
Hogyan érjétek el a célotokat?

Mire figyeljetek, hogy elérjétek a célotokat?
 • Az alaptevékenység, maga  

a cserkészet legyen az éves  
mun  k  á  tok fókuszában.

 • Bármilyen egyszerű módszerrel,  
de vezessétek, kövessétek nyomon  
a pénzügyeiteket.

 • Részvételi díj: az önköltség nem 
bűn, szedjetek részvételi díjat a prog-
ramokon. Mindenki meg fogja érteni, 
hogy felmerülnek költségek a rendez-
vényeken.

 • Ha kevés a kapacitásotok, köny-
nyen a visszájára sülhet el egy-egy 
bonyolultabb projekt (pl. pályázatok).  
Ezt próbáljátok elkerülni, ha nem 
muszáj, ne pályázzatok, ne menjen  
a cserkészmunka rovására a sok plusz 
feladat. 

 • Készítsetek erőforrás-leltárt: hon-
nan és milyen segítséget tudtok kérni 
(pl. eszközök, pénz, önkéntes munka)? 
Ti milyen saját erőforrásokkal, képes-
ségekkel rendelkeztek?

 • Néha célszerűnek tűnhet jogi sze-
mély alapítása. Azt javasoljuk, egyelő-
re ne hozzatok létre civil szervezetet, 
maradjon energiátok a csapatra.  
Ne égjetek ki, a mozgalomnak szük-
sége van rátok.

 • Soha ne tévesszétek szem elől az 
alaptevékenységet, a cserkészkedést!

 • Erősítsétek az őrsi és csapatéletet, 
dolgozzatok a vezetői kör bővítésén.

 • Pályázzatok helyi szintű, könnyeb-
ben elszámolható támogatásokra  
(pl. egyházi, önkormányzati, céges).

 • Legyetek jelen online is.

 • Néha előrevisz a vezetőváltás, ne 
féljetek ezt felismerni és meglépni.

 • Legyetek jelen a település életében, de 
ne essetek túlzásba. Inkább kevés, de jól 
megválasztott alkalmon vegyetek részt.

 • Programjaitoknak tervezzétek 
tudatosan a költségvetését.

 • Önkéntes felajánlás: kérjetek köl-
csön eszközöket, segítséget (pl. kerü-
lettől, más csapattól, szervezetektől, 
hozzátartozóktól).

 • Pályázzatok, működjetek együtt 
nemzetközi színtéren is más csapa-
tokkal, szervezetekkel.

 • Fejlesszétek szolgáltatásaitokat, 
szólítsatok meg minél több embert 
magatok körül. Ezzel az egész cser-
készmozgalmat mutathatjátok be 
pozitívan.

 • Soha ne tévesszétek szem elől az 
alaptevékenységet, a Bi-Pi-féle cser-
készkedést. Figyeljetek az őrsi- és 
csapatélet egyensúlyára.

 • Túl nagyra nőttetek? Valóban 
cserkészcsapatként működtök még? 
Gondoljátok át! 

 • Építsetek hálózatot, vezessetek 
adatbázist a titeket körülvevő közös-
ségről. Figyelem! GDPR :-) 

 • Szervezzetek közös programokat 
a felnőtt cserkészeiteknek is (alumni). 
Sok olyan feladat merülhet fel, amiben 
szívesen segítenének nektek.

 • Létrehoznátok egy profilba illő 
vállalkozást a csapat tagjaival?  
Csak rajta!

 • Képezzétek magatokat, vegyetek 
részt kurzusokon, az önfejlesztés 
fontos.

 • Van megtakarított pénzetek?  
Fektessétek be!

 • Szervezzetek tudás- és tapasztalat-
megosztó alkalmakat más csapatokkal, 
kerületekkel. Tanuljatok egymástól.

 • Mindig tartsátok szem előtt  
a Bi-Pi-féle cserkészet alapértékeit.

 • A méretetek a csapatéletet is 
hátráltathatja. Erősítsétek a belső 
egységeteket, a csapatidentitást.

 • Ha úgy érzitek, túl nagyra nőttetek, 
célszerű lehet új csapat alapítása, 
kirajzás. Segítsétek a folyamatot.

 • A cserkészet egyik alapértéke, hogy 
társadalmilag hasznos felnőttekké 
nevelje a gyerekeket. Ti milyen hatás-
sal vagytok a titeket körülvevőkre?

 • Kérjetek támogatást célirányosan, 
cégektől is.

