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A Gyermekkert Alapítvány stratégiája és prioritásai.
Alapítványunk rövid és hosszú távú tevékenységeinek és a
tevékenységek legpraktikusabb és leghatékonyabb megvalósításának
módját, terveit, eszközeit és lehetőségeit kívánja ez a dokumentum
meghatározni.
Az Alapítvány egyéb dokumentumai részletesen meghatározzűk a célokat
és eszközöket, a napi működés módszerét és szabályait. Ilyen
dokumentumok az Alapító Okirat vagy a Szervezeti És Működési
Szabályzat. Ezen dokumentum ezeken túlmutatóan a megvalósítás
stratégiai elveit is meg kívánja határozni.
A Alapítvány működésének stratégiájaként az alábbi területekre kívánunk
kitérni a továbbiakban:
•
•
•
•
•
•

jövőkép (vízió)
küldetés (misszió)
alapértékek
alapvető célok
kulcsfontosságú területek
irányvonalak
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Jövőkép.
Alapítványunk célja országunk jövő nemzedékének felkészítése az egyén
számára is sikeresebb, és az egész nemzet számára hasznos életre olyan
nevelési, oktatási és élethelyzetekben megélt példák segítségével, amelyek
elősegítik mind az ország, mind a személyek és azok kisebb - nagyobb
közösségeinek mind gazdaságilag mind emberileg sikeres, boldog és teljes
életét.
Elsődleges cél az óvodás gyermekek magas szintű nevelésén, oktatásán és
iskolai felkészítésén keresztül elérni az eredményesebb és teljesebb jövőt, de
természetesen a gyermekek nevelése a szülők és az őket befogadó társadalom
egészének segítsége nélkül nem lehetséges, így az alapvető céljaink
eléréséhez szükséges a szülőkkel, felnőttekkel kapcsolódo feladatok felé is
kiterjeszteni a tevékenységünket.
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Küldetés.
Fontos küldetésünknek érezzük, hogy mindent megtegyünk annak érdekében
hogy a családok és a gyerekek a lehető legjobb lehetőségeket kapják meg
életük vezetéséhez. Ennek érdekében biztosítunk a gyerekek számára a lehető
legjobb szinvonalú óvodát, a szülők és családtagjaik számára pedig
biztonságérzetet, hogy tudják jó és biztos helyen vannak a gyermekek, akik
ezzel a család mindennapjait is segítik. A gyerekek az óvodában a szokásos
óvodai életen és oktatáson-nevelésen túlmutatóan színes és érdekes egyéb (az
óvodákban nem mindig szokásos) programokat, rendezvényeket is kapnak,
olyan élethelyzeteket élhetnek át, amelyek nagyban segítik szellemi-fizikai és
szociális fejlődésüket. Az Alapítvány fontosnak érzi, hogy felkészítse a
gyerekeket az életre, a jövőre, ebbe beleértve a hagyományos nevelésioktatási tevékenységeket, de ezen túl a csoporttudat, a csoportos munka és
problémamegoldás, az új informatikai és digitális világ kihívásaira
felkészülés vagy a tolerancia elfogadására és a tőlük eltérők másféleségének
kihasználását a feladatok, problémák sokkal intenívebb és látványosabb,
nagyobb sikerélményt nyújtó megoldására, megélésére.

