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Bemutatkozásodat segítő kérdések
I. Gondolj arra az időre, amit eddig a szervezetben töltöttél. Gondolj egy kiemelkedő időszakra, amikor teljesen
bevonódtál és örültél, hogy a szervezet tagja lehetsz. Oszd meg ezt az élményt/történetet, ami bemutatja ezt a
tapasztalatot. (Rendelkezésedre álló karakterszám: 2500):
Amikor volt lehetőségem, időm és kedvem kirándulni, túrázni, túraversenyezni. Az IFU – társaságban, közösségben kirándulós, utazós időszaka a kedvencem.
II. Megválasztásod esetén, az IFU új elnökségének tagjaként, az öt év egyikében te leszel az egyesület elnöke. Írj
három szalagcímet, és hozzá a cikket felvezető szöveget, amelyek abban az évben megjelenhetnének az IFU-ról az
újságban. (Rendelkezésedre álló karakterszám: 3x503)
1. Újra volt Patcán természetjáró tábor! Megérte a sok évvel ezelőtt belefektetett energia! 2025. tavaszán
egykori táborozóink (Patrik, Barna, Zsombi és Kende) szervezésében túratábor volt Patcán, ahol a 10-12
éves résztvevők elméleti, gyakorlati és tájékozódási mobilapp ismeretei is bővültek…
2. Elképesztő eredmény: Az Ifjúsági Unió Szekszárd csapata nyerte az ide természetjáró túraverseny
csapatbajnokságát! A döbbenet az, hogy a „fiatalok” A60 kategóriában indultak… Elképesztő a 60 éves
fiatalok sikere! … Talán mégis nevet kellene váltanunk?
3.
III. Alapszabályunkban lefektetett célokat közösen határoztuk meg. Gondold végig, hogy téged melyikek motiválnak
a legjobban? Válaszd ki közülük azt az egy célt, mely elérését a leginkább szeretnéd előmozdítani! Mutass be három
olyan tevékenységet, amely irányításod alatt sikeresen szolgálja a kiválasztott cél elérését. (Rendelkezésedre álló
karakterszám: 3x503)
Kiválasztott cél az alapszabályból:
Az egészségtudatos életmód népszerűsítése, a testi, lelki és szociális jólét egyéni és közösségi fejlesztése a
szabadidősport és a közösségi élet, valamint az egészséges környezet kialakításának támogatásával.
Tevékenységek:
1. gyalogtúrázás: Bár szinte reménytelennek tűnik, de nagyon szeretném, ha újra rendszeresen (és az IFU
keretein belül) járnánk el túrázni. Legalább a közelben levő túrákra, mint pl. Pataki Emléktúra. Tudomtudom már most is van havonta egy túránk, de az nem csak a mi közösségünkről szól.
A gyalogtúrák legnagyobb kihívás az, hogy hogyan vegyelek rá Téged, aki eljársz túrázni, hogy meghirdesd
ezt az egyesületen belül is!!!
2. túraversenyzés: Sokan szeretjük (szerettük), még többen nem. Szerintem izgalmas, hogy nem csak sétálsz
az erdőben, hanem pontról pontra haladsz kis csapatoddal - maximum 4 fő, de előfordul, hogy 10 :-) –
keresed a helyes pontokat. A túraversenyzésben a legnagyobb kihívás számomra nem a pontok
megtalálása, hanem, hogy rávegyem a BOR-Ászokat, hogy ne csak magukra gondoljanak, ha versenyezni
támad kedvük ;-) Szeretném, ha a közeli túraversenyekre újra több csapattal mennénk!
3. országjáró programok: Évente legalább kettő. Andi és Norbi! Mint a korábbi években a jövőben is számítok
rátok abban, hogy nem csak diszkriminatív programot szerveztek.
IV. Mit tekintesz az IFU legfőbb értékének? Miért fontos ez számodra? Hogyan tudnád ezt közvetíteni mások
számára? (Rendelkezésedre álló karakterszám: 1500)
önkéntesség: Ez főleg a Bartina során mutatkozik meg. Egyrészt ez már hagyomány, másrészt az élmény az, ami miatt
ez nem hagynám (hagynánk) ki!
V. Milyen egyesületi működési keretet - iroda, munkatárs, klub, honlap… - látnák megfelelőnek? Milyen forrásokból
képzeled fedezni a működtetés költségeit? (Rendelkezésedre álló karakterszám: 2000)
Szeretném, ha a programjainkat nem fizetett munkatársak, hanem önkéntesek szerveznék. Egy hétvégi program
megszervezése, egy klubprogram vagy egy túrára való eljutás önmagában nem igényli iroda és munkatárs
fenntartását.
Abban az esetben, ha egy adott futó projekt megkívánja ezt és ebből a keretből finanszírozni tudjuk részben vagy
egészben ennek költségeit, akkor legyen rész vagy teljes foglalkoztatású munkatársunk.
Klub: Mivel kihasználatlan, támogatom azt az elképzelést, hogy osszuk meg másokkal (aféle civil inkubátorházként),
ehhez a CivilSegéd Alapítvánnyal működnénk együtt. Ez úgy rémlik Gyula ötlete 
Honlap és kommunikáció: Szeretném, ha több személynek is lenne jogosultsága a weboldal szerkesztéséhez
(elsősorban a hírek modulhoz): a program szervezője (ha kedvet érez ehhez) akár saját maga tölthesse fel a kiírását a
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weboldalra, a FB oldalra (bizonyos szabályok lefektetése és betartása mellett). Ezáltal a kommunikáció sokszínűbb
lenne… Egyébként te mikor jártál utoljára az IFU honlapon és mikor olvastál utoljára hírlevelet?
Az SZMSZ-ünk-et és az ezáltal előírt adminisztrációt szeretném egyszerűsíteni (erre ezen a taggyűlésen most nem
kerül sor). A kedvezmény és ösztönző rendszer jelenleg nem ösztönöz programszervezésre, sem részvételre.
VI. Ha egy csettintéssel megváltoztathatnál valamit a mai IFU-ban, mi lenne az az egy dolog? Mi lenne jó ebben a
változásban? Miért és miként változtatnál rajta? (Rendelkezésedre álló karakterszám: 1500)
Programszervezési aktivitás: Minél szélesebb körben (de még nagyjából egyesületi kereteken belül) értesüljünk arról,
ha valaki programot szervez vagy társakat keres programhoz. Hogyan változtatnék? Hát a jelenlegi kommunikációnk
teljes átformálásával! Hogy az könnyedén kezelhető, bárki számára hozzáférhető (mindkét oldalról) legyen. Ha
valamit megosztanál a többiekkel, akkor ne kizárólag az irodán múljon ennek a sikere.
VII. Mit gondolsz, mi az elnökség legfőbb feladata? (Rendelkezésedre álló karakterszám: 1000)
Tervezni: stratégiát, programnaptárt, költségvetést...
A taggyűlés által közösen meghatározott és elfogadott célok irányába vinni az egyesület tevékenységét.
Hatékonyan együttműködni.
Motiválni és segíteni tagjainkat és önkénteseinket céljaik, programjaik szervezésében.

