Stratsiht

Kus tahame olla?

1. Võimekas
vabakond –
vabakonnas on
tihedad sidemed ja
hea koostöö,
ühendused on hästi
juhitud, suutlikud
muutuste juhtijad
ning oma tegevuses
eetilised ja
innovatiivsed.

Tagatud järelkasv Eesti Esimese lennu lõpetamine,
vabaühenduste juhtidele analüüsime tulemusi teise lennu
ettevalmistamiseks ning
elluviimiseks.
Vabaühendused on
võimekad annetuste
kogujad ja huvikaitsjad
ning nende juhid on
professionaalsed

Mida selleks teeme?

Kaugele jõuame?

Kuidas tehtut
hindame?

Vastutaja

Arenguprogrammi läbinud
tulevikujuhte -> 20. Osalejate
refleksioonide põhjal koostatud
lõputöö analüüs

Osalejate arv ning
hinnang enda
võimekusele kompetentsimudel enne
ja pärast

Inna

Koordineerime vabaühenduste
juhtide võrgustikku, kus
tegutsevad juhid saavad
kogemusi jagada ja teineteist
toetada

Võrgustik on käivitatud ja
tegevustest võtavad osa kaks
juhtide gruppi.

Rahulolu küsitlus

Helen

Koordineerime
huvikaitsevõrgustikku ja toetame
organisatsioone nende
huvikaitseplaanide elluviimisel.

Võrgustiku liikmed on võrgustiku
tegevustega rahul ja näevad, et
võrgustiku tegevused toetasid
nende enda plaanide elluviimist.
Läbipaistva huvikaitse hea tava
loodud-levitatud.

Rahulolu küsitlus

Helen

MTA statistika

Helen

Annetuste kogusumma 41 mln € ->
kasvab
korduvate annetajate osakaal
täpsustub -> kasvab
Talgute osalejate arv ja annetuste
maht 111 algatust, 128 000 ->
kasvab
Võrgustiku rahulolu täpsustub ->
püsib kõrge
Viime ellu atraktiivset ürituste
Korra kvartalis toimuvad avatud
sarja Hea Kodaniku klubi, et
arutelud lähevad me hinnangul
vabakonda huvitavatel teemadel korda ja neil osaleb piisavalt
oleks rohkem kokkusaamisi ja
huvilisi.
omavahelist suhtlemist.

Koordineerime
annetustekogujate võrgustikku ja
aitame suurendada kogutavate
annetuste mahtu Eestis.
Korraldame annetamistalguid.

Vabaühendused ja
aktiivsed kodanikud
saavad aktuaalsetel
teemadel regulaarselt
mõtteid vahetada.

Kogemused ja oskused Vahetame teiste riikidega
kogemusi ning mõtteviise,
on rahvusvahelise
osaledes selleks olulistes
haardega
võrgustikes.

Leiame uusi ideid, mida kasutada
ning teised on saanud kasu Eesti
lahendustest

Talgute statistika
Rahulolu küsitlus

Osalejate arv ja
Inna
vabaühenduste aktiivsus
koostööks teemade
ettevalmistamisel.
Kai

Osaleme CIVICUS (monitor),
AGNA ja Norra rahastajate
võrgustikes ja ka teistes
koostööprojektides.
Vabaühendused on
suutelised kavandama
ja esitama mõjusaid
tegevusi ACF projekti
taotluste voorudesse

Viime läbi infopäevi ja pakume
ACFi programm on tõhusalt ellu
veebiseminare ning nõustamist, viidud
et toetada taotlejaid projektide
planeerimisel, koostamisel ja
toetuse saajaid projektide
elluviimisel.

Toimunud infopäevad,
veebiseminarid ja neil
osalevad (neid
kasutavad) inimesed

Asutused,
vabaühendused jt
huvilised on oma
tegevustes kaasavamad
ja mõjusamad

Turundame ja müüme enda
pakutud koolitusi teemadel:
kaasamine, võrgustike
vedamine, huvikaitse,
vabakonna elujõud jne.

