
Strategický plán 

DE
TS
KÁ
 O
RG
AN
IZ
ÁC
IA
 F
ÉN
IX

2021-2023

S každým dieťaťom sa ráta 



Vytvárať spoločne stabilnú,modernú celoslovenskú mládežnícku
organizáciu,ktorá napreduje,reaguje na potreby,trendy,témy všetkých detí
a mladých ľudí bez rozdielov.Vo svojich projektoch,výchovno-vzdelávacích
programoch,vytvára príležitosti pre aktívne trávenie voľného času a
podporuje získavanie potrebných kompetencií pre život detí, mladých ľudí
a ich aktívnu participáciu. Má vytvorený program pre podporu a motiváciu
dobrovoľníkov.

Naša misia: 
Rozvíjať deti a mladých ľudí v programoch DO Fénix, ktoré sú  zamerané, tak, aby
prispievali k napĺňaniu našej vízie, odzrkadľovali Stratégiu pre mládež SR
Aby každý mladý človek:
 
- konal udržateľne, morálne a zodpovedne,
- mal kľúčové kompetencie potrebné pre život,
- bol aktívnou súčasťou komunity,
- myslel kriticky a kreatívne,
- poznal svoje práva, 
- dbal na svoje fyzické a psychické zdravie.

Naša vízia 
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Kontext pre
strategický
plán

16668
počet aktivít za rok 

Pravidelná
systematická činnosť

7522
ČLENOV 

47
Základných organizácií 
Pôsobnosť v 30 okresoch,

vo všetkých krajoch

592
Dobrovoľníkov 

DO Fénix aktívne spolupracuje so školami,
mestami, obcami, inými mládežnickými,lokálnymi organizáciami,

medzinárodnými partnerskými organizáciami, 
s cieľom zapájať detí, mladých ľudí do aktívnej participácie,

realizovať prospešné podujatie, projkty pre mládež.



Výstupy z našich projektov,
podujatí, evalvácie
Veľké výmeny skúsenosti,strategické
dotazníky,Parti projekt,Strategické
partnerstvo Spolu,Celoslovenské
podujatia, Detské a mládežnícke
konferencie, návrhy a nápady našich
členov, dobrovoľníkov, projekt Youth
Valus 

Príprava stratégie je
proces na ktorom sa podieľa
celá mládežnícka
organizácia, ide o živý
dokument, ktorý reaguje na
potreby mládeže na
Slovensku 

Náš
strategický
proces 

Strategické dokumenty v oblasti
práce s mládežou 
Stratégia pre mládež,štandardy kvality,
trendy práce s mládežou

Strategický plán 2017-2020

Základ pre nový strategický plán
vychádza zo správy o napĺňaní
strategického plánu. 

Prioritné témy pre mládež 
zdravý životný štýl,ekológia, udržateľnosť,
životné prostredie, závislosti,technológie
a ich používanie, ľudské vzťahy,
participácia pre mladých, cestovanie,
šikanovanie, problémy v živote  detí, 
voľný čas, podnikavosť 
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ZÁMER 
DO FÉNIX

Našim zámerom je umožňovať a napomáhať
deťom, mladým ľuďom plnohodnotne tráviť
voľný čas, rozvíjať svoje
kompetencie,podporovať ich rozvoj,zdravý
životný štýl,angažovanosť a záujem o dianie
v spoločnosti v ktorej žijú a reagovať na
aktuálne trendy v práci s mládežou. 
Byť stabilnou mládežníckou organizáciou s
nastavenými a fungujúcimi procesmi,
stabilnou členskou základňou a
organizáciou,ktorá podporuje prácu
dobrovoľníkov, dosahuje štandardy kvality.



Procesy vorganizácii-vedenie,riadenie 

Ľudia v organizácii

Činnosťorganizácie 

Stabilná a
kvalitná

mládežnícka
organizácia  

DO FÉNIX
Stratégia 

Komunikácia 

Partnerstváaspolupráca 
Strategiapre mládež

1

4

-spolupráca so školami, mestami,
obcami

- spolupráca s:  Rada mládeže
Slovenska, Strom života, IUVENTA

členstvo v IMF-SEI, Dypall
- medzinárodné spolupráce 

- partnerská spolupráca s Pionýr,
Radambuk

- Lions, Topgal, Tesco, Jednota

1

3

3
2

2

5
4

5

6

6

Informačné zdroje DO FÉNIX
sú: webová stránka, interný
informačný  kanál Hermes 
 posielaný 2 x mesačne cez

e-mail, 
sociálne siete- Facebook a

Instagram.

