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1. Bevezetés 

Jelen stratégiai terv azt határozza meg, hogy a Nevelj Nevetve Egyesület az elkövetkező három 

év során honnan hova kíván eljutni. A tervezés és maga a stratégiai terv teszi azt lehetővé, hogy 

a naponta meghozandó döntések ne véletlenszerűen, a pillanatnyi érdekek mentén 

meghozottak legyenek, hanem egy rendszer szerves részét képezve a szervezet hosszú távú 

céljainak elérését szolgálják.  

A tervezés során alapvetően a következő kérdésekre kell választ adni. A szervezet fennmaradása 

és fejlődése, valamint a hosszú távú célok elérése érdekében… 

 … mit kell tenni? 

 … hogyan kell a feladatokat elvégezni? 

 … mikor kell a feladatokat elvégezni? 

 … kinek kell a feladatokat elvégezni? 

A stratégiai terv elkészítésével az a célunk, hogy a fenti kérdésekre olyan egyértelmű válaszokat 

adjunk, amelyek segítik a szervezet napi működését és a jövőképünk megvalósítását. 

 

2. Az egyesület jelenlegi helyzete 

 

2.1. Helyzetelemzés – a szervezet bemutatása 

A Nevelj Nevetve Egyesületet 2015 novemberében alapította néhány, a helyi kultúráért, és az 

oktatás megújításáért tenni akaró salgótarjáni fiatal és szülő. Az egyesület tagjai – 

együttműködésben más helyi civil szervezetekkel – már korábban számos kulturális 

rendezvény megvalósításában vállaltak szerepet, melyeken több ezer gyermek és fiatal vett 

részt. A „TudásVadász” Önismereti, Képességfejlesztő és Közösségépítő Program (a 

továbbiakban TudásVadász Program) elindításával évente mintegy 5000 gyermek neveléséhez 

kívánunk segítséget nyújtani elsőként Salgótarjánban, majd országosan, illetve nemzetközi 

szinten, tantermen kívüli fejlesztő gyakorlatok révén.  

Az egyesület pénzügyi helyzete jó, határidőn túli kintlévőségeink, tartozásaink nincsenek. 

Szervezetünk nagy hangsúlyt fektet a likviditásra, gazdasági egyensúly megtartására. A 

megalakulás óta folyamatosan fejlődünk, de mindig csak a rendelkezésre álló forrásaink 

mértékéig. Minden programunkat körültekintéssel hajtunk végre. Az eddig megvalósított 

programokat az önkénteseink végezték, így azoknak főként anyag jellegű költségei voltak. 

Forrásaira – a pályázatokon túl – főként magántámogatók biztosítottak fedezetet. 

Az egyesület elnöke Angyal Szabolcs, aki számos hazai és EU-s forrásból támogatott oktatási 

projektben vett már részt. A munkáját két helyettes segíti. A tagok elsősorban a társadalmi 

kapcsolatokat erősítik, de egy részük aktívan is segíti a rendezvények megvalósítását. Emellett 
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közérdekű önkéntes tevékenység keretében mintegy 3-4 fő, összesen havi 10-15 órában 

rendezvényi közreműködéssel, tananyag-teszteléssel és véleményezéssel, egyéb oktatással, 

adminisztratív feladatokkal támogatja munkánkat. 

 

2.2. Helyzetelemzés – SWOT analízis 

Erősségek Fejlesztendők 

- jól szabályozott keretek között működő 

szervezet 

- stabil pénzügyi háttér 

- tananyag-fejlesztési és 

projektmegvalósítási tapasztalatok 

- innovációs potenciál 

- a társadalmi elfogadottság növelése 

- szakmai kapcsolatok építése 

- a tagok aktivitásának fokozása 

Lehetőségek Veszélyek 

- pályázati lehetőségek 

- a térségbe érkező fejlesztési források 

- új helyszínen (pl. Budapest) való 

megjelenés 

- más, hasonló projektekkel való 

együttműködés 

- az általunk alkalmazott eszközök, 

módszerek nem hozzák meg a 

kívánt/elvárt eredményt 

- a pedagógusok és a szülők nem kellően 

nyitottak 

- szűkülő pályázati lehetőségek 

 

2.3. Megvalósított és folyamatban lévő projektjeink 

Pályázati azonosító: IFJ-GY-17-A-0285 

A projekt címe: „Ráhangoló - TudásVadász Program” 

A projekt időtartama: 2017.07.01.-2018.04.30. 

