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Megvalósult program technikai adatai:

2015. július 21. és 25. között a Tatai Olimpiai Központban (2890 Tata, Baji u. 21.) találkoztak
a Kárpát-medence és a diaszpóra magyarság fiataljai nemzetközi résztvevőkkel együtt. A
hetedik Csillagpontra közel kétezer-ötszázan jöttek el úgy, hogy a célcsoport életkorát
csökkentettük 14-35 évesekre. Idén a külhoni területekről több mint háromszázan
regisztráltak, valamint a világ további 12 országából is érkeztek fiatalok. Az előkészületek
közel két éve alatt több mint 600 önkéntes vett részt a szervezésben. A résztvevők több mint
21 %-a vállalt önkéntes munkát a találkozó ideje alatt.

Csillagpont részvételi adatok

2435
1348

II.

538

442

58

49

Pályázati téma megvalósulása:

A Csillagpont egy olyan ifjúsági találkozó, ami a fiatalokért van, fiatalok munkája által jön
létre és fiataloknak szól. Ezért van óriási jelentősége annak, hogyan tudjuk elérni,
megszólítani és bevonni a fiatalokat ebbe a folyamatba. A Csillagpont 5 program napján
túl talán ugyanannyira, ha nem fontosabb az a 2 éves szervezési folyamat, amelyben több
szász önkéntes vesz részt, míg megvalósul a találkozó.
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A Csillagpont sokrétűsége miatt sok különböző és szerteágazó feladat közül választhattak
az önkéntesnek jelentkező fiatalok. Fontosnak tartjuk, hogy mindenkinek megtaláljuk azt a
feladatot, amelyben ki tud teljesedni és értékes, hasznos tagjává válhat a Csillagpont
szervezői közösségének. Ahhoz hogy ez megvalósulhasson egy szervezeti felépítésben
foglaltuk össze azokat a munkaágakat és munkacsoportokat ahová az önkéntesek
jelentkezhettek érdeklődésük és szakmai tudásuk alapján.

Csillagpont szervezeti felépítés

Ifjúsági Iroda
Csillagpont koordinátor
Programok

Lelki programok

Kommunikáció

Közönségkapcsolat

Logisztika, Iroda

Kultúra
Sportprogramok
Lehetőségek Piaca

Téma és főelőadás
Reggeli áhítatok
Csillagszórók
Lelkigondozás
CSP Band

Sajtókapcsolat
CSP Bolt
Kreatív
Szponzoráció
Karavánok

Regisztráció
Étkezés
Szállás
Infósátor
Közlekedés
Külügy
Fogyatékkal élők
VIP
Gyermekmegőrzés

Rendezők
Eszközbeszerzés
Színpadtechnika
Áram, internet
Elsősegély
Iroda, Pénzügy

A szervezeti felépítés tetején az Ifjúsági Iroda áll, ami kiemelt ifjúsági programként felel a
Csillagpont megvalósulásáért. A Csillagpont koordinátora, aki összefogja a projektet,
tájékoztatja, ellenőrzi és koordinálja az összes munkaágat. Valamint a Találkozó
munkafolyamatairól tájékoztatja az Ifjúsági iroda vezetőjét. Öt munkaágba tömörítettük az
azonos tevékenységi körbe tartozó munkacsoportokat. Egy munkaágba tartozó
munkacsoportok összefogását az iroda egy-egy munkatársa végzi, aki segíti a
munkacsoport vezetőt és a nekik segítő jobb kéz munkáját.
A munkacsoportok élén állnak a stábtagok, akik a központi szervezői stábnak a tagjai.
Minden munkacsoport vezetője és jobb keze - akik a munkacsoportjukat vezetik és
képviselik - részt vesznek a stábüléseken, munkaági és munkacsoport megbeszéléseken
felügyelik a munkacsoportjukhoz tartozó önkénteseket. A stábtagok maguk is már az
önkéntesek közül kerülnek ki, szakmai tudásuk, érdeklődési körük és Csillagpontos
tapasztalatik alapján. Azért, hogy a munkacsoport vezetők kellő szakmai felkészültséggel
és vezetői készségekkel tudják irányítani csapatukat, képzéseket és csapatépítő alkalmakat
szervezünk a felkészülési időszakban. Ezzel szeretnénk megteremteni egy összhangban
dolgozó, egymást kiegészítő közösséget a Találkozó idejére, amikor a gyakorlatban kell
majd megvalósítaniuk a Csillagponton tanultakat.
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Koordinátor

Munkaág
vezetők
Munkacsoport
vezetők
(stáb tagok)

