes kerületekben dolgozó csapatmentorok a

csapatlátogatások mellett a kerületi elnökségekkel is rendszeresen

találkoztak.

A tapasztalataikat a kétheti rendszerességel megvalósuló hálózati

találkozókon beszélték meg. 

Mentorlátogatások száma évenként (alkalom)

Csapat Kerület Város

Tagok

száma

1112. sz. Szent Miklós Cserkészcsapat X. Szigetszentmiklós 12

81. sz. Rajeczky Benjamin Cserkészcsapat X. Pásztó 27

1844. sz. Joseph Bates kapitány Cserkészcsapat VIII. Kecskemét 30

119. sz. Kaszap István Cserkészcsapat VIII. Jászapáti 15

1881. sz. Remény Cserkészcsapat VIII. Szajol 16

648. sz. Soli Deo Gloria Cserkészcsapat VI. Pécs 21

682. sz. Vácz Jenő Cserkészcsapat VI. Hosszúhetény 76

112. sz. Kubinyi Zoltán Cserkészcsapat V. Hódmezővásárhely 43

522. sz. Körös cserkészcsapatot V. Békéscsaba 48

MHCS Balaton vitorláscserkész raj IV. Veszprém 10

1302. sz. Márton Lajos Cserkészcsapat III. Acsalag 15

629. sz. Szent Márton Cserkészcsapat III. Pannonhalma 35

1008. sz. Orinoco Cserkészcsapat I. Budapest 26

1048. sz. Greszl Ferenc cserkészcsapat I. Nagykovácsi 21

808. sz. Mindszenty József cserkészcsapat I. Budapest 49

▼

1 - 15 / 15

< >

A projekt időszaka alatt alakult új csapatok

A csapatmentorok 11 felkészítési alkalmon vettek részt. Az alábbi 
témákban kaptak összesen 32 napnyi, nagyjából 250 órányi kép-
zést: élménypedagógiai képzés outdoor elemekkel, grafikus facilitá-
lás a csapatmentori munkakört érintő szerepekkel kapcsolatos kép-
zés, csoportdinamikai tréning és lelkigyakorlat.

TEREPMUNKA – CSAPATLÁTOGATÁSOK
A mentorok legfontosabb tevékenysége a csapatokkal és a kerü-
leti elnökségekkel való kapcsolattartás volt. Ezek többnyire szemé-
lyes találkozók, csapat- és táborlátogatások keretében valósultak 
meg. Az első találkozók alkalmával a cserkészcsapatok állapotfel-
mérésére került sor, majd ezt követően a csapatparancsnokok, veze-
tők kéréseinek megfelelő támogatói feladatokat láttak el. Ha igény 
mutatkozott rá, akkor különböző témákban (kommunikáció, együtt-
működés, delegálás, vezetői tréning, időgazdálkodás, stb.) fejlesztő 
foglalkozásokat szerveztek és bonyolítottak le, segítették a csapa-
tok integrációját, egymás közti és a kerülettel történő kommuni-
kációját. A nevelői munka támogatása a különböző jó gyakorlatok 
megosztásával, a korosztályos és szakági munka előmozdításával 
a csapat stratégia kialakításának segítségével valósult meg.

A csapatmentorok emellett a regionális (kerületi) vezetéssel is 
gyakran találkoztak. Munkájukat velük egyeztetve, a regionális 
fejlesztési célokhoz igazodva végezték. Ennek érdekében számos 
regionális program szervezését is támogatták tevékenységükkel. 
Nyaranta a csapatlátogatásokat a táborok meglátogatása váltotta 
fel. Ezek hasznossága a regionális vezetés és a csapat szempont-
jából több aspektusban is megfogalmazható. Ilyenkor lehetőségük 
volt nagyobb vezetőségeknek tréningeket tartani, a kisebb csapatok 
vezetőit tehermentesíteni, munkájukra megerősítéseket, visszajel-
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Hálózat

Nézd meg az egyes csapatok nevét, létszámát!

Új csapatok helyszínei, egyes csapatok létszáma

Mentorlátogatások száma kerületenként (alkalom)

Az egyes kerületekben dolgozó csapatmentorok a

csapatlátogatások mellett a kerületi elnökségekkel is rendszeresen

találkoztak.

A tapasztalataikat a kétheti rendszerességel megvalósuló hálózati

találkozókon beszélték meg. 

Mentorlátogatások száma évenként (alkalom)

Csapat Kerület Város

Tagok

száma

1112. sz. Szent Miklós Cserkészcsapat X. Szigetszentmiklós 12

81. sz. Rajeczky Benjamin Cserkészcsapat X. Pásztó 27

1844. sz. Joseph Bates kapitány Cserkészcsapat VIII. Kecskemét 30

119. sz. Kaszap István Cserkészcsapat VIII. Jászapáti 15

1881. sz. Remény Cserkészcsapat VIII. Szajol 16

648. sz. Soli Deo Gloria Cserkészcsapat VI. Pécs 21

682. sz. Vácz Jenő Cserkészcsapat VI. Hosszúhetény 76

112. sz. Kubinyi Zoltán Cserkészcsapat V. Hódmezővásárhely 43

522. sz. Körös cserkészcsapatot V. Békéscsaba 48

MHCS Balaton vitorláscserkész raj IV. Veszprém 10

1302. sz. Márton Lajos Cserkészcsapat III. Acsalag 15

629. sz. Szent Márton Cserkészcsapat III. Pannonhalma 35

1008. sz. Orinoco Cserkészcsapat I. Budapest 26

1048. sz. Greszl Ferenc cserkészcsapat I. Nagykovácsi 21

808. sz. Mindszenty József cserkészcsapat I. Budapest 49

▼

1 - 15 / 15

< >

A projekt időszaka alatt alakult új csapatok

zéseket adni. A táborok a legjobb helyszínnek bizonyultak a jógya-
korlatok gyűjtésére, megosztására, terjesztésére, a táborozási sza-
bályzat aktuális kérdéseinek a felmérésére, a regionális (kerületi) és 
a csapat fejlesztési tervéhez szükséges információk begyűjtésére. 
A táborokban a mentorok nem csak a vezetőséggel, hanem a cser-
készekkel is találkozhattak, ez a hálózati tevékenység láthatóságá-
nak növelését is elősegítette.

A csapatmentorhálózat munkatársai 2018 áprilisa és 2020. decem-
ber 31. között több mint ezer alkalommal látogattak meg külön-
böző helyszíneket.

TEREPMUNKA – CSAPATALAPÍTÁSI TÁMOGATÁS
Az újonnan alapított csapatok szintén a mentorok munkáját dicsérik. 
Sokszor előfordul, hogy valaki lelkes lenne csapat alapítás kapcsán, 
de egyedül nem indul neki. Hiszen talán még nem is cserkész, csak 
szimpatizál a mozgalommal. Erre az igényre reagálva született meg 
felnőttek számára az az alapképzés, amely felkészíti az érdeklődő-
ket arra, hogy cserkész fogadalmat tegyenek, valamint arra is, hogy 
az MCSSZ vezetőképzési rendszerébe bekapcsolódjanak. Ezeket az 
alapképzéseket is a mentorok tartották, szervezték és közben sze-
mélyes támogatást biztosítottak a jelöltek számára. Ez a támogató 
munka nagyban hozzájárult, hogy az alábbi csapatok megszülettek 
hivatalos formában is.

AMI FENNMARAD UTÁNUK
A magyarországi csapatmentori hálózat eredményei szorosan 
összefonódnak a Lépj át a határaidon! projekt Kárpát-medencei 
csapatmentor hálózatának eredményeivel. A közös munkájuk által 
megszületett kiadványok és a projektidőszakon túlmutató önkén-
tesmentor-képzés támogatása a Lépj át a határaidon! projekt kere-
tében történt, ezért bemutatásuk a következő fejezetben olvasható.

Ti mondtátok: 

„Az egyébként sokszor magányos csapatparancsnoki szerep mellé egy megnyugtató  
külső támaszt kaptunk. A tudat, hogy van csapatmentor, és hogy az MCSSZ/kerület  
foglalkozik velünk, fontosnak tartja a munkánkat, segített helytállnunk. Emellett  
a csapatmentor által a vezetőségünknek tartott programok is eredményesek voltak, 
terhelést vettek le a vállunkról, és segítették a parancsnoki munkánkat.”
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Átléptünk a határainkon





I. A Lépj át a határaidon! című  
projekt kitűzött céljai
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A Magyar Cserkészszövetség az Emberi Erőforrás Támogatáske-
zelővel (EMET) közösen valósította meg a Lépj át a határaidon! című, 
EFOP–1.12.1-17-2017-00009 azonosítószámú projektjét 2018. 
január 1. és 2021. szeptember 30. között.

A pályázat célkitűzése a Kárpát-medence szomszédos országai 
közötti tematikus együttműködések erősítése az alábbi módokon:

 ▶ határon átnyúló szakmai tapasztalatcsere  
és jó gyakorlatok megosztása
 ▶ programok szervezése fiatalok és önkéntesek számára  
(kulturális fesztiválok, sport programok, táborok,  
kompetenciafejlesztő workshopok, konferenciák) 

A programok helyszínének kiválasztásakor fontos szempont volt 
a támogatás hasznosulása a konvergencia régióban, vagyis Buda-
pest és Pest megye határain kívüli térségben.

A projekt során kiemelt figyelmet fordítottunk a szomszédos, uniós 
tagállamokban tevékenykedő, velünk együttműködő partnerszerve-
zetek adottságaira és valós igényeire. Célul tűztük ki, hogy minél 
hatékonyabb módon, minél gyümölcsözőbb kapcsolatok szülesse-
nek, amelyek a projekt megvalósítási időszakát követően is fenn-
maradhatnak.



Lépj át a határaidon!

EFOP-1.12.1-17-2017-00009  

 

Megvalósítás időtartama: 2018.01.01. – 2021.09.30. 

Projekt összköltsége: 997 047 767 Ft

Magyar Cserkészszövetség: 768 040 501 Ft

Konzorciumvezető: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

Mutató típusa Mutató neve Célérték

MCSSZ által

elért

Indikátor Önkéntes programokban résztvevők száma (fő) 2 750 6 857

Indikátor 25 éven aluli résztvevők száma (fő) 1 585 4 650

Műszaki-szakmai

mutató

Tematikus rendezvényeken résztvevők (fő) 2 000 3 400

Indikátor Közvetített önkéntesek száma (fő) 220 348

Műszaki-szakmai

mutató

A projekt keretében szervezett tematikus

rendezvények (db)

50 72

Műszaki-szakmai

mutató

A projekt keretében megvalósított önkéntes

programok (db)

20 25

Műszaki-szakmai

mutató

A projekt tevékenységek hatására létrejött,

középtávú határon átnyúló együttműködések,

partnerségek száma (db)

6 7

Műszaki-szakmai

mutató

Bevont határontúli együttműködő partnerek

(db)

4 4

Műszaki-szakmai

mutató

Bevont magyarországi együttműködő

partnerek (db)

4 4

▼

HR

Rendezvény

Anyagköltség

Eszköz

célcsoport

Egyéb szakma

Támogató

tevékenység

Kommunikáció

7,3%

7,9%

22%

55,9%
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A projekt szakmai elvárásai között 9

mutatót kellett teljesítenünk, előre

meghatározott feltételek mellett.

 

A projekt eseményein összesen 10257

részvétel volt. Ebből a 25 év alatti

résztvevő indikátor értékébe mindenkit

egyszer számolhattunk bele.  A projekt

programjain résztvevők alapján készült a

korfa, életkor és területi korlátozás nélkül.

Minden résztvevőt egyszer vettünk

*gyelembe, attól függetlenül, hogy hány

eseményen vett részt. Életkort a projektbe

való belépés dátuma alapján határoztuk

meg.

Románia

egyéb

Szlovákia

Szerbia

Ukrajna

Ausztria

Horvátország

707

77

116

302

385

474

A külföldi lakcímmel rendelkező résztvevők

létszáma (fő, Magyarország nélkül)

A projektben résztvevők életkori megoszlása

A projektben felhasznált forrás megoszlása költségtípusonként

A támogatást a szakmai célok elérése

érdekében, megadott korlátok szerint

használhattuk fel.  

 

A legnagyobb forrást a HR és egyéb

járulékos költségek igényelték, mindezt

csaknem 164 ezer munkaórára fordítottuk

annak érdekében, hogy minél inkább saját

erőforrásainkat használjuk a projekt

valamennyi tevékenységének

megvalósításához.

 

Támogató tevékenységhez tartozik a

szükséges iroda, utazási, szakmai

megvalósításhoz kapcsolódó költségek.

