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Esélyt a n őknek!  

Az „Esélyt a nőknek!” a Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány projektje, amit a 

Norvég Civil Alap segítségével valósult meg.  A program 5 alprojektből állt össze, 

amelyek a következők: 

 

1.„Be Prepared!” Club 

(havonta egy szombati alkalom 

fiatal nőknek és lányoknak) 

2. Csörgő és Fakanál Klub 

(Baba- Mama- Pótnagyi Klub szerda 

délelőttönként) 

3. Börzék 

(3 alkalom- 3 téma) 

4. Drámatábor  

(hátrányos helyzetű 

gyermekeknek)  

5. Fűtéskorszerűsítés 

(A pályázatnak köszönhetően a tél 

kezdetétől már korszerűen fűtött 

Cserkészházunkban tudtunk 

helyszínt adni színes 

programjainknak.) 

 

Jelen kiadványunkban a „Be Prepared!” 

Club módszertanát ismertetjük. 
 

1 év 

10 alkalom 

245 résztvevő 

12 szakember 

sok lelkes önkéntes 
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  Elnevezés 
 

Ifjúsági klubunknak a „Be Prepared!” nevet adtuk. Ez a mondat a cserkészet 

eredeti jelmondata. Noha magyarul a „Légy résen (hol tehetsz jót)!” vagy a „Jó 

munkát!” köszöntést használjuk, az eredeti mottót „Légy felkészült!”-nek is 

fordíthatjuk. Úgy gondoltuk, ez fejezi ki legjobban azt az üzenetet, amit a 

klubalkalmak folyamán át szeretnénk adni résztvevőinknek:  legyenek 

felkészültek az élet legkülönbözőbb kihívásaira. A klub nevének rövidítése sem 

véletlenszerű, „Bi-Pi”, a cserkészet megalapítójának, lord Robert Stephenson 

Smyth Baden-Powell monogramja és egyben beceneve. 
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  Célkitűzés 
Havi rendszerességgel ifjúsági klubot hoztunk létre, mely során 

cserkészházunk kapuit szélesre tártuk. Az alkalmakra nemcsak cserkészeket 

vártunk, hanem minden érdeklődőt. Meghívott szakemberek segítségével 

olyan szemléletformáló tréningeket szerveztünk, amelyek kifejezetten a 

nők társadalmi helyzetének (ifjúsági csoportokban, családban, 

intézményekben) javítására irányultak. 
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Célcsoportok 
 

2 célcsoportunk volt; a programok egyik fele 18-25 éves korosztálynak, a másik 

fele 13-18 éves korosztályt szólított meg. Mivel célkitűzésünk a nők helyzetének 

javítására irányult elsősorban, ezért meghívott résztvevőink elsősorban fiatal 

nők, lányok voltak, de bizonyos programokra fiúkat is fogadtunk, hiszen 

legalább ennyire fontos, hogy bizonyos témákkal fiúk is találkozzanak a 

szemléletformálás jegyében. Egy rendezvényünkön („Felnőttek a 

gyermekekért”) pedig speciális célcsoportot hívtunk meg: gyermekekkel, 

fiatalokkal foglalkozó felnőtteket. 
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Módszertan 

 

Módszertanunk abban volt különleges, hogy a jól bevált cserkészpedagógiát 

újszerű keretben, újszerű témák feldolgozására alkalmaztuk. Alapelvünk a 

„learning by doing”, így minden tréningünk interaktív jellegű volt, hiszen a 

megszerzett tudásanyag sokkal maradandóbb, ha résztvevők maguk is aktívan 

részt vesznek, bevonódnak az új információk átadási – megszerzési folyamatába. 

