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Külügyi vezető beszámolója 

 

Elért eredmények  

Térj ki a következőkre is: legnagyobb eredményed, sikered (munkacsoportodnak is) az elmúlt évben. Min 

sikerült változtatni az elmúlt évben, milyen visszajelzéseket kaptál erről, vagy általánosságban másról. 

Hogyan sikerült a csapatmunka a munkacsoportodon belül. Források elegendőek-e (anyagi és emberi 

egyaránt)? 
 

A beszámoló csupán egy fél éves ciklus összegzése.  

Felállt a munkacsoportunk. Rendszeresen kommunikálunk a bizottság tagjaival. Felvettük a kapcsolatot a 

Szlovák cserkészszövetséggel, illetve a MCSSZF tagszövetségeivel is. Elindultunk az Instagramon és újra 

aktiváltuk a Facebook oldalt is. Sikerült megcsinálnunk egy kisebb arculatváltást. Anyagi forrásra nem volt 

szükségünk. A bizottság kapott visszajelzést, amelyek legnagyobb arányban pozitívak voltak. Ez kellő 

motivációt biztosít a tagoknak a folytatáshoz és a javuláshoz is. Nagyon pozitívan értékelem hogy a MCSSZ 

illetve SLSK külügye szintén jelezte, hogy nemzetközi rendezvényeken csatlakozhatunk a kontingenseikhez. 
 

Kihívások 

Térj ki a következőkre is: legnagyobb kihívások, nehézségek, gondok, visszatérő problémák. Ezeket hogyan 

sikerült oldani, ha nem sikerült, akkor miért, mire lenne szükséged ahhoz, hogy megoldódjanak. Van-e olyan 

dolog, amiben akadályoztatva vagy a munkád során.  

Vannak-e ötleteid, meglátásaid arra vonatkozólag, hogy a tisztség, amit betöltesz, vagy a munkafolyamat, 

amit végzel, igényel-e változtatást, hogy jobban tudjon működni a jövőben.  
 

A jelenlegi helyzetben, az egyetlen számottevő problémát az jelenti, hogy a megkeresések sokszor még az 

ügyvezető elnökhöz érkeznek meg elsőként, ami fölösleges energiapazarlás és figyelem elterelés lehet 

számára. Ezt a szituációt, úgy gondolom minél hamarabb meg kell oldanunk.  Számomra ez a pozíció 

egyelőre nem jelentett terhet. A jelenlegi működésnél nem gondolom, hogy jelentős segítségre van 

szükségem a pozíció végzéséhet. Így, hogy egy ciklus utolsó másfél évébe szálltam be, így elég érdekes volt 

elindulni. Ami nagyon sokat segített a volt külügyi vezetőkkel való interjú, amelyben jobban bele tudtam látni 

az ő munkájuk, pozitívumaiba, illetve esetleges hiányosságaikba. Ezen információk birtokában jóval 

egyszerűbb volt, megkeresni az ideális bizottsági tagokat. Számomra nagyon pozitív, hogy a bizottság tagjai 

rendszeresen kommunikálnak. Amiben mindenképpen javulnom kell az a mozgalmi elnökség ülésein való 

aktív részvétel.  
 

Értékelés 

Voltak célkitűzéseink, amely pontok legfőbb elemei teljesülni tudtak.  

Egy működő bizottság felállítása – 4 aktív tag, akik részt vesznek a megbeszéléseken és aktívan hozzá is 

tesznek.  

Arculatváltás -Szociális médiákban való elindulás és újraindulás, új logó 

MCSSZF + Szlovák cserkészszövetséggel való kapcsolatfelvétel -Minden szövetségben, ahol van külügyi 

vezető fel tudtuk venni a kapcsolatot.  
 

Jövőbeni tervek 

• Külügy köztudatba való tétele 

• Szociális médiákban való megjelenése a külügynek. (Miért jó külföldi rendezvényeken részt venni?) 

• Tagszövetségekkel való kommunikáció 

• Megjelenés: Kisebb reklámanyag legyártása. (Matrica/szórólap) 

https://www.instagram.com/szmcs_kulugy/
https://www.facebook.com/SZMCSKulugy/