-47 základných
organizácií

- 7522 členov 
- oceňovanie

dobrovoľníkov- FeDoR
- vzdelávanie pre
dobrovoľníkov 

- rozpracované štandardy
kvality 

-viaczdrojové
financovanie

- financovanie cez
program Podpora

- grantové výzvy, 
 asignácia 2% z daní 
- na činnosť nemáme
vlastné priestory ,

pôsobnosť popri školách 

- spolupráca so školami
- metodické materiály
poskytované školám

- projekty zamerané na
participáciu mládeže

-program Zdravie nie je klišé,
spolupráca na HBSC štúdii 
- podpora dobrovoľníckých

aktivít 

- Výchovno vzdelávací
program- Fénixovo

- pripravená aktualizácia
programov 

- Programy pre  deti, mládež
podľa zamerania

- projektová činnosť 
- vzdelávacie programy

- 3 akreditované vzdelávacie
programy 



Podporovať a  zapájať do činnosti  prostredníctvom projektov Základné organizácie DO FÉNIX
Pripraviť a aplikovať mentorský program pre novovzniknuté organizácie
Udržiavať stabilný počet členov, Základných organizácií a rozširovať o nové ZO v nových lokalitách, kde DO FÉNIX
nepôsobí
Pripraviť a implementovať  do praxe  projekt INKLÚZIA - Otvorené dvere,  zameraný na začleňovanie detí, mladých
ľudí s nedostatkom príležitosti, zaškoliť postupne dobrovoľníkov, pracovníkov s mládežou na prácu s deťmi s
nedostatkom príležitostí. 
Vytvárať príležitosti pre aktívnych  mladých ľudí v organizácii v podobe  dobrovoľníckych aktivít, programov pre
mladých, vzdelávacích príležitostí,  účasti na projektoch, stáže, pracovné príležitosti.
Poskytovať dobrovoľníkom neformálne vzdelávania v rámci systému vzdelávania v organizácii a zvyšovať ich
kvalifikáciu a osobný rast.
Cez systém - manažment dobrovoľníkov podporovať prácu dobrovoľníkov, dobrovoľníčok, pracovníkov s mládežou,
mládežníckych vedúcich a zabezpečovať ich prístup k informáciám cez informačné zdroje DO FÉNIX, zabezpečovať
ich podporu v práci a pravidelné vzdelávanie, evalváciu, oceňovanie ich práce 
Pripraviť a implementovať  program pre mladých dobrovoľníkov, udržať mladých ľudí v organizácii prostredníctvom
dobrovoľníckeho programu

Nastavenie fungujúceho systému hodnotenia kvality, ktorý bude zameraný na zisťovanie
potrieb členov, zisťovanie názorov a spokojnosti na Základných organizáciách, do ktorého
sa zapojí  aspoň 60% ZO ročne
Zaviesť  do organizácie vyšší štandard kritérií kvality pre mládežnícke organizácie. 
Raz ročne realizovať zisťovanie spokojnosti s organizáciou, kvalitou podujatí  na
Základných organizáciách a vyhodnocovať napĺňanie stratégie  prostredníctvom
dotazníkov, rozhovorov, diskusií na väčších  podujatiach.
Zaviesť krízovú smernicu pre mimoriadne situácie, obmedzenia činnosti organizácie k
fungovaniu organizácie, k podujatiam a komunikácii počas trvania krízovej situácie
zaviesť online nástroje a postupne zaškoliť všetkých  dobrovoľníkov, pracovníkov s
mládežou na používanie informačných technológií, modernizácia  technológií pri práci s
mládežou, vedenie podujatí online

Zaviesť do praxe nové výchovno–vzdelávacie programy Fénixovo v kocke, poskytnúť k ním metodické
workshopy pre dobrovoľníkov, pracovníkov s mládežou.
Raz ročne aktualizovať a dopĺňať výchovno-vzdelávacie programy o nové témy, aktivity na základe
potrieb cieľových skupín a poskytovať metodické materiály pre ZO a členov DO FÉNIX.
Každé dva roky zaviesť nový pilotný projekt- program, prinášať inovatívne témy do práce s mládežou
zamerané na používanie technológií, jazykové vzdelávanie, participáciu, zdravie, dobrovoľníctvo, spájanie
generácií.
Realizovať tematické projektové zámery s celoslovenskou a lokálnou pôsobnosťou podľa témy určenej na
denný rok.
Participovať na medzinárodných projektoch v programe Erasmus +, podávať   a organizačne
zabezpečovať vlastné medzinárodné projekty v programoch Erasmus +, Visegrad Fond, Európsky zbor
solidarity.
Zapájať mladých ľudí od 15 rokov do projektov, podujatí,  procesov v organizácii,  do zasadnutí, presúvať  
primerané zodpovednosti v rámci podujatí na úrovní ZO, zapracovávať ich návrhy do projektov a
uplatňovať partnerský prístup vo vzťahu k mladým ľuďom.
Do roku 2023 nadviazať spolupráce s 30% mestami a obcami, v ktorých pôsobí DO FÉNIX a pripraviť
pilotný projekt zameraný na prácu s mládežou a spoluprácu miest a obcí