Vabatahtliku tegevuse valdkonnas
pakume koolitusi ja
nõustamisteenust

Toimunud koolituste arv Inna (Lauri)
ja osalenud inimeste arv,
omatulude osakaal
eelarvest

Liidu liikmed on kursis
liidu tegemistega ja
annavad aktiivselt
sisendit huvikaitse- jt
tegevuste jaoks

Kohtume valdkondlike liikmetega
ühiselt, et paremini luua seoseid
liidu ja liikmete huvide, tegevuste
j t t
i t aktiivsed
h l
Kaardistame

Jõuame vähemalt pooltega
liikmetest aasta jooksul kokku
saada; kohtumistel kogutud
t
i id j id Liidu
d jõ liikmete
d liidarv
Vabaühenduste

Kohtumistel osalenud
liikmete arv
Rahulolu küsitlus
Liikmete arv

kasvab.

Kasvab vabatahtlikus
tegevuses osalejate
ning nende oskuslike
kaasajate hulk.

vabaühendused, kes ei ole veel
liikmed ja kutsume liituma.
Koolitame vabaühendusi
efektiivsemalt vabatahtlikke
kaasama

Viimase 12 kuu jooksul osalenud
vabatahtlikus tegevuses 49% ->
püsib
Osakaal 15–24 a elanikest 19% ->
kasvab
Osakaal 65-74 a elanikest 9% ->
kasvab
Koordineerime vabatahtlike
Võrgustiku liikmed on võrgustiku
võrgustikku, et selle liikmed
tegevustega rahul ja näevad, et
oleksid vabatahtlike kaasamises võrgustiku tegevused toetasid
edukamad
nende enda plaanide elluviimist.

Läbiviidud koolitused ja
neil osalevad inimesed;

Inna

Helen

Helen

Lauri

Vabatahtliku tegevuse
uuring (SiM)

Vabatahtlike võrgustiku
liikmete arv

Võrgustik suureneb.
Rahuloluküsitlus
Arendame Vabatahtlike Väravat Platvormi olemasolu vabatahtlike ja Värava külastatavus
vabatahtlike kaasajate
kokkuviimiseks

Lauri

Lauri

Juhime vabatahtlike sõbra
märgise programmi

Vabaühendustes
väärtustatakse ja
kaasatakse inimesi
sõltumata nende
väljanägemisest,
päritolust, soost,
terviseseisundist,
seksuaalsest
identiteedist vanusest ja
2. Huvikaitse –
vabakond tegutseb
usalduslikus
partnerluses avaliku
võimuga, et
edendada avatud
valitsemist ja kaitsta
avalikke huve.

Töötame välja vabatahtlike
vahendamise teenuse
ettevõtjate, ülikoolide ja
vabaühenduste omavaheliseks
kKoostame
öök ja levitame
koosloomes vabaühenduste
esindajatega käsiraamatu
mitmekesisusest
vabaühendustes.

Käsiraamat on valminud ja töötuba
on välja töötatud. Vabaühendustes
osatakse kaasata rohkem
mitmekesiseid inimesi.

Kaasatud
organisatsioonide arv.
Töötubade ja
konsultatsioonide arv.

Helen

Ümarlaua töösse panustavate
vabaühenduste arv kasvab,
osalejad ja me ise oleme töö ja
selle mõjuga rahul.

IRM raportid,
enesehinnang

Alari

Töötame välja töötoa teemal,
kuidas oma organisatsioonis
mitmekesisusega arvestada.

Vabaühendused teevad Veame eest AVP
avatud valitsemise
vabaühenduste ümarlauda ja
teemadel koostööd ja on osaleme ARVAKu töös
valitsusele arvestatavad
partnerid
Avalikul rahastamisel
järgitakse juhendit,
välisvahendite
kavandamisel on
sihtrühm kaasatud

Pidev koostöö teiste vabatahtliku
töö platvormide ja tööandjatega n/a > toimib
Vabatahtlike sõbra märgise
Vabatahtliku Sõbra
Lauri
programmi on läbinud 70
märgise saanute arv
organisatsiooni
300 KRKi osaleb vt tegevuses
Teenuse
Lauri
(AMIF)
andmebaasidega liitunud
Kontaktpunkti mudel on kirjeldatud, ettevõtjate ja
vabaühenduste arv
kui mitte loodud

Jälgime rahastustingimusi ja
levitame (uuendatavat) juhendit
vabaühenduste ja rahastajate
seas, eesmärgiks ka bürokraatia
vähendamine rahastamisel;
Värskendame mtyraha

Osaleme AVP tegevuste
elluviimises.
Rahastamispõhimõtteid järgitakse
senisest enam

ESF rakendamisel on
vabaühenduste huvid kaitstud (kui
saame tehnilise abi raha)
Mtyraha on uuendatud igal aastal