Jelen kiadványunkban összegyűjtöttük azokat a módszertani tapasztalatokat, 

tippeket, amiket a klub szervezése során szereztünk és másokkal is szívesen 

megosztunk. Az egyes tréningek konkrétgyakorlatai természetesen a meghívott 

előadótól függött, mi pedig igyekeztünk megfelelő kereteket biztosítani ehhez. 
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Feldolgozás 

 

Az cserkészet hagyományos keretei között eddig kevésbé körbe járt témának 

számít az iskolai és ifjúsági közösségekben is tapasztalható probléma, a nők, lányok 

hátrányos megkülönböztetése, alkalmankénti kirekesztése. Számos szexuális 

visszaélés, zaklatással kapcsolatos hír kerül folyamatosan nyilvánosságra a 

médiában. Ide tartozik a családon belüli erőszak, a gólyatáboros, iskolai szexuális 

visszaélések, valamint az internetes zaklatás témaköre is. Az ilyen helyzetekre való 

felkészültségről, jogokról azonban nem esik szó olyan fórumokon (iskola, ifjúsági 

közösségek, család), ami könnyedén és megfelelő formában eljuthat a tizenéves 

lányokhoz. Minderről az érintettek nehezen nyilatkoznak, így pontos felmérés is 

nehezen készíthető a probléma valódi gyakoriságáról. A téma azonban aktuális és 

korunk fiataljait érintő szükségletet érint. Fontos célkitűzésünk volt tehát, hogy a 

célközönségünk találkozzon ezekkel a témákkal (nők esélyegyenlősége, 

egyenjogúsága, az önmegvalósítás lehetőségei), méghozzá vonzó keretek között. 

Emiatt olyan tematikus klubot hoztunk létre, ahol számos vonzó, „könnyebben 

emészthető” témát vetettünk fel, majd fokozatosan közelítettünk a súlyosabb, 

„nehezebben emészthető” kérdések felé, miután kialakult az a biztonságot nyújtó 

közeg, ahol mindez megvalósulhatott. A könnyedebb témáknál is mindenképpen 

ügyeltünk arra, hogy ezek is a fiatal nőket, lányokat segítsék mindennapjaikban, a 

modern társadalmunkban való önérvényesítésben. 
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  Tematika 

 

Négy nagy tematikus tömb köré csoportosítottuk 

alkalmainkat, ugyanakkor az egyes alkalmak több 

témát is érintettek, pl. mindegyik tréningnek volt 

önismereti vonatkozása is. 

 

1. Egészséges életmód tanácsadás: 

- „Bárhogy is legyen, mozogj!” Az egészséges életmódról gyakorlatban 

- „BiPi Club X-tra- A szájápolás rejtelmei”   

 

2. Önismeret: 

- „A bennünk élő istennők” Interaktív tréning és teaház  

- „Tükröm, tükröm…” Stílus coaching 

 

3. Női jogok és esélyegyenlőség: 

- „Felnőttek a gyermekekért!”  /”Civilek a gyermekekért”/   

- „Modern nők modern világban” 

- „Női erő a csoportvezetésben”  

- „Merd kimondani!” Egyenjogúság a kapcsolatainkban- Hangulat és Kapcsolatjavító 

tréning és teaház  

 

4. A hagyomány a modernitás tükrében: 

- „Mesés női szereplők- női mesei karakterek” Hagyományos tojásfestés és 

Népmese előadás 

- „Süssünk, süssünk valamit…!” Adventi ajándékkészítő műhely és előadás 
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Szervezés 
 

1. Előadó meghívása 

- Vegyük fel a lehetséges előadókkal a kapcsolatot, lehetőleg már 2- 3 hónappal a 

tervezett rendezvény megtartása előtt. 

- Tájékoztassuk őket teljes körűen célkitűzéseinkről, a célcsoport sajátosságairól, a 

helyszín adottságairól, az anyagi juttatás mikéntjéről 

 

2. Meghirdetés (fb,  honlap, személyes kapcsolatok) 

- Készítsünk plakátot, amin minden lényeges információt feltűntetünk

 
- Készítsünk minél hamarabb facebook eseményt, amit az esemény közeledtével 

folyamatosan frissítsünk, osszunk meg kedvcsináló posztokat, képeket, 

bejegyzéseket. 

- Ügyeljünk arra, hogy a bejegyzések rövidek, lényegre törőek, látványosak 

legyenek. 

