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Közösségszervezők a kárpátaljai fiatalokért
Öt közösségszervezőt küldenek a Cserkészszövetségek Kárpátaljára a Most tudsz. Segíts!
Együtt Kárpátaljáért program keretében
Budapest, 2015. 06.02. – Áprilisban a kárpátaljai magyar kisközösségek működését segítő
akciót kezdeményezett közösen a Magyar Cserkészszövetség a Kárpátaljai Magyar
Cserkészszövetség és a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma. Ennek az öt hónapos akciónak
a célja az elvándorlás miatt nehéz helyzetbe került kárpátaljai ifjúság megsegítése. Az ukrajnai
magyar kisebbség 150.000-es létszáma Kárpátaljára koncentrálódik a magyar határ közelében.
A katasztrofális gazdasági és háborús helyzet miatt a kárpátaljaiaknak szükségük van
mindennemű támogatásra, hogy esélyük legyen minél kisebb veszteséggel túlélni a
hosszantartó válságot.
Az összmagyar cserkészet képviseletében a fent nevezett három cserkészszövetség a
kárpátaljai magyar közösségekben, a helyi lakosság együttműködésével megvalósuló
közösségfejlesztő munkára ösztöndíjprogramot hirdetett, melynek finanszírozására gyűjtést is
szervezett. A világ minden részéről, Magyarországtól Amerikáig több kontinens magyarjai fogtak
össze a kárpátaljai honfitársak megsegítésére. A főleg magánszemélyektől beérkezett
támogatásokból több mint négymillió forintot (13 ezer dollár és 1 millió Ft) meghaladó alap jött
létre. Az erre a feladatra kiválasztott öt közösségszervező fiatal júniustól kezdi meg a munkáját.
Az ukrajnai válság egyik okaként a sorozások elől való menekülés miatt sok kárpátaljai magyar hagyja
el hazáját, közöttük olyanok, akiknek hiánya több közösségben sokszor pótolhatatlan. Tanárok,
cserkészvezetők, hitoktatók és egyéb közösségvezetők. Emiatt a közösségek működése lassan
ellehetetlenül. A Most tudsz. Segíts! Együtt Kárpátaljáért! program ezt a hiányt kívánja pótolni.
A közösségszervezők kiválasztása és a helyszíni munkára való felkészítése megtörtént. A júniustól 24 hónapos időtartamban Kárpátalja több körzetében feladatot tejesítő öt közösségszervező a kint léte
alatt egyházi, cserkész, nagycsaládos szervezetek programjaiba, szervezéseibe illetve szórványterületi munkába kapcsolódik be.
„Fontosnak tartjuk, hogy személyes jelenléttel segítők által a közösségi életet támogassuk, tartsuk az
ottani emberekben a lelket. Segítsünk egy jövőkép kialakításában, ami arra serkenti őket, hogy
helyben maradjanak, hogy megtalálják helyben a közösség megtartó ereje által a boldogulásukat,
még egy ilyen nehéz gazdasági helyzetben is.” – mondta Endrődi Judit projekt koordinátor.
„Nem volt ideális jelölt-képünk, azokat a jelentkezőket vártuk, akik elég bátorságot éreztek ahhoz,
hogy kimenjenek és segítsenek. Nem csak cserkészeket, hanem minden olyan fiatal jelentkezését
vártuk, aki ezért az ügyért elhivatott és rászán az életéből egy-két, akár öt hónapot. A legfontosabb
szempont az volt, hogy a jelöltnek legyen küldetéstudata. Azonosulni tudjon a problémával és
átérezze a kintiek helyzetét. Fontos volt, hogy energiát, motivációt, ötletet, lelkesedést tudjon vinni az
ottaniak számára, egyfajta hidat képezzen az itthoniak illetve a kárpátaljaiak között.” – tette hozzá
Szórád Gábor a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma igazgatója.
„Hálásak vagyunk az adományozóknak és az ösztöndíjprogramra jelentkezőknek, hogy segítenek
ezekben a nehéz időkben. Minden félnek új lesz a munka ebben a programban, így kis izgalommal,
de annál nagyobb szeretettel várjuk az ösztöndíjasokat!” – tette hozzá Popovics Pál a Kárpátaljai
Magyar Cserkészszövetség elnöke.
Adományok felajánlására továbbra is lehetősége van mindenkinek a www.cserkesz.hu/karpatalja

oldalon.
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