Önkéntesek

A Csillagpont egy különleges ifjúsági találkozó, mert a minőségi kulturális és szórakozási
lehetőségek mellett találkozási pontot is kínálunk. Lehetőséget az ideérkező fiataloknak,
hogy együtt gondolkodhassanak a világról, közös értékeinkről, Istenről. Azért, hogy egy
minőségi, értékteremtő programkínálatot állítsunk össze a következő célokat tűztük ki
magunk elé a programok kiválasztása tekintetében.
Céljaink:







Aktív időtöltés
Programok közösségben való megélése
Korosztályos programok, élethelyzethez kacsolódó programok, amelyek
kapcsolódási pontot teremtenek a részvevők között
Kárpát-medence ifjúsági szervezeteinek és programjainak bemutatása
Kulturális szemléletformálás és értékteremtés
Ifjúsági munkával kapcsolatos szakmai képzés

A Csillagpont nemcsak kulturális fesztivál, hanem lelki alkalom is. Így a Csillagpont
programszerkezetét is ez a két nagyobb tartalmi egység határozza meg. Az egyik a lelki
programok, amelyek közé soroljuk a reggeli áhítatokat, a délelőtti főelőadásokat, a
kiscsoportos beszélgetéseket és az esti áhítatokat. Ezek mellett a találkozó egész
szellemiségét, program kínálatát átszövi a Krisztushoz tartozás, de ezeket nevezzük kiemelt
lelki alkalmaknak. A másik tartalmi elem a kulturális szabadidős programok, amelynek
sokszínűsége és különféle stílusa biztosítja a fiataloknak az érdeklődési területüknek
megfelelő programok kiválasztását. A következőkben a napi struktúrát és a programok két
fő pillérének tartalmi elemeit foglaljuk össze.
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NAPI STRUKTÚRA
A Csillagpont napi programjai hat idősávra osztható fel:
 Reggeli áhítatok
 Főelőadás
 Kiscsoportos beszélgetések
 Kulturális és sport programok
 Esti áhítat
 Koncertek

Csillagpont 2015
Időpontok

Nagyszínpad

Kisszínpad

Mikroszínpad

07:15-07:45

REGGELI ÁHÍTAT
(7 féle, 7 helyszínen)

07:45-09:00

Reggeli

09:00-10:30
10:45-12:00
12:00-13:30
13:30-17:45
17:45-19:00
19:00-20:00

20:00-21:30
21:30-22:30
22:30-23:30

Közösségi terek

FŐELŐADÁS
DICSŐÍTÉS a Csillagpont Band szolgálatával
KISCSOPORTOS BESZÉLGETÉS
(99 csoportban, korosztályonként)
Ebéd
KULTURÁLIS ÉS SPORT
PROGRAMOK
PROGRAMOK
KÖZÖSSÉGI
TEREKBEN:
vacsora
ESTI ÁHÍTAT
* Középiskolás Pont,
Keresztyén
* Egyetemista Pont,
Dicsőítés
-koncert
* Klasszikus Pont
*
Érzékenyítő Pont
Világi
* Öko Pont
koncert
* Párkapcsolati Pont
Keresztyén/
* Képző Pont
DJ
világi koncert

LELKI ALKALMAK
Minden Csillagpont egy adott téma köré épül, amit igyekszünk mindig a lehető
legérthetőbben bemutatni a fiataloknak a Biblia tükrében, megvilágítva az adott téma
igei üzenetét.
Az önkéntes lelkészekből álló Lelki munkacsoport közös együttgondolkodásaként született
meg a Csillagpont idei témája, a BIZALOM is.
A lelki alkalmak során hagyományos és rendhagyó megközelítésekkel találkozhattak a
részvevők a bizalom különböző rétegeivel. A Csillagpont programjainak közel 33%-át a
lelki alkalmak és programok adták (33% zenei program és 34 % interaktív kulturális
program). A BIZALOM nemcsak kapcsolatainknak, hanem hétköznapi életünknek is
egyik alapköve, ezért fontos, hogy a fiatalok is megtapasztalják ezt saját életükben. A téma
kiválasztásánál nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a fiatalok számára aktuális, értéket adó
és érdekes tematika köré építkezzünk, ezzel is felkeltve és megtartva érdeklődésüket.
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1.) REGGELI ÁHÍTATOK:
Reggelente hét különféle stílusú és tematikájú áhítat közül választhattak a részvevők ezzel
lehetőséget adva a reggeli csendesség fontosságának és értékének megtapasztalására.
Barátok közt
Old school
Bízom a
tudásomban
Csápolós
Meditatív
Survivor
Angol nyelvű

Ahol a közösség szerepét és fontosságát vizsgálták meg egy
„ÉN” központú világban.
Bizalmi helyzetek vizsgáltak meg a Szentírásban ezt kiegészítve
református zenei örökségünkkel egy igazi tradicionális áhítat
keretében.
Egyetemista lét hétköznapi bizalmi döntéseiről hallhattak a
fiatalok.
Ifjúsági énekeken keresztül közös énekléssel kezdték a napot.
Meditációs séta, ének és imádság során kezdhették
csendességgel a napot a résztevők.
A csalódott, de mégis bízni vágyó fiatalt szólította meg ez a
reggeli áhítat.
Nemzetközi résztvevőknek 3 reggel 3 igehirdető hozta el angolul
az ige üzenetét.