 • Pályázzatok, de csak miután  
átgondoltátok. Hosszú és erőfor-
rásigényes feladat, de vannak köny-
nyebben teljesíthető pályázatok is, 
keressétek a lehetőségeket. (Pl. céges, 
önkormányzati, állami.) • Működjetek együtt más csapatok-

kal a hatékonyság növelése érdeké-
ben (pl. közös táborozások, progra-
mok szervezése).

 • Gyűjtsetek adományt, erős a kap-
csolati hálótok, használjátok ki online 
és offline egyaránt.

 • Ne pályázzatok, ha nincs rá igazán 
szükségetek, annyi idő alatt egy jó 
portyára is elmehettek közösen.

 • Kérjetek önkéntes segítséget  
a cserkészfeladatokon kívül is. Nem 
csak a pénz visz előre (pl. grafikai 
megjelenés, honlapfejlesztés, könyve-
lés, stb.). A kósza, vándor korosztály,  
a régi cserkészeitek és a holdudvaro-
tok is jól bevonható lehet ilyenekre.

 • Nem javasoljuk a túlzott felhalmo-
zást, eszközbeszerzést. Tényleg szük-
ségetek van egy 23. palacsintasütőre? 
Fenn tudtok tartani egész évben egy 
terepjárót?

 • Térjetek vissza a cserkészet alapér-
tékeihez, tevékenységeihez.

 • Erősítsétek a csapat tudatos műkö-
dését, az előre tervezés hasznotokra 
válik majd.

 • Ne erőltessétek az energiaigényes, 
felesleges dolgok beszerzését, hosszú 
távon csak demotiválóvá válhat. • Minél inkább épüljetek be a tite-

ket körülvevő közegbe. A társadalmi 
beágyazottság új szempontokat hoz 
majd, ami segíti a működéseteket. 
Szerezzetek külső partnereket, 
támogatókat, vegyetek részt speciális 
képzéseken. 

 • Fontos, hogy legyetek képesek 
 a vezetőváltásra.

 • Egy erős baráti körből építhettek 
támogatói bázist. Törődjetek a csapat-
ból kimaradó felnőtt cserkészekkel 
is, az alumni hálózatot sok mindenre 
használhatjátok a későbbiekben. 

 • Használjátok az online felületeiteket 
minél színesebben és informatívab-
ban, ezzel is támogatást nyerhettek.

 • Erősítsétek meg a titeket körülvevő 
holdudvart (baráti kör), vonjatok be 
újakat a munkába, kérjetek visszacsa-
tolást a csapat működéséről.

 • Soha ne tévesszétek szem elől az 
alaptevékenységet, a cserkészkedést.

 • Gyűjtsetek adó 1%-ot, ha tehetitek.

 • Alakítsatok ki szolgáltatásokat 
(pl. programszervezés, saját készí-
tésű termékek, ingatlan vagy eszköz 
bérbeadása, stb.) és ne féljetek érte 
pénzt kérni. Az ebből befolyt össze-
get az önkéntes tevékenységetekre 
fordíthatjátok. • Tagdíj: szedjetek éves tagdíjat a 

csapat saját működésére is. Ezzel 
akár segíthetitek a vezetők munkáját, 
ha anyagi támogatást tudtok adni pl. 
az őrsi foglalkozásokhoz.

 • Ha kevés a vezetőtök, legyetek 
minél hatékonyabbak, tervezzetek 
egyszerűen megvalósítható projek-
teket.  A tudatos tervezés fontos, ne 
ezen spóroljatok.

 • Ne vesszetek el a részletekben, 
ne gondoljátok túl az életet. Minél 
egyszerűbben megvalósítható prog-
ramokat, megoldásokat találjatok ki, 
hogy legyen energiátok a mindennapi 
munkára.

 • Ha van rá kapacitás, alapítsatok civil 
szervezetet és működtessétek azt.

 • Legyen éves (pénzügyi) tervezésetek.

 • Pályázzatok, ha úgy gondoljátok, 
hogy megéri és megtérül a befekte-
tett energia.

 • Dokumentáljatok úgy, hogy a követ-
kező vezetőknek át tudjátok adni  
a tudást. Legyen elérhető dokumen-
tációtok.

 • Fontos a vezetői utánpótlás kine-
velése, erről ne feledkezzetek meg.

 • Legyen 1–2 ember, aki képben van 
 a csapat pénzügyeivel.