A projekt céljai: 

 Olyan szórakozási lehetőség nyújtása az általános iskolás gyerekeknek, ami egyrészt 
rejtett tanulást vonz magával, másrészt hasznosan köti le a fiatalok szabadidejét, 
csökkentve ezzel az elkallódás veszélyét. 

 A játéknak jelentős szervezetformáló, kapcsolaterősítő, önfejlesztő hatása van, ezért 
fontos törekvés, hogy minél több gyerek vehessen részt rejtvény/kijutós játékban. A 
közös játékkal, illetve annak bemutatásával, hogy mindenki jó lehet valamiben, egymás 
megbecsülésének és a tolerancia szintjének erősítése is cél. 

 A rejtvényjátékkal nem csak a gyerekek szaktárgyi, hanem a szociális kompetenciáinak 
(kommunikáció, konfliktuskezelés, időgazdálkodás, együttműködési készség, stb.) 
erősítése is elérhető. 

 A kijutós játékban a tevékenységek egyik része szellemi (főként logikai), a másik része 
fizikai, ügyességre építő. Ezt továbbgondolva, és építve a rendszeres mozgás stresszt 
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csökkentő, valamint kompetenciákat (pl. célorientáltságot, kitartást) fejlesztő hatásaira, 
a projektben célunk a sport megszerettetése és az egészséges életmódra nevelés is. 

 Olyan játékok, feladatok kerülnek kidolgozásra, amik bemutatják a helyi értékeket 
(nevezetességeket, híres embereket, stb.), ezáltal erősíthető a fiatalok kötődése, 
elősegíthető a helyben maradásuk. 
 

A projekt tevékenységei: 

 Iskolák közötti helytörténeti verseny, kijutós játék feladatokkal (rejtvényjáték) 

 Rajz pályázat 

 Bankett és eredményhirdetés 
 

Pályázati azonosítószám: NEA-UN-18-M-2055 

A projekt címe: „TudásVadász Program kidolgozása, tesztelése, népszerűsítése” 

A projekt időtartama: 2018. 04. 01.- 2019. 03. 31. 

A projekt céljai: Az egyesület tevékenységének propagálása, a TudásVadász Program 

népszerűsítése, az egyesület tagjainak képzése. 

A projekt tevékenységei:  

Az egyesület és a TudásVadász Program infrastruktúrájának biztosítása, tagjainak, 

önkénteseinek képzése, kompetencia fejlesztése. 

 

Pályázati azonosítószám: NEA-UN-18-SZ-1508 

A projekt címe: „TudásVadász Pilot projekt” 

A projekt időtartama: 2018. 04. 01.- 2019. 03. 31. 

A projekt céljai: a TudásVadász projekt koncepciójának, eszközeinek, módszereinek pilot 

szintű tesztelése. 

A projekt tevékenységei:  

Tananyagfejlesztés a TudásVadász projekthez és a kifejlesztett tananyagok, oktatási 

segédanyagok tesztelése 
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3. Az egyesület célrendszere, stratégiai tervei 

 

3.1. Jövőképünk 

Olyan, stabil anyagi háttérrel és erős társadalmi beágyazottsággal rendelkező szervezetté 

szeretnénk válni, amely nemzetközi szinten is példamutató tevékenységet folytat az 

esélyegyenlőség elősegítése, a társadalmi szemléletváltás és az oktatás megújítása terén. 

