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Fagleg markmið
•

Grótta uppfyllir öll skilyrði fyrirmyndarfélags ÍSÍ.

•

Grótta uppfyllir ávallt kröfur laga og reglna á starfssviði sínu.

•

Grótta hefur ákveðna afreks og þátttökustefnu – Gróttuleiðina
sem er endurskoðuð reglulega.

•

Hver deild Gróttu hefur ákveðna námskrá sem er endurskoðuð
reglulega.

•

Ánægjulegt og faglegt starf Gróttu laðar að sjálfboðaliða og 		
stuðningsmenn.

Mannauðsmarkmið
•

Öll störf þjálfara og starfsfólks sem og hlutverk eru skýrt afmörkuð
og skilgreind.

•

Þjálfarar Gróttu eru með viðeigandi menntun og reynslu.

•

Starfsfólk Gróttu er vel hæft til þeirra starfa sem það gegnir.

•

Störf sjálfboðaliða eru metin að verðleikum og félagsmenn eru
hvattir til að leggja félaginu lið.

•

Allar deildir Gróttu með menntunarstefnu fyrir þjálfara sem hvetur
til símenntunar.

•

Allir sem starfa hjá Gróttu eru þekktir fyrir fagmennsku og þjónustu
lipurð og að hafa velferð iðkenda að leiðarljósi í störfum sínum.

Þjónustumarkmið
•

Grótta stuðlar að íþróttaiðkun og heilbrigðum lífstíl allra íbúa
á Seltjarnarnesi og annarra sem vilja starfa undir merkjum félagsins.

•

Grótta hefur frumkvæðið að samstarfi við hagsmunaaðila um
s amstarf á sviði íþrótta.

•

Grótta veitir félagsmönnum sínum framúrskarandi þjónustu óháð kyni.

•

Grótta veitir öllum börnum á Seltjarnarnesi á aldrinum 3-18 ára
möguleika á þátttöku í íþróttum.

•

Unnið er markvisst í því að mæta þörfum félagsmanna og stuðlað
að því að þeir geti sem lengst stundað íþróttir við hæfi.

•

Grótta leggur áherslu á að iðkendum líði vel, þeir fái verkefni við hæfi,
tileinki sér heilbrigðan lífsstíl og fyrirmyndar framkomu og umgengni.

•

Grótta styður við afreksfólk með markvissum hætti m.a. með því
að veita því svigrúm og umgjörð til að ná eins langt í sinni íþrótt eins
og kostur er.

Rekstrarmarkmið
•

Ábyrg fjármálastjórnun og ráðdeild er viðhöfð í öllum rekstri Gróttu
og deilda félagsins.

•

Fjárhagur meistaraflokka Gróttu er aðskilin rekstri yngri flokka/hópa
félagsins og skal ekki hafa áhrif á rekstur þeirra.

•

Rekstur Gróttu er sjálfbær með dyggum stuðningi Seltjarnarnesbæjar og stuðningsaðila.

Aðstöðumarkmið
•

Íþróttaðstaða og aðbúnaður hjá Gróttu er í takt við það best sem
þekkist hérlendis.

•

Íþróttaaðstaða Gróttu er þekkt fyrir snyrtileika.

•

Íþróttaaðstaða Gróttu stendur félagsmönnum til boða til almennrar
íþróttaiðkunar eftir því sem kostur er.

•

Uppbygging mannvirkja er unnin eftir skilgreindri og forgangs		
raðaðri stefnu í takt við óskir iðkenda og þjálfara og þarfa
Grunnskóla Seltjarnarness.

•

Unnið er markvisst að viðhaldi og endurbótum íþrótta- og 		
félagsaðstöðu Gróttu.