 

Egyéb szakmai költségek a szakértői

díjakra, nyomdára, előadókra, IT

fejlesztésre fordított forrást fedik le.

 

 

Az ábrák a kiadvány zárásakor rendelkezésre álló adatok és információk alapján készültek. 

A projekt által teljesített szakmai mutatók
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II. A projekt eredményei

1. Határon átnyúló jógyakorlatok össze-
gyűjtése és átadása, tudásmegosztás
A projekt lehetőséget adott a magyarországi és határon túli cser-
készközösségek megerősítésére, és a köztük lévő kapcsolato-
kat magasabb szintre emelésére. Előmozdította továbbá az egyes 
régiók cserkészeinek tudásbővítését az önkéntesség, forrásteremtés 
és a cserkészekhez kötődő szervezetek működtetése terén.

A tapasztalat- és tudásmegosztás két munkacsoport által valósult 
meg: egyik a Kárpát-medencei koordinátorok hálózata, amely 
közvetlenül hatott a cserkészcsapatok életére, a másik a forrás-
teremtéssel foglalkozó munkacsoport, amely képzései és egyéb 
szakmai tevékenységei által indított el szemléletváltást a cserkész-
közösségeknél.

A KÁRPÁT-MEDENCEI KOORDINÁTOROK HÁLÓZATA
A Magyar Cserkészszövetség kiemelten fontos célja volt a Kárpát-
medence magyar cserkészei közötti együttműködések megerősítése, 
új kapcsolatok életre hívása, a szövetségek, csapatok és cserkész-
vezetők közötti szakmai tapasztalatcsere elősegítése, jó gyakorlatok 
megosztása. A Kárpát-medencei koordinátorok (csapatmentorok) 
voltak a projekt közvetlen megvalósítói, azok, akik a tevékenységük-
ből fakadóan helyben váltottak ki érezhető változást. A munkájuk 
öt határon túli cserkészszövetség életébe hozott fellendülést, nyúj-
tott támogatást és biztosította hosszútávon a fenntartható fejlődés 
lehetőségét.

Működésük szorosan összefonódott az Imre herceg terv - közelebb 
egymáshoz projekt magyarországi mentorhálózatával, amit tevé-
kenységük bemutatásában is törekedtünk érzékeltetni.

 ✚ Alapozás, építkezés - hálózati találkozók és felkészítések
Már a koordinátori hálózat létrejöttekor fontos szerepet töltöttek be 
a rendszeres (kétheti, majd havi) találkozók. Biztosították a háló-
zat tagjai számára az összehangolt, egy irányba mutató szakmai 
munkát, az esetmegbeszélésekből születő közös fejlődést, vala-
mint a találkozási pontot és ventillációs teret a távmunka jellegéből 
adódó elmagányosodás megakadályozására.

A koordinátorok folyamatos szakmai fejlődését a felkészítések is 
segítették. Ezek olyan szakértők által tartott képzések, tréningek 
és egyéb fejlesztő alkalmak voltak, amelyek egyrészt módszertani 
szempontból gazdagították a mentorokat, segítséget, támpontot 
adva a fejlesztő munkához, másrészt önismeretükben és személyi-
ségükben is fejlődhettek, hiszen a csapatmentori munkakör a segítő 
szakmákkal rokon, így a munkavégzés során a saját személyiségük 
is jelentős befolyással van a folyamatokra.

A felkészítések során fejlesztett területek:
 ▶ grafikus facilitálás
 ▶ vízió alkotás (keretek, szerepek, belső fegyelem, közös célok)
 ▶ csapatépítés és önismereti utak kialakítása
 ▶ csapatmentori készségek kialakítása
 ▶ nézőpontváltás-empátia
 ▶ outdoor tapasztalati tanulás
 ▶ módszertani eszköztár szélesítése
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 ▶ megoldásközpontú szemlélet
 ▶ segítségkérés, saját határok felismerése
 ▶ alapvető tanácsadói módszertan saját 
élményű megélése, gyakorlása
 ▶ egyéni tanácsadói módszertan kialakítása
 ▶ a csapatmentori munkában előforduló  
csoportos helyzetekre való felkészülés
 ▶ csoportdinamikai folyamatok felismerése
 ▶ lelki felkészítő, lelkigyakorlat, különböző  
imamódok gyakorlása
 ▶ a személyes segítő beszélgetés John Heron 
által megfogalmazott elemei
 ▶ „én-nyelv”, a véleményformálás lépcsőfokai, katalitikus 
eszköztár használata, a vita és a dialógus közti különbség
 ▶ tapasztalati tanulás
 ▶ csoportos workshopok megvalósítására való felkészülés
 ▶ kompetenciafejlesztő élménypedagógiai  
foglalkozások megtervezése és levezetése
 ▶ reflexió, visszajelzés alapjai - a gardneri  
intelligencia alkalmazása

 ✚ Terepmunka
A megvalósítási időszak alatt összesen 15 személy töltött be 
koordinátori pozíciót a projektben. Ők a Kárpátaljai Magyar 
Cserkészszövetségben, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetségben, 

a Romániai Magyar Cserkészszövetségben és a Vajdasági Magyar 
Cserkészszövetségben tevékenykedtek, és munkájuk során a horvát-
országi cserkészcsapatokat is felkarolták.

A csapatmentorok elsődleges feladata volt a helyi cserkészcsa-
patok támogatása és a szövetségekkel való kapcsolattartás és 
együttműködés.

A csapatok munkáját több módon is támogatták:
 ▶ a csapatparancsnokokkal folyamatokban dolgoztak 
az egyeztetés, állapotfelmérés, problémafeltá-
rás és a stratégiai tervezés lépésein át,
 ▶ a csapatok vezetőinek továbbképzéseket, fejleszté-
seket tartottak meghatározott témakörökben
 ▶ nyári táborokat látogattak 
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Hálózat
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A mentorhálózat lezárását követőn önkéntes-mentorhálózat létrehozásán, valamint

a határon túli szövetségekkel való további együttműködéseken dolgoztunk, több

programot, módszertani eseményt ennek érdekében valósítottunk meg a projekt

utolsó évében.

Mentorlátogatások száma kerületenként (alkalom)

Mentorlátogatások száma évenként (alkalom)
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A szövetségi munkának is aktív előmozdítói voltak:
 ▶ az elnökséggekkel folyatatott rendszeres konzultációk által
 ▶ a szövetségi eseményekben, programokban vállalt szervezői 
és megvalósítói szerepükkel. 

Talpraesettségük, felkészültségük a 2020-as világjárvány alatt is 
bebizonyosodott. A tavaszi korlátozások idején a csapatok támo-
gatását az online térben folytatták, és oldalukon létrehoztak egy 
külön menüpontot Karantippek néven, amely módszertani tippekkel 
segítette az új helyzetben a vezetőket, de a Facebook oldalukonon is 
folyamatosan jelen voltak.

 ✚ Ami fennmarad utánuk
A koordinátori hálózatnak kézzelfogható, a jövőbe és a projekten 
túlmutató eredményei is születtek, amelyek a cserkészcsapatokkal 
folytatott többéves, intenzív együttműködésen és a csapatmentorok 
egymás közötti tudásmegosztásán alapulnak.

Munkájuk gyümölcseként módszertani eszközök és hiánypótló, igé-
nyes kiadványok születtek a felnőttképzés, csapatalapítás, csapat 
életciklus, csapatmentori munka és a forrásteremtés témaköreiben.

 ✖ Módszertani segédeszközök

 ▶ Motivációs mesetérkép: a vezetőségi körökben szolgálhat az 
egyének belső indíttatásának feltérképezésére

 ▶ Mustármag - Magvető-kártyák: a különböző korosztályok 
lelki nevelésébe hozhat új színt
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 ✖ Kiadványok
A Csapatmentorok kiskönyvtára címet viselő öt kötetes sorozat az 
alábbi részekből áll:

 ▶ A Felnőttképzési kézikönyv mint ahogyan a címe is mutatja, 
a hálózat tagjai által kifejlesztett felnőttképzés gyakorlati 
megvalósításában nyújt segítséget, mert tartalmazza annak 
menetét, a hétvégék napirendjét és a programhálóban sze-
replő képzések leírását is.

 ▶ A Csapatalapítási kézikönyv egy útmutató azoknak, akik 
cserkészcsapatot hoznának létre, de nem tudják, hogyan is 
kezdjenek hozzá. Gyakorlati és jogi tippeket ad egy új közös-
ség indításához, ugyanakkor már egy meglévő, de friss csapat 
vezetéséhez is szolgál hasznos tudnivalókkal.

 ▶ A cserkészcsapatok életciklusa című kötet bemutatja, 
milyen méretű, típusú csapatok milyen sajátos kihívásokkal, 
kérdésekkel találkoznak. Ez sorvezetőként szolgálhat a cser-
készvezetőknek és a jövőbeni csapatmentoroknak az egyes 
közösségek problémáinak, elakadásainak felismerésében és 
kezelésében, szerencsésebb esetben a sikeres fejlődési út 
megtervezésében.

 ▶ A Csapatmentorok kézikönyve a csapatmentori munkához 
jelent hathatós segítséget; az elkészítése során végig szem 
előtt tartottuk ennek a feladatnak a különlegességét és 
sokszínűségét. A felhasználhatóság mértékét nagyban növeli 
a kötet végén található 10 kategóriába sorolt, több mint 150 
gyakorlatot tartalmazó gyűjtemény.

 ▶ A Forrásteremtési kézikönyv a sorozat utolsó része, amely 
a cserkészcsapatok anyagi önállósodását hivatott előmoz-
dítani. A forrásteremtő munkacsoport többéves, különböző 
képzések során és éles helyzetekben szerzett tapasztalataira 
épít, inspirációt, útmutatást adva az érdeklődőknek. Az ehhez 
szorosan kapcsolódó Forrástérkép célja, hogy a csapatok 
életciklusa szerint segítsen nekik eligazodni a forrásteremtés 
világában, felhívva a figyelmet arra, hogy a tudatosság a leg-
fontosabb valamennyi szinten.

 ✖ Önkéntesmentor-hálózat
Már előre készültünk a koordinátori hálózat 2020. decemberi meg-
szűnésére, ezért fejlesztettük ki és indítottuk útjára az önkéntes-
mentor-képzést. A képzés célja, hogy továbbra is képzett, tapasztalt 
cserkészek végezzék a magyar cserkészszövetségekben a támoga-
tói munkát a csapatok és azok vezetői körében. A képzés a Kárpát-
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medencei mentorhálózatok és külsős szervezetfejlesztő szakembe-
rek együttműködésével valósult meg. A 11 képző (zömében maguk 
is csapatmentorok voltak) és a 23 jelölt több magyar szövetségből 
érkezett. Így sokszínű, sokrétű és sokféle tapasztalattal bíró közös-
ség dolgozott együtt, fejlődött és tanult egymástól a közösen töl-
tött idő alatt. A képzés három hétvégéből állt, amely során a részt-
vevők az alapvető ismereteket, szemléletmódot sajátították vagy 
mélyítették el. A képzés lezárása után az önkéntes-csapatmentorok 
részére havi rendszerességű módszertani délutánokat tartottunk, 
számukra is lehetőséget adva a további fejlődésre, tapasztalatszer-
zésre, ezzel serkentve a hálózatosodást is.

Mivel az önkéntesmentor-hálózat minden szövetség számára 
stratégiai jelentőséggel bír, ezért fontosnak találtuk, hogy a jövő-
jét illetően olyan terv szülessen, amelyet minden érintett támogat. 
Az érintettek bevonásával ezért három alkalmas műhelymunkát is 

szerveztünk, melyen együtt gondolkodott, tervezett több kerület és 
szövetség elnöksége, hogy a mentorhálózat a következő években is 
folytathassa támogató munkáját.

A határon túli csapatmentorok mindvégig szoros együttműködésben 
álltak a magyarországi mentor hálózattal. A találkozók egy része és 
a felkészítéseik együtt zajlottak, a hálózathoz köthető eredménye-
ket is együttes erővel, közös munkával érték el. Az együttműködés 
még színesebbé és teljesebbé tette a munkát, gazdagítva a koor-
dinátorok cserkészetről alkotott fogalmát, és ezáltal a csapatok és 
szövetségek szemlélete is formálódott.

FORRÁSTEREMTÉS MUNKACSOPORT
A projekt során előtérbe került a forrásteremtés témája a szövetség 
és a csapatok szintjén is. A Magyar Cserkészszövetségnek, mint civil 
szervezetnek fontos az anyagi önállóság megteremtése, ezért kapott 
fokozott figyelmet ez a terület. Cél volt, hogy ez a gondolkodás- és 
szemléletmód a mozgalom szintjén elterjedjen és közismertté vál-
jon, hogy valamennyi cserkészkötődésű szervezetnek is rendelke-
zésére álljanak a különféle eszközök, amikkel biztosítani tudják az 
anyagi önállóságukat akár hosszú távon is. Adománygyűjtés, for-
profit tevékenység, összetettebb pályázatok és projektek meg-
valósítása: MCSSZ szintjén tett gyakorlati lépések mellett számos, 
ezzel foglalkozó tematikus továbbképzést szerveztünk a csapatok 
és azok fenntartó szervezetei részére.

