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Strategický plán 2016 - 2020 ,vize a poslání
MDDM Brandýs n.L.-St.Boleslav
1.
Vize: „ Proč spolu trávit volný čas? Protože být spolu je fajn.“
volný čas dostupný pro všechny
primární prevence
nápady a tvořivost
zábava a zážitky
hra a poučení
pohoda a kamarádi
vzdělávání formou her , výletů
2.
Poslání MDDM Brandýs – Boleslav
MDDM je školské zařízení poskytující zájmové vzdělávání dětem, žákům, mládeži i
dospělým. MDDM je pro každého, kdo chce rozvíjet své dovednosti a znalosti, trávit
smysluplně svůj volný čas.
Usiluje o zkvalitňování nabídky a aktualizaci nabídky podle zájmu a trendů.
3.
Strategické cíle organizace (do roku 2020)
1) Usměrňování počtů účastníků ZÚ a ostatních návštěvníků DDM s ohledem na
prostorové, finanční a demografické možnosti. Soulad strategie a ekonomiky.
2) Efektivně a přitom účinně využívat rozpočtové prostředky (racionální využívání zařízení a
jeho vybavení), větší důraz na fundraising, možnosti grantů
3) Hledání možností pro nové žádané činnosti (adrenalin. sporty, multimédia,…), dle potřeb
klientů
4) Zapojení do projektu MAP
5) Rozvoj spolupráce s neziskovými organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží.
6) Poskytování pracovní příležitosti mladým lidem a tím zajistit lepší komunikaci s –
náctiletými.
7) Realizace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších zájemců pro potřeby
MDDM
8) Podpora Otevřeného klubu Papouch, širší nabídka činnosti
9) Vedení strategického marketingu
10)Při každém působení na děti a mládež usilovat o jejich participaci.
11)Rozvoj estetického prostředí DDM a jeho materiální zajištění
12)Vylepšování týmové spolupráce.

13)Zvyšování kvality služeb i nabídky
14)Vedení ke zdravému životnímu stylu
15)Enviromentální výchova
16)Spolupráce se zřizovatelem a základními školami ohledně kapacit pro volnočasové
vzdělávání
Strategií MDDM Brandýs n.L.-St.Boleslav je především podporovat veškeré dostupné
volnočasové aktivity a vzdělávání dětí, žáků, mládeže i dospělých. Zajímavé volnočasové
aktivity jsou nejlepší prevencí rizikového chování a to je motivace pro zvyšování kvality
nabídky.
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