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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):
Sok élmény és történet kapcsán gondolok szívesen vissza az IFU-ban eltöltött évekre… amik miatt éreztem, hogy
érdemes ennek az egyesületnek a tagja lenni… Bartina, Karika-toura, Laudetur Sió-tour… stb.
Volt önálló programszervezésem is. Az egyik, amikor Majális kapcsán egy jó kis összejövetelt tartottunk, a
magyaregyregyi háznál…könnyedén szerveztem, szívem-lelkem benne volt, minimális összegből és több lelkes
résztvevőből egy baráti összejövetel lett, erdei kirándulással, szabadban főzéssel….mindenki jól érezte magát,
szabadban voltunk, felszabadultan, vidáman és mindenki pozitív visszajelzést adott a programmal kapcsolatban. Jó
érzés volt.
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.XX. Jubileumi Bartina-teljesítménytúrát szervezi az IFU.
Az IFU szervezésében, idén is rekordszámú résztvevőt köszönthettünk a Bartina XX. Jubileumi teljesítménytúráján.
Nem csak a résztvevő túrázók, de a segítő önkéntesek száma is rekordot döntött…
2.IFU a 72 óra önkéntesség jegyében
Az IFU szervezésében és a helyi egyesületek összefogásával, a 72 óra önkéntesség jegyében, a vártnál több
résztvevővel valósult meg a projekt, mely ételosztást, óvodai kerítésfestést, iskolaudvarban lévő padok felújításával
foglalkozott. A megvalósult projekt sikeressége, az összefogásban rejlett…
3.Madarak és fák napja az IFU-val
A Kápolna téren, helyi egyesületek részvételével közös főzéssel köszöntötték a jó időt az IFU tagjai, a Fősővárosi kör
együttműködésével. Az elkészült egytálételekből bárki ehetett, aki kilátogatott a térre. A nagy érdeklődésre és a
sikeres programra való tekintettel hagyomány teremető kezdeményezéssel állt elő az IFU elnöksége.
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. Helyi egyesületekkel közös programokat terveznék, számíthassunk egymásra, legyen összefogás az egyesületek
között, részt vehessünk egymás programjain így megismerhetjük egymást és az önkéntesek száma így
növekedhetne.
2.Tagfelvétel előmozdítása, a helyi fiatalokkal összefogva egy-egy program részvétele alatt.
3.Önkéntesség megismertetése,jó adni, jó kapni elvét követve, így az IKSZ „kötelezősége” is élmény lesz számukra.
IV. Mit tekintesz az IFU legfőbb értékének? Miért fontos ez számodra? Hogyan tudnád ezt közvetíteni mások
számára? (Rendelkezésedre álló karakterszám: 1500)
A legfőbb érték egy olyan közösséghez való tartozás, ahol a tagok számíthatnak egymásra, ahol összefogás van a
sikeres projektek megvalósulásáért.
Programokon való részvétel során mindenki az általa vállalt feladat elvégzése kapcsán segítséget, ösztönző erőt
kellene, hogy kapjon a projekt vezetőjétől, mely a résztvevők sikerélményét növeli és arra sarkalja, hogy máskor is
vállaljon ilyen vagy ehhez hasonló „munkát”. Az adott program zárásaként elengedhetetlennek tartom, az elvégzett
feladatok kiértékelését, visszacsatolás a résztvevők felé,a munkájukkal kapcsolatban. Láttatni kell a tagokkal, hogy a
megvalósult projekteknek, milyen előkészületei voltak és hogyan zajlottak le, erőt, ötletet adva ezzel másoknak,
újabb program megvalósításához. A jó kommunikáció alapja egy sikeres projektnek.
V. Milyen egyesületi működési keretet - iroda, munkatárs, klub, honlap… - látnák megfelelőnek? Milyen forrásokból
képzeled fedezni a működtetés költségeit? (Rendelkezésedre álló karakterszám: 2000)
Fontosnak tartom az iroda és minimum egy munkatárs jelenlétét, de kettő jobb lenne, sokszor azt látom egy
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emberrel az irodai munka túlterhelt. A klub használati feltételein mindenképpen változtatnék, mert most egy-egy
használat után úgy néz ki, mint akinek nincs gazdája, én szívem szerint nagyobb klubhelyiséget bérelnék vagy
alakítanék ki, természetesen csakis meglévő pénzügyi háttérrel. Ezek működését pályázati pénzekből oldanám meg,
illetve adó 1% felajánlásokból, adott lehetőségekhez mérten kell mindig „nyújtózkodni”.
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)
Legyen megfelelő kommunikáció. Azért ezt, mert azt vettem észre, hogy nagyon sokszor elbeszélnek a tagok
egymás mellett, programszervezések kapcsán illetve elnökségi megbeszélés során is. Ez sok problémát oldana meg,
gördülékenyebben, hatékonyabban mennének a dolgok.
VII. Mit gondolsz, mi az elnökség legfőbb feladata? (Rendelkezésedre álló karakterszám: 1000)
Összefogni, összetartani az IFU-t. Emellett persze számos más feladata is van…, de ezt emelném ki legfőbb
feladatnak.