2.) FŐELŐADÁSOK:
2014 tavasza óta munkálkodott egy lelkészekből és vallástanárokból álló önkéntes csoport,
egy alkotóműhely keretében, hogy minél alaposabban előkészítsék a találkozó lelki
üzenetének alapjait. Ennek egyik eredményeképpen az alábbi kérdések mentén építették fel
az idei lelki alkalmak tematikáját:
 Mi a bizalom?
 Miért nehéz bízni (csalódások, kockázat)?
 Hogyan lehet bízni (döntés, tapasztalat)?
 Végül a nehéz körülmények ellenére is kitartó, „mégis bizalom” csodájának
kibontása

CSILLAGPONT 2015. július 21-25.

KEDD
NYITÓ
ALKALOM

BIZALOM
„Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!” Máté 14,27
SZERDA
CSÜTÖRTÖK
PÉNTEK
Délelőtti főelőadások

Hajdú Szabolcs

Sóskúti Zoltán
Bízom?
Bízom!
Bizalmunk
A körülmények
Bízom:
Mi a bizalom?
sérülései,
és a kockázat
Mi az alapja?
Bizalom=
mértéke
Bizalom téma
Hogyan
Döntés,
ellenére való
iránti érdeklődés
bízhatok?
Hogyan
bizalom
felkeltése
bízhatok
Istenben?
Kiscsoport beszélgetések
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SZOMBAT
Záró
Istentisztelet
Hajdú Szabolcs
Bízom benned!
Isten nagy
dolgokat bíz
ránk, "Elmenvén
tegyetek
tanítványokká…"

A délelőtti főelőadásokon Sóskúti Zoltán (Budapest - Rákoskeresztúr) a nyitó és záró
alkalmon pedig Hajdú Koppány Szabolcs (Lovasberény) lelkipásztorok szolgáltak.
A délelőtt további részében a főelőadások üzenetét felkészült csoportvezetők
segítségével, kiscsoportban vitathatták meg a fiatalok, a Bizalom témáját saját életükre
vonatkoztatva, a Biblia mentén. A kiscsoportok korosztályonként voltak kialakítva, ezzel
is segítve a hasonló élethelyzetek által nyújtott közös gondolkodást.

3.) ESTI ÁHÍTATOK:
Esténként evangelizációs napzáró áhítatra hívtuk a fiatalok, ahol további igei vezetést
kaptak a bizalom témakörében.
SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

Esti áhítatok
Szikszai Szabolcs
Isten "automata"?
Azért bízok, hogy
segítsen?

Mikló Boldizsár

Molnár Sándor

Csalódás és döntés
döntéseink következményei

Létramászás
Istennek nem kell/lehet
teljesítménnyel megfelelni…

KULTURÁLIS PROGRAMOK
2015-ben a Csillagpont kulturális programjait strukturálisan tovább fejlesztettük, hogy
minél tematikusabbak, változatosabban és átláthatóbbak legyenek, ezzel is segítve a téma
bemutatását és a programválasztást. Úgy láttuk, a tematikus helyszínek kialakításával
színesebbé és átláthatóbbá vált a Találkozó programkínálata. A találkozás lehetőségét és a
közösség kialakulását szerették volna segíteni a tematikusan kialakított helyszínek, és
csoportosított programok is. Ezt az új rendszert idén először alkalmazták a szervezők a
Találkozó megszervezésében. Az újítás nyomán a kulturális programok hét közösségi
térben és három zenei színpadon valósultak meg.
PROGRAM KONCEPCIÓ
A programok kiválasztásakor előzetesen közvélemény kutatást készítettünk a
programok, előadók, stílusirányzatok tekintetében. Ez nagyban segítette, hogy felmérjük
a
célközönségünk
igényeit
és
érdeklődési
köreit.
A felmérések és tapasztalataink alapján meghatároztunk 7 kiemelt témakört, amelyre
építeni kívántuk az új, tematikus programkínálatot. Ez a felosztás adta a későbbi
kulturális és zenei programjaink szerkezeti vázát is.
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Koncert,
buli,
táncház

