Svájci körzet (I. Kerület, Európa)

Jelentés a 2019 április és 2021 február közötti idôszakról
ZÜRICH

62. Sarolta és 78. Rákóczi Ferenc cscs.

Csapatparancsnokok:

Pilinszky Katalin & Magyar Balázs

2020-ban jelentett tagok száma:

58 cserkész

Foglalkozásokon átlagban részt vesz:

kb. 20-24

2021-es VK-ra jelentkeztek:

2 altáborpk.

Kiképzett aktív vezetôk száma:

kb. 8-12

Foglalkozások Covid alatt:

10-15 személynek örsönként a szabadban
(még télen is)

Nagyobb sikerek / fénypontok:

- nagy számú részvétel 4 körzeti
megmozduláson
- stabil, összeforrott, tapasztalt vezetôi gárda
- szilárd és biztos támogatói háttér

Komolyabb kihívások:

VK-jelöltek motiválása

BERN

85. sz Kodály Zoltán cscs.

Csapatparancsnok:

Piriczki Zoltán

2020-ban jelentett tagok száma:

24 cserkész

Foglalkozásokon átlagban részt vesz:

kb. 15-18

Kiképzett aktív vezetôk száma:

7

2021-es VK-ra jelentkeztek:
öv)

8 (1 kiképzô, 1 törzs, 3 st-jelölt, 1 löv, 2 kcs

Foglalkozások Covid alatt:

online foglalkozások + 10-15 személynek
ôrsönként a szabadban (még télen is)

Nagyobb sikerek:
és

az ôszi körzeti portyát (52 résztvevôvel) fiatal
motivált berni vezetôk szervezték

Komolyabb kihívások:

- új cserkészotthont kell keresni
(jelenleg nincs)

GENF

75. sz Sík Sándor cscs.

Csapatparancsnok:

Teleki Myza

2019-ben jelentett tagok száma:

12 cserkész

Foglalkozásokon átlagban részt vesz:

kb. 6-9 (javarészt kiscserkészek)

2021-es VK-ra jelentkeztek:

1 (?)

Kiképzett aktív vezetôk száma:

4

Foglalkozások Covid alatt:

online foglalkozások + rövidebb kirándulások

Nagyobb sikerek / fénypontok:

- hosszabb szünet után 2019 Novemberében
újra sikerült beinditani a csapatmunkát
- 2020 szeptemberében már 3 cserkész vett
részt körzeti portyán!

Komolyabb kihívások:

súlyos ôrsvezetôhiány

Összefoglaló:

A 2019-2020-as idôszakra visszatekintve két fô célkitûzésem volt:
a) újra beindítani a genfi csapatot
->Ezt sikerült elérni (a genfi vezetôség, szülôi munkaközösség segítségével,
valamint Lengyel Bálint csapatfejlesztô tiszt és több zürichi és berni vezetô
áldozatos munkájának köszönhetôen!), sôt még a koronavírus által okozott
nehézségek ellenére is úgy néz ki, hogy rendszeresen beindultak a
foglalkozások és 3-4 cserkész részt is vett körzeti megmozdulásokon. Ugyan
még komoly kihívások elé nézünk, ami az ôrsvezetôhiányt illeti, de remélem,
mihamarább tud Genf jelölteket küldeni a VK-ra.
b) egy bázeli cserkészcsapat megalapításának köveit lefektetni
Ez a munka sajnos egyelôre a vírus következményei folytán megakadt. A
továbiakban cserkészotthonkeresésre, vezetôk toborozására, potenciális
támogatók felkutatására és további hálózatépítési lépésekbe fektetjük
energiánkat.

Jó Munkát!

Szíjártó Ádám (Füles)
Svájci körzeti pk.

