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1. Sissejuhatus
Saaremaa Lasterikaste Perede ühenduse arengukavas antakse üldine tegevusjuhis järgmiseks

neljaks aastaks, mis määratleb ühenduse eesmärgid ja eesmärkide saavutamiseks tegevused.

Iga aasta alguses vaadatakse arengukava uuesti läbi ja koostatakse järgnevaks aastaks täpne

tegevuskava.

Arengukavas kasutatakse järgmisi lühendeid:

ELPL -  Eesti Lasterikaste Perede Liit

KOV – kohalik omavalitsus

MTÜ – mittetulundusühing

SOL – Saaremaa omavalitsuste liit

SLPÜ – Saaremaa Lasterikaste Perede Ühendus

2. Sisekeskkonna analüüs
2.1 Olemasolev olukord
MTÜ Saaremaa Lasterikaste Perede Ühendus (endine Pereklubi) on 1999.a. asutatud avalikes

huvides tegutsev ühendus, mis on aastatega kujunenud paljulapselistele peredele

abisaamise  võimalusi pakkuvast klubist peresid ühendavaks organisatsiooniks.

Ühingu eesmärgiks on  lasterikaste perede väärtustamine,  ühishuvide kaitsmine ja

esindamine. Oma eesmärkide saavutamiseks organiseerib ühendus koolitus-, õppe- ja

nõustamissuunitlusega suurte perede kokkutulekuid; võtab osa konkurssidest ja

projektidest, mis on pere arengut, heaolu ja tervist edendavad; võtab vastu toetusi

füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt.
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MTÜ Saaremaa Lasterikaste Perede Ühenduse missioon:

Lasterikaste perede väärtustamine,  ühishuvide kaitsmine ja

esindamine Saaremaal

2.2 SLPÜ struktuur ja juhtimine
MTÜ juhindub oma töös EV seadustest ja 17.05.2014 üldkoosolekul vastu võetud põhikirjast.

Ühingu liikmeskonna moodustavad füüsilised isikud, kelle leibkonnas kasvab vähemalt kolm

kuni 19-aastast last või last, kes õpib päevases õppevormis või kõrgkoolis täiskoormusega

vanuses kuni 26 aastat k.a erinevatest Saaremaa valdadest.

Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, kus igal ühingu lihtliikmel on üks hääl

leibkonna kohta. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, vähemalt üks kord aastas. Üldkoosolek

võib vastu võtta talle määratud otsuseid, kui tema kokkukutsumisel ja koosoleku läbiviimisel

on järgitud kõiki seadusest tulenevaid ja põhikirjalisi nõudeid.

Ühingu igapäevast tegevust juhib ja esindab juhatus, kuhu kuulub vähemalt 3, kuid mitte

rohkem kui 7 liiget, kes määratakse ametisse üldkoosoleku otsusega kuni kolmeks aastaks.

Ühenduse töö korraldamiseks toimuvad juhatuse koosolekud, mida kutsub kokku juhatuse

esimees. Alates 2015.a-st on juhatuse koosolekud avatud kõikidele ühenduse kuuluvatele

liikmetele, kes soovivad kaasa rääkida ja tegutseda ühenduse tegemistes.

Teated ja info edastatakse liikmetele e-kirja teel, lisaks jagatakse infot FB ja kodulehel.

Ühendusel puuduvad ruumid. Ürituste läbiviimiseks tehakse koostööd erinevate

organisatsioonidega ja/või renditakse ruume. Ühenduse juhatuse koosolekute ja

üldkoosolekute läbiviimiseks on saavutatud koostöökokkuleppe Kuressaare Linnavalitsusega.
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2.3 Rahalised vahendid
Ühenduse rahalised vahendid koosnevad liikmete liikmetasudest, ELPL poolt eraldatud

toetustest (transporditoetus esma- ja toiduabi veol, ürituste transporditeotus, ürituste

toetus), saadud annetustest ja toetustest ning ürituste osalustasudest. 2015.a lisandus ka

SOL tegevustoetus.

Kogu ühenduse tegevus toimub vabatahtliku töö alusel. Palgalisi töötajaid ja täitmata rahalisi

kohustusi ühendusel ei ole.