Színdarab,

Interaktív
előadás,
szeminárium
, képzés

*Egyetmista
*Középiskolás
*Párkapcsolati
*Érzékenyítő

*Nagy
*Kis

*Öko
*Klasszikus
*Képző

*Mikro

kiállítás ,

Délutáni,
esti
szabadidős
programok

kávézó

Programok

Színpadok és közösségi
terek

Kulturális programok

Közösségi tereink:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Színpadok és közösségi terek
programjai:
Egyetemista Pont
32 db
Középiskolás Pont 12 db
Párkapcsolati Pont 10 db
Érzékenyítő Pont
18 db
Klasszikus Pont
9 db
Öko Pont
19 db
Képző Pont
11 db
Nagyszínpad
12 db
Kisszínpad
10 db
Mikroszínpad
8 db

Egyetemista Pont
Középiskolás Pont
Párkapcsolati Pont
Érzékenyítő Pont
Öko Pont
Klasszikus Pont
Képző Pont

Színpadjaink:
1. Nagyszínpad
2. Kisszínpad
3. Mikroszínpad

A közel háromszáz program – mely végül megvalósult – kialakításában és
strukturálásában fontos szempont volt, hogy minden korosztály nemtől és érdeklődéstől
függetlenül megtalálja a számára izgalmas és építő programokat, ezért már decemberre
elkészítettük a különböző közösségi terek koncepcióit és a programtervezeteit.
A közös koncepció kialakításában igyekeztünk a programhozó szervezeteket is bevonni,
így az ifjúsági szervezetek, egyetemi gyülekezetek és teológiák közösen hoztak
programokat, programsorozatokat, ezáltal tematikus közösségi teret létrehozva a
látogatók részére.
Az együttműködéssel egymás programjait kiegészítve és azokhoz kapcsolódva téma
sorozatokat, műhelymunkákat, kiállításokat tudtak megvalósítani. Az összefogás
eredményeképpen létrejöttek színvonalas programsorozatot kínáló „Pontok”, amik közül
a résztvevők tetszésüknek, hangulatuknak és érdeklődési körüknek megfelelően tudtak
válogatni.
A közösségi terek a találkozás, ismerkedés lehetőségét és a közösség kialakulását
segítették, ezáltal is közösségi élményt adva az oda érkező fiataloknak. A tematikusan
kialakított helyszínek, és csoportosított programok hasonló érdeklődésű, életkorú
fiatalokat vonzottak egyes közösségi terekbe és az ott kialakult új ismeretségek,
barátságok a délutáni programokon, koncerteken, táncházakban, kulturális és műhely
munkákon szövődhettek tovább.
7