A forrásteremtő képzéseknek részét képezte egy kommuniká-
ciós egység is, amiben az érdeklődők a közösségi média hatékony 
felhasználására kaptak tippeket. A középpontban a Facebook és 
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Instagram jelenlét, tartalom előállítás, kampányok tervezése, meg-
valósítása állt. Ezen alkalmak hitelességét az adta, hogy olyan 
munka társak tartották, akik maguk is tevékenyen részt vettek  
a szövetség forrásteremtő kampányainak megvalósításában.

Kiemelendő a szövetség csapatmédiásainak szervezett, kommu-
nikációval foglalkozó tematikus továbbképzés. A projekt időszak 

alatt alakult kommunikációs kabinet munkája során arra törek-
szik, hogy kialakuljon és erősödjön egy ezzel a területtel foglalkozó 
önkéntes réteg az MCSSZ-ben. Ezt szolgálva cél volt, hogy a kép-
zés tapasztalatai elsősorban a csapatok szintjén hasznosuljanak, 
ugyanakkor a csapatmédiások közössége és annak tudásbeli gya-
rapodása hat a szövetségi szintű kommunikáció fejlődésére és 
javulására is.
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A programokat tartalmuktól függően

több kategóriába soroltuk:

 

1) Önkéntesség, kommunikáció,

forrásteremtés

- Továbbképzések (FT-kepz)

2) Határon átnyúló kulturális

programok, események:

a) Kulturális fesztiválok (KULT-feszt)

b) Cserkésztalálkozások

- Kultúrával (KULT-kult)

- Őrsben megélt kihívással (KULT-vet)

3) Ifjúsági vezetők kompetenciáinak

és kapcsolati hálójának fejlesztése:

- Konferenciák (IFJ-konf)

- Műhelymunkák (IFJ-ws)

- Közösségépítő alkalmak (IFJ-koz)

4) További kiemelt, tematikus

területek: 

- Sport programok (TEM-sport)

- Lelki programok (TEM-lelki)

- Szakági események (TEM-szakag)

A résztvevők száma az összes részvételt mutatja, a második mutató a 25

év alattiak száma, ahol minden résztvevő csak egyszer szerepel. Területi

korlátozás nincs.
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regös nap a IV. kerületben    183

mi láng zarándoklat 2018    164

iget Konferencia (SZMCS)    157

rűi kézműves nap    154

SzöVŐ - Kárpát-medencei döntő    136

kézműves nap 2019    135

ági cserkészek Szegeden    130

mi láng zarándoklat 2019    120
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▼

1 - 100 / 110

< >

IFJ-ws

FT-kepz

TEM-szakag

IFJ-koz

IFJ-konf

KULT-vet

KULT-feszt

KULT-kult

TEM-sport

TEM-lelki

25

21

4

4

5

7

12

16

KULT-kult

KULT-feszt

IFJ-ws

TEM-szakag

TEM-sport

FT-kepz

IFJ-konf

KULT-vet

IFJ-koz

TEM-lelki

2 391

2 377

521

558

586

647

1 069

1 214

A programokat tartalmuktól függően

több kategóriába soroltuk:

 

1) Önkéntesség, kommunikáció,

forrásteremtés

- Továbbképzések (FT-kepz)

2) Határon átnyúló kulturális

programok, események:

a) Kulturális fesztiválok (KULT-feszt)

b) Cserkésztalálkozások

- Kultúrával (KULT-kult)

- Őrsben megélt kihívással (KULT-vet)

3) Ifjúsági vezetők kompetenciáinak

és kapcsolati hálójának fejlesztése:

- Konferenciák (IFJ-konf)

- Műhelymunkák (IFJ-ws)

- Közösségépítő alkalmak (IFJ-koz)

4) További kiemelt, tematikus

területek: 

- Sport programok (TEM-sport)

- Lelki programok (TEM-lelki)

- Szakági események (TEM-szakag)

A résztvevők száma az összes részvételt mutatja, a második mutató a 25

év alattiak száma, ahol minden résztvevő csak egyszer szerepel. Területi

korlátozás nincs.
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Ti mondtátok: 

„Visszautaztam az idōben 20 évet és újra cserkész lettem, ami most jól jön, mivel alakuló  
csapaton dolgozunk. A nyár legjobb programja volt. Hála érte. Isten áldja a szervezőket!” 
„Kifejezetten jó volt látni a sok-sok cserkész családot, nagyon motiváló és bensőséges 
volt a hangulat az egész fesztivál ideje alatt.” 
„Fantasztikusan éreztük magunkat, örültem hogy az egész családdal résztvehettünk  
a Gubacson! Férjem első cserkész élménye volt, és nem az utolsó!”
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2. Programok
Az elmúlt három év során több mint 100 rendezvényünk valósult 
meg, melyek között szerepeltek húszfős tematikus továbbképzések, 
csaknem száz fős csapatépítő hétvégék, szakági táborok, ötszáz 
főt megmozgató zenés darabok és sport rendezvények valamint 
az ezer fős létszámot meghaladó fesztiválok is. Lelki programokat, 
tanulmányutakat, konferenciákat, vetélkedőket, stratégiai tervező 
alkalmakat, fejlesztő workshopokat szerveztünk.

KÁRPÁT-MEDENCEI IFJÚSÁGI  
ÉS CSALÁDOS CIVIL FESZTIVÁLOK
A projekt legnagyobb eseményein, a Kárpát-medence fiataljait meg-
szólító fesztiválokon a közérdekű témákban szervezett kerekasztal 
beszélgetések mellett, szervesen megjelent a zenés szórakozás 
lehetősége és az országos szintű civil szervezetek képviselete is.

A Gubacs Fesztivál elsősorban az aktív cserkészkorosztályba már 
nem tartozó, felnőtt, gyakran családos cserkészekhez szólt, meg-
hívva őket arra, hogy kötetlen formában találkozhassanak régi 
barátaikkal, és igény szerint újra megtalálják helyüket a mozgalom-
ban. Másrészt a program nyit azok felé, akik még nem találkoztak 
a cserkészettel, de magukénak vallják a mozgalom által képviselt 
értékeket. Ennek megfelelően a fesztivál programja e sokféle igény 
kielégítését szolgálta: volt tábortűz, koncertek, táncház, bábszínház, 
kenuzás a Dunán, csapatjátékok, kreatív újrahasznosítás, kézműves 
foglalkozások, gyerektáncház, öko-mesekuckó, harci bemutató, min-
denki megtalálhatta a kedvére valót. A Gubacs fesztiválon a 3 év 
alatt, több mint 1600 résztvevő fordult meg.

A 2018-ban megrendezett első Országos Cserkésztalálkozó - 
Scoutland célközönsége a 16 évnél idősebb cserkészek, cserkész-
vezetők voltak. Az első Scoutland Fesztiválon 700 résztvevő volt 
jelen. A fesztiváljellegű háromnapos program a korosztály igénye-
ihez illeszkedett stílusában és programkínálatában is. Lehetőséget 
adott a kikapcsolódásra, szórakozásra, ugyanakkor a fejlődésre, 
növekedésre is. A hasonló értékrendű kortársakkal való kötetlen 
együttlét segíti a cserkészidentitás megerősödését és új kapcsola-
tok kialakítását is.



Ti mondtátok: 

„Fergeteges, óriási kezdeményezés. Hogy is mondjam, büszke vagyok, hogy majd  
egyszer elmondhatom a gyerekeimnek: én ott voltam az első Scoutlanden!”
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Egy igazi fesztivál, cserkész szellemiségben:
 ▶ Felelősség: Felelősség magunkért, másokért és  
a környezetünkért – fesztiválozás a cserkésztörvény  
10. pontjával és kevesebb szeméttel.
 ▶ Empátia: Társadalmilag nehezebb helyzetben lévők  
segítése, a cserkésztörvény 2. és 3. pontjának  
gyakorlatba ültetetése a program keretében (is).
 ▶ SZórakozás: Koncertek, színdarab, tánc, stand 
up comedy, sport, játékok, beszélgetések, jófej 
emberek – minden adott a szórakozáshoz.
 ▶ Töltődés: Sok kötött tábor és rengeteg nyári program 
utan jóleső érzés kiereszteni a gőzt, együtt zárni 
a nyarat, és lelkesedést gyűjteni a következő évre.
 ▶ Ismeretszerzés: Közismert és kevésbé ismert  
(szak)emberek előadásai és beszélgetései által  
sokféle témában lehet ismeretre szert tenni.
 ▶ Változás: Változás, ami megtörténhet bennünk a talál-
kozások, a programok alatt és azáltal, hogy létrehozunk, 
megélünk egy ilyen fesztivált, amely más, mint amit 
eddig megszokhattunk, és ami miatt maga a szó is 
negatívvá vált. Egy értékteremtő, közös cél: a fiata-
lokat megtanítva ,,okosan”, mértékkel szórakozni.
 ▶ Áthidalás: Áthidalása nemcsak a csapatok közötti 
távolságnak, hanem az országhatároknak is. Egy hely, 
ahol együtt bulizhat minden magyar cserkész.
 ▶ Lehetőség: Együtt lenni, beszélgetni, közös  
élményeket szerezni azokkal a cserkészekkel, akikkel  
régen, esetleg csak ritkán találkozunk vagy  
a barátainkkal, akiket a cserkészet által kaptunk.

CSERKÉSZTALÁLKOZÁSOK
 ✚ Kultúrával

Sok szempontból a projekt szimbolikus momentuma A dzsungel 
könyve című előadás. Ez egy teljes egészében alulról jövő kezde-
ményezés, melynek ötletét befogadta, és megvalósítását támogatta 
a projekt. Ebben az előadásban megmutatkozott a cserkészek kul-
túra iránti igénye és érzékenysége, és az, hogy milyen nagy volumenű 
esemény jöhet létre alapvetően amatőr, de tettrekész, bátor, lelkes és 
kreatív emberek közös munkája és erőfeszítése által. Csaknem 60 fia-
tal vett részt a darabban énekes-szereplőként, táncosként vagy tech-
nikai segítőként. A darabnak 3 hivatalos előadása volt: Budapesten, 
Szegeden és Miskolcon. Több mint 1900 ember látta a produkciót, 
ebből több mint 400 határon túli magyar cserkész – közöttük olyanok 
is, akiknek ez volt az első magyar nyelvű színházi élménye.
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A Central European Jamboree 2018-ban Magyarországon való-
sulhatott meg. A programon több mint 500 cserkész vett részt, 
a hazai és a határon túli magyar cserkészek mellett a V4 orszá-
gaiból és Angliából is érkeztek fiatalok. A projekt segítségével egy-
részt a program kulturális eseményeit (múzeumlátogatást és váro-
sismereti sétákat) támogattuk, hogy a külföldi és külhoni résztvevők 
ízelítőt kapjanak Magyarország szellemi kincseiből, másrészt meg-
ismerkedhessenek hazánk egyik legnagyobb természeti kincsével, 
a Balatonnal is.

 ✚ Őrsben megélt kihívással
A cserkészpedagógia szerves része az őrsi egységben megélt testi, 
szellemi kihívás, ami gyakran ölt testet valamilyen vetélkedő for-
májában. Erre épített a 2019. februárjában a projekt támogatásá-
val szervezett Obskurus városismereti játék, amelyre határon túli 

cserkészeket is meghívtunk, ezzel is lehetőséget teremtve új kapcso-
latok építésére a határon túli és a hazai cserkészek között. A játék 
ugyanakkor módszertani szempontból is hasznos volt, új ötleteket 
adott a kósza-vándor korosztályon belüli kapcsolatok építésére.

A projekt egyik kiemelt jelentőségű eseménye az Össze-SzöVŐ volt. 
A program 2011 és 2013 között Maros Körzet Cserkészeinek Versenye 
(MaKCseV) néven zajlott a Romániai Magyar Cserkészszövetség 
Maros Körzetében, majd a sikerek láttán a vetélkedőt 2015-től 
a Romániai Magyar Cserkészszövetség összes körzetében megszer-
vezték, MaKCseV-Szövetségi Vetélkedő Őrsöknek néven. Ekkor már 
a körzeti döntők mellett szövetségi döntőre is sor került. A 2017-es 
év nagy eredménye, hogy az erdélyi cserkészek mellett a Vajdasági 
Magyar Cserkészszövetség cserkészei is beszálltak a versenybe.



