
 

 
SAJTÓKÖZLEMÉNY 

  
CSERKÉSZ PROJEKTIRODA AZ ÚJ NEMZEDÉK HÁZBAN 
 

A Magyar Cserkészszövetség évtizedek óta azon dolgozik, hogy közösséget, illetve közösségeket 

teremtsen maga körül, s ez az építő munka alulról szerveződő megmozdulásokat eredményezzen. 

Ennek a folyamatnak most mérföldkövéhez érkezett a szervezet, hiszen a valóra váltható célok 

kormányzati támogatása elismerést és megerősítést hozott. 

A Magyar Kormány elismeri a fiatalok nevelését végző szervezetek munkáját. Ennek eredményeképp 

2012. július 11-én átfogó, több területre kiterjedő együttműködési megállapodást kötött a százéves 

Magyar Cserkészszövetséggel, annak érdekében, hogy minél több magyar gyerek és fiatal számára 

nyíljon meg a kisközösséggel való találkozás lehetősége. 

A legutóbbi fejlesztés eredménye, hogy ifjúsági projektirodák alakultak a VI. kerületi Bajza utca 32. 

szám alatti Új Nemzedék Házban, ahol mostantól Magyarország fontos ifjúsági szervezetei 

dolgoznak együtt. A Magyar Cserkészszövetség projektirodája a tetőtérben található, ahol számos 

munkacsoportja kapott helyet. Az irodaavatót idén november 10-én 10 órától tartottuk az 

irodaházban. 

Az eseményen részt vett Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter, akinek a Magyar 

Cserkészszövetség ezúton is köszönetet mond, amiért a kormány a fiatalokat partnernek tekinti. A 

kormányzat számára fontos, hogy a pártpolitikától mindig is mentes MCSSZ a saját tevékenységi 

területén – kapcsolatrendszere és együttműködési keretei révén a határon túli cserkészszövetségeket 

képviselve – be tudjon kapcsolódni minden olyan nevelési-oktatási, kulturális, szociális, egészségügyi, 

katasztrófavédelmi, sport, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységbe, amelyet a törvény 

nem tart fenn kizárólagosan állami vagy helyi önkormányzati szerv illetve intézmény számára. Ezen 

célok elérésére és a feladatok ellátására készül a Magyar Cserkészszövetség az ún. 10 éves 

Összmagyar Cserkészstratégia megvalósításával. Természetesen a határon túli magyar szövetségekkel 

együttműködve és más ifjúsági szervezetek bevonásával, szem előtt tartva a közös célok hosszú távú 

fenntarthatóságának biztosítását, az ifjúságfejlesztés területén dolgozó szervezetek, intézmények és 

fenntartóik részére. A következő években sok-sok feladat áll majd előttünk. A szervezet a meglévő 

közel 500 cserkészcsapat létszámbővítésére, új cserkészcsapatok létrehozására, a cserkészet nevelési 

programjának megújítására, a cserkészet láthatóságnak növelésére, helyi közösségbe való 

beágyazására, valamint az összmagyar együttműködés elmélyítésére – annak érdekében, hogy 

minden magyarul beszélő gyerek és fiatal találkozhasson a cserkészettel. 

 