Alapértékek.
Alapvetően a hagyományos családi értékek és a magyar kulturális értékek a
legfontosabbak, valamint a tudás, az „ész” valamint „ügyesség”,
„talpraesettség”, stb. tisztelete, ezek megbecsülése és ilyen célok elérésének
vágya a legfontosabb alapértéke az Alapítvány tevékenységeinek.
Fontos alapértéknek tekintjük, hogy a célok eléréséhez családi, és egyéb
kisközösségeket valamint kicsit nagyobb, több családot is összefogó
közösségek építésében is segédkezhetünk.
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Alapvető célok.
Alapvetően fontos, hogy a küldetésünkhöz és az alapértékekhez illeszkedő
napi, illetve rövidtávú feladatok ellátása, beleértve a kis célok elérését is
zökkenőmentesen, rutinszerúen folyamatban történjen. A kitűzött célok
részfeladatokra bontása probléma nélkül megtörténhessen, sikeresen
tevékenykedhessünk a küldetésünk elérésében.
A célok közvetlen tevékenységein kívül az alapítvány legfontosabb célja,
hogy intézményi, pénzügyi kereteket biztosítson a rendszeres, mindennapos és
szakszerű lépésekhez. Az Alapítvány nem csak intézmény fenntartására és a
szülőkkel, a környezettel kapcsolatos minél zökkenőmentesebb kapcsolatra, a
partnereket támogatva azoknak a gyerekek nevelésében, oktatásában és
életében könnyebb és/vagy jobb lehetőségek biztosítására törekszik, hanem
közvetlen rendezvények, személyes kapcsolatokat nyújtó támogatásokkal,
tanácsadással, segítség nyújtással és előadásokkal, rendezvényekkel is építeni
kívánja a célok elérésének útját, javítani az alapvető feladatának tekintett
gyermekek nevelést, oktatását lehetővé tevő közérzet, hangulat és eszköz ill.
szervezeti rendszerek működését, képességerit.
Alapvető cél az is, hogy az Aélapítvány a rendezvénxyei, szervezetei és
működése példáján kedvező irányba befolyásolja a vele kapcsolatba kerülőket,
például az Alapítvány törekszik a hagyományos szóbeli és papír alapú
kommunikácón túllépve hírlevelekkel, facebook csoporttal, a honlapon
megjelenő információkkal és elektronikus levelekkel is fenntartani a
kapcsolatott, így is építeni a közösséget.
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Kulcsfontosságú területek.
A céljaink eléréséhez legfontosabb eszköznek a Gyermekkert Alapítványi
Óvoda fenntartását tekintjük. Vagyis a legfontosabb terület a direkt, közvetlen
oktatás-nevelés, a célcsoport mindennapos, azonnali és hatékony elérése.
A másik legfontosabb terület az intézményfenntartáshoz kapcsolódó
financiális és szervezési, vezetési valamint ellenőrzése feladatok területe.
Fontosnak tartjuk még az alapvető eszközökön túl a közösségépítést, a
személyes, szociális és gazdasági kapcsoaltok építését, amik lehetővé teszik
hogy jó bázist teremtsünk célaink elérésére.
Az Alapítvány által közvetlenül vagy közvetve szervezett rendezvények az a
másik nagy terület, amelyik lehetővé teszi ezt a közösségépítést illetve hogy a
társadalom tagjai, a velünk kapcsolatban álló szülők, felnőttek és gyerekek
Irányvonalak.
Legfőbb irányvonal, ami vezeti az Alapítvány cselekedeteit, az Alapító
Okiratban rögzített célok eléréséhez az intézmény fenntartás
zökkenőmentessége.
Másik fontos irányvonal az alapfeladat minél jobb minőségű, a legnagyobb
eredményeket hozó végzése, vagyis ennek tárgyi, technikai és emberi,
valamint szabályzási, irányítási és ellenőrzési lépéseinek koordinálása,
managelése.
Ezen túl a cselekedeteket meghatározó másik szál, az intézményfenntartás
pénzügyi alapjainak folyanmatos, biztonságos megvalósítása.
Fontos tényező, hogy folyamatosan mérjük, elemezzük a céljaink elérésének
lépéseit.
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Az összegyűjtött adatok, tények önmagukban nem többek puszta számoknál.
Ahhoz, hogy a stratégiánk kialakítása szempontjából megfelelően használjuk
az adatokat, elemeznünk, értelmeznünk kell őket, erre mi sok megoldást
használunk, ezek egyike a swot analízis. A SWOT-analízis lényege a
közvetlen környezet és a belső helyzet átfogó, jövőorientált elemzése. A
SWOT-analízis gondolkodási, elemzési rendszer, olyan általánosan használt
eljárás, amely a külső, környezeti tényezőket és a belső, intézményi
adottságokat összeveti és ezzel meghatározza a szervezet erősségeit és
gyengeségeit a környezettel való összefüggésükben.
Debrecen, 2016.03.01.

Horváth Ernő
a Kuratóriumi Elnőke
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