2.4 Teostatud tegevused
Kohalikku lasterikkaid ühendava organisatsiooni eesmärgid ja tegevused on võrreldes

ühenduse loomise ajaga muutunud. Algusaastatel pöörati suuremat rõhku perede

materiaalse abi otsimisele ja  vahendamisele. Viimastel aastatel on sellele lisandud perede

enesearenduse, arenguvõimaluste ja erinevate teenuste osutamine.

SLPÜ korraldab liikmesperedele ühes kalendriaastas 4-5 traditsioonilist üritust: vastlapäev,

emadepäev, suvelaager, isadepäev, jõulupidu.

Otsitakse võimalusi ja tehakse koostööd osalemaks kultuuriüritustel Saaremaal ja mandri-

Eestis: festival „Estoonlastel saarlastele“, Vaba Rahva Laul, NUKU teatri- ja muuseumi

külastus, Saaremaa Rahvateatri etendused, AHHAA teaduskeskuse külastus, Rahvusooper

Estonia etendus.

SLPÜ vahendab ELPL üritusi ja korraldab neile transpordi: BIGBANK suurperepäev Tallinna

Loomaaias, Lottemaa perepäev, Eesti Lasterikaste Perede Liidu suvelaager, Meie Pere

jõulupidu, teatri-ja kontserdikülastused.
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Lisaks jagab ja vahendab ühendus mitmesugust ELPL ja annetajate poolt saadud esma- ja

toiduabi. Aastatel 2005- 2013 jagati PRIA  toiduabi liikmesperedele ning mitteliikmetest

paljulapselistele peredele.

Võetakse osa ELPL projektidest, mis aitavad kaasa lasterikka pere heaolule: grupinõustamise

koolitused (2014.a); hambaravi teenus (2014.a), Lapsed Kooli Selveri kampaania, mille käigus

kogutakse annetuste näol koolitarbeid; PEREKAART lasterikastele peredele. Kaardiga antakse

4 ja enama lapselisele perele võimaluse saada erinevaid teenuseid ja tooteid parematel

tingimustel.

Vahendatakse erinevaid toetuste ja stipendiumite infot: huvikoolitoetus, Rat Race

heategevusfondi stipendium, Kredex Kodutoetus, kõrgkooli õpingute stipendium, Leo

Kaagjärve fond, suurperede unistuste heategevusprojekt.

Liikmete seas on läbi viidud rahulolu küsitlused, mis on hea alus ühenduse edasise arengu

kavandamiseks.

3. Väliskeskkonna analüüs
3.1 ELPL liikmelisus
SLPÜ   kuulub  MTÜ  Eesti  Lasterikaste  Perede  Liidu  (ELPL)  koosseisu.  ELPL-i  põhieesmärk  on

lasterikaste perede väärtustamine ja kaitsmine, nende tegeliku olukorra uurimine ja

analüüsimine ning lahendustele kaasaaitamine riiklike ja ühiskondlike organisatsioonide abil.

ELPL osaleb õigusaktide väljatöötamises ja rakendamises ning arendab lasterikaste perede

organisatsioonide ühistegevust.

ELPL koondab enda alla liikmesorganisatsioone üle Eesti. Liikmeks arvestatakse leibkond, kus

kasvab neli ja enam last vanuses kuni 19 (k.a) aastat või leibkond, kus kasvab neli ja enam

õppivat last vanuses 26 aastat (k.a.).
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Ühingul on president ja liikmesorganisatsioonide esindajatest koosnev juhatus, kes esindab

ühingut igapäevases tegevuses. ELPL liikmete õigused ja kohustused tulenevad seadustest,

põhikirjast ja Liidupäeva otsustest.

ELPL liikmelisusega kaasnevad kohustused ja tegevused, millel on suur mõju ühenduse

igapäevategevuses. Liit annab ja loob võimalusi osa saada erinevatest tegevustest,

projektidest, üritustest ja heategevuskampaaniatest. Paljude tegevuste edu ja abisaajate

aitamine oleneb ühenduste aktiivsusest ja võimekusest nende tegevustega kaasa minna ja

ellu viia.