Növényismereti tanulmányút

Scout Trail Run

A dzsungel könyve előadás

Vadonlakó tábor

Csapatparancsnoki találkozó, VMCSSZ

Össze-SZöVŐ

Gubacs Fesztivál

Alternatív forrásteremtés képzés

Csapatparancsnoki találkozó, VMCSSZ



A dzsungel könyve előadás

Vadonlakó tábor

Central European Jamboree

Össze-SzöVŐ

Vadonlakó tábor

Obskurus városismereti játék

Össze-SzöVŐ

Scout Trail Run

Össze-SZöVŐ



Ti mondtátok: 

„Hálás szívvel köszönöm nektek a segítséget és a támogatást a cserkészvezetői kon-
ferenciánk, valamint a csapatparancsnoki dobozok összeállításában! A rendezvény hi-
tünk szerint nagyon jól sikerült és a csapatparancsnoki dobozokkal nagy örömet sike-
rült okoznunk amellett, hogy hasznos segítői is lesznek a csapatainknak!”48 EGY JOBB VILÁGÉRT...

A program népszerűsége egyértelművé tette, hogy érdemes szé-
lesebb körben is megrendezni az eseményt, így a projekt támo-
gatásával a 2018/2019-es cserkészévben megrendeztük az 
első Összmagyar Szövetségi Vetélkedőt Őrsöknek. Ezt követte 
2019/2020-as és a 2020/2021-es alkalom. Nagy öröm, hogy ez 
a vetélkedő ilyen széles körben ismertté és kedveltté vált, és eljutott 
minden magyar cserkészszövetségbe.

 ✚ Ifjúsági vezetők kompetenciáinak  
és kapcsolati hálójának fejlesztése

 ✖ Konferenciák
A tudásmegosztás és a kapcsolatépítés legjobb helyszíne egy-egy 
konferencia. A projekt keretében jöhetett létre a már hagyományo-
san évente megrendezett Indaba 2020. évi alkalma. A lelkiségi 

témájú országos cserkészkonferencia online valósult meg, ami 
a szokásosnál jóval nagyobb részvételi létszámot eredményezett 
(350 fő), hiszen a világ bármely pontjáról könnyedén csatlakozhat-
tak a magyar cserkészek.

A projekt támogatásával a kapcsolatok erősítése érdekében a külön-
böző határon túli szövetségek (SZMCS, RMCSSZ, VMCSSZ, bécsi 
csapat) is tartottak ilyen jellegű eseményeket, ahol a belső folya-
mataik megerősítésén, adott esetben azok megújításán gondolkod-
tak együtt.

 ✖ Műhelymunkák
Minden határon túli szövetségnek lehetősége nyílt olyan műhely-
munkák szervezésére, ami a szövetségi, csapat és egyéb veze-
tői feladatokat ellátó, valamint a vezetőképzésükben szolgálatot 
teljesítő cserkészek munkáját segítette. Ezek az alkalmak lehető-
séget adtak az önfejlesztésre, ezáltal a képzéseik és a különböző 
egységekben ellátott feladataik minőségének javítására. Különösen 
hasznos és jelentős eredmény volt a három alkalommal is megva-
lósuló összmagyar vezetőképzési workshop, ami által a magyar 
cserkészszövetségek mindjobban beleláttak egymás képzéseibe, új 
színekkel gazdagítva így saját képzéseiket is.

 ✖ Közösség- és csapatépítő alkalmak
Azok a programok is helyet kaptak a projektben, amelyeknek elsődle-
ges célja a közösségformálás, a csapat egységének megerősítése és az 
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egymás közti kapcsolatok elmélyítése volt. Ezeket a célokat a határon 
túli szövetségek is fontosnak tartják, és nem sajnálják az időt ennek 
segítésére, mert tudják, hogy az itt „elvesztegetett” idő megtérül.

 ✚ További kiemelt területek
 ✖ Sport programok

A szakmai terv egyik eleme és a mozgalmunk fontos feladata a testi 
egészség megőrzése. Ehhez kapcsolódóan szerveztünk a projekt 
során két sportfesztivált is. A Várpalota mellett, Királyszálláson 
megvalósított Scout Trail Run 2019-ben és 2020-ban félezer fia-
talt mozgatott meg országos és a régiós szinten is. A résztvevők 
között sokan voltak nem cserkészek is, így a kapcsolatteremtésre is 
jó alkalmat adott a rendezvény.

 ✖ Lelki programok és zarándoklatok
A cserkészetben a lelki nevelés kiemelt jelentőséggel bír, ezáltal jól tud 
kapcsolódni a szakmai tervben megjelölt lelki egészség megőrzésének 
gondolatához. Ennek a célnak a megvalósítása érdekében kaptak jelen-
tős hangsúlyt a projekt során a lelki programok, zarándoklatok, például 
a Betlehemi Békeláng zarándoklat, mely kétszer is megvalósulhatott 
közel 300 spirituális és társasági élményre nyitott cserkésszel.

 ✖ Szakági programok
Különböző tematikájú munkacsoportok, szakágak bevonásá-
val valósultak meg élményprogramok a Kárpát-medencei 16-25 
év közötti fiatalok számára az egészséges életmódra nevelés és 
a külön képzettséget igénylő gyakorlati tudás megszerzése szelle-
mében. A regös, vadonlakó, lovas szakágak és a vízicserkészek 15 
programján több mint 1000 fő vett részt.

3. Önkéntesség erősítése,  
önkéntes programok
A projekt egyik fontos vállalása az önkéntesség erősítése, és önkéntes 
programok megvalósítása. Bár a cserkészet alapmeghatározásában 
is szerepel az önkéntesség, amely önzetlenül, a társadalom érdekében 
vállalt munka, a projekt során megvalósított tevékenységek kiemelik 
a cserkészként megélt önkéntesség társadalomépítő szerepét.

Ennek fényében valósultak meg:
 ▶ a felnőtt és családos cserkészeket támogató  
kezdeményezések, események
 ▶ a mozgalmunk értékeivel rokon területeken tevékenykedő 
civil szervezetekkel létrejövő együttműködések 



72. sz. Széchenyi István Cserkészcsapat | Compass Strekov |  
Csíki Cserkészekért Egyesület | Csíkmadarasi Önkéntes Tűzoltók Egyesülete | 

Drávaszögi Árpád Fejedelem Cserkészcsapat | E-consult Egyesület |  
Esély és Részvétel Közhasznú Alapítvány | Fészek polgári társulás |  

Háromkő Ifjúsági Természetjáró és Kulturális Egyesület |  
Horvátországi Zrínyi Miklós Cserkészcsapat |  

Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség | Külföldi Magyar Cserkészszövetség |  
Magyar Jamboree Alapítvány | Nemzeti Cserkész Alapítvány |  

Pro Calasantius Egyesület | Romániai Magyar Cserkészszövetség |  
Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség | Vajdasági Magyar Cserkészszövetség |  

Via Mariae polgári társulás
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A cserkészalumni a mozgalom jelentős, de kevésbé előtérben 
lévő, sok értéket hordozó csoportját, azaz a felnőtt cserkészeket és 
a mozgalomban ma is aktívan tevékenykedő fiatal felnőtteket, azaz 
a cserkészvezetőket foglalja magába. Tudásátadás, önkéntes sze-
repvállalás által megteremthető ennek a korosztálynak a mozga-
lomhoz való (újra)kapcsolódási lehetősége.

Ennek szellemében a felnőttcserkész kabinet szervezésében online 
beszélgetések zajlottak, amik elősegítették a hálózatos működést, 
rávilágítva az aktív társadalmi szerepvállalás fontosságára a felnőtt 
korosztályban is. Az itt feldolgozott témák a csapatalapítás, a fel-
nőtt cserkészek helye a mozgalomban, Mitől lesz „igazi" cserké-
szet a cserkészet?, a mentorcsapat szerepe és a toborzás voltak. 
Az egy alkalomra tervezett beszélgetést - a résztvevők visszajelzé-
sei alapján - beszélgetéssorozattá alakítottuk, melyen több mint 30, 
zömében állandó résztvevő volt. A folyamat során körvonalazódott 
egy, az alakuló csapatok vezetőit célzó, őket felkaroló képzés igénye. 
Ez is jól bizonyítja azt, hogy az alakuló csapatok támogatása egy 
gondozandó terület.

A felnőttcserkész kabinet égisze alatt jött létre az Útmutató fel-
nőttcserkészet indításához című, online elérhető kiadvány, ami az 
önkéntes közösségekben az alumni hálózat építését, szerepük meg-
erősítését célzó módszereket, eszközöket gyűjti össze, és a cser-
készközösségeket helyi szinten is támogatja határon innen és túl.

A legtöbb esetben hasznos és eredményes, ha a hasonló szem-
léletmód mentén dolgozó civil szervezetek, egyesületek közelebb 
lépnek egymáshoz, együtt gondolkodnak, megnyitják egymás előtt 

a tudás- és tapasztalattárukat. Ilyen alkalmakkal az elmúlt idő-
szak is bőven szolgált. Többek között középtávú együttműködési 
megállapodás is született tizenegy határon túli és négy magyar-
országi szervezettel.

A civil tapasztalatcsere volt az a program, ahol ezen szervezetek 
képviselői egy nap erejéig egy helyszínre gyűltek, és megosztották 
egymással az ifjúsággal, környezettudatossággal, az önkéntesség-
gel, kiégéssel és a járvány miatt hosszúranyúlt időszak következmé-
nyeivel kapcsolatos gondolataikat.
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4. Tartalomfejlesztés
A projekt egyik vállalása volt, hogy a kisközösségek, cserkészcsapa-
tok működését támogató online felületeket fejlesztünk, töltünk meg 
tartalommal, amelyek a forrásteremtéshez, valamint a cserkészév-
hez kapcsolódó feladatokat teszik hatékonyabbá. Mindez az alábbi 
felületek fejlesztésével valósult meg:

 ▶ Az ECSET (Elektronikus Cserkész Tagnyilvántartó Rendszer) 
alapvetően a Magyar Cserkészszövetség tagnyilvántartó 
rendszereként üzemelt (13000 tag, 220 csapat). 2020-ban 
lehetővé vált a KáMCSSZ, SZMCS, RMCSSZ, VMCSSZ, és a két 
horvátországi magyar cserkészcsapat számára a rendszer 
használata. Ez további 116 csapatot és csaknem 4000  
cserkészt jelent.

 ▶ A forrásteremtés részeként hoztunk létre egy Adományportált, 
ahol korszerű, felhasználóbarát módon lehet kisebb projekte-
ket, nemes ügyeket támogatni. A lehetőség magánszemélyek 
és vállalkozások számára is nyitott, legyen szó akár rendsze-
res vagy egyszeri támogatásról.

 ▶ Trianon 100. évfordulója alkalmából elindult a „T100” elne-
vezésű komplex, szakmai-módszertani fejlesztés. Ennek célja, 
hogy olyan módszertani anyagokat biztosítson és a honlapon 
elérhetővé tegyen a határon innen és túl élő fiatalok számára, 
amelyek történeti szempontból hitelesek, emlékezetpolitikai 
szempontból fontosak, ugyanakkor a célcsoport számára 
közérthető, különböző korosztályokhoz igazított eszközök-
kel szolgálja a száz évvel ezelőtti események közösségi 

feldolgozását. A program főbb alkotóelemei a túracélpontok 
gyűjteménye és az őrsi gyűlések és tábortüzek módszer-
tani leírása.

 ▶ Kísérő elemként elkészült egy igényesen kivitelezett, egyedi 
grafikájú térkép, amelyen a Kárpát-medence összes magyar 
cserkészcsapata szerepel.

 ▶ A Tanulj otthon! oldalon több online kurzust hoztunk létre 
a projekt fő témáihoz kapcsolódva: Online kommunikáció 
civil szervezeteknek, Civil pénzügyi tanácsadás és a Jogszerű 
civil működés a gyakorlatban képzés is. Ezek hasznosságára 
a 2020-as világjárvány miatt kialakult helyzet világított rá.



„Mit adtak a rómaiak?”  
– Mit adtak  a projektek?





A projektben zajló szakmai munka eredményeként nem csak új, 
nagyléptékű, látványos rendezvények valósultak meg, hanem 
a hétköznapi cserkészmunkát segítő, olykor láthatatlan, evi-
densnek tűnő fejlesztések is, amelyek az egész szervezet műkö-
dését támogatják. Ebben a részben azt mutatjuk be, hogy 
a cserkészek személyesen és kisebb-nagyobb egységeikben, mi 
mindent kaptak a projekteknek köszönhetően. A fejezet egésze 
során az Imre herceg terv – közelebb egymáshoz valamint a Lépj 
át a határaidon! projektek eredményeit együttesen vizsgáljuk. 

