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Közösségi szolgálat a cserkészeknél 
 
 
 
 
Tisztelt Igazgató Asszony / Igazgató Úr! 
 
Cserkészcsapatunk közel harminc fős vezetősége nevében köszöntöm Önt.  Bizonyára már hallott 
rólunk, szentmihályi cserkészekről ezért nem bemutatkozó jelleggel készült ez a levél (a fenti 
internetes elérhetőségeken lehet bővebben olvasni a cserkészetről, csapatunkról és 
működésünkről). 
 
Sokkal inkább szeretnénk személyesen találkozni diákjaikkal, mert sok éves önkéntes ifjúsági vezetői 
tapasztalattal a hátunk mögött hisszük és látjuk, hogy a cserkészetnek van helye a fiatalok családi, 
iskolai és egyházi nevelése mellett a szabadidő egyik hasznos és értékes eltöltési lehetőségeként. 
 
Ezen felbátorodva háttérszervezetünkkel, a Tűzliliom Egyesülettel szeretnénk 2016. februárjától az 
iskolai közösségi szolgálat fogadóintézményévé válni és ehhez keresünk partner iskolákat. A 
nálunk végezhető tevékenységekről a mellékletben bővebb tájékoztatást adunk, melyet akár a 
diákok számára is elérhetővé lehet tenni. 
 
Amennyiben úgy látja ezek alapján, hogy szerződnének velünk, mint fogadó szervezettel vagy bármi 
kérdés merült fel tevékenységeinkkel kapcsolatban várjuk szíves megkeresését a fenti 
elérhetőségek bármelyikén! Addig is hagyományos cserkészköszönéssel kívánok 
 
 
 

Jó Munkát! 
 
 
 
Budapest, 2015. november 20. 
 
 

Téglás Gergely 
csapatparancsnok 
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Közösségi szolgálat a cserkészeknél 
 
 
A rákosszentmihályi cserkészek Tűzliliom Egyesülete az alábbi tevékenységek ellátására vár 
diákokat önkéntes szolgálat fogadó szervezeteként 2016. februárjától: 
 
 

Adminisztráció, pályázatírás 
Tevékenység típusa: Kulturális és közösségi 
Kisközösségek működtetéséhez szükséges adminisztrációs, irodai és pályázatírási 
feladatokban való segédkezés. 
 

 
Rendezvényszervezés 
Tevékenység típusa: Kulturális és közösségi 
A cserkészcsapat és a plébánia nagyobb programjainak szervezett előkészítése 
és lebonyolítása. 
 

 
Médiatechnológia 
Tevékenységek típusai: Kulturális és közösségi, Oktatási 
A cserkészcsapat és a plébánia média felületeinek (honlap, közösségi oldalak, 
újság) kezelése, hírek szerkesztése, képek és videók menedzselése (fotózás, 
videózás), szerkesztő programok és webes alkalmazások használata és azok 
megtanítása kisebb korosztályoknak. 

 
Logisztikai feladatok 
Tevékenység típusa: Kulturális és közösségi 
Könyvtár, szertár működtetésében való segédkezés. 
 
 

 
Túra kísérés 
Tevékenység típusa: Kulturális és közösségi, Oktatási, Környezet- és 
természetvédelmi 
Kisközösségeink havi rendszerességű kirándulásain a gyerekek kísérése és a 
nekik szervezett programban való tevékenységvállalás. 

 
 

Részletekkel kapcsolatban keresd: ………………………………………………… 