3.2 Kohalikud omavalitsused
Saare maakonnas on hetkeseisuga 14 omavalitsusüksust, sh 1 linn ja 13 valda.

Saare maakonna sotsiaalhoolekande arengukavas 2009-2015 on märgitud, et lasterikkad

pered on riigi ja kohaliku omavalitsuse erilise hoole all.

Maakonnas on algatatud omavalitsuste ühinemine, mille strateegiline eesmärk on Saaremaa

elanikele ja piirkonna arengule paremate tingimuste ja tulemuste (parem haldus, suurem

võimekus, tugevam kodanikuühendus) võimaldamine.

Kohalikud omavalitsused on siiani toetanud ühendust ürituste elluviimisel, transpordi

korraldamisel, ruumide vahendamisel.

Tulevikus on eesmärk laiendada koostöövõimalusi SLPÜ ja KOV-de vahel, tõsta nende

teadlikkust suurperede osas, parendada kommunikatsiooni.
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3.3 Koostööpartnerid ja toetajad

Erinevate partnerite ja toetajate abil on SLPÜ-l olnud võimalus erinevaid tegevusi ellu viia ja

peresid toetada. Toetatud on transpordi korraldamist, kultuurüritustel osalemist,  ühenduse

ürituste läbiviimist, annetatud on toidu- ja esmatarbekaupu.

Toetus ja abi on tulnud heade inimeste ning ettevõtete soovist aidata lasterikkaid peresid.

Toetajate suurus viitab sellele, et inimestele on saanud harjumuspäraseks ja loomulikuks

kaasa aidata, märgata enda kõrval nõrgemaid, et kõigi elu paremaks muuta.

4. Eesmärgid 2016-2020
SLPÜ seab endale aastateks 2016-2020 järgmised eesmärgid:

1. Tagada organisatsiooni püsimine ja areng

2. Olla tegus ELPL liikmesorganisatsioon

3. Pakkuda liikmesperedele mitmekülgseid suhtlemis- ja arenemisvõimalusi.

4. Võimalusel aidata kaasa perede toimetulekule

MTÜ Saaremaa Lasterikaste Perede Ühenduse visioon:

Olla  avalikkusele nähtav, tugev ja tegus lasterikaste peresid
ühendav ühendus Saaremaal
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5.  Tegevuskava 2016-2020
Järgnevalt on toodud püstitatud eesmärkide saavutamiseks tegevuskava. Iga aasta

vaadatakse tegevused üle ja koostatakse täpne kava.

Nr Tegevus Vastutaja Eeldatav tulemus Toimumi
saeg

1. Tagada organisatsiooni püsimine ja areng
1.1 Avatud ja jätkusuutlik

juhtimine
Juhatuse
esimees

1.1.1 Avatud juhtimine Juhatuse koosolekud on
liikmetele avatud, toimiv
kommunikatsioon.

Pidev

1.1.2 Vastutusala jagamine Juhatuse liikmete vahel
on vastutus jagatud.

1 x aastas

1.1.3 Üldkoosolekute läbiviimine Üldkoosolekud on
õiguspäraselt ja
korrektselt läbi viidud.

1 x aastas

1.1.4 Toimiv dokumendihaldus ja
raamatupidamine

Ühendusel on toimiv
dokumentide koostamise
ja arhiveerimise süsteem.
Raamatupidamine on
läbi viidud seaduspäraselt
ja korrektselt

Pidev

1.1.5 Uue juhatuse valimine 2017 Juhatusse on valitud
tegusad ja motiveeritud
inimesed.

2017

1.1.6 Võetakse osa koolitustest ja
projektidest, mis aitavad kaasa
ühenduse arengule

Koolitustel on osaletud,
projektid on ellu viidud.

Vastavalt
tekkinud
võimaluste
le

1.2 Infokanalite haldamine Juhatus/
infokanali
haldaja

1.2.1 Ühenduse FB konto FB kontol on kajastatud
olulised sündmused ja
teated.

Pidev

1.2.2 Ühenduse kodulehe
täiendamine

Ühenduse koduleht on
kaasaegne, informatiivne
ja kasutamissõbralik

Pidev

1.3 Mainekujundus ja koostöö Juhatus
1.3.1 Koostöö edendamine KOV-

dega.
KOV-d teadlikkus
suurperede osas on

Pidev
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tõusnud, SLPÜ on KOV-
de hea partner.