- Jelenítsük meg az eseményt a szervezet honlapján is és lehetőleg más médiában 

is (pl. helyi újság), szerepeljen ott a szervező elérhetősége is az esetleges kérdések 

miatt 

- Gondoljuk végig, hogy az adott célcsoportot hogyan tudjuk a legjobban elérni. Az 

internet világa nagy lehetőségeket rejt magában, de a személyes meghívás még 

nagyobb erővel bír. Mi a helyi iskolákat is megkértük a programok hirdetésére, 

illetve a cserkészcsapat tagokat is igyekeztük minél személyesebben megszólítani. 

Személyesen írtunk továbbá a környékbeli cserkészcsapatok vezetőinek a 

programunkról és ők is nagy érdeklődést mutattak. 
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3. Előkészítés 

- Gondoskodjunk elegendő számú segítőről az esemény lebonyolításához. Osszuk 

szét a feladatokat. (Helyszín előkészítése: projektor beállítása, székek, asztalok 

elrendezése, teaház, büfé előkészítése, előadó fogadása, köszöntése, rendezvény 

közbeni dokumentáció, elpakolás, tereprendezés) 

- A szükséges bevásárlást már min.1 nappal korábban végezzük el. 

-  A helyszín előkészítésére érdemes bőven időt hagyni, mivel nem várt problémák is 

előfordulnak a legtöbb esetben. Tapasztalataink szerint min. 1 órára van szükség a 

rendezvény kezdete előtt. 

-  Teremtsünk minél otthonosabb környezetet, lehetőség szerint zárt térben, ami 

hozzájárul, hogy a résztvevők biztonságban érezzék magukat. Mindez a meghitt 

hangulatot segíti elő, ami lehetővé teszi azt, hogy megjelentek feloldódjanak, 

megnyíljanak. Mi ezt leginkább a teaházas hangulat megteremtésével tudtuk elérni 

(mécsesek, kis terítők, ízletes teák és harapnivalók). A teázás rendkívül jó 

lehetőséget kínál, segíti a felmelegedést szószerinti és átvitt értelemben is. Kötetlen 

légkört és szabad kommunikációt tesz lehetővé, tapasztalatunk szerint érdemes 

ezzel indítani az eseményt, illetve, ha tartunk szünetet, folytatódhat a teázás, 

beszélgetés. A „Felnőttek a gyermekekért” tréning alkalmával a meghívott 

trénerekkel megegyezve lehetővé tettük az esemény ideje alatt is, hogy a 

résztvevők bármikor teázhassanak, ez lehetőséget nyújt arra, ha olyan téma jön 

szóba, ami túl erős személyes élményt érint, kiléphessen egy kicsit a helyzetből. 

Fontos számolni azzal, hogy a tréningek nem alkalmasak arra, hogy mélylélektani 

szintekre jussanak el a résztvevők, ezért fontos az egyensúly megteremtése, hogy 

résztvevők saját élményben is részesüljenek, ugyanakkor olyan mélyen ne érintsük 

meg őket, amely szint kísérésre nincs lehetőség a tréning keretein belül. 
 

4. Helyszíni dokumentáció 

Figyeljünk az alábbi feladatok kiosztására: 

- jelenlét ív aláíratása 

- fényképezés, videó készítés- a résztevők és előadók előzetes beleegyezésével  
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Visszajelzés 
 

Rendkívül fontos, hogy a program végén visszajelzést kérjünk résztvevőinktől. 

Ez segíti azt, hogy a résztvevőkben mélyüljön a megszerzett tudásanyag, 

azáltal, hogy önmagukban is reflektálnak rá; valamint a további munkánkat is 

segíti.  Erre több lehetséges módszer is van, ezekre mutatunk néhány mintát: 

 
- az esemény végén értékelő kérdőív  

 

- vizuális visszajelzés: rakjunk ki képeket (esetleg Dixit kártyákat a földre), 

amelyekből a résztvevők kiválaszthatják azt a képet, ami a legjobban kifejezi 

számukra a  program tanulságát, vagy terítsünk egy nagy fehér lapot középre, 

amire rajzolva/írva mindenki visszajelzést adhat 

 

