Pesti Kitti
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):
2010-ben a 11. Bartina teljesítménytúra alkalmával ismerkedtem meg igazán az IFU-val (Előtte 2009-ben részt
vettem Topán Lacival és Jilling Moncsival a SzarvasUgrató kupán.).
Nem egy időszakot szeretnék kiemelni az IFU-nál töltött éveimből, hanem inkább a kedvenc programomat, ami
végig kíséri az eddig eltöltött időmet a szervezetnél.
Bartina teljesítménytúa . . .minden egy Bartinával kezdődött . . .
2010-ben mikor előszőr még zöldfülűként részt vettem a Bartina túrán önkéntesként a konyhai munkálatokba fogtak
be, kentem a kenyereket és pucoltam a sok forralt borba valót. Egyből megfogott a Bartina hangulat.
Az azóta eltelt évek alatt egyre jobban belevonódtam, a szervezési feladatokba. Rajtoltatások, célba érkezések és
számtalan kézrázás és „Gratulálok, köszönjük a részvételt!” mondattal a hátam mögött, most már nem csak a túra
napján találkozom a „Bartina szóval” hanem az előtte lévő hónapokban és az utána lévő hetekben is. Így lett ez a
kedvenc IFU-s programom a Bartina!
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. Népszerűek a teljesítmény túrák és túraversenyek
Az Ifjúsági Unió Szekszárd tagjai sokszor, és nagy létszámban vesznek részt más egyesületek által
szervezett túrákon. Kicsik és nagyok közösen túráznak az év minden időszakában.
2. Harmadszor is #namilegyen?
2020-ban harmadszor is nyert a #namilegyen? pályázattal az Ifjúsági Unió Szekszárd az Erősödő Civil
Közösségek által meghirdetett pályázaton. Így ebben az évben is sok program kerül megszervezésre az
IFU-sok és külsős résztvevők számára.
3. Táborok fiataloknak
Idén újból tábort szervezünk az IFU-s fiataloknak, osztálytársaiknak és ismerőseiknek, melynek helyszíne a
régi jól bevált Patcán lévő Katica Tanya.
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. Az egészséges életmód egyik legfontosabb része a mozgás, mely beleillik az IFU alappillérei közül a
természetjárásba. Szeretném, ha tagok részt vennének túrákon és különböző sport és csapatépítő programokon
akár saját szervezeten belüli szervezésben akár mások által szervezett rendezvényeken.
2. Közösségi élet fellendítése, a meglévő erőforrások segítségével. Doromlási és Magyaregregyi kulcsosháznál
közösségi programok megszervezése.
3. Kultúrális programokon (pl.: színház, múzeum) való részvétel közös szervezésben. A hasonló érdeklődési körrel
rendelkező tagok kisebb csoportokban való különböző rendezvények meglátogatása.
IV. Mit tekintesz az IFU legfőbb értékének? Miért fontos ez számodra? Hogyan tudnád ezt közvetíteni mások
számára? (Rendelkezésedre álló karakterszám: 1500)
Szerintem fontos, hogy az IFU ilyen régóta fent tud maradni, mint civil szervezet és folyamatosan jelen van a város
életében. Folyamatosan meg tud újulni, új tagok bevonásával fent tudja tartani tagságot.
Személyesebb értéknek tartom, hogy a tagok között erős kapcsolatok és barátságok vannak, melyek nem csak az IFUn belül tartja össze a tagokat.
V. Milyen egyesületi működési keretet - iroda, munkatárs, klub, honlap… - látnák megfelelőnek? Milyen forrásokból
képzeled fedezni a működtetés költségeit? (Rendelkezésedre álló karakterszám: 2000)
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A jelenlegi helyét az IFU-nak alkalmasnak látom a további működésre. Szerintem mindenképpen kell egy iroda ahol
legalább egy fő alkalmazott tud dolgozni, illetve egy raktár ahol az évek alatt felgyülemlett eszközöket, kellékeket
tárolni tudjuk. A klub fenntartása alkalmas a különböző programok/foglalkozások és az elnökségi értekezletek
megtartására. Egy fő munkatárnak mindenképp szükségét tartom a napi ügyek intézésére, és a programok
szervezésének segítésére. A honlap megtartása mellett mindenképp fontos az új közösségmédia felületeken való
folyamatos megjelenés facebook, instagram, hisz a mai világban itt érhető el nagyobb közönség.
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)
Az első csettintésemmel két újabb csettintést kérnék . . .  majd:
Az első csettintéssel visszamennék az időbe, arra az időszakra, amikor az IFU a legsikeresebb éveit „élte” és
megnézném, hogy akkor miként működött a szervezet. Ezen eszközök és információk segítségével újra fellendíteni az
IFU
életét.
A második csettintésemmel szeretném visszahozni azokat az időszakokat amikor minket vittek/vittetek táborozni.
Nekem ez középiskolásként nagyon szuper és tartalmas időtöltés volt tavaszi és őszi szünetbe. Szerintem a gyerekek
és felnőttek egyaránt jól érezték magukat ezekben a táborokban.
VII. Mit gondolsz, mi az elnökség legfőbb feladata? (Rendelkezésedre álló karakterszám: 1000)
2010 óta az IFU tagjaként, az utolsó egy évben az IFU Elnökségének egyik póttagjaként veszek részt a szervezet
életében.
Az utóbbi évben láttam bele jobban a szervezési feladatokba. Azt gondolom, hogy az elnökség feladata a különböző
rendezvények és programok szervezésének segítése, és a lehetőségek megteremtése hogy a programszervezők által
kitalált események megvalósulhassanak. Illetve a tagok bevonása szervezet életébe, hogy az IFU közössége fent
maradjon,

