Külföldi Magyar Cserkészszövetség
Hungarian Scout Association in Exteris

Vezetőképző VT – Beszámoló a Közgyűlésnek
(2019 – 2021)
“Nem amint akarnánk, hanem amint lehet.” (Közmondás)
2019-et egy sikeres évnek mondhatjuk vezetőképzés szempontjából. A központban és az I.
kerületben nagy létszámú VK táborokat tudtunk tartani. 2020-ban nem terveztünk VK táborokat
tartani, mert Jubileumi Nagytábort szerveztünk, és előtte pedig tartottunk volna egy tisztképző
tábort. Mindkettő ígéretesen alakult, de nem úgy alakult 2020, ahogy szerettük volna, sőt a világ
minden népének kihívásokat hozott. A világ pandémia nemcsak a szokásos cserkészéletet
állította le, de mindannyiuk személyes életére is súlyos hatással volt. 2020-ban táborainkat,
kirándulásainkat, cserkész összejöveteleinket és a személyes talalkozókat törölni kényszerültünk.
Jubileumi Nagytáborunkat el kellett odázzuk. Miután elfogadtuk a helyzetet, tettük, amit
lehetett.
Az elmúlt két évben fő célkitűzéseim a következők voltak:
2019.
1. VK vezetői-parancsnoki csereakciók folytatása, kibővítése.
2. A VK parancsnokok utódlási tervének kivitelezése.
3. Személyes kapcsolattartás mindegyik kerülettel és a testvérszövetségekkel.
4. A VKVT munkaköréhez munkatársak biztosítása.
5. Az 1. kerület VK táborába jobb betekintést nyerni és azon résztvenni.
6. A SSCsP Bizottságban aktív részvételemmel kieszközölni a park fejlesztését, hogy
új táborhelyeket biztosítsunk.
2020.
7. Webképzést beindítani
8. KcsST tábort tartani Buenos Aires-ban.
2021.
9. VK táborokat bármilyen módon megtartani
Fő célkitűzések teljesítése:
1. VK vezetői-parancsnoki csereakciók folytatása, kibővítése.
• Az I. kerületbe ment 2 kiképző. Egy USA-ból, egy Kanadából.
• A 2019-es K-Med ösztöndíjasok részt vettek a központi VK-án kiképzőként.
Sikernek tartom azt, hogy a VMCSSZ-nek a VKVT-je a KcsST táboron
résztvett és 2019 nyarán tartottak a VMCSSZ-ben KcsŐV-t ennek befolyására.
Annak parancsnoka KMCSSZ ST volt.
• Továbbra is előfordul, hogy a testvérszövetségtől önelszántságból jönnek a
központi VK-ra.
2. A VK parancsnokok utódlási tervének kivitelezése.
• A központi VK-n nem sikerült a Kcs ŐV és Kcs ST váltást végrehajtani. 2021-re
a következő parancsnokok árnyékolják a jelenlegi tpk-et, hogy a következő
VK-án (akármikor lesz az 22-ben vagy 23-ban) át tudják venni.
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•

Az európai VK-n szintén történt váltás a VK
rajvezetői szerepben, mind
táborparancsnokságban.

3.

Személyes kapcsolattartás mindegyik kerülettel és a testvérszövetségekkel.
A Jubi-tábor szervezési munkám miatt sokat és sokszor értekeztem minden
kerületünkkel és testvérszövetséggel. Többen úgy érezzük, hogy a Jubival
kapcsolatos értekezletek miatt általában véve javult a kommunikáció.

4.

A VKVT munkaköréhez munkatársak biztosítása.
Alakult két csoport, amely két tanmeneten dolgozik: egy a VK táborokra és egy a
kiképzőképzésre. Még a munka elején vagyunk. Tervünkben van több személyt
meghívni a csoportba, ha már kikristályosodott mindkét munkaterv.

5.

2019 nyarán részt vettem az európai VK-án. Sikeresnek tartottuk a nagy létszámú VK-t,
amely anyagilag is nyereséges volt. A kerületben nagy szakértelemmel vezették a
táborparancsnokok a táborokat.

6.

A központi VK logisztikájának hatékonyabbá tétele és decentralizációja.
Továbbra is finomítjuk a már igen magas szinten végzett munkát.

7.