Zabezpečovať a získavať  primerané a potrebné  priestorové, materiálne a finančné podmienky a zdroje  
na pravidelnú činnosť, podujatia a projekty  DO FÉNIX cez grantové výzvy, programy na podporu práce
s mládežou
Aktualizovať regrantingový systém pre transfer finančných prostriedkov na pravidelnú činnosť, podujatia
a projekty základných organizácií, tak,aby bol efektívny a spravodlivý, s ohľadom na ich činnosť, aktivitu
a projekty a pravidelné ročné vyhodnocovanie regrantingu
Realizovať finančné a projektové vzdelávania, konzultácie pre ZO  a zvýšiť  efektivitu a správnosť
zúčtovania dotácie, vedenia účtovných dokladov, projektov, zvýšiť realizáciu vlastných projektových
zámeroch na ZO.
Udržiavať a aktualizovať systém podľa potrieb organizácie,  komunikácia s administrátorom 
 poskytovanej služby a realizácia nevyhnutných úprav v systéme,
Poskytovať konzultácie  ZO k fungovaniu systému na evidenciu  členov a podujatí.

2 Materiálno- technické zabezpečenie
Systém Tee-pee

3 Výchovno-vzdelávacie programy 
Projektové činnosť  

1 Cieľová skupina- členovia 
Dobrovoľníci 

2 Kvalita organizácie
Krízové situácie 



Zaviesť do pravidelnej činnosti projektovú činnosť. Každá ZO bude mať ročný projekt, podľa
svojho zamerania, na ktorom sa bude podieľať cieľová skupina ZO. 
Zvyšovať kvalifikáciu vedúcich, pracovníkov s mládežou prostredníctvom  akreditovaného
vzdelávania, vzdelávacieho systému DO Fénix
Vytvoriť a vyškoliť regionálne  tímy  profesionálnych  lektorov neformálneho vzdelávania v
DO FÉNIX
Rozšíriť a zintenzívniť  ponuku vzdelávania pre pracovníkov s mládežou, mládežníckych
vedúcich, mladých vedúcich
Pripravovať a vydávať metodické a podporné materiály pre prácu s mládežou a realizovať k
metodikám úvodné vzdelávacie workshopy
Pravidelne realizovať Veľké výmeny skúsenosti zamerané na inovatívne prístupy, metódy a
techniky v oblasti neformálneho vzdelávania

Aktívna participácia a účasť  na partnerských projektoch partnerských organizácií
cez program Erasmus +
Vytváranie partnerstiev, projektov  na všetkých úrovniach fungovania organizácie,
spolupráca v prioritných témach 
Spolupráca na projektoch, výmena skúsenosti so slovenskými mládežníckymi
organizáciami, firemnými dobrovoľníkmi, inštitúciami, inými organizáciami,
mestami, obcami
Spolupracovať s inými organizáciami, vytárať strategické partnerstvá a realizovať
spoločné projekty zamerané na neformálne vzdelávanie, participáciu, zavádzanie
inovácií v práci s mládežou

Zlepšiť vonkajšiu  komunikáciu, prezentáciu  Základných organizácií smerom k širšej 
 verejnosti, vyškoliť dobrovoľníkov, predsedov ZO prostredníctvom mini mediálnych
workshopov
Vytypovať a zaviesť do praxe  komunikačné a marketingové  nástroje vhodné pre zdieľanie
výstupov, zvyšovanie propagácie a informovanosti o mládežníckej organizácii.
Udržiavať a rozvíjať dobré vzťahy, otvorenú, demokratickú komunikáciu, zabezpečovať
informovanosť  vo vnútri organizácie  prostredníctvom komunikačných nástrojov, podujatí,
komunikačných aktivít ako  Veľká výmena skúsenosti, Budujeme vzťahy, online nástroj
Hermes
Spravovať webovú stránku, sociálne siete, aktualizovať údaje, obsah a raz ročne
vyhodnocovať fungovanie stránky, prínos pre cieľové skupiny a ich potreby

prepájanie formálneho a neformálneho vzdelávania 
participácia
dobrovoľníctvo 
zdravie a zdravý životný štýl 

FÉNIX sa vo svojej činnosti zameriava na 4 prioritné strategické témy pri práci s
mládežou, ktoré bude implementovať do pravidelnej činnosti, strategických
projektov a podujatí 

3 Pravidelná činnosť
Neformálne vzdelávanie 4

5 6
Spolupráca a partnerstvá - lokálne,
celoslovenské 
Medzinárodná spolupráca 

Komunikácia
PR organizácie 

Strategické
témy 



Akčný plán 
2021

30 rokov DO FÉNIX- podujatia,
projekty k 30. výročiu 
Etapová hra zameraná na participáciu 
Zavedenie nových výchovno -
vzdelávacích programov Fénixovo v
kocke, realizácia 5 vzdelávacích
workshopov 
Vyškolenie 6 regionálnych
vzdelávacích koordinátorov- lektorov 
Digitálne vzdelávania pre pracovníkov
s mládežou, dobrovoľníkov   
Zavedenie krízového manažmentu,
smernice a  plán online aktivít 
Celoslovenské stretnutie Fénixákov
Príležitosti pre mládež, participácia
v organizácii
tematické projekty, pravidelná
činnosť DETSKÁ ORGANIZÁCIA FÉNIX 


