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Sissejuhatus 

Saaremaa Lasterikaste Perede Ühendus (SLPÜ) on välja kasvanud 1995.a asutatud 

Pereklubist. Algne idee pakkuda peredele abisaamise võimalusi on aastate jooksul kasvanud 

visiooniks olla avalikkusele nähtav, tugev ja tegus lasterikaste perede ühendus Saaremaal. 

Eesti Lasterikaste Perede Liidu liikmesorganisatsioonina kuulume üle-Eestilisse antud 

valdkonna kõige olulisemasse koostöövõrgustikku. 

Pidev areng nii ühingus endas kui meid ümbritsevas maailmas tingis vajaduse vaadata üle 

senine tegevus ning mõelda, kuidas minna edasi. Arengukava koostamist korraldas SLPÜ 

juhatuse laiendatud koosseis perioodil oktoober - detsember 2019. Ühingu liikmeid kaasati 

ankeetküsitlusega (vastajaid 70) ning võimalusega osaleda juhatuse aruteludel. Oma sisendi 

andsid nii Saaremaa Vald (Mare Naaber, Monika Sarapuu) kui Eesti Lasterikaste Perede 

Ühendus (ELPL, Aage Õunap). 

 

Hetkeolukord ja väljakutsed 

Ühingu juhtimine on seni põhinenud sõpruskondsusel ning vabatahtlikkusel. Viimaste 

aastate muutused nii SLPÜs endas kui seda ümbritsevas keskkonnas on aga toonud kaasa 

väljakutsed, mis vajavad edaspidi uutmoodi lahendusi. 

1. SLPÜ kasvab jõudsasti. Viimase 10 

aastaga on liikmeskond kahekordistunud 

65-lt 131-ni. Arvestades, et igas peres on 

minimaalselt 5 liiget (SLPÜsse saavad 

kuuluda Saare maakonna pered, kus 

kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last 

või last, kes õpib päevases õppevormis või 

täiskoormusega vanuses kuni 26 aastat k.a.), 

siis puudutab ühingu tegevus pea 700 

saarlast. Iseenesest väga positiivne 

kasvutrend näitab, et ühingu tegevus 

kõnetab sihtgruppi, kuid eeldab ka 

muutusi näiteks ürituste korraldamisel, 

materiaalse abi kavandamisel või ühingu 

juhtimises. Samuti tuleb endalt küsida, kas 

SLPÜ roll perede jaoks on muutumises 

ning milline on ühingu võimekus nende 

ootuste täitmisel. 