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Országos és regionális programok, események,
képzések
INDABA értékelés
Kedves Cserkésztestvérem, kedves INDABA résztvevő!
Nagyon örülünk, hogy jelen voltál a Magyar Cserkészszövetség által szervezett
INDABA Országos Konferencián. Köszönjük azt, hogy ottléteddel igazoltad
érdeklődésedet a szervezet és a mozgalom közötti együttműködési lehetőségek
terén. Reméljük, hogy sok hasznos információval tértél haza. Azért, hogy a
következő INDABA Országos Konferenciát még hatékonyabban tudjuk
megvalósítani, a szervezők tanulhassanak és a kiértékelés kultúráját is
meghonosítsuk, szeretnénk megtudni a véleményedet az idei rendezvényről.
A szervezők munkáját kérünk, segítsd azzal, hogy értékeled a Konferenciát az alábbi
kérdőív kitöltésével. Bízunk benne, hogy a kitöltéssel töltött munkád jövőre kifizetődő
lesz.
A kérdőívet itt
találod: https://docs.google.com/forms/d/1m8sY2uMZgPDtLymnsqx2c5hy1HqV17OxZHaaBMJPxM/viewform
A rendezvény a TÁMOP 5.2.8. "Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása" projekt
keretében és finanszírozásával valósult meg.

JM!
Programiroda

Kagylós találkozó 2014
Kedves Kagylós Cserkésztestvérek!
A 2014-s Kagylós Találkozó február 8-án kerül megrendezésre a Baár-Madas
Gimnázium épületében. A programok szombat délutántól vasárnap délutánig
tartanak, melyek folyamatosan kerülnek föl a Kagylós Találkozó honlapjára. A
honlapon való információk eléréséhez regisztráció szükséges, melyet meg tudsz
tenni a honlapon. A keretmese által nem leszünk híján a kagylóknak, mint ahogy a
halaknak, tengeri csillagoknak és sellőknek sem reményeink szerint. Külön
szeretnénk kiemelni a családosoknak, hogy készülünk gyermekmegőrzővel, ahol a
picikkel külön foglalkozunk, míg szüleik részt vesznek a programokon. Az elhelyezés
két opcióval működik. A szokásos polifoam hálózsák mellett van lehetőség ágyakban
aludni a gimnázium kollégiumában, de ez 2000 forint ellenében vehető igénybe.
Regisztrálni a honlapon január 12-ig lehet, míg a részvételi díjat, ami 3500 forint,
január 20-ig várjuk. A regisztrációval egyben a programon való részvételt is jelzed
számunkra. Az eseményen lesz lehetőség találkozni korábbi évfolyamtársakkal egy
tea vagy egy sör/bor mellett.
Az iskola címe: 1022 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna út 3.
Jó munkát!
BicskáS
Kriszbacher Gergő csstj. (217.)
Munkacsoport-vezető - Kommunikációs, média és informatika munkacsoport

Filmvetítés a cserkészetünkről - elmarad
Sajnálattal kell értesítenünk mindenkit, hogy technikai okok miatt nem tud a
filmvetítés megvalósulni december 13-án. Az eddig regisztráltakat értesítjük, és a
januári időpontról tájékoztatunk mindenkit.
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt

Beszámolók
Köszönőlevél a katasztrófavédelemtől

Elismerést kapott a katasztrófavédelmi szakág!
A köszönőlevelet az alábbi linken
találjátok: http://cserkesz.hu/sites/default/files/cikk_fajl/koszono_oklevel_katas
ztrofavedelem.pdf
"KÖSZÖNŐLEVÉL
a Magyar Cserkészszövetség részére
a Dél-Budai Önkéntes Mentőcsoport 2013. november 9-ei
rendszerbeállító gyakorlatán való sikeres és eredményes részvételéért.
Budapest, 2013. december 06.
Pócsik Attila tű. alezredes
kirendeltségvezető
Dél-Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség"

Gilwell Csapat hírei (Vezetőképzés)
Kérdőív a vezetőképzésről
Kedves Cserkésztestvérem!
Talán már értesültél róla, hogy a vezetőképzőben dolgozó vezetőkkel közösen
elindítottuk a VK rendszerünk újragondolását megújítását. Ehhez azonban
szükségünk van olyan információkra is, amelyekkel jelenleg még nem
rendelkezünk.
A jelen kérdőíven keresztül ezekre a kérdésekre keressük a választ. A kérdőív a
vezetői léttel és a vezetőképzésekkel kapcsolatos. A kérdőív kitöltésével segítesz
nekünk abban, hogy a képzések még színvonalasabbak és az Ti igényeiteknek
megfelelőbbek legyenek.
A kérdőív kitöltése körülbelül 20 percet vesz igénybe és természetesen anonim! Ne
ijedj meg a kérdések sorszámától, egy válaszadó átlagban 40 kérdést kap csupán.
A kérdőív során meg fogjuk kérdezni a jelenlegi megbízatásodat. Kérlek azt válaszd
ki, amit a "legmagasabb" megbízatásnak vélsz. Amennyiben más megbízatású
vezetőként is ki szeretnéd tölteni - bár nem kötelező - a befejezett kérdőív után
alkalmad lesz újra kezdeni, és már más megbízatású vezetőként kitölteni.
A kérdőívet itt töltheted ki:
http://onlinekerdoiv.com/index/view/hash/349d5da2b85e0ee3773fb534a44db20d
Ha kitöltötted kérlek, bíztasd erre a vezető társaidat is!

Jó munkát!
Solymosi Balázs cst. (205)
vezetőtiszt nevében
Pótor József José cst. (304)
Gilwell Csapat
MCSSZ vezetőképzési igazgató
Jó munkát!
Budapest, 2013. december 10.,
Az Országos Elnökség nevében
Solymosi Balázs cst.
országos vezetőtiszt

-Kiadja a Magyar Cserkészszövetség Országos Elnöksége
http://www.cserkesz.hu/elnokseg/