 

3.2. Küldetésünk  

Az egyesület küldetése a fiatalok, különösen a hátrányos helyzetben lévők és a sajátos nevelési 

igényű tanulók testi és szellemi fejlődésének támogatása, az innovatív – lehetőség szerint ITK 

eszközöket is alkalmazó – pedagógiai módszerekhez és a „játszva tanulás” ideájához 

kapcsolódó szemléletváltás erősítése a gyermekek, a pedagógusok és a szülők körében. 

 

3.3. Stratégiai céljaink 

1. A „TudásVadász” Önismereti, Képességfejlesztő és Közösségépítő Program kidolgozása 

és pilot jellegű tesztelése, amelynek keretében a kijutós játékokon és egyéb innovatív, játszva 

tanulást segítő módokon támogatjuk a tantárgyi és szociális kompetenciafejlesztést az 

iskolai keretekkel összehangolva.  

2. A TudásVadász Program minél szélesebb körű terjesztése, bevezetésének támogatása 

elsősorban Magyarországon és a környező országokban. 

3. Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása, a lakosság, különös tekintettel a 

fiatalok életmódjának javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása. 

4. A helyi fiatalok, családok körében a digitális készségekkel nem, vagy korlátozottan 

rendelkezők digitális világ iránti nyitottságának, motivációjának erősítése, IKT 

alapkészségeik fejlesztése, ezáltal a munkaerő-piaci esélyeik és az életminőségük javítása. 

5. Az egyesület stabil működésének biztosítása érdekében az anyagi forrásainak növelése, 

szakmai kapcsolatainak erősítése, társadalmi beágyazottságának fokozása. 
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3.4. Átfogó munkaterv a 2018-as és a 2019-es évre 

Ssz. Stratégiai cél Feladat Felelős Közreműködők Határidő 

1. 1. A TudásVadász Program 

kidolgozása és pilot jellegű 

tesztelése 

A „TudásVadász Pilot projekt” 

terveknek megfelelő megvalósítása 

elnök tagok, önkéntesek 2019.03.31. 

2. 1. A TudásVadász Program 

kidolgozása és pilot jellegű 

tesztelése 

Újabb szakmai pályázat(ok) előkészítése, 

benyújtása, és támogatás esetén 

megvalósítása 

elnök pénzügyi munkatárs 

tagok, önkéntesek 

2019.03.31. 

2019.12.31. 

3. 2. A TudásVadász Program 

minél szélesebb körű 

terjesztése 

Kapcsolattartás a füleki II. Koháry 

István Alapiskolával és a programokba 

való bevonásuk 

elnök elnökhelyettesek 2019.12.31. 

4. 3. Közösségi kulturális 

hagyományok, értékek 

ápolása 

A TudásVadász Program tananyagaiban, 

feladataiban megjelenjenek a helyi 

kulturális értékek 

elnök tananyagfejlesztésért felelős 

munkatársak 

2019.12.31. 

5. 4. Digitális készségek, IKT 

kompetenciák erősítése 

A TudásVadász Program tananyagaiban, 

feladataiban megjelenjenek digitális 

készségek, IKT kompetenciák 

elnök tananyagfejlesztésért felelős 

munkatársak 

2019.12.31. 

6. 4. Digitális készségek, IKT 

kompetenciák erősítése 

A GINOP-3.3.3 projekt előkészítése, 

benyújtása és megvalósítása 

elnök pénzügyi munkatárs 

tagok, önkéntesek 

2018.10.30. 

2019.12.31. 

7. Az egyesület stabil 

működésének biztosítása 

Újabb működési pályázat(ok) 

előkészítése, benyújtása, és támogatás 

esetén megvalósítása 

elnök pénzügyi munkatárs 

tagok, önkéntesek 

2019.03.31. 

 

Salgótarján, 2018. május 
 

Angyal Szabolcs 
elnök sk. 