Webképzést beindítani
Az 1. sz. webképzési kísérlet sikeres volt. 4 x 2 ¼ órás foglalkozást tartottunk havonta
(október, november, december, január). Bár 134 jelölt regisztrált, a jelöltek száma
ingadozott a foglalkozásokon. A kiképzők létszáma is változó volt, de minden
képzésen általában 2-4 kiképző vett részt.
Zoom-on találkoztunk. Kiváló alkalom volt az ismerkedésre, mert a IV. kerület
kivételével, minden kerületből részt vettek és a testvérszövetségekből is. A
tanultakat kamatoztatjuk a 2. sz. webképzésen, amely februárban indult és szintén 4
alkalommal lesz megtartva. Mindkét webképzésnek az a célja hogy alaptudást
nyerjenek a jelöltek az őrs- és rajvezetésről. Nem kapnak képesítést, majd csak a
táborban.
A Regös ST tábort (ami 2021-ben húsvétkor lett volna) el kellett odázni nyár végére,
és ezért van alkalmunk Webképzést tartani számukra is. 12 jelölt van és 10 kiképző.
Nagyon magas szintű foglalkozásokat tartunk. 6 x 2 ½ órás foglalkozásokat tartunk,
van amikor 2x havonta. Komoly mennyiségű házi feladattal is el vannak látva a
jelöltek.
Kiképzőképzést tartottunk internettes eszközökről a Vidra őrsnek (Webképzési
kiképzőknek.)

8.

KcsST tábort tartani Buenos Aires-ban.
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Sikerült megtartani január 2021. januárban. 12 jelöltet
képeztek ki. 7 napos volt a tábor. A helyi hatóságok
engedélyezték. 75-en vettek részt a táborban.
9.

VK táborokat bármilyen módon megtartani 2021 nyarán.
Az I. kerületben és a központban szeretnénk tartani VK táborokat, amilyen módon a
hatóságok megengedik. Haladnak előre a tervek, de még a mai napon nem tudjuk,
hogy meg tudjuk-e tartani őket.

Egyéb célkitűzések:
10.
VK hétvégekre programvázlatokat összeállítani.
Ez a feladat jelen pillanatban stagnál, de nincs elfelejtve.
11.
VK táborok anyagát a különböző kerületekben tovább egyeztetni.
Lásd a fenti 2. pontot.
12.
Tábori zárójelentések időbeli beküldését szorgalmazni.
Tervbe van véve egy google form-ot készíteni, hogy könnyebb legyen a kiértékelés
megírása.
13.
Egy megosztott drive-ba töltődnek fel a tábori munkatervek és anyagok. A fenti 4. pontban
levő célt szolgálva.
Fő kihívások az elkövetkező két évre:
• Rugalmasan hozzáállni a pandémia okozta új táborozási szabályokhoz és azokat betartatni.
• Kreatívan variálni a táborok programját, hogy az új szabályokat be tudjuk tartani.
• Lelkesíteni a jelölteket és kiképzőket, hogy aktívan vegyenek részt a csapataik munkájában.
• Vezetői-parancsnoki csereakciókhoz az anyagi forrást előteremteni.
• Hivatástisztázó foglalkozásokat biztosítani.
• Az I. kerület tisztjelöltjeinek tábort biztosítani.
• MCSSZF tiszti tanfolyamot megtartani és azon részt venni 2021-ben, ősszel.
Egyéb teljesítmények:
• Jubi-tábor szervezése jegelve van remélve azt, hogy 2022-ben meg tudjuk tartani.
• MCSSZF VK Stratégia gyűlésen részvétel január 2021. januárban.
Kerületi vezetőképzés dióhéjban:
I.
Kétévenként tartanak VK tábor, ezért 2019-ben volt, és 2020-ben nem volt. A kerületből
nagy létszámban vettek volna részt a Jubi-táboron.
Általában az őrsvezetőképzés szépen folyik, a segédtisztképzésre pedig a Fórum táboron,
illetve a központi táborokon való részvétel volt a megoldás. A Regös segédtiszti másodszor
lett megtartva 2019-ben.
II. 2021. januárban megtartottuk a KcsST tábort.
A létszámok csökkenése miatt kevesebb VK tábort szervezünk. Igyekszünk ŐV táborokat
még ott megtartani, amikor elég jelölt összegyűlik, de azon vagyunk, hogy Dél-Amerikából
Európa és a központ felé küldjék jelöltjeiket.
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III.

Újabb kezdeményezés nincs, de stabilan fenntartjuk a
megszokottakat a központi VK-án.

IV.

2021. januárban tartottunk volna Dobó tábort, de a pandémia miatt lefújtuk.
A létszámok csökkenése miatt kevesebb VK tábort szervezünk. Igyekszünk ŐV táborokat
még ott megtartani, amikor elég jelölt összegyűlik, de azon vagyunk, hogy Ausztráliából
Európa és a központ felé küldjék jelöltjeiket.

V.

Újabb kezdeményezés nincs, de stabilan fenntartjuk a megszokottakat a központi VK-án.

Jó munkát!

Pigniczky Eszti, cscst., VKVT
Cleveland, 2021. február 20.
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