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Gyerekközpont Nagykovácsiban

A Magyar Cserkészszövetség egy hosszú távú program keretében, a nagykovácsiban található
– egykor Tisza István tulajdonában álló – komplexum teljes felújítását követően, gyerek és
ifjúsági központot alakít ki.
Az ember és természet kapcsolatát megerősítő, arra építő közeg megfelelő teret nyújt a
tapasztalati tanulás, élményalapú pedagógia eszközeivel élő közösségek számára. A
közösségek működéséhez azonban elengedhetetlen feltétel a megfelelő tér biztosítása. Ezt a
teret nyújthatja a cserkészet fejlesztésének bázisául szolgáló, mindenki számára nyitott
nagykovácsi iskola komplexum.
A jelenleg nem kihasznált és folyamatosan romló állapotú épületegyüttes hosszú távú közcélú
hasznosítására tett javaslatot a Magyar Cserkészszövetség a kormány felkérése alapján.
Stratégiai partnerségi viszonyuk erre lehetőséget ad az ifjúsági munka és a közösségteremtés
támogatásának ügyében.
A Cserkészszövetség – mint a legtöbb hátrányos helyzetű gyereket ingyen táboroztató
szervezet – célja, hogy ne csak egy hétig az Erzsébet tábor keretében foglalkozzon a rászoruló
gyerekekkel, hanem egész évben lehetősége legyen innovatív, komplex pedagógiai
módszertannal az esélyteremtésre. Az ingyenes szabadidős programokra, táborokra óriási az
igény. Jelzi ezt a folyamatos túljelentkezés a Cserkészszövetség táboraiba, amelyekben idén is
több mint 1600 hátrányos helyzetű és 1000 határon túl élő gyerek vesz részt. 2013-ban több
mint 10000 gyerek táborozik a Magyar Cserkészszövetséggel. Nagykovácsiban több száz
gyerek táboroztatását, szabadidős és felzárkóztató foglalkoztatását biztosítaná az év minden
napján a cserkészet. Csereprogramok keretében pedig a határon túl élő, külhoni fiataloknak
adna otthont a gyerekközpont.
A részben műemlék védelem alatt álló épületek és a hozzátartozó park teljes felújítását és
rekultivációját követően kalandpark, az ország legnagyobb játszótere valamint különböző

sportolási lehetőségekkel, hitéleti tevékenységgel, a fenntarthatóság megismerésével és az azt
szolgáló innovációk interaktív bemutatásával várják majd a gyerekeket.
A tervek szerint a műemléki épületek képzéseknek, nemzetközi konferenciáknak adhatnak
helyet, valamint civil szervezetek kezdeményezéseit fogadják be. A javaslat szerint a parkban
helyet kap hétvégenként kézműves vásár és őstermelői piac is.
A Cserkészszövetség az önkormányzattal folytatott tárgyalásokban felajánlotta, hogy a
közhasznú feladatok ellátásán túl, felújított környezetben helyet biztosítana az önkormányzat
szociális, ifjúsági és gyermekvédelemi szolgáltatásainak is.
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