Egyetemista Pont: közösségi térként magában foglalt egy kávézót és egy interaktív
kiállítást. Ezenkívül koncertek helyszínéül is szolgált, valamint a külföldi fiatalok
találkozási pontjává is vált. Esténként tematikus táncházakat szerveztünk, melyen
keresztül a fiatalokat megismertettük más népek kultúrájával is.
Középiskolás Pont: mivel idén kiemelt figyelmet fordítottunk a kamaszok
megszólításának, ezért nekik is egy külön közösségi térrel készültünk, ahol
korosztályukat érintő és érdeklődésüket felkeltő programokkal, koncertekkel és
előadásokkal vártuk őket. Itt kapott helyet a Találkozó alkoholmentes koktélbárja is.
Fontosnak tartottuk mind a fiúk, mind a lányok érdeklődésének megfelelő programokat
biztosítani, ezért délutánonként a fiatalok nemüknek és koruknak megfelelő
műhelymunkákon, foglalkozásokon és előadásokon vehettek részt.
Párkapcsolati Pont: már előző években is nagy érdeklődésnek örvendtek a
párválasztással, párkapcsolattal foglalkozó előadások és programok, ezért idén külön
közösségi teret szenteltünk ennek a mindenkit érintő témának. Elismert és
szaktekintélynek örvendő előadókat hívtunk meg, akik a társas kapcsolatok különböző
szakaszai alapján közelítették meg a bizalom és párkapcsolat témakörét.
Érzékenyítő Pont: fontosnak tartottuk, hogy ösztönözzük a fiatalokat a társadalmi- és
egyéni felelősségvállalás fontosságára, és arra, hogy mai rohanó és énközpontú
világunkban legyünk érzékenyek a körülöttünk élő emberekre és hatásokra is. Ennek
érdekében megpróbáltunk létrehozni egy olyan közösségi teret, ahol az ide látogatók
kicsit kilépve komfortzónájukból és megszokott életükből, megtapasztalhatták milyen
egy másik – számukra idegen - világban élni. Éppen ebből kifolyólag olyan előadókat
hívtunk meg, és olyan programokat szerveztünk, amik bepillantást engednek egy, a
fiatalok számára idegen és nem hétköznapi környezetbe. Ezenkívül megismerkedhettek
különböző missziói területekkel is az érdeklődök.(pl.: menekültmisszió, drogmisszió,
Máltai Szeretetszolgálat, börtönmisszió, cigánymisszió, Akadálymentes gyülekezet,
Vakok Állami Intézete) Célunk ezzel a közösségi térrel az volt, hogy érzékenyebbé
tegyük a mai fiatalokat a külvilágra. Ennél a közösségi térnél a résztvevőknek alkalmuk
nyílt a református egyházunk önkéntes területeiről is többet megtudni.
Öko Pont: mai világunkban fontos szerepet kap a környezettudatosság, a
természetvédelem, az, hogy hogyan alakítjuk környezetünket, amiben élünk; ezért úgy
gondoltuk, hogy teremtünk egy olyan közeget, ahol a résztvevők tudatosabbá tehetik a
környezetükhöz, a természethez, azaz a teremtett világhoz való hozzáállásukat. Az Öko
Pont programjai között volt szó az ökológiai lábnyom fogalmáról, a természet
szeretetéről és védelméről, valamint a fenntarthatóságról. Ugyanúgy, ahogy az
Érzékenyítő Pontnál, itt is szerettük volna felhívni a fiatalok figyelmét a körülöttük lévő
világra, csak más megközelítésben.
Klasszikus Pont: ez a közösségi tér leginkább komolyzenei koncertnek adott otthont.
Azt szerettük volna megmutatni a résztvevőknek, hogy egy komolyzenei koncert is lehet
ugyanolyan élvezetes, mint egy populárisabb műfaj. Szerettük volna közelebb vinni őket
a hagyományos és klasszikus művészetekhez, felhívva figyelmüket a hagyomány és
kultúra tiszteletére. Célunk, hogy a jelen ifjúságából a jövő értelmiségét neveljük fel, és
ehhez elengedhetetlen a komolyzene és tudományok ismerete.
Képző Pont: a délelőtti kiscsoportos beszélgetések ideje alatt, valamint délutánonként a
Találkozón résztvevő, fejlődni vágyó lelkészeknek, vallástanároknak, ifivezetőknek
tematikus képzéseket szerveztünk. A segítő pálya amúgy is nehezen megtanulható útját
szerettük volna kicsit könnyebbé tenni ezekkel a délelőtti kötetlen képzésekkel, melyen a
Csillagpont tematikáját is átszövő bizalom volt a téma.
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A zenei kikapcsolódásra vágyóknak is lehetőségük volt megtalálni a számukra kedvelt
stílusú koncerteket, mivel három zenei színpad kínálata közül is választhattak, ahol
számtalan zenei műfaj képviseltette magát a funky electro –tól, a keresztyén pop- rockon
át az alternatív folk rockig. A zenei színpadok koncert kínálatának összeállításakor nagy
figyelmet fordítottunk arra, hogy minőségi keresztyén zenészeknek és zenekaroknak is
fellépési lehetőséget biztosítsunk. Ezzel is bátorítva gyülekezeteinkben zenélő fiatalokat
szolgálataik további végzésére.
A közösségi tereken és a zenei színpadokon kívül a Találkozó otthont adott különböző
önálló program kezdeményezéseknek is. Szerettük volna minél sokszínűbbé és
emlékezetesebbé tenni a Csillagpontot, ezért kifejezetten örömmel hívtuk és fogadtuk
egyetemi gyülekezetek, egyházi szervezetek programjait, melyekkel tovább
gazdagíthattuk a Találkozó programpalettáját. Az Egyetemista Pont otthont adott a
Szegedi Református Egyetemi Gyülekezet „Felnőni és megnyílni” interaktív
kiállításának, ezen kívül két láthatatlan színház is jelen volt a Csillagponton, az egyiket
az erdélyi IKE szervezete a másikat pedig a REFISZ fiataljai hozták el. A Találkozó
helyet adott egy szabadulós sátornak is, melyben a közkedvelt szabadulós szoba
mintájára a résztvevők ötletes és talányos bibliai rejtvényeken keresztül juthattak ki a
sátorból. A programok között szerepelt még élménypedagógia foglalkozás, imasátor,
városnéző séta és mini Szeretethíd is, ahol például a lelkes fiatalok kipróbálhatták a
gyakorlatban is az önkéntességet. A tematikus program struktúrán túl szerettünk volna
nem csak a témák tekintetében változatos és különleges programokat hozni a
Csillagpontra hanem ezen túl a programok műfajainak és stílusainak is széles palettáját
felsorakozatni.

