STRATÉGIAI TERV
Jenei Tibor Alapítvány, misszió a művészetre
nevelés útján.

Jövőképünk
A Jenei Tibor Alapítvány olyan lámpásként működik, amely a művészetek irányát mutatja meg a
hátrányos helyzetű, nehéz- és szegény sorsú, illetve a kábítószer hálójába került fiatalok számára.

Küldetésünk
Az alapítvány támogatja mindazokat a 16-25 éves személyiségzavarral küszködő
vagy szenvedélybeteg rehabilitációs kezelésben részesült fiatalokat, akiknek visszatartó erőre van
szükségük és akaratuk belső megszilárdítására az új egészséges életvitelhez.
Alapítványunk támogatja az állami gondozott és javító nevelő intézeti fiatalok 16-18 éves
korosztályának műveltségi szintjének emelését, valamint pártfogói segítséget nyújt 25 éves korukig az
önálló életkezdéshez.
Célunk felkutatni és támogatni azokat a kezdeményezéseket, amelyek a művészetek segítségével
próbálja felébreszteni ezekben a fiatalokban a tudásvágyat, hozzájárul az önképzésükhöz, emeli az
alapműveltségüket, hozzájárul a kulturált viselkedés és beszéd fejlesztéséhez, hogy ezek által ne csak
önbizalmat, erőt, magabiztosságot gyűjthessenek, hanem a társadalom megbecsült és hasznos tagjaivá
is váljanak.
A zene, a tánc, a mozgás, a festés, a fotózás, a kézművesség, mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy ezek
a fiatalok a fenti célokat önmagukénak érezve, álmaikat megvalósíthassák. Fontos, hogy a művészetek
szerteágazó irányai közül mindenki azt találja meg, vagy arra világítson rá a szervezet, amely igazán
érdekli, mert csak így képes tartalmas személyiségfejlődésen átmenni.
Az alapítvány segítséget kíván nyújtani a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltéséhez is, tekintettel
arra, hogy a kockázatok csökkentése érdekében a családi-, baráti- és iskolai környezet mellett
meghatározó szerepe van a szabadidő eltöltésének is.
Továbbá az is cél, hogy a külföldi, vagy akár az alapítványunk által támogatott magyar fiatalokkal
megismertessük az Európai Unió ifjúságának életét, országaik történelmét, művészeti értékeit,
kultúrájukat és lehetőségeiket, fejlesszük együttműködő készségüket és önálló beilleszkedésüket az
Unió társadalmába.

Értékrendünk




Hiszünk a demokráciában, a helyi közösségek és civil szervezetek fontosságában, a
nyilvánosság és átláthatóság megvalósításában, nagyra értékeljük az önkéntes munkát.
Hiszünk az együttműködés, a közös munka erejében, keressük a kapcsolatot a hasonlóan
gondolkodó állampolgárokkal és szervezetekkel, fejlesztjük az ilyen hálózatokat, közvetítjük
megszerzett tudásunkat és segítünk mások tapasztalatainak közreadásában.
Érvényesítjük az esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontokat, üzeneteink
esélytudatosságot közvetítenek és kerüljük a szegregációt működésünk és programjaink során.

Stratégia céljaink
Fiatalok művészeti nevelése
 Fiatalok személyiségének fejlesztése
 Alapműveltségük, kulturált viselkedésük fejlesztés
 Motivációk keresése és motivációkra ösztönzésük az életben





Művészetek népszerűsítése a fiatalok körében (zene, tánc, képzőművészet)
Támogatások keresése tevékenységünkhöz
Önkéntesek bevonása programjainkba

Környezetvédelem





Fenntartjuk és közreműködünk a környezetvédelmi akciókban a településen és járási szinten
is.
Aktívan részt veszünk a zöld hálózatok munkájában.
Fejlesztjük az ifjúsági programjainkat, programokat szervezünk a fiatal korosztályok számára,
oktatási és szemléletformálási munkát végzünk.
Növeljük
társadalmi
beágyazottságunkat,
helyi
ismertségünket,
önkéntesek toborzásával, helyi értékőrző és fejlesztő programokkal.

Civil szektor fejlesztése, helyi közösségek


Cselekvően részt veszünk a nonprofit szektor fejlesztésében, hálózatok építésében,
nemzetközi és országos szinten.

Tudás-transzfer





Gyűjtjük, elemezzük és folyamatosan közzétesszük a célcsoportunk által elért sikereket
programjaink során.
Gyarapítjuk tudásunkat és képzéseinkkel, oktatási és szemléletformálási programjainkkal
fejlesztjük a helyi közösségeket és szervezeteket.
Folyamatosan részt veszünk a környezetvédelemmel kapcsolatos együttműködésekben,
aktívan bekapcsolódunk a nemzetközi és hazai zöld hálózatok munkájába.
Publikációkat, kiadványokat, állásfoglalásokat jelentetünk meg a küldetésünkhöz illő és a
célcsoportjainknak információkat nyújtó témákban.

Feladatok, 2017-2018









Főtevékenységünk, a fiatalok motivációjának kiépítése, ösztönzése a művészeti ágak
segítségével.
EFOP-3.3.1-15-2015 Tanoda programok támogatása keretében két településen Tanodát
üzemeltetünk, amelyben a hátrányos helyzetű, valamit a halmozottan hátrányos helyzetű
gyerekek magyar nyelv, matematika és szociális kompetenciáinak fejlesztését segítjük.
Az EFOP-1.3.5-16-2016 Társadalmi szerepvállalás a erősítése a helyi közösségek fejlesztésével
című program megvalósítása a helyi közösségek szervezése és összetartása.
KEHOP-5.4.1-16-2016 Szemléletformáló programok megvalósítása a lakosság energiatudatos
gondolkodásának és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták és szokások elterjesztése.
EFOP-5.2.2-17-2017 Transznacionális együttműködések projekt keretében a magyarországi
(köz)szolgáltatások elérhetőségének és minőségének fejlesztése, esélyteremtő szerepének
javítása a térségben.
GINOP-3.3.3-17-2017 Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások
terjedésének és a digitális jólét megteremtésének elősegítése országos/ helyi civil és szakmai
szervezetek támogatásával. Az internet és a digitális eszközök népszerűsítése a Kiskunhalasi
járásban.

