Programové vyhlásenie DO FÉNIX

Združovanie občanov je zákonom garantované právo. Vládny sektor prijíma rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú záujmy jednotlivca ale aj spoločnosti, v ktorej žijeme. Neziskový sektor ( mimovládne organizácie) si dali za cieľ dopĺňanie silných a slabých
stránok všetkých zúčastnených strán v spoločnosti (vládneho, súkromného a neziskového sektora) a orientovanie sa na priority a záujmy komunity, ktorej nezisková
organizácia slúži.
CHARAKTERISTIKA ORGANIZÁCIE
Detská organizácia FÉNIX, o.z. vznikla 5. apríla 1991 ako občianske združenie detí,
mládeže a dospelých. Zameriava sa na celoročnú systematickú prácu s deťmi a mládežou. Členmi DO FÉNIX sú deti mladí ľudia a dospelí. Podstatný podiel práce s
deťmi a mládežou vykonávajú dobrovoľníci.
Úlohou organizácie je
 združovať deti a mládež za účelom ich prípravy na život v spoločnosti, pomáhať ich formovať ako budúcich aktívnych občanov a súčasne vypĺňať ich voľný
čas zmysluplnou činnosťou. Organizácia podporuje deti so zdravotným a mentálnym postihnutím a deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.
 vytvárať deťom a mládeži podmienky na aktívne, obohacujúce a prospešné
trávenie voľného času s použitím metód neformálneho vzdelávania.
 Prepájaním formálneho a neformálneho vzdelávania rozširujeme sociálne a
životné zručnosti a kompetencie detí a mladých ľudí aktívne ich zapájame do
činnosti a projektov na Slovensku aj na medzinárodnej úrovni.
 Prebudiť v mladých ľuďoch záujem a snahu osobne sa podieľať na tvorení
priestoru, v akom by chceli žiť, a tiež pomôcť im získavať schopnosti, zručnosti a skúsenosti, ktoré na to budú potrebovať.
 Organizácia funguje na demokratických princípoch a jej členov spája spoločné
úsilie o skvalitnenie života detí, mládeže a mladých ľudí na Slovensku.
 Členov organizácie vedie tak, aby mali možnosť prístupu k rozhodovacím procesom v spoločnosti. Za týmto účelom spolupracuje s obecnými úradmi, s
mestskými úradmi, s detskými parlamentmi. Vedie deti k aktívnej participácii, k
aktívnemu zapájaniu do riešenia špecifických problémov v obciach a v mestách.
 DO FÉNIX spolupracujeme s partnerskými organizáciami a neformálnymi skupinami.
 Organizácia podporuje a vytvára podmienky pre systematickú výchovnú prácu
s deťmi a s mládežou orientovanú predovšetkým na:





Ekológiu a prírodovedu
Ľudské práva – humanitu
Turistické a pohybové aktivity
Prevenciu závislostí – šport






Kampane
Ľudové tradície a kultúrne dedičstvo
Výpočtovú techniku
Prosociálne správanie