I. Mit kaptál az elmúlt évektől…? 

1. cserkészként?

 ▶ 2017–2021 között több országos programot szerveztünk 
a projektek keretében, amely különböző korosztályoknak 
(cserkész, kósza, vándor, felnőtt cserkész) biztosított élmé-
nyeket és találkozási lehetőséget, hogy a cserkészek más 
csapatok tagjaival is találkozzanak, és átélhessék a nagy 
egészhez tartozás élményét.
Országos Cserkésznap | Scoutland | Gubacs Fesztivál |  
Össze-SzöVŐ | A dzsungel könyve című előadás | Indaba |  
Scout Trail Run | Scout Run | Scout Bike | Central European 
Jamboree | VI. kerületi Szent György-nap | Szegedi Árvízi 
Emléknap | Mikulás kupa

 ▶ A 14-18 évesek generációja elsődlegesen az online felületek-
ről tájékozódik, ezért nagy hangsúlyt fektettünk a közösségi 

média (Facebook, Instagram) tartalmak előállítására, amelyek 
a cserkészek számára hasznosak, informatívak, szórakozta-
tóak voltak. Honlapjainkra is hetente kerültek fel friss cikkek, 
interjúk vagy videók, folyamatosan frissítettük az online 
felületeinket.
cserkesz.hu | cserkeszleszek.hu | magazin.cserkesz.hu

 ▶ Új kommunikációs eszközöket teszteltünk, új csatornákat 
alakítottunk ki, és működtettünk.
plakátkampány | podcast csatorna és azon tematikus 
műsorok több korosztály számára | live videók |   
Facebook hirdetések | hírlevelek

 ▶ Cserkésztörténelmi szakmai anyagokat készítettünk, ame-
lyeket elérhetővé tettünk minden cserkész számára, és bemu-
tattuk az érdeklődőknek.
Scouting For Boys | Trianon100 | Magyar Cserkészélet 
(1910-1948) | Rendhagyó Cserkésztöri órák |  
MCSSZ 30 emlékév

 ▶ Többezer olyan promóciós tárgy készült, amelyet 
a programokon résztvevők kaphattak: a cserkészélet eszközei 
a cserkészek számára nem csak hasznosak, hanem erősítik 
az összetartozás élményét, a nem cserkészek számára pedig 
a cserkészekkel való találkozás jelképe lehet.
őrsi bögre | bicska | póló | gyufa | lámpa | pulóver | takaró 
mappa | füzet | toll | matrica | frizbi | tornazsák | kulacs
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2. vezetőként?

 ▶ Az őrs- és rajvezetők számára több képzési- és továbbkép-
zési lehetőséget biztosítottunk, ezeknek az eredményei helyi 
szinten a kerületekben és a csapatoknál hasznosulnak. (Erről 
bővebben az Imre herceg terv eredményeinél, a Felkészítések 
fejezetnél olvashatsz.)
vezetőképzések | vezetői továbbképzések |  
vezetői fórumok | kósza és vándor korosztályok  
számára szóló tematikus programok

 ▶ A vezetőképzések direkt és indirekt módon kaptak támo-
gatást. Az Operatív Vezetőképzés beindításában nagy 
jelentőséggel bírt a projektből származó támogatás. A már 
meglévő képzések esetében a háttérfolyamatokat (törzsi és 
utóhévégék) tettük gördülékenyebbé, és eszközök beszerzését 
biztosítottuk.
szerszámok | konyhai eszközök | sátrak | padok | asztalok

 ▶ A csapatmentorok hálózata segítette a csapatok, a kerületek 
és a szövetségek munkáját. Tevékenységükkel többek között 
előremozdították a fejlesztő folyamatokat, a tudásmegosz-
tást, segítették a csapatalapítást és a kapcsolatot a központ, 
a kerület és csapatok között.
csapatalapítás | tréningek | csapattámogatás |  
csapatlátogatás | jó gyakorlatok

 ▶ A határon túli szövetségek részvételével megvalósult számos 
közös program lehetővé tette a cserkészcsapatok közötti 

kapcsolatok személyessé válását és egyben elmélyülését is.
Betlehemi Békeláng zarándoklat | Össze-SzöVŐ |   
Gubacs Fesztivál | Scoutland | OCSN

 ▶ Az elmúlt években megújítottuk a táborozási engedélyek 
beadásának és jóváhagyásának rendszerét. A cél egy fel-
használóbarát folyamat kiépítése volt. Most már a csapatok 
felelős vezetői az EVOK rendszerén keresztül könnyen elvé-
gezhetik ezt a feladatukat.

 ▶ Elkészült a Mi fán terem a cserkésztábor? című cserkésztá-
borokat bemutató kiadvány, amelyet olyan partnereknek 
juttatunk el (erdészetek, állami intézmények), akik a cserké-
szettel a táborozások során találkoznak leginkább. Így támo-
gatva ezzel a különböző szervezetekkel való gördülékeny 
együttműködést.
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 ▶ Cserkészvezetői munkát segítő kiadványok készültek és 
újultak meg.
Scouting For Boys | Magyar Cserkészélet (1910-1948) |  
Korosztályos nevelési kézikönyvek | Gyermekvédelmi 
ismeretek cserkészeknek | Alapismeretek a cigány, roma 
közösségekről | Mi fán terem a cserkészet? | Vezetés 
ösvényein | Találj munkát cserkészként | Különpróbázás 
szabályai | Felnőttképzési kézikönyv | Csapatalapítási 
kézikönyv | Csapatok életciklusa | Csapatmentorok  
kézikönyve | Forrásteremtési kézikönyv | Forrástérkép | 
Magvető – lelki nevelési módszerötletek cserkészeknek | 
Cserkészet a Kárpát-medencében térkép

 ▶ Online elérhető módszertani anyagokat is fejlesztettünk, 
ezeket különböző felületeken osztottuk meg.
Tanulj otthon! | például.hu | Online módszertani  
gondolatok cserkészeknek | Karantippek

 ▶ Ebben az időszakban nyert nagyobb teret a forrásteremtés 
a szövetségen belül, mint az anyagi önállósodás egyik kulcsa. 
Ebben a témában szervezett tematikus továbbképzéseken 
eszközöket, tippeket kaptak a csapatok az adománygyűjtés-
hez, forrásteremtéshez. A projektek keretében létrejött az 
Adományportál, amin csapat és kerületi szintű egyedi ado-
mánygyűjtési kampányokhoz biztosít felület az MCSSZ.
Forrásteremtő TTK | Forrástérkép | Forrásteremtési  
kézikönyv | Adományportál

 ▶ Az elmúlt évtizedben társadalmi szinten egyre nagyobb hang-
súlyt kapott a gyermekvédelem, az MCSSZ-ben is komoly fej-
lesztőmunka indult e téren. Létrehoztunk egy honlapot, ahol 
a fiatalok kérhetnek segítséget szakértőktől (pszichológusok, 
gyermekvédelmi szakemberek). Készítettünk egy kiadványt, 
Gyermekvédelmi ismeretek cserkészeknek címmel, és több 
ismeretterjesztő plakátot is, amelyek a vezetői munkát segí-
tik. A 2019-es Indabát is ennek a témának szenteltük, ahol 
neves szakemberek tartottak gondolatébresztő előadásokat, 
workshopokat.
Indaba | Fészek | gyermekvedelem.cserkesz.hu | 
Gyermekvédelmi ismeretek cserkészeknek

 ▶ A Mustármag lelki nevelési munkacsoporttal közösen több 
lelki programot szerveztünk az elmúlt évek során. Ilyen volt 
a Bibliadráma és a Miatyánk sorozat, és a 2020-as Indaba, 
amelyen több száz cserkészvezető vett részt az online térben.
Mustármag | Miatyánk | Bibliadráma | Indaba |  
Magvető módszerötletek

 ▶ Az országos iroda munkatársi létszáma kibővült, így az 
önkéntes vezetők munkáját fizetett munkatársak több terü-
leten támogatták, ami segítette a mozgalmi igények minél 
teljesebb körű megvalósítását.
titkárság | pénzügy | kommunikáció | grafika |  
kiadványtervezés | programszervezés | logisztika |  
projektmenedzsment | forrásteremtés | szakmai háttér | 
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Energiaklub | Háromkő Ifjúsági Természetjáró és Kulturális Egyesület |  
Neumann János Nonprofit Kft. | Magyar Természetvédők Szövetsége | 

Sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola | NIOK Alapítvány | Vidékkutató Egyesület 

Compass Strekov | Fészek polgári társulás | Via Mariae polgári társulás |  
Pro Calasantius Egyesület | E-Consult Egyesület |  

Csíkmadarasi Önkéntes Tűzoltók Egyesülete | Humusz Szövetség

Boldogulás Ösvényein Alapítvány | 212. sz. Bornemissza Cserkész Alapítvány |  
Csíki Cserkészekért Egyesület | Romániai Magyar Cserkészszövetség

Magyarország Kormánya | Honvédelmi Minisztérium |  
Agrárminisztérium | Klebersberg Központ

3. országos vezetőként?

 ▶ A járványhelyzet megmutatta, hogy az MCSSZ hivatalos tes-
tületeinek (OKGY, KKGY, OT) szüksége van olyan online felü-
letre, ahol a mozgalom működését meghatározó döntéseket 
a tagok egymástól távol is meg tudják hozni. Ezért jött létre 
a VIRUL – online szavazórendszer.

 ▶ Az MCSSZ komoly partneri együttműködéseket alakított ki az 
elmúlt évek során. Partnereinktől szakmai tudást, segítséget, 
adott esetben kedvezményes szolgáltatásokat is kaphatunk, 
de több szervezettel programjainkon is találkozhattatok. 
A megállapodásokról itt olvashatsz bővebben.

 
Az alábbi szervezetekkel kötöttünk együttműködést:

 ✚ Civil partnerekkel kötött együttműködési megállapodások

 ✚ Cserkész partnerekkel kötött  
együttműködési megállapodások

 ✚ Közigazgatási partnerekkel kötött  
együttműködési megállapodások

 ▶ 2018-ban született meg a Cserkészet 2027 – A Magyar 
Cserkész szövetség stratégiai terve. Ebben a kiadványban, 
amely minden vezető számára elérhető, az MCSSZ olyan célo-
kat tűzött ki, amelyeket 2027-re szeretne elérni. A stratégia 
országos szintű megvalósítását a szövetségi iroda is segítette 
az elmúlt években. A stratégiai célok megvalósításában fontos 
szerepe van a kabineteknek, amelyek munkája 2019-ben 
indult. A kabinetek fontos célja az önkéntesek és a szövetség 
munkatársai közötti kapcsolat erősítése is, hiszen önkéntesek 
és munkavállalók közösen dolgoznak olyan ügyeken, amelyek 
stratégiai szempontból fontosak az MCSSZ számára, ilyenek 
pl.: gazdasági, nevelési, kommunikációs kérdések.
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 ▶ Mozgalmunk számára fontos témákat felkaroló önkéntesek 
strukturáltabb formában, munkacsoportokként dolgoznak. Az 
elmúlt 4 év során a lelki nevelés előmozdítását a Mustármag 
Országos Lelki Nevelési Munkacsoport, a fenntarthatóság 
és teremtésvédelem témáját a Zöld Munkacsoport, a gyer-
mekvédelmet pedig a Fészek Gyermek- és Ifjúságvédelmi 
Munkacsoport tűzte ki zászlajára. Tevékenységük legkéz-
zelfoghatóbb formája a különböző rendezvények szakmai 
támogatása, szervezésben való közreműködés. Emellett 
működésüket eszközök (módszertani láda és segédeszközök, 
egyenpóló) beszerzésével, elkészítésével támogattuk.

 ▶ A csapatmentorok munkájának gyümölcseként 14 új csapat 
alakult meg a Magyar Cserkészszövetségben. (Erről bőveb-
ben az Imre herceg terv eredményeinél, a Hálózatosodás és 
szervezetfejlesztés fejezetnél olvashatsz.) Több kerületben és 
szövetségben zajlott felnőttképzés, aminek eredményeként 
cserkésszé váltak a mozgalmunkhoz addig egyáltalán nem 
vagy csak lazább szálakkal kötődő személyek.

 ▶ A projekthez révén, a közös ügyek és programok a határon 
túli magyar kapcsolatok szövetségi szintű megerősödését is 
eredményezték.

