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RAKOTA SZABOLCS 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

a 2018. február 1. és 2018. augusztus 31. között végzett közösségi tevékenységéről 

SCHÖNHERZ QPA

 

A Qpa 8 fős főrendezői tanácsának tagja vagyok. Január óta heti rendszersséggel gyűlések keretében 
szerveztük a programokat és azok háttérfeladatait. 
 
Kiemelt feladatom volt a Qpához szükséges engedélyek beszerzése, mely több hónapos ügyintézéssel 
járt. Heti 1-2 alkalommal hivatalokba jártam és napi rendszerességgel e-mailben és telefonon 
tartottam kapcsolatot a különböző szervezetekkel. (Önkormányzatok, Rendőrség, Erdészet, Közút 
kezelő) 
 
Másik feladatom a Qpa HR megszervezése, melyet augusztusban folytattam. Ide esett a 45 fős csapat 
igényeinek felmérése, ráéréseinek összeegyeztetése. A programok pontos HR szintű felépítése és 
ellenőrzése a programok felelőseivel. A munka heti 6-8 órát vett igénybe a hónap folyamán. Emellett 
a féléves közösségi pontozást is én állítottam össze a főrendezővel. 
 
Ezeken kívül segédkeztem PR munkálatokban, videókészítésben, design tervezésben, valamint "napi 
felelősként" pár program szervezésének mentorálásában..  

SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND

 

Februárban 4-ed magammal rendeztem a pirosak gárdatáborát, ahol fuvarosként dolgoztam. A 70 fős 
tábor megszervezése pár hetes előkészületet igényelt. 
 
A félév során részt vettem a Senior képzésen, ahol képzőként heti minimum egy gyűlésen és egy 
képzésen részt vettem (heti 10 óra, ~10 héten át). Feladataink közé tartozott a képzésalkalmak 
összeállítása, kivitelezése, a képződőkkel való (~20 fő) folyamatos kapcsolattartás és az ő 
mentorálásuk. Egy hétvégés tábor megszervezése ~30 főre és a heti rendszerességgel tartott 
visszacsatolás, mind a képzésről, képzőkről, mind pedig a képződőkről. 
 
A nyár folyamán részt vettem a Gólyatábor szervezésében. Az előkészület 1-2 hónapot vett igénybe. 
Heti 1-2 gyűlés, azaz kb. heti 8-10 kontakt óra és az ezen felüli, otthoni munkaórák kerültek 
befektetésre. 
Az én segítségemmel készültek el a pólók is (~800db), melynek részben a design-ját, a nyomtatását és 
fuvarozását pedig szinte teljes mértékben én intéztem. 
 
A nyár végeztével dolgoztam a Gólyahéten, ahol a konyhában foglalatoskodtam egész héten a 
konyhafőnök oldalán. Minden nap átlagosan 200 főre főztünk ebédet, reggel 7-8-as kezdéssel. 
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KB-REF GÁRDA

  

Idén én voltam a Nyári Schönherz Tábor szervező gárdájának programfelelőse. Feladatom a 2 napos 
tábor programjainak teljeskörű kitalálása, felépítése és kivitelezése volt. A rendezvényt egy kb. egy 
hónapos szervezés előzte meg, ahol a nagyságrendileg 100 fős tábor számára állítottam össze egy 
egész napos sportvetélkedő sorozatot. Ennek eszközbeszerzése, helyszíni koordinálása és 
lebonyolításának oroszlánrésze is az én feladatom volt. 
 
Ezen kívül segédkeztem a tábor PR feladataiban is, a pólónyomtatást én intéztem, azaz a pólók 
beszerzését, a nyomdába való eljuttatását és onnan való elhozatalát. 
 

DEZSŐ BULI

  

Többször is besegítettem a körvezető feladataiba, így én intéztem az anyagbeszerzéshez szükséges 
fuvarozást, az ehhez szükséges jármű beszerzést. 

KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 