1.3.2 Uute koostööpartnerite
leidmine, koostöö arendamine.

Uued koostöövõimalused
on leitud ja ellu viidud.

Pidev

1.3.3 Ühenduse logoga meened,
infoleht

Ühendusel on oma
logoga meened ja
infoleht.

Pidev

1.4 Vabatahtliku tegevuse
võrgustik

Juhatus

1.4.1 Liikmete teadlikkuse tõstmine Liikmed on aktiivsed
kaasalööjad ühenduse
tegemistes

Pidev

1.4.2 Vabatahtliku tegevuse
võrgustiku loomine

Ühendusel on
vabatahtliku sõbra märk.
Olemas vabatahtliku
tegevuse juhend,
tunnustamise plaan,
toimiv vabatahtlike
võrgustik.

2017

2. Olla tegus ELPL-i liikmesorganisatsioon
2.1 Aktiivselt olla kaasatud

ELPL-i juhatuse töös
ELPL juhatuse
liige

2.1.1 Aktiivne kaasarääkija Võetakse osa juhatuse
tööst, seistakse oma
piirkonna heaolu eest.

Pidev

2.1.2 Koolitused ELPL poolt läbiviidud ja
pakutavatest koolitustest
on osa võetud.

Vastavalt
tekkinud
võimaluste
le

2.2 Tegevused, mis aitavad
kaasa liikmesperede
heaolule

Juhatus

2.2.1 Projektid Ellu kutsutud projektidest
on osa võetud ja ellu
viidud.

Vastavalt
tekkinud
võimaluste
le

2.2.2 Toimiv Perekaart Perekaardi andmebaas on
ajakohane, leitakse uusi
partnereid.

Pidev

2.3 ELPL Suvelaager Korraldusmees
kond

2.3.1 ELPL suvelaager 2017 ELPL suvelaager 2017
on läbi viidud

2017

2.4 ELPL tunnustusauhinnad Juhatus/liikme
d
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1.4.1 Välja hõisatud
tunnustusauhinnad

Tunnustusauhindadele on
esitatud kandidaadid
liikmesperede seast.

Vastavalt
tekkinud
võimaluste
le

3. Pakkuda liikmesperedele  mitmekülgseid suhtlemis- ja arenemisvõimalusi
3.1 Ühenduse traditsioonilised

üritused
Korraldusmees
kond

3.1.1 Korraldatakse huvipakkuvaid
üritusi.

Üritused  on läbi viidud
ja korda läinud.

4-5 x
aastas

3.2 Osalemine
kultuuriüritustel

Korraldusmees
kond

3.2.1 Otsitakse võimalusi
osalemiseks kultuuriüritustel
Saaremaa ja mandri-Eestis

Kultuuriüritustel on
osaletud.

1-2 x
aastas

3.3 ELPL-i üritused Juhatus
3.2.1 ELPL poolt korraldatud

ürituste vahendamine,
transpordi korraldamine

Ürituste info on
edastatud, osalejatele
transport korraldatud.

Vastavalt
tekkinud
võimaluste
le

4. Aidata kaasa liikmesperede toimetulekule
4.1 ELPL poolt eraldatav

esma- ja toiduabi
Juhatus

4.1.1 Eraldatava esma- ja toiduabi
veo korraldamine ja jagamine

Esma- ja toiduabi on
abivajajateni jõudnud

Vastavalt
tekkinud
võimaluste
le

4.2 Heategevuskampaaniad Juhatus/
kampaania
läbiviijad

4.2.1 Võetakse osa ja viiakse läbi
ELPL poolt ellu kutsutud
heategevuskampaaniatest

Kampaaniad on läbi
viidud, annetused on
abivajajateni jõudnud.

Vastavalt
tekkinud
võimaluste
le

4.3 Koostöö teiste
organisatsioonidega

Juhatus

4.3.1 Tehakse koostööd
organisatsioonidega, kes
saavad kaasa aidata perede
toimetulekule.

Koostöö tulemusena on
abivajavate perede
toimetulek paranenud.

Vastavalt
tekkinud
võimaluste
le