II. Mit kaptak a kerületek?

A projektek egyik fő célja volt a mozgalom belső életének megerő-
sítése, a kisközösségek (csapatok) közötti együttműködések fejlesz-
tése helyi, kerületi és országos szinteken, valamint a módszertani 
tárház sokrétű gazdagítása cserkész és ifjúságszakmai tematikák-
ban. A Magyar Cserkészszövetség kerületei fontos szerepet töltöt-
tek be ennek megvalósításában. Számos helyi, csapat szintű vagy 
kerületi program, mozgalmi igény rajtuk keresztül épülhetett be 
a projektekbe, de a szövetségi iroda is számos ponton vonta be 
a kerületeket, akár országos események népszerűsítése, akár a nem 
cserkészek számára szervezett események megvalósítása, akár az 
elkészült kiadványok, módszertani anyagok, eszközök cserkészek-
hez történő eljuttatása érdekében.

A kerületeket közvetetten a teljes projekt érintette, hiszen mind 
a szövetségi iroda, mind megannyi fejlesztés és szakmai támogatás 
a kerületek rendelkezésére állt. A közvetett eredményekből a prog-
ramokat érdemes mégis ezen a ponton kiemelni, hiszen ezek az 
országos események – bár jellemzően központi rendezésű progra-
mok és felkészítések voltak, de – minden kerület számára nyitottak 
voltak (pl. Indaba, OCSN, Scoutland, Gubacs Fesztivál, TTK-k, szakági 
események).

A 260 millió forintból megvalósuló 178 országos eseményen, 20 ezer 
résztvevő volt jelen. Egy résztvevőre vetítve költségesebb programok 
voltak ezek, azonban olyan lehetőségek nyíltak így ki a cserkészek 
számára, amelyekre kerületi, vagy önkéntes szinten nem lett volna 
lehetőség. Az egy résztvevőre jutó magasabb költségek többek között 
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Mit kaptak a kerületek?

 

az Imre herceg terv - közelebb egymáshoz 
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és a Lépj át a határaidon!

EFOP-1.12.1-17-2017-00009 projektekből.
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a több napos fesztivál jellegű események miatt, neves előadók, fel-
lépők, színházi előadás biztosítása, képzések, valamint a résztvevők 
ellátása során merültek fel. A központi események nagyobb arányá-
nak oka az is, hogy a projektek egyik kiemelt célja volt, hogy a vidéki 
térségekben támogasson eseményeket, felkészítéseket, érjen el fia-
talokat, amelyeket nagyobb részben országos szinten tudott bizto-
sítani, elérni a projekt.

A kerületi munkát közvetlenül több területen segítették a projektek, 
négy fő tényezőből áll össze a közvetlenül a kerületek érdekében 
felhasznált forrás.
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zésben) valósultak meg események, összesen 62 millió forint 
felhasználásával. Azokat a programokat soroltuk ide, amelyek 
az adott kerület munkáját támogatták, kerületi igényként 
jelent meg, vagy közvetlenül ott hasznosultak.

2. Eszközök: A kerületek számára csaknem 50 millió forint 
értékben beszerzett sátrak, szerszámok, konyhai és egyéb 
eszközök, vezetőképzések, kerületi események megvalósítását 
támogatták.

3. Kiadványok: A kerületek számára 12 millió forint értékben 
számos nyomtatott kiadványt juttattunk el, ennek nagy részét 
az általuk megadott mennyiségek szerint készítettük el, kisebb 
részét vagy csapat/létszám arányosan, vagy a rendezvénye-
inken adtunk át a rendelkezésre álló példányszámok erejéig.

4. Csapatmentorok: A projekt 3 éve alatt valamennyi kerület-
ben rendelkezésre álltak a csapatmentorok, közvetlenül több 
területen segítették az önkéntes cserkészmunkát. A találkozóik 
során felmerült, valamint utazási költségeik nélkül, pusztán 
a munkabér biztosítására 77 millió forintra volt szükség.
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Az egyes kerületek által felhasznált közvetlen projekt forrás a diag-
ramokon látható sorrend szerint alakultak. Az I-X. kerület azért sze-
repel összevontan, mert egyrészt nem tartoztak a projektek közvet-
len célterületébe (konvergencia régió), másrészt számos rendezvény 
a két kerületben egyszerre hasznosult. Az oszlop értéke a két fő 
csapatmentor munkabére miatt emelkedik ki. A forrásfelhasználást 
a kerületi létszámokkal összevetve azt látjuk, hogy a kisebb lét-
számú, vidéki kerületek részesültek nagyobb mértékben az EFOP 
forrásokból, de szem előtt tartottuk a kerületek közötti nagy-
ságrendi arányosságot (lásd kördiagram). A járvány miatt sajnos 
több kerületi esemény megtartására nem volt lehetőség 2020-
2021-es évben.
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III. Mit kaptak a határon túli szövetségek?

A Lépj át a határaidon! projekt egyik fő célja volt, hogy erősítse 
a határon túli kapcsolatokat, segítse a hálózatosodást és a jó gya-
korlatok cseréjét. Valamennyi határon túli magyar szövetséggel 
sikerült együttműködnünk az elmúlt években, de kiemelt szem-
pont volt, hogy a szövetségek ne csak az MCSSZ-szel, hanem 
egymással is találkozzanak. Ezért fontos kérdés az eredmények 
számba vételekor, hogy a szövetségek milyen arányban működ-
tek együtt, mekkora mértékű volt a más szövetséghez való kap-
csolódás: a program szakmai tartalma generált-e hozzáadott 
értéket Kárpát-medencei együttműködés, hálózat szempontjából? 

Az alábbi szövetségek részvételét vizsgáltuk meg közelebbről:

Magyar Cserkészszövetségek Fóruma (MCSSZF) – az adatok olyan 
MCSSZ által szervezett eseményeket takarnak, melyekre minden 
szövetségnek lehetősége volt csatlakozni.

A kerületekhez hasonlóan, a szövetségek esetén is számottevő azon 
események száma, amely az egymással való találkozást, a Kárpát-
medencei szintű együttműködést szolgálta. Az alábbi diagram tartal-
mazza a megvalósult eseményeket, ahol az MCSSZF-hez rendeltünk 
minden központi eseményt – amelyeken 11 ezer fő vett részt – , az 
egyes szövetségekhez pedig azokat, amelyeket az adott szövetség 
kezdeményzett, szervezett, vagy közvetlenül ott hasznosult. Ez utóbbi 
36 eseményt jelent, amelyeken 1300 fő vett részt. A határon átnyúló 
és a különböző szövetségek által 2020-2021-es évre tervezett ese-
mények megvalósítását a járványhelyzet jelentősen korlátozta.

Vajdasági Magyar Cserkészszövetség (VMCSSZ)  

Romániai Magyar Cserkészszövetség (RMCSSZ)  

Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség (SZMCS) 

Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség (KáMCSSZ)  

Külföldi Magyar Cserkészszövetség (KMCSSZ) – az adatok elsősorban a bécsi csapat, 

valamint két horvátországi csapat részvételét tükrözik.
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Cserkésztalálkozó (Scout)

MCSSZF    1 235

3. Tanulmányút - Dzsungel

könyve Budapest

MCSSZF    762

4. Gubacs Fesztivál 2019 MCSSZF    731

5. Kárpát-medencei ifjúsági

és civil fesztivál 2018 -

SCOUTLAND - Szalki-

sziget

MCSSZF    708

6. Kárpát-medencei

családos, civil és ifjúsági
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MCSSZF    669
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könyve Szeged
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8. CEJ Balaton MCSSZF    553

9. Tanulmányút - Dzsungel

könyve Miskolc

MCSSZF    517
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Az önálló szövetségi eseményeket vizsgálva látható, hogy 
a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség részéről vettek részt a leg-
többen, de nem sokkal elmaradva következik sorban a többi szövet-
ség is. Érdekes a résztvevők száma mellé tenni az egyes szövetsé-
gek létszámát (tagnyilvántartó adatai alapján). Látható, hogy Bécs, 
Kárpátalja és Vajdaság a szövetségi taglétszáma körüli résztve-
vői létszámnak szervezett programokat. Felvidék és Erdély viszont 
a taglétszámának csak egy töredékét tudta kiszolgálni EFOP-os ren-
dezvényekkel, részben a járványhelyzet miatt. Az események között 
tartalmukat tekintve találunk forrásteremtő képzéseket, vezetői 
konferenciákat, vezetőképzéshez kapcsolódó törzsi felkészülési és 
értékelő hétvégéket, szövetségi vezetőségek számára szervezett 
tervezőnapokat, startégiai tanácskozásokat, közösségi és csapat-
építő programokat egyaránt.

Szintén a magyarországi kerületekhez hasonlóan a szövetségek 
esetén is a projektek kulcsszereplői voltak a Kárpát-medencei 
koordinátorok (csapatmentorok), akik közvetlenül tudták segí-

teni a saját szövetségük együttműködéseit más szövetségekkel, 
a Kárpát-medencei hálózat megvalósítását, megerősítését. Öt hatá-
ron túli cserkészszövetségben voltak jelen a projekt 3 éve alatt. 
(Erről bővebben a Lépj át a határaidon! eredményeinél, a Kárpát-
medencei koordinátorok fejezetnél olvashatsz.)

Az események, valamint a mentorok költségeit összesítve elmond-
hatjuk, hogy majdnem 110 millió forint segítette közvetlenül 
a Kárpát-medencei együttműködés megerősítését az elmúlt évek-
ben, melyet szövetségi bontásban az alábbi ábra mutat be.

A projektekben történt informatikai fejlesztéseknek köszönhetően 
a határon túli szövetségek is csatlakoztak az ECSET-be, így segítve 
a további, akár csapat szintű együttműködéseket is. Számos kiad-
ványt és módszertani anyagot is juttattunk a határon túli cserké-
szeknek, de az online módszertani gyűjtemény, a például.hu össze-
állításában is részt vettek a szövetségek.

http://ul.hu
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iv. Mit kaptak a szakágak?

Mindkét projektben jelentős hangsúlyt kapott a szakágak (vadon-
lakó, regös, vízi, lovas, barlangász, kerékpáros, egészségügyi, 
harcművészeti) támogatása: népszerűsítő, bevonó programjaik, 
különpróbákhoz, vagy egyéb területekhez kapcsolódó továbbkép-
zések megvalósítása, felszerelésük bővítése, tagságuk és önkéntes 
vezetőik megerősítése. Valamennyi szakág egyedi sajátosságokkal, 
működéssel bír, így eseményeiket is más fókusszal, céllal valósítot-
ták meg. A szakágak által 38 esemény valósult meg 1700 fő rész-
vételével, az alábbi bontás szerint.

XXX. jubileumi Kárpát-medencei Regöscserkész-táborát. Az egyko-
ron aktív regöscserkészek családot alapítva visszavágyódtak közös-
ségünkbe, hogy a tábori hangulat ismételt átélésén túl, felcseperedő 
gyermekeiknek már korai éveikben átadják ezt a hagyományt, így 
jött létre a Családos altábor.

A vadonlakók minden évben megtartották nyári táborukat, de több 
országos felkészítést, valamint egyedi tanulmányutakat is szervez-
tek (Egerben, Szegeden), mindezekhez eszközöket is biztosítottunk 
számukra. A vízi szakágban a projekt támogatásával végezte el két 
vízivezető a vitorlás sportoktató OKJ-s képzést, ami feltétele annak, 
hogy a más jármódok több évtized alatt megszerzett magas szak-
mai színvonalát szavatolhassa a vitorlás jármód esetén is a szakág. 
Valamennyi szakágra vonatkozik, hogy a projektek által finanszí-
rozott bevonó rendezvények hatása túlmutat az adott rendezvény 
keretein: a megszólított cserkészek egy része ezek hatására csat-
lakozott a szakágakhoz. A kerékpáros szakág esetén például nem 

Jól látható, hogy a három nagyobb szakág valósította meg ezen 
események nagy részét (regös, vadonlakó, vízi). A regös szakág 
2018. és 2019. évben is megszervezte a Kárpát-medencei regös 
tábort, amelyekhez kézműves nap és családos altábor is szervező-
dött. A szakág 2019-ben valósította meg az újjáalakulást követő 
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várt eredménye az elmúlt éveknek, hogy a rendezvények által a mes-
ter (öregcserkész) korosztályt is sikerült megszólítani és bevonni 
a tevékenységükbe. Hosszú távon is fontos az új tagok bevonása, 
hiszen később közülük is kikerülhetnek az újabb önkéntes vezetők.

A szakágak által felhasznált csaknem 16 millió forint zömét a 3 
legnagyobb szakág használta fel. Változatosabb képet kapunk, ha 
a felhasznált forrást a programokon résztvevők számához, vagy 
a szakágak becsült létszámához viszonyítjuk.

v. Mit adott a nevelésnek?