Alari

Õiguskeskkond
soodustab annetamist ja
vabatahtlikku tegevust
senisest enam

Osaleme rahastamise
mitmekesisust soodustavate
ettepanekute täiendamises ja
lobimises

Strateegilist partnerlust
on rohkem

Loome strateegilise partnerluse
juhendi ja levitame seda,
nõustame ametnikke ja
vabaühendusi

Vabaühenduste
õiguskeskkond on
toetav ja takistusteta

Osaleme aktiivselt ühinguõiguse
revisjonis ning kaasame
vabaühendusi aruteludesse;
Anname vabaühendustele ja
teistele juriidilist nõu, mis
omakorda sisend huvikaitsesse
Vabaühenduste elujõud Korraldame USAIDi raporti
ja kodanikuühiskonna
koostamist
trendid on hinnatud
Kohalik demokraatia on Teeme koostööd MAK
tugevam
võrgustiku, teiste strateegiliste
partnerite ja SiMiga, kel rohkem
tegevusi kogukondade suunal, et
levitada häid näiteid
vabaühenduste kaasamisest.

3. Kasvulava – Eestis
on üha enam inimesi,
kes oskavad,
suudavad ja tahavad
kestlikult osaleda nii
kogukondlikes kui ka
ühiskondlikes
asjades.

Vabakonnal on tugev
ühine sektoritunnetus
jagatud info- ja
väärtusruumi näol.

Hea Kodaniku
kommunikatsioonikanalid
toimivad regulaarse ja
operatiivse sektorisisese
infovahetuskohana. Parandame
ja päevakohastame Hea
Kodaniku
kommunikatsioonikanalite sisu ja
kõnekust, korrigeerime
ristkasutust.

Alari

Annetuste kogusumma 41 mln € ->
kasvab
Järjekordsed ettepanekud SiMiga
VV-le esitatud
Täpsustub. 2021 peaks mitu maja
(SoM, HTM) uued konkursid
tegema, ilmselt nendega enim
tööd.
Vabaühenduste seisukohad on
koondatud ja esitatud;

Alari

nõukogu rahulolu

Alari

Abivajajad nõustatud.

Raport on jagatud,
raport avaldatud
kommunikeeritud ning tekitab
arutelu nende seas, kes vabakonna
arengu eest seisavad.

Kai

Hea Kodaniku kanalites ja ka
väljaspool neid on regulaarselt
avaldatud näiteid kohaliku tasandi
koostööst. Kasvanud on
vabaühenduste teadlikkus oma
rollist, tähtsusest ja võimalustest
kohaliku elu edendamisel

Koondatud ja avaldatud
näidete arv.

Andrei

Edastatud informatsioon
kodanikuühiskonnast, mh
õiguskeskkonna, rahastus- ja
osalemisvõimaluste, heade näidete
jm kohta eesti, vene ja inglise
keeles keeles levib.

Andrei
Kasutatud
kommunikatsioonikanalit
e ning nende liikmete ja
lugejate arv (Hea
Kodanik, Vabatahtlike
Värav), avaldatud
originaalsisu kogus (iga
nädal).

Info vabakonnas toimuvast jõuab
ka teiste huvilisteni väljaspool
sektorit ja juba tegutsevaid
ühendusi
Head näited algatustest, Korraldame aasta tegijate ja
Tunnustamisüritus toimunud, head Ürituste tagasiside,
aktiivsetest kodanikest aasta vabatahtlike tunnustamise näited jagatud
kõlapind
ja ühendustest on esile
tõstetud ja tunnustatud.

Inna

Õpilaste teadmised
kodanikuühiskonnast ja
seal toimuvast on
tõusnud

Töötame välja, levitame ja
regulaarselt uuendame
materjale, mille abil õpetajad
saavad ise kodanikuühiskonna
olulisemaid teemasid tõstatada
ja tutvustada.

Õpetajate tagasiside

Lauri

Täiskasvanute
teadmised osalusest,
otsustusprotsessides
kaasarääkimistest on
paranenud.

Viime läbi koos Rahvaülikoolide kursus on käivitanud lisaks Tartule
Liiduga kursust veel vähemalt kahes
Demokraatiaharidus – tee
Rahvaülikoolis.
targema kodanikuosaluseni

Kursuste olemasolu

Kai

Materjalid on valmis ja õpetajad
kasutavad, tagasiside positiivne.

