Elnökségi program
X. cserkészkerület

Önéletrajzok
Mellen Krisztina csst. (133.)
kerületi elnök jelölt
Tanulmányok:
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium (2006 - 2014)
ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, Óvodapedagógus szak BA (2014 - 2018)
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Emberi erőforrás tanácsadó MA (2018 -)

Cserkészet:
133. Szent György cserkészcsapat
őrsvezető (2014 -)
rajparancsnok (2015 - 2018)
csapatparancsnok (2017 -)

Vezetőképzés

18+ ŐV képesítés (2014/15)
ST képesítés (24/C STVK, 2017)
9/A CSPKVK (2017/18)
18+ ŐVK kiképző (2016 -)

Schreiner Dénes csst. (432.)
kerületi ügyvezető elnök jelölt
Tanulmányok:

Piarista Gimnázium, Budapest
BME, Műszaki menedzser BSC (2012-2016)
Budapesti Corvinus Egyetem, Pénzügy MSC (2016 -)

Cserkészet:
432. Pázmány Péter cserkészcsapat

őrsvezető (2009 -)
rajparancsnok (2011-2015)
csapatparancsnok (2015 - 2018)

Vezetőképzés

ŐV képesítés (2010)
ST képesítés (20/A STVK, 2012)
STVK kiképző (21/A,22/A)
I-X kerületi ŐVK kiképző, Esztergom altábor (2015-2016)
I-X kerületi ŐVK altáborparancsnok, Esztergom altábor (2017)

Wirnhardt Bálint cst. (802.)
kerületi vezetőtiszt jelölt
Tanulmányok:

Premontrei Gimnázium, Gödöllő
Eötvös Loránd Tudományegyetem Fizika BSc (2012-2015), Fizikus MSc (2015-2018)

Cserkészet:
802. Szent Korona cserkészcsapat
őrsvezető (2010 -)
rajparancsnok (2014-)

Vezetőképzés

ŐV képesítés (2010)
Mameluk Eger altábor (2012)
ST képesítés (22/B STVK, 2014)
I-X kerületi ŐVK kiképző, Esztergom altábor (2015-2018)
CsT képesítés (WB8, 2018)

Elnökségi célkitűzéseink
Kerületünk jövőbeni terveihez fontos alapnak tartjuk az Országos Elnökség által megfogalmazott, az Országos Küldöttgyűlés számára bemutatott Cserkészet 2027 stratégiai tervezetet. Az
abban vázolt vízióval összhangban a kerület vezetése során az alábbi témákat szeretnénk
fókuszba helyezni.

Szakmaiság
Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a kerületünkben milyen magas színvonalon és minőségben folyik munka a vezetőképzés több szintjén is, éppen ezért rendkívül lényegesnek tartjuk
ezen folyamat támogatását és fenntartását. Célunk, hogy a kerület csapatai továbbra is hasonló
bizalommal küldhessék leendő vezetőiket a kerület által indított képzésekre, hiszen úgy látjuk,
hogy ez egy komoly mozgatórugója a kerület növekedésének.
Mozgalmunk alapja a cserkésztörvény és fogadalom, ezért mi is nagy hangsúlyt szeretnénk
fektetni minden kerületi program kapcsán a cserkésziességre és értékközpontúságra, legyen
szó akár egy sporteseményről vagy közös táborozásról.

Kapcsolatok
Programunk egyik legfontosabb elemének tekintjük a kerületünk csapatai, vezetői és tagjai
közötti kapcsolatok erősítését és mélyítését. Látva a korábbi kerületi nagytáborok sikerét,
célunk, hogy hasonló nagyszabású és kisebb programok keretében is találkozni tudjunk
egymással.
Teret szeretnénk adni továbbá a vezetőknek szóló kerületi programoknak, amelyek egyszerre
szolgálhatnak feltöltődésként és biztosíthatnak lehetőséget az egymástól való tanulásra is.
Természetesen a jelenlegi lehetőségekkel élve számítunk a kerületi csapatmentorral való
hatékony együttműködésre és közös munkára. Bízunk abban, hogy a csapatok igényei alapján
kialakuló körzetek szorosabbá tudják fűzni a környező csapatok kapcsolatát.
A közelségből eredően szeretnénk kiterjeszteni a kapcsolati hálót az I. kerület felé is. Az évek óta
közösen működő vezetőképzések jó példák arra, hogy együttműködve milyen, mindkét fél
számára gyümölcsöző eredményt tudunk felmutatni. Ezt a fajta kapcsolódást szeretnénk több
szinten és területen is támogatni.

Információáramlás
Szeretnénk elősegíteni a hatékony információáramlást, hogy a kerület és a szövetség adta
lehetőségek és információk minden érintetthez időben eljussanak. Ennek érdekében növelnénk
a kerület online jelenlétét, megújult honlappal, hírlevéllel, hogy minél több csatornán érhessük
el az érdeklődőket.

Komoly megtartó erőnek lájtuk a szakágakat a kósza korosztályban és felette. Ezért külön ﬁgyelmet szentelnénk az általuk kínált programoknak és támogatnánk a további, alulról szerveződő
korosztályi lehetőségeket.

Erőforrások
Feladatunknak látjuk megvizsgálni azokat az erőforrásokat, amelyek jelenleg a kerület
rendelkezésére állnak. Célunk ezen (pénzügyi, humán és egyéb) erőforrások olyan allokációja,
hogy azok a lehető legnagyobb mértékben szolgálják a csapatok érdekeit.
Szeretnénk a kerület pénzügyeit a csapatok számára átlátható módon vezetni, ezzel is példát
mutatva, s akár segítséget nyújtva nekik.
Ennek a programnak a megvalósításához kérjük a kerület küldötteinek és tagjainak segítségét
és támogatását!
Jó Munkát!
Budapest, 2019.01.23.
Mellen Krisztina csst.
kerületi elnök jelölt

Wirnhardt Bálint cst.
kerületi vezetőtiszt jelölt

Schreiner Dénes csst.
kerületi ügyvezető elnök jelölt