Zásady DO FÉNIX pri realizácii svojej činnosti
 DO FÉNIX kladie pri svojej činnosti dôraz najmä kritické a tvorivé rozmýšľanie
a konštruktívny prístup k riešeniu problémov. Partnermi pri činnosti organizácie sú najmä odborníci z príslušných oblastí, iné mimovládne organizácie,
štátne orgány a inštitúcie, samosprávne orgány a inštitúcie, školy a univerzity,
podnikateľské subjekty a zahraničné organizácie.
 DO FÉNIX uprednostňuje také formy výchovy a vzdelávania, ktoré podporujú
vytváranie vlastnej osobnosti a motivujú človeka (najmä deti a mládež) k samostatnému posudzovaniu, kritickému rozmýšľaniu, efektívnemu rozhodovaniu, zodpovednému konaniu a šíreniu získaných zručností a vedomostí. Výchovná činnosť DO FÉNIX je realizovaná prostredníctvom výchovných programov FÉNIXOVO, celoročných a etapových hier ako i jednotlivých projektov.
Z výchovných metód používa DO FÉNIX najmä hru - ako jedinečný prostriedok na simulovanie skutočných situácií. Hry sú realizované tak, aby v zúčastnených podporovali a rozvíjali už získané vedomosti a skúsenosti a aby im
pomohli ľahšie vnímať nové informácie, či skúsenosti a chápať zložitejšie javy.
DO FÉNIX dáva dôraz na prácu v kolektíve
 Pre DO FÉNIX je dôležité aj formovanie zdravého národného historického
vedomia, vychádzajúceho z vlastnej kultúry i histórie a smerujúceho k tolerantnému spolunažívaniu všetkých kultúr v integrovanej
 Detská organizácia FÉNIX rešpektuje spoločenské podmienky, v ktorých pracuje, podieľa sa na realizácii spoločenských potrieb pri starostlivosti o deti
školského veku, obhajuje záujmy detí, mládeže a dospelých, ktorí sú jej členovia a prostredníctvom svojich riadiacich orgánov presadzuje ich oprávnené
požiadavky a potreby.
 Úzko spolupracuje s MŠ SR a podieľa sa najmä na napĺňaní Stratégie pre
mládež v podmienkach OZ. . Spolupracuje s krajinami Európskej únie a s ich
detskými organizáciami.
 FÉNIX je organizáciou, ktorá pripravuje deti na životu v spoločnosti, pomáha
ich formovať ako budúcich občanov a súčasne chce napĺňať ich voľný čas
zmysluplnou činnosťou.
 FÉNIX podľa svojich možností podporuje zdravotne postihnuté deti, začleňuje
ich do svojich aktivít pričom zohľadňuje ich postihnutie. Pracuje aj s deťmi
z marginalizovaných skupín obyvateľstva a vytvára pre ne také podmienky,
aby sa mohli zúčastňovať podujatí, ktoré organizuje DO FÉNIX.
 DO FÉNIX zabezpečuje, aby sa členovia pri činnosti vo voľnom čase aj neformálne vzdelávali, aby mali možnosť získavať sociálne kompetencie
a skúsenosti
 DO FÉNIX organizuje, podporuje a rozvíja aktivity zamerané na neformálne
vzdelávanie detí a mládeže tak, aby sa u nich vytvárali predpoklady na získavanie poznatkov a vedomostí potrebných k realizácii aktívneho občianstva
a demokracie, učí deti a mládež aktívne sa zúčastňovať na rozhodovacích
procesoch v spoločnosti, na riešení problémov v obci, v meste či v regióne.

 Detská organizácia FÉNIX sa riadi vo svojej činnosti Dohovorom o právach
dieťaťa. Propaguje Dohovor a účinnými prostriedkami podrobne zoznamuje
s jeho princípmi a ustanoveniami dospelých a deti.
 V DO FÉNIX môže každé dieťa zdravo uplatniť svoje schopnosti, užitočne
a príjemne stráviť voľný čas, realizovať svoje záľuby v medziach podmienok
organizácie, nachádzať pritom dobrodružstvo, poučenie i zábavu, objavovať
krásu všedného dňa, nachádzať pevné priateľstvo, rozdeliť sa o svoje starosti
i radosti, nachádzať pomoc, ak ju potrebuje a poskytovať pomoc tým, ktorí sú
v núdzi.
 DO FÉNIX vyžaduje, aby každý člen chránil česť organizácie, aktívne prispieval k životu kolektívu, ktorého je členom a snažil sa odstrániť svoje chyby
a nedostatky.
Hodnoty členov organizácie
Nevyhnutným predpokladom pre realizáciu činnosti Detskej organizácie FÉNIX, o.z.
je budovanie členskej základne aktívnych členov. Členstvo v DO FÉNIX je dobrovoľné. Členom DO FÉNIX sa môže stať každé dieťa, mladý človek a dospelý, ktorý
súhlasí so Stanovami DO FÉNIX, Programovým vyhlásením DO FÉNIX a chce sa
podieľať na činnosti DO FÉNIX. Povinnosťou členov je dodržiavať Stanovy a Programové vyhlásenie DO FÉNIX, plniť uznesenia a rozhodnutia orgánov DO FÉNIX a
riadiť sa mravnými zásadami člena DO FÉNIX :
Mravné zásady člena
PRAVDA - hovorím a ctím si pravdu a česť mi je nadovšetko.
PRACOVITOSŤ - vážim si prácu svoju i prácu iných.
PRIATEĽSTVO - som priateľom všetkých ľudí.
POZNANIE - chcem sa učiť a veľa vedieť.
PRÍRODA - chránime prírodu a učíme sa v nej žiť.
DOBROČINNOSŤ - nezištne pomáhame všetkým, čo sú v núdzi.
PATRIOTIZMUS - som verný svojmu národu a som hrdý, že žijem na Slovensku

Programové vyhlásenie bolo schválené Valným zhromaždením DO FÉNIX
V Tatranskej Lomnici dňa 22. 4. 2017.