A cserkész nevelés az embert holisztikusan (lelki, érzelmi, értelmi, 
testi, társas) szemléli. A próbarendszerünk is ezen alapul, és az 
éves munkaterv is ennek jegyében születik. A projektek fejleszté-
sei is több ponton támogatták ezeket a területeket. A következők-
ben – a teljesség igénye nélkül – néhány példát gyűjtöttünk össze 
ennek bemutatására.

1. Lelki nevelés – A gyerekek hitéletének fejlesztése, az isten-
kapcsolat erősítése. Célunk, hogy a ránk bízottak ne csak 
vallásos nevelést kapjanak, hanem olyan lelki élményeket, 
amelyek megerősítik őket a hit útján.
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Ilyen alkalmak voltak a Mustármag lelki nevelési munkacso-
port programjai (imaalkalmak, tanúságtételek), a Békeláng 
zarándoklat, a lelkiségi Indaba, a Miatyánk sorozat és 
a Bibliadráma is.

2. Érzelmi nevelés – Az ember számára a közösségben létezés-
hez elengedhetetlen, hogy felismerje saját és mások érzelmi 
megnyilvánulásait, tudja azokat befogadni, megérteni azok 
hátterét. Emiatt a nevelés egyik építőköve az érzelmi intelli-
gencia fejlesztése.

Erre jó alkalom adódott A dzsungel könyve című színházi 
előadásban való részvétel által, akár szereplőként, akár 
háttérmunkásként. Az érzelmi intelligencia egy másik aspek-
tusát fejleszti a Pálya-Orienteering program, amelyben 
a résztvevő megismerheti a saját személyiségtípusát, és 

annak a pályaválasztáshoz kapcsolódó jelentőségét. A hát-
rányos helyzetű gyerekekkel való találkozások (Élménynapok, 
Találkozz Cserkészekkel sorozat) és a gyermekvédelmi témájú 
programok egy új perspektívát nyitottak a cserkészek számára 
az érzelmek megélése és kezelése kapcsán.

3. Értelmi nevelés – A fiatalokat friss gondolkodásra és nyitott-
ságra neveljük. Fontos bővíteniük a tudásukat minőségi és 
mennyiségi szempontból is. Célunk a következő generációnak 
átadni a rendszerszintű gondolkodás és a véleményformálás 
képességét.

Erre a folyamatra kiváló alkalmat kínált egy-egy konferencia, 
tematikus továbbképzés, felkészítés, vezetői továbbképzés, 
vagy akár a felnőttképzés is.
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4. Testi nevelés – A cserkészet fontos eleme a test nevelése, 
alapítónk Bi-Pi szerint is törekedni kell az egészséges életre, 
mert ez a jellemnevelés egyik eszköze is.

Erre kitűnő program volt többek között a Scout Run, a Scout 
Bike, a Scout Trail Run, a focis Mikulás kupa, a Csolimpia, 
GeoCsero és Hadijátékok.

5. Társas nevelés – A nevelés célja, hogy a gyerekek a társada-
lom hasznos tagjai legyenek, hogy kisebb és nagyobb közös-
ségekben egyaránt megtalálják a helyüket. Az őrsi-, raji- és 
csapatprogramokon túl ezért elengedhetetlen, hogy a fiatalok 
olyan országos szintű közösségi programokon is résztve-
hessenek, amelyeken megtapasztalhatják a nagy egészhez 
tartozás élményét.

Ilyen rendezvények voltak, amelyek részben vagy egészben 
a projekt keretében valósultak meg: Országos Cserkésznap, 
Central European Jamboree, European Jamboree, World Scout 
Jamboree, Scoutland, Gubacs Fesztivál, Indaba, Össze-SzöVŐ.
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I. A projektek az MCSSZ  
víziójának tükrében

Magyar Cserkészszövetség 2017-ben dolgozta ki a következő 10 
éves időtávra szóló vízióját és az odavezető utat, a stratégiai ter-
vet. A „Cserkészet 2027” víziója illeszkedik a Cserkészmozgalom 
Világszervezetének (World Organization of the Scout Movement) 
missziójához és víziójához, ill. a magyar cserkészet missziójához.

 ✚ Az MCSSZ missziója:

Az MCSSZ vízióját a „Cserkészet 2027” c. dokumentumban találjuk:

A Cserkészet 2027 megfogalmazása a projektek indulásával majd-
hogynem egyidőben történt meg. Fontos ez az egybeesés, hiszen 
egy ekkora léptékű fejlesztésnek akkor van igazán értelme, ha egy 
közös, jól meghatározott cél felé segíti a szervezetet. A projektek 
szakmai koncepciójában számos ponton megtaláljuk a kapcsoló-
dást, így fontosnak látjuk ilyen oldalról is röviden összegezni a szak-
mai eredményeket. Mit tettünk tehát a cserkészet víziójának meg-
valósulásáért?

2027-re a cserkészet Magyarország ismert és elismert, vallásos Befolyás

ifjúsági mozgalma, Fiatalok megerősítése

amelynek minden járásban működik cserkészcsapata, és létszáma eléri a 27 000 főt. Növekedés

Nevelési programja hatására a mozgalom tagjai fiatal koruktól aktívan alakítják társadalmi környezetüket. Társadalmi hatás

A Magyar Cserkészszövetség szervezeti és döntéshozatali rendszere hatékonyan működik, Hatékony és demokratikus szervezet

gazdaságilag önálló és stabil. Gazdasági önállóság

„A cserkészet küldetése, hogy a cserkészfogadalmon és a cserkésztörvényen alapuló értékrend révén hozzájáruljon a fiatalok neveléséhez, 
ezáltal segítsen egy olyan jobb világ építésében, ahol az ember, mint egyén, kiteljesíti önmagát, és építő szerepet játszik a társadalomban. 
A cserkészmozgalom önkéntesei által ifjúságnevelést végez, illetve életmodellt nyújt, saját nem-formális nevelési módszerével, a helyi 
közösségekkel együttműködve mindenkinek, aki nyitott elveire és cserkészközössége életében tevékenyen részt vállal.” (MCSSZ ASZ 4.§)
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Befolyás
 ▶ Az ismertség érdekében országos népszerűsítő plakátkam-
pányt indítottunk, amely során 10 nagyváros utcáin jelentek 
meg mozgalmunk legfontosabb üzenetei, értékei. Több ezer 
nem cserkész fiatalt szólítottunk meg programjaink által, 
kiemelten az ország azon térségeiben, ahol a cserkészet 
kevésbé ismert. A cserkészet ismertségének növelése érdeké-
ben több száz sajtómegjelenésünk volt, több online felületen 
jelentek meg folyamatosan híreink, valamint megújítottuk  
a Mi fán terem a cserkészet? című kiadványt, továbbá 
megszületett a Mi fán terem a cserkésztábor? című tájékoz-
tató anyag is.

 ▶ Az elismertség növelése érdekében több országos eseményre 
hívtunk meg ismert, közéleti szereplőket, akik egy-egy terüle-
ten beleláthattak a cserkészmunkába, közöségünkbe; számos 
országos civil szervezettel építettünk, erősítettük kapcsola-
tainkat. A koronavírus járvány idején a járvány kezelésében 
résztvevő cserkészeket mutattunk be online kampányunkban, 
mely a cserkészek elismertségét erősítette az online térben.

 ▶ A vallásosság erősítése érdekében számos olyan eseményen 
vehettek részt cserkészeink, ahol megélhették a cserkészet 
vallásos oldalát, de egy-egy képzésen, hétvégén meg is erő-
södhettek hitükben. Számos módszertani eszközt is kaptak 
vezetőink a kezükbe a projekt alatt létrejött Mustármag 
Országos Lelki Nevelési Munkacsoportnak köszönhetően. 
A 2020-2021-es cserkészév kiemelt témája volt a lelki 
nevelés, ezen egész évet felölelő tevékenységet is sok helyen 
támogatta a projekt.

Fiatalok megerősítése
 ▶ A projektek egyik fő célkitűzése volt olyan felkészítések és 
képzések lebonyolítása, amelyeknek köszönhetően a fiatalok 
megerősödve tudják végezni vezetői feladataikat. A felkészíté-
sek a mozgalmi munka valamennyi területét érintették, össze-
sen mintegy másfél ezer résztvevővel valósultak meg. Többek 
között szakági képzések, kiképzőképzések, utánpótlásnevelés, 
tematikus továbbképzések is szerepeltek az események között.

 ▶ A fiatalok megerősítése érdekében új területeken adott át 
ismereteket a projekt, felvértezve őket arra, hogy korunk 
kihívásaira megfelelő módon reagáljanak, vagy tudjanak 
segítséget kérni (pl. gyermekvédelem, fenntarthatóság, terem-
tésvédelem, hátrányos helyzetű gyermekkel való munka).
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 ▶ Nem csak az ismeretek bővítésével, hanem kapcsolatok, 
élmények gyarapításával is vonzóvá válhat a fiatalok szá-
mára az önkéntesség. Csapatépítő alkalmak, csapatvezetői 
találkozók, kötetlen nyári fesztiválok is szolgálták a fiatalok 
szerepvállalásának támogatását.

Növekedés
 ▶ A csapatmentorok egyik kiemelt feladata volt a cserkészet 
iránt érdeklődő fiatalok, felnőttek bevonása felnőttképzések 
megvalósítása által. Ennek köszönhetően több új csapat jött 
létre országszerte.

 ▶ A csapatok toborzásához módszertani segítséget nyújtot-
tunk a projektben kidolgozott élménypedagógiai módszerek-
kel, ugyanezekkel számos iskolába tartottunk programo-
kat. A Találkozz cserkészekkel! programsorozat keretében 
gyermekvédelmi intézményekben, tanodákban megvalósított 
foglalkozások is népszerűsítették mozgalmunk értékeit, így 
közvetetten hatással vannak a számbeli növekedésre is.

 ▶ A cserkészek megtartása érdekében kiemelten foglalkoztunk 
az alumni hálózattal, a felnőtt- és családos cserkészettel, 
továbbá fiatalok megerősítésével.

 ▶ A növekedéshez kapcsolódó tudás, szakterületek összehan-
golása a növekedési kabinet műhelyén belül történt meg.

 ▶ A projektek időszaka alatt a tagság száma 2700 fővel,  
a csapatok száma 14-gyel gyarapodott.

Társadalmi hatás
 ▶ Hátrányos helyzetű (gyermekvédelmi gondoskodásban élő és 
roma) gyerekek közösségeit kerestük fel szerte az országban 
– közös játékra és alkotásra invitáltuk őket. Ezekre az alkal-
makra cserkész önkénteseket is hívtunk.

 ▶ Szakmai civil együttműködések révén ifjúságnevelésben 
jártas és azon kívüli szakterületek szakértőivel is együttmű-
ködtünk, tudásunkat kölcsönösen megosztottuk egymással, 
így munkánk szélesebb körben fejti ki hatását.

 ▶ Nem csak életrevaló fiatalokat nevel közösségünk, hanem 
a munkaerőpiacra is felkészültebben lépnek be azok a fiatalok, 
akik a cserkészet módszereivel, szemléletével találkoztak. Ezt 
segítette többek között a Pálya-orineteering játék, de a Találj 
munkát cserkészként c. kiadvány is.
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 ▶ Számos módszertani anyagot szélesebb körben elérhetővé 
tettünk, így a nem cserkészek számára is felhasználhatóak 
lettek ezek a jó gyakorlatokat (Trianon100, peldaul.hu)

Hatékony és demokratikus szervezet
 ▶ Gyermekvédelmi eljárásrendet dolgoztunk ki, a szövetség 
adaptálta rendszereibe a GDPR területén elvárt törvényi elő-
írásokat, belső kommunikációs hatástanulmány kidolgozása 
zajlik a mozgalom belső struktúrájának pontosabb megértése 
érdekében.

 ▶ Vitakultúra témájában tematikus továbbképzést tartottunk.

 ▶ Megújultak online felületeink: a cserkesz.hu, a például.hu, 
a demokracia.cserkesz.hu (VIRUL), megvalósult az ECSET bőví-
tése. Mindezek hatékonyabbá, átláthatóbbá teszik cserkész-
munkánkat, elérhetővé, hozzáfréhetővé teszik a testületek 
munkáját, dokumentumait, módszertani segítséget biztosíta-
nak a nevelésben.

 ▶ A szövetségi munka hatékonyságát segíti a bevezetett 
feladatkezelő rendszerek személyre szabott alkalmazása  
(jira.cserkesz.hu, odoo bevezetése).

 ▶ Stratégiai Akcióterveket alkottunk az önkéntesek bevonásával, 
amik transzparensebbé tették a szervezet működését.