*Koncertek
*Bulik
*Táncházak
*Színdarabok
*Kiállítások

*Pódium
beszélgetések
*Interaktív
előadások

Kulturális
programok

*Műhelymunkák
*Szemináriumok
*Szakmai
képzések

*Film klub
*Sport
programok,
bemutatók,
vetéledők

*Kávéházi
esték
* Étel, ital
kóstolók
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Összességében úgy próbáltuk a programokat kialakítani, hogy a lelki és testi
feltöltődésen kívül szórakozásra is lehetőségük legyen a Találkozó résztvevőinek. Annak
érdekében, hogy mindenki megtalálja a számára érdekes programokat minden résztvevő
kapott egy programfüzetet, melyben tematikusan, közösségi terekre és napokra lebontva
választhatta ki a számárára érdekes programot.
Mivel Csillagpont nem csak ifjúsági, de református találkozó is, ezért fontos volt
számunkra, hogy minőségi lelki és hitéleti táplálékkal szolgáljunk, ezért a programokat
átszőtte a bizalom, mint téma, és Istenbe vetett bizalom, mint vezérfonala a
Találkozónak.

Szakmai hatások:
Fontosnak tartottuk, hogy önkénteseink felkészülten érkezzenek a Csillagpontra, ezért a
Találkozó előtti időszakban több alkalommal is szerveztünk képzéseket számukra. A
képzések egy része a Találkozó helyszínén zajlottak. Ez azért is volt fontos, hogy a fiatalok
ne csak a Csillagpont előtti napokban találkozzanak a helyszínnel, hanem még jóval előtte
megismerjék azt, ezzel segítve a tervezési időszakot.
A képzések alkalmával nem csak a szakmai felkészültségre, hanem a lelki tartalomra és a
csapatépítésre is nagy hangsúlyt fektettünk. Mivel az önkéntesek összetétele nagyon
változó (van, aki már évek óta részt vesz a szolgálatban, vannak mindig új tagok, akad
olyan is, aki kisebb-nagyobb kihagyás után csatlakozik újra a csapathoz, vagy aki más
területen próbálja ki magát), ezért fontos volt, hogy az oda érkező fiatalokból közösséget,
együttműködő csapatot hozzunk létre, ahol mindenki a kompetenciáinak megfelelően tudja
támogatni a Csillagpont önkéntes csapatát.
Szakmai szempontból megpróbáltunk minden támogatást megadni önkénteseinknek, ezzel
is megkönnyítve feladataikat a Találkozó ideje alatt.
Fontosnak tartottuk, hogy a nagy közös képzéseken kívül a munkacsoportok külön-külön is
találkozzanak és a saját elképzeléseik szerint alakítsák ki a vezetők csapataikat. Ez azért is
volt elengedhetetlen, mert olyan munkacsoportokra volt szükségünk, akik önállóan és
együttműködve is el tudják végezni feladataikat. A stábtagok, azaz a munkacsoport
vezetők és jobb kezek feladata is nagyon fontos volt, mivel ők irányították a
munkacsoportokat, ezért nekik külön képzésekkel próbáltunk segíteni, ahol alkalmuk nyílt
vezetői kompetenciáik fejlesztésére.
Képzéseink voltak:




Kiscsoport vezetői képzés
Lelkigondozói képzés
Élménypedagógiára épülő csapatépítés

Találkozó kommunikálása:
A Csillagpont szervezési folyamatának fontos célja, hogy a résztevő önkéntes fiatalok egy
hosszú távú kreatív munka során megtapasztalhassák az elköteleződés, csapatmunka és
felelősségvállalás értékeit közösségre találjanak és a közös alkotás, értékteremtést
megtapasztalhassák. Ezt a következő eszközök, módszerek és folyamat alapján valósítottuk
meg.
Kiemelt célcsoportunkként a 14-35 év közötti fiatalok.
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Megszólítási eszközeink a következők voltak:






Több mint 1200 magyarországi református gyülekezetet kerestünk meg levélben,
tájékoztattuk őket; plakátokat, szóró anyagokat juttatunk el ifjúsági csoportjaikba.
Bemutattuk az önkéntes lehetőségeinket és területeinket.
Tájékoztattuk az idei Csillagpont témájáról és önkéntes programjáról egyházunk
vezetőségét zsinati ülésen, egyházmegyék vezetőit esperesi találkozókon és
gyülekezeteink vezetőit lelkész értekezleteken.
A Kárpát-medencei Ifjúsági Egyeztető Fórum keretében kerületi és megyei ifjúsági
referenseknek, ifjúsági szervezetek vezetőinek, felsőoktatási intézmények hitéleti
képviselőinek tájékoztatást és képzést tartottunk önkéntes lehetőségekről, toborzási
programunkról és szakmai anyagainkról, ezzel segítve a Kárpát-medencei
gyülekezetek, ifjúsági alkalmak és oktatási intézmények tájékoztatását, bevonását a
Csillagpont szervezésébe.
„Csillagpont Karaván” néven oktatási intézményeket látogatunk meg; tájékoztattuk az
iskolák, egyetemek, diák és hallgatói önkormányzatok vezetőségét toborzási
programunk négy formájáról, amelyet ifjúsági szervezetek együttműködésével együtt
végeztünk:
o
o
o
o