- verbális visszajelző kör: mindenki egy szót/ mondatot mond, amit kifejezi azt, 

hogy mit jelentett számára program  

 

- a facebook eseményhez töltsük fel minél hamarabb a képeket, valamint 

felvethetünk a tréninghez kapcsolódó témát, megoszthatunk releváns 

információkat, hogy további közös gondolkodás indulhasson el  
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Megvalósult programjaink 
 

1. Hagyományos tojásfestés és Népmese előadás: “Mesés női szereplők- női 

mesei karakterek”  

https://www.facebook.com/events/664216040349416/ 
 

2. “A bennünk élő istennők” Interaktív tréning és teaház 

https://www.facebook.com/events/358864537652770/ 
 

3. “Tükröm, tükröm…” Stílus coaching fiatal lányoknak 

https://www.facebook.com/events/570201236455082/ 
 

4. “Bárhogy is legyen, mozogj!” Az egészséges életmódról gyakorlatban. 

https://www.facebook.com/events/524642114377168/ 
 

5. Merd kimondani! Egyenjogúság a kapcsolatainkban- Hangulat és 

Kapcsolatjavító tréning és teaház  

https://www.facebook.com/events/971347259577777/ 
 

6. Női erő a csoportvezetésben 

https://www.facebook.com/events/173335613013346/ 
 

7. Süssünk, süssünk valamit…! 

https://www.facebook.com/events/167114893642386/ 
 

8. “Felnőttek a gyermekekért!”  /” Civilek a gyermekekért”/ 

https://www.facebook.com/events/1716107295342804/ 
 

9. Modern nők modern világban 

 https://www.facebook.com/events/1684916325111740/ 
 

10. BiPi Club X-tra- A szájápolás rejtelme 

 https://www.facebook.com/events/1126853607348853/ 
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Meghívott előadóink és elérhetőségük: 
 

1. Csonti Melinda 

népmesekutató, népi iparművész, pedagógus 

csontimelinda@citromail.hu  

 

2. Beke Csilla  

pedagógus, mentálhigiénés szakember 

csillacska@t-online.hu  

 

3. dr. Szabó Zsuzsanna 

néprajzkutató, fodrász 

https://hajmereszto.wordpress.com/  

 

4. Kálmán Teréz 

aerobikedző 

http://barhogyislegyenmozogj.hu/kalmanterez/blog/  

barhogyislegyenmozogj@gmail.com  

 

5. Békey Anna Elzbieta  

végzős pszichológus hallgató 

bekeyanna@gmail.com  

 

5. Wettstein Angéla 

végzős pszichológus hallgató 

wettangi@gmail.com  
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6. dr. Bikfalvi Réka 
pszichológus 
www.lelekkel.hu  
bikfalvi.reka@lelekkel.hu  
 

7. Papp Kornélia 

pedagógus 

elérhetőség kérésre a klubvezetőtől 

 

8. Civilek a gyermekekért  

www.civilekagyermekekert.hu  

 

9. Vígh Noémi 

pszichológus 

v.noamy@gmail.com  

 

10. Kulin Réka  

fogorvoshallgató 

kulinreka@gmail.com  
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Záró gondolatok 
 

2015 márciusától-2016 márciusáig tartott a Norvég Civil Alap támogatásának 

köszönhetően megvalósult projektünk. Az elmúlt egy évben rendkívül sok 

gyakorlati tudásban és élményben gazdagodtunk, amivel több, mint 200 fiatal 

nőt közvetlenül elértünk és hozzájárulhattunk ahhoz, hogy nagyobb 

felkészültséggel rendelkezzenek a kihívást jelentő élethelyzetekben. Reméljük, 

hogy ez a tréningsorozat másokat is inspirál majd és csapatunkban folyatódik a 

megszerzett szemléletben végzett tevékenység. Szívesen rendelkezésre állunk 

bármilyen kérdéssel kapcsolatban. 

 

Szerző, klubvezető: Wettstein Angéla 

wettangi@gmail.com  

http://www.cserkeszek.hu/projektjeink/ 

 

Látvány: Csondor Péter 

 

 

 