Gazdasági önállóság
 ▶ Fontos volt, hogy a csapatokat, kerületeket támogassuk 
a forrásteremtő munkájukban, ehhez számos módszertani 
anyagot dolgoztunk ki, képzéseket tartottunk számukra.

 ▶ A projekt keretében forrásteremtésért felelős munkatársat, 
szakértőket alkalmaztunk annak érdekében, hogy a gazdasági 
önállóság irányába mutató kezdeményezéseket, programokat, 
kampányokat valósítsanak meg, továbbá elérjék azokat a sze-
replőket, akik támogatni tudják mozgalmunkat projektektől 
függetlenül is.

 ▶ Létrejött az Adományportál, amin keresztül szövetségi 
és helyi kezdeményezésekhez keresünk támogatókat.
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II. Szövetségi fejlesztések  
a mozgalom támogatásáért

A projekt megvalósítása során arra törekedtünk, hogy a megvalósult 
fejlesztésekhez minél könnyebben tudjon kapcsolódni a mozgalom. 
Olyan kezdeményezéseket igyekeztünk útjukra indítani, amelyek 
továbbvitelét már önkéntes keretben, a mozgalom tagjai is tudják 
vállalni. Igyekezetünk arra irányult, hogy lényeges területekre fóku-
száló, fenntartható fejlesztési folyamatokat indítsunk be a mozga-
lomban. Azon dolgoztunk, hogy olyan fejlesztések valósuljanak meg, 
amelyekből középtávon nem csak a szövetség, hanem a mozgalom 
minden tagja, akár a mozgalmon kívül élő fiatalok, szélesebb tár-
sadalomban élők is részesülhetnek. Ahhoz hogy ezek „beérjenek”, 
és valamennyien érezzük ezt, több évre van szükség, valamint arra, 
hogy a megkezdett fejlesztéseket, új szövetségi irányokat közösen, 
a projekt időszakon túl is használjuk, formáljuk. Mik ezek?

 ✚ Az alábbi területen korábban is működő folyamatokat, 
tevékenységeket fejlesztettünk tovább:

 ▶ Cserkészeinkkel együttműködve számos mozgalmi progra-
mot valósítottunk meg. Nem csak a programok módszertára 
lett gazdagabb, hanem az irodai és  
önkéntes munka összehangolása is megvalósulhatott.
 ▶ A mozgalomban jelenlévő, de eddig kevésbé kiemelt témákat 
újra fókuszba helyeztünk: ilyen például a felnőtt- és családos  
cserkészet. Számos beszélgetés, előadás, szakmai füzet, 
de a Gubacs Fesztivál is teret adott ennek a témának.
 ▶ Kiadványokat, módszertani segédeszközöket  
készítettünk, újítottunk meg.
 ▶ Képzések, felkészítések továbbfejlesztése történt meg.
 ▶ A kerületek és a vezetőképzés számára a gyakorlati 
cserkész munkához használható eszközöket szereztünk be.
 ▶ Megújultak online felületeink.
 ▶ A határon túli magyar cserkészszövetségekkel,  
határon túli mentorokkal együtt valósítottunk  
meg programokat, képzéseket.
 ▶ A mentorhálózat folyamatos csapattámogatást biztosított, 
segítette a csapatokat a toborzásban, csapatalapításban.

 ✚ Az alábbi területeken nyújtott újdonságot  
ez elmúlt évek munkája:

 ▶ A vándor korosztály igényeire reagálva született 
meg a Scoutland, ami egy kötetlen találkozási pontot 
biztosított a magyar cserkészek számára.
 ▶ A forrásteremtés, adományszervezés szintén új,  
kiemelt téma volt. Ennek fontosságára hívtuk fel  
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a figyelmet számos képzéssel, módszerrel, de szövetségi  
szintű kampányokat is indítottunk, valamint ehhez 
kapcsolódó Adományportált is fejleszettünk.
 ▶ A felkészítések között új, ún. tematikus továbbképzéseket 
szerveztünk, amelyek a projektek egy-egy szakterületéhez 
kapcsolódóan nyújtottak új ismereteket: gyermekvédelem,  
zöld táborzás, teremtésvédelem, lelki nevelés, vitakultúra,  
kommunikáció, forrásteremtés területein.
 ▶ Egy-egy téma mentén az önkéntesekkel kialakult eseti  
szakmai együttműködésekből önkéntes munkacsoportok  
jöttek létre: Gyermekvédelmi munkacsoport,  
Zöld munkacsoport, Lelki nevelés munkacsoport.  
Erre támaszkodva pedig tematikus éveket hirdettünk.
 ▶ A cserkészetet megmutattuk olyan társadalmi csoportoknak 
is, akik mindeddig nem találkoztak, nem találkozhattak 
a cserkészettel. Olyan gyerekeket szólítottunk meg, akiknek  
egy-egy találkozás is nagy élményt jelent. Hátrányos helyzetű  
(gyermekvédelmi gondoskodásban élő és roma) gyerekek 
közösségeit kerestük fel szerte az országban – közös játékra 
és alkotásra invitáltuk őket. Fontos, hogy mozgalmunk 
minden szintjén jelen legyen a nyitottság, odafordulás 
szemlélete, mely irányába megtettük az első lépéseket.

III. Hova tovább egy jobb világért…?

A projektek eredeményeit e hosszú sor után sem érezzük teljes-
körűnek. Akik közelebbről ismerték a projektekben zajló munkát, 
könnyen hiányolhatnak pontokat a felsorolásokból, különösen azon 
eredmények esetén, amelyek nehezen felsorolhatók, számszerű-

síthetők. Abban biztosak vagyunk, hogy nem tudnánk olyan szele-
tét említeni a cserkészmunkának, amire nem volt közvetetten vagy 
közvetlenül hatással az elmúlt pár év, amelyet igyekeztünk a fenti 
fejezetekben több oldalról is bemutatni. Az eredmények értékelése 
még hátra van. Talán nem is csak nekünk, a projektek megvalósító-
inak kell ezt megtenni, hanem az idő és maga a mozgalom lesz az, 
ami próbára teszi ezeket.

Mi lesz a projektek után? Egy fejlesztési folyamat végén legtöbben 
azt érezzük, hogy most kezdődik az igazi munka. Bízunk benne, hogy 
az elmúlt évek tapasztalataira építve folytatni tudjuk a közös munkát 
akár új projektben, akár azon kívül is: önkéntes munkánkban, kap-
csolatainkban, mozgalmunkban, társadalmunkban. Bízunk abban is, 
hogy nem csak a számszerűsíthető, vagy kézzelfogható eredmények 
kísérnek majd a továbbiakban bennünket, hanem a sokunknak és 
sokaknak az életére hatással lehettünk. Éljetek vele, használjátok, 
forgassátok a közösen elért eredményeket „...egy jobb világért”!
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Ti mondtátok





Goda Márton Áron csst. (148.)
„Cserkészcsapatunk újraalapításának 30. évfordulójára rendeztük 
meg A dzsungel könyve zenés színházi előadást. Sokunknak egy-egy 
dal, egy kép vagy videó olyan emlékeket idéz fel, amelyek örökre 
a szívünkbe íródtak. Köszönjük mindazoknak, akik bármilyen formá-
ban segítették a projekt megvalósulását! Számomra a darab legfőbb 
üzenete, hogy a közösség összetartó ereje és az ebbe belefektetett 
munka, az erőfeszítések és a szeretet, képes saját talentumaink leg-
nemesebb kibontakoztatására. Kívánom, hogy minél több cserkész-
testvérünk vehessen részt hasonló projektben a jövőben. Jó munkát!”

Turóczi Hajni csst. (25.)
„A Mustármag Országos Lelki Nevelési Munkacsoport nevében mond-
hatom, hogy már az indulástól hálásak vagyunk, hogy az EFOP támo-
gatott minket. Segítségével grafikailag is magas színvonalat tudtunk 
képviselni a lelki nevelés területén, ami fontos a célunk betöltéséhez, 
hiszen szeretnénk vonzóvá tenni ezt a területet. Rengeteg EFOP-ból 
szervezett programon, vezetői továbbképzésen vagy akár a Gubacs 
fesztiválon is részt vettünk, mint meghívott előadók, illetve tavaly 
útjára indítottunk a Mustármaggal a Miatyánk programsorozatun-
kat, amelyet szintén az EFOP támogatott, amit ezúton is köszönünk!”

Petkes Piroska Judit csst. (1903.)
„A kerület nevében köszönjük az EFOP-nak a felszereléseket, ami nél-
kül nagyon nehezen jöhettek volna létre nyári táboraink. Köszönjük, 
hogy a programjainkat is támogatta, gondoljunk csak a híres prog-
ramunkra, a KENYÍR-re, a továbbképző vagy a törzsi hétvégékre. 
A Találkozz cserkészekkel! programsorozat pedig segített megismer-
tetni a cserkészetet a kerületünk területén élő emberekkel. Fontos 
megemlíteni a csapatmentor hálózatot, ami „határtalanul” műkö-
dött, és reméljük, hogy a megszerzett tapasztalat, tudás és kapcso-
latrendszer nem vész el, és gyümölcsöző lesz a későbbiekben is.”

Merza Péter csst. (25.)
„Hálás vagyok, hogy létrejöhetett a Zöld Munkacsoport azzal a cél-
lal, hogy segítsük a cserkészek mindennapi életé, a csapatokat, 
őrsöket, őrsvezetőket és a kerületeket, VK-kat az egész cserkész-
szövetséget a környezettudatosság felé. Külön öröm, hogy megva-
lósult 2019 őszén az INDABA, amelynek a témája a teremtésvéde-
lem volt, szintén 2019 őszén volt egy tematikus továbbképzés, ahol 
a vezetőknek adtunk ötleteket.”

Balla Stefánia csst. 16. (RMCSSZ)
„Talán a legfontosabb, amit az EFOP-nak köszönhetek, a határonát-
ívelő barátságok és kapcsolatok, amiket az Össze-SzöVŐ, a VK 
konferencia, A dzsungel könyve és más rendezvényenek keresz-
tül kaphattam. Emellett szervezői, kommunikációs, prezentációs 
tapasztalatokat is szereztem, olyan tapasztalatok ezek, amelyeket 
a saját csapatomban és szövetségemben kamatoztatni tudtam, és 
fogok is a jövőben.”

Barna György csst. 4. (KáMCSSZ)
„A projektben töltött idő mind a KáMCSSZ-nek mind nekem nagyon 
hasznosnak bizonyult. A csapatmentori feladatkör által öt új tele-
pülésre vittük el a cserkészetet, ismertettük meg a mozgalmunkat, 
alapítottunk új közösségeket, valamint motiváltunk felnőtteket arra, 
hogy a cserkész képzésbe bekapcsolódjanak.”

Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi 
Központ – Polgár úti lakásotthon
„A gyerekek nevében is szeretném megköszönni a Cserkészszövetség 
ajándékát! Nagy örömünkre szolgáltak az ötletes rejtvények, 
a kézmű veskedési lehetőség, no és a kedves kis ajándékok. 
Nemcsak két dél utánunk szabadidejét töltötte ki, és tette izgal-
massá, de hozzájárult ahhoz, hogy valódi közösséggé formálód-
hasson lakásotthonunk!”
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efop.cserkesz.hu

Keresd fel  
honlapunkat is!

http://efop.cserkesz.hu

	Köszön(t)ő
	Közelebb egymáshoz – közelebb a világhoz
	I. Az Imre herceg terv – közelebb egymáshoz című projekt kitűzött céljai
	II. A projekt eredményei 
	1. Módszertani anyagok
	2. Élménypedagógiai programok
	3. Felkészítések
	4. Programok
	5. Kommunikáció
	6. Informatikai fejlesztések
	7. Hálózatosodás és szervezetfejlesztés


	Átléptünk a határainkon
	I. A Lépj át a határaidon! című projekt kitűzött céljai
	II. A projekt eredményei
	1. Határon átnyúló jógyakorlatok összegyűjtése és átadása, tudásmegosztás
	2. Programok
	3. Önkéntesség erősítése, önkéntes programok
	4. Tartalomfejlesztés


	„Mit adtak a rómaiak?” – Mit adtak  a projektek?
	I. Mit kaptál az elmúlt évektől…?
	1. cserkészként?
	2. vezetőként?
	3. országos vezetőként?

	II. Mit kaptak a kerületek?
	III. Mit kaptak a határon túli szövetségek?
	iv. Mit kaptak a szakágak?
	v. Mit adott a nevelésnek?

	Cserkészet 2027 – Mit tettünk a cserkészet víziójának megvalósulásáért?
	I. A projektek az MCSSZ víziójának tükrében
	II. Szövetségi fejlesztések a mozgalom támogatásáért
	III. Hova tovább egy jobb világért…?

	Ti mondtátok