Szemináriumokat tartottunk Önbizalom témában
Élménypedagógiai foglalkozásokat tartottunk a Bizalom jegyében
Áhítatokat tartottunk a Bizalom témában
Kitelepültünk az iskolákba és interaktív bemutató keretén
megismerkedhettek a fiatalok az önkéntes területekkel.

belül

Ma a fiatalok tájékoztatásában fontos szerepet játszik és talán már elengedhetetlen is a
média és online közösségi oldalak használata. Ezért nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy
minél jobban tudjuk tájékoztatni a fiatalokat a különböző online felületeken is az önkéntes
lehetőségekről és a Csillagpont programjairól. Ezzel is gyarapítottuk kommunikációs
csatornáink és eszközeink tárházát.
Online felületeink:
o Csillagpont honlap
 csillag.reformatus.hu
 bizombenned.hu
o Reformátusok honlapja
 http://www.reformatus.hu/lap/ifi/csillagpont/
o Egyházunk kerületi honlapjai
 http://ttre.hu/,
 http://www.tirek.hu/
 http://www.dmrek.hu/
 http://refdunantul.hu/
o Facebook oldal
 https://www.facebook.com/csillag.reformatus/
o YouTube csatorna
 https://www.youtube.com/watch?v=Dxxg3V_wV0&list=PLxNS8YSdEHlDz7GdOU15-e7po9xAT64ne
o Instagram Csillagpont 2015
o Heti hírlevél csillagpont@reformatus.hu, ifjusag@reformatus.hu
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Kommunikációs munkaágban dolgozó önkéntesek feladata volt a Csillagpont
sajtómegjelenéseinek szervezése, mind külső és mind belső kommunikáció szempontjából.
A munkacsoport tagjai között voltak újságírók, fotósok, külső sajtóval való
kapcsolattartók, operatőrök, filmesek, rádiósok. A Találkozó honlapjának a szerkesztését
és egyéb social media felületek megjelenéseit is az ebbe a munkacsoportba tartozó
önkéntesek végezték. Szakértelmük, kreativitásuk és tapasztalataik segítségével örökítették
meg a Csillagpont emlékezetes pillanatait, és engedtek bepillantást azon fiatalok számára,
akik nem tudtak részt venni a Találkozón. A munkacsoport önkéntesein kívül számtalan
egyházi és világi sajtó munkatársa is segédkezett a Csillagpont eseményeinek
megörökítésében. Egyházunk kommunikációs szolgálata az önkéntesek segítségével közel
70 cikket készített magyar és angol nyelven, 57 képgalériát készítettek a tudósítások
színesítéséhez és 15 videó anyaggal örökítették meg a Találkozót mozgókép formájában is.
Ezzel egy gazdag szöveges, képes, videós- és rádiós összeállítást adtak a Csillagpont
hangulatáról és programjairól.

REFORMATUS.HU
Csillagpontos sajtóanyagai
Magyar cikk
60
Angol cikk
10
Képgaléria
57
Videó anyag
15
Hanganyag
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Csillagpont zárása:
A Csillagpont utáni időszak egyik legfontosabb része a kiértékelés, ahol az önkénteseink
megosztják tapasztalataikat egymással és velünk is.
Ez általában egy közös hétvége keretein belül zajlik, ahol szakképzett tréner segítségével
tudjuk kiértékelni a Találkozót. Szociológus által készített és résztvevők által kitöltött
kérdőívek segítségével, és az önkénteseink tapasztalataival, lehetőségünk van arra, hogy
évről évre fejlődhessünk. Az önkéntesek visszajelzései azért is nagyon fontosak, mert ők
voltak ott az adott helyszínen, ők végezték el az adott feladatokat, ezért ők tudnak olyan
objektív véleményt alkotni arról, hogy mi az, ami jól működött, és mi az, amiben fejlődni
kell.
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Önkéntes
kérdőívek
eredményei