 • Gondoljátok végig, milyen eszkö-
zökre van valóban szükségetek és 
ezeket szerezzétek be. Vezessetek 
leltárt és időnként selejtezzetek is. 

 • Figyeljetek a pénzügyekre:  
fejlesszétek magatokat és a csapatot, 
működjetek törvényesen és átlátha-
tóan. Vezessetek belső könyvelést is.

 • Vonjátok be azokat is a munkába, 
akik nem konkrétan a gyerekekkel fog-
lalkoznának. Adjatok nekik feladatot!

 • Hozzatok létre munkacsoportokat.

 • Minél inkább törekedjetek  
a szabályszerű működésre.

 • Fejlesszétek magatokat, járjatok 
képzésekre.

 • Fontos a tudatosság, tervezzetek 
hosszú távra. • Kreatívak vagytok és erőforráso-

tok is van, rukkoljatok elő innovatív 
megoldásokkal.

 • Gondolkodjatok társadalmi hatás-
ban és építsétek ki az ehhez szüksé-
ges működési modellt.

 • Ne felejtsétek el a tudásátadást, 
utánpótlás-nevelést.

 • A stabil működéshez nélkülözhe-
tetlen a megfelelő infrastruktúra, 
törekedjetek a döntéshozókkal, 
fenntartókkal való jó kapcsolatra.

 • Mindig térjetek vissza az eredeti 
célokhoz.

Milyen forrásteremtési eszközöket használjatok?

Mi veszélyeztetheti a sikert?

Merre indulhattok tovább? 
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A cserkészet mint 
alaptevékenység finanszírozása.

A csapat növekedésének biztosítása.

A csapat hosszútávú, stabil 
működtetése.
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A plakát célja, hogy segítsen nektek eligazodni a forrásteremtés világában. Arra szeretnénk 
buzdítani benneteket, hogy gondoljátok át, a csapatotok melyik életciklusban tart jelenleg és 
hogyan tudtok onnan továbblépni – ha szeretnétek. Ne érezzétek a nyomást, egyik „szint” sem 
jobb, mint a másik, a tudatosság a fontos!

A térképen magatokra ismerhettek a létszámotok és a rátok jellemző tulajdonságok alapján, 
ezen az oldalon pedig néhány tanáccsal segítjük működéseteket, csapatotok forrásteremtő 
munkáját. A tájékozódást egyszerűsítik a színek és az ikonok.
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Mi a forrásteremtésetek célja?

Hogyan használd?

Impresszum

Mire használd?
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Európai Szociális
Alap



• létszámunk 90 fő fölötti 
• rendszeresen pályázunk, sikereink is vannak, sőt már 
  adományt is gyűjtöttünk
• működésünket saját civil szervezet segíti
• éves költségvetésünk eléri a milliós nagyságrendet, akár  
  meg is haladja azt
• eszközkészletünk megfelelő: őrsi ládákat használunk,  
  leltárazunk, rendet tartunk
• elő tudjuk teremteni a stabil működéshez szükséges forrásokat
• aktív munkacsoportjaink vannak (pl. pénzügy, kommunikáció)
• kósza és vándor rajunk is van, a vezetői utánpótlást gond  
  nélkül biztosítani tudjuk
• fent vagyunk facebook-on, instán, honlapunk is működik
• rendszeresen hírt adunk magunkról online és offline,  
  ismernek minket a környéken
• aktívak vagyunk a település életében, szeretnénk  
  társadalmilag is hasznosak lenni 

- már próbálkoztunk pályázatírással

- létszámunk kb. 40-90 fő között van

- aktívan használjuk a személyes kapcsolati

hálónkat, sok barátunk van

- az évek során sok eszközt szereztünk már, néha

mi sem tudjuk nyomon követni

- elég vezetőnk van, korosztályonként rajokat is 

alkotunk

- a zárt facebook csoport mellett nyilvános

oldalunk is van (pl. honlap, facebook oldal, stb.)

- fent vagyunk instán vagy egyéb menő helyeken

- részt veszünk városi programokon

Melyik a ti táborhelyetek?

- működésünket időszakosan néhány külsős  
(felnőtt) segíti

- létszámunk kevesebb mint 50 fő

- alacsony költségvetésből működünk, a programja-
inkat finanszírozzuk belőle

- (tábori) felszerelésünket jó lenne bővíteni

- használunk zárt facebook csoportot

- csak néhány fős vezetőségünk van

- nincs mögöttünk jogi személy  
(saját civil szervezet)


