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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):
XXXIII. Gemenci Nagydíj – „Gemenci Nagydíjról. Európa TOP10 kategóriájában hazánk legnagyobb

nemzetközileg elismert országúti kerékpáros eseménye, az Alisca Bau Gemenci Nagydíj. 2007-ben nem csak
világranglista pontokért hajtottak a kerekesek, hanem az olimpiai kvalifikáció is hajtotta a versenyzőket.”

Számomra mégsem ez a szalagcím miatt emlékezetes. Sokkal inkább az IFU Önkéntesek összefogása és tettei ennek
az ügynek érdekében. Sokunknak emlékezetes marad ez a rendezvénysorozat ezen öt éve.
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. Bartina Teljesítménytúra újra az év legjobbja Magyarországon- 3210 fő részvételével és 120 Önkéntessel
megszervezett túrát választották a legjobbnak a résztvevők….
2. XI. Laudetur vízitúra a Sión – IFU a szervezője az 532 fő előnevezővel rendelkező eseménynek. Azzal a
kérdéssel kerestem meg Bogdán Márton főszervezőt, hogy mi a titka a nagysikerű rendezvénynek….
3. Telihold Túra és az IFU – Tolna Megye legnagyobb létszámú túrasorozatának címét nyerte el az évben a
sikerhez vezető útról kérdezem Butschli Pétert és Farkas Pétert….

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: A fiatalok aktivizálása és részükre a tevékeny közösségi élet

lehetőségének megteremtése azzal a céllal, hogy a jövő nemzedéke hatékony választ tudjon adni a
társadalmi, környezeti és gazdasági kihívásokra.
Tevékenységek:
1. IFU elnökségbe aktív fiatalok bevonása, hogy vezető szerepet átvegyek, magukra formálják és életben
tartsák az egyesületet.
2. A 2018 évben megnyert pályázaton keresztül minél több tagot főképpen fiatalt megszólítani, aktívvá tenni
és bevonni a programokba.
3. Szabadidős és Kulturális Egyesület elnyert pályázatába bevonni az aktív tagokat ahol az általuk választott
társadalmi, környezeti esetleg gazdasági kérdésekkel foglalkozhatnak.

IV. Mit tekintesz az IFU legfőbb értékének? Miért fontos ez számodra? Hogyan tudnád ezt közvetíteni mások
számára? (Rendelkezésedre álló karakterszám: 1500)
Legfőbb értékének az aktív tagjainkat tartom, akikkel magunk mögött tudhatjuk az elmúlt 28 évet, szebbnél szebb
emlékekkel, eseményekkel. Számomra ez azért fontos, mert meghatározta az elmúlt 28 évemet amit nem
változtatnék meg akkor sem ha tehetném, annak ellenére, hogy nem csak sikerekből ált.
V. Milyen egyesületi működési keretet - iroda, munkatárs, klub, honlap… - látnák megfelelőnek? Milyen forrásokból
képzeled fedezni a működtetés költségeit? (Rendelkezésedre álló karakterszám: 2000)
A jelenlegi működési keretet tudom továbbra is elképzelni 1 fő munkatárs 5 fő elnökség + 1 póttag. Az iroda és a
klub megtartása ahol a klub fontos szerepet kapjon és élettel teli legyen. Honlapunk passzív eseménytár legyen de
párhuzamosan egy aktív Facebook oldallal. Források: Bartina túra szponzor bevételek 50%, Házak bevétele 10%,
Munkaügyi Hivatal, foglalkoztatás pályázat 6+3 hó 20%, pályázati források 10%, terembérleti kiadások 10%
Összesen 5MFt.
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)
A tagok aktivitását változtatnám meg az IFU életében. Több program, több résztvevő, sikerélményben fürdőző
programszervezők, élménybeszámolós klub összejövetelek követnék egymást. Ettől csapattá kovácsolódna az
Egyesület. Egy ilyen csapat nagyon nagy dolgokat tud véghezvinni. Pl.XXXIII. Gemenci Nagydíj.
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VII. Mit gondolsz, mi az elnökség legfőbb feladata? (Rendelkezésedre álló karakterszám: 1000)
1. Tagság által elfogadott célok és értékek figyelembevételével életben tartani az IFU-t.
2. Tagjai számára lehetőséget biztosítson, hogy az IFU az Önmegvalósítás színtere legyen.
3. Tagjait segíteni céljaik elérésében, hogy az általuk fontosnak tartott események, rendezvények
megvalósulhassanak.
4. Működéshez szükséges tárgyi és anyagi feltétel előteremtése.
5. Példamutatás tagjaik részére követhető minta legyen.