Munkaág vezetők
tapasztalai

Munkacsoport
vezetők összefoglalói

Kiértékelő hétvége
Kiértékelés területei:
• Résztvevői kérdőív (244 fő)
• Önkéntes (stáb) kérdőív (71 fő)
• Kiértékelő nap (40 fő)
• Programhozók kiértékelése (30 fő)
Évről évre több száz önkéntes segédkezik a Csillagpont előtt és alatt. Mivel a
közoktatási törvény szerint a sikeres érettségi előfeltétele bizonyos számú önkéntes óra
megléte, ezért egyre több fiatal tapasztalja meg az önkéntesség speciális és egyedi
légkörét, mely után más szemszögből látják saját életüket, hivatásukat és a világot is.
Ez lehetőséget ad a fiataloknak arra, hogy megtanulják az elköteleződést,
megtapasztalják a felelősségvállalás fontosságát, valamint megismerjenek és
megtanuljanak egy rendszerszemléletet, melynek segítségével jobban fognak
tájékozódni a társadalomban. Az elsajátított kompetenciák segítségével hasznosabb
tagjai lesznek mikro és makro közösségeiknek.
Mindezek tükrében a Csillagpont nem csak a résztvevők számára nyújt lelki feltöltődést
és kikapcsolódást, hanem az itt dolgozó önkéntesek is egy különleges közösségi
élményben és tapasztalatban részesülnek, mellyel gazdagabbak lesznek és másokat is
meggazdagítanak egyházunk és társadalmunk egészére nézve.
Úgy gondoljuk, hogy a Találkozót megelőzően kitűzött céljaink megvalósultak amit alá
támasztanak a következő résztvevői visszajelzések is.
Találkozó kiemelt céljai:






Fiatalok megszólítása, nyitott, lendületes missziói módon
Megjeleníteni az egyház ifjúsági oldalát
Megteremteni a lehetőséget a közösség és az összetartozás megélésére
Sokszínűségünk, hagyományaink bemutatása, tanulni egymás értékeiből
Fiatalok bevonása a szervezésbe, elköteleződés és szolgálatkészség növelése
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Melyik szempont mennyire volt fontos számodra
abban, hogy elgyere a Csillagpontra?(%)
Lelki feltöltődés

5 3 6

28

56

2

Közelebb kerülni Istenhez

4 2 11

24

58

2

Közösségi élmények
Előadások, műhelyalkalmak

4

7

19

5 4

23

14

13

Zenei élmények - koncertek

11

Ismerkedés

28

18
41

Sportolási lehetőségek

0%

10%

20%

30%

40%

17

1

29

16

2

26

26

25

20

12 2

10

17
21

50%

60%

15
11

70%

6

80%

1 - akkor is eljöttem volna, ha nem lett volna erre lehetőségem a Csillagponton
2
3
4
5 - nem jöttem volna el, ha nem lett volna erre lehetőségem a Csillagponton
nem tudom

A részvevő fiatalok visszajelzése alapján kiemelten fontos motivációjuk volt a Csillagponton
való részvételükben a közösségi élmények megélése (86%) és az ahhoz kapcsolódó zenei
élmények- koncertek (71 %). Ezzel alátámasztva a Csillagpont kulturális programjainak
fontosságát a célcsoportunk elérésében.
Ezeknek a tényeknek a fényében elmondhatjuk, hogy a 2015-ös Csillagpont sikeresen zárult a
résztvevői és önkéntes visszajelzések alapján is. Az online kérdőívek eredményeinek és a
kiértékelő nap visszajelzéseinek szakmai kiértékelése is megtörtént, így a MRE Zsinatának
megerősítő határozatát követően elkezdődhet a 2017-es Csillagpont előkészítése, ami a
reformáció 500 éves évfordulójára esik.

14

3

29

24

21

32

A szolgálat lehetősége

2

28

25

15

16

Csapatépítés

32

37

13
20

Szórakozási lehetőségek - táncházak, bulik

35

4
32

11
90%

100%

III.

Találkozó dokumentumai:
Melléklet:
1 db A/4- es plakát
1 db A/3-as plakát
1 db programfüzet
1 db szórólap
5 db matrica

IV.

Online kommunikációs linkek:
o Csillagpont honlap
 csillag.reformatus.hu
 bizombenned.hu
o Reformátusok honlapja
 http://www.reformatus.hu/lap/ifi/csillagpont/
o Egyházunk kerületi honlapjai
http://ttre.hu/
 http://www.tirek.hu/
 http://www.dmrek.hu/
 http://refdunantul.hu/
o Facebook oldal
 https://www.facebook.com/csillag.reformatus/
o YouTube csatorna
 https://www.youtube.com/watch?v=Dxxg3V_wV0&list=PLxNS8YSdEHlDz7GdOU15-e7po9xAT64ne
o Instagram
o Heti hírlevél csillagpont@reformatus.hu, ifjusag@reformatus.hu

Mint támogatott nyilatkozom arról, hogy a megvalósult programról készült részletes
ismertetőt a fesztivál honlapján a szakmai beszámoló benyújtásától számított legalább
egy évig ott tartom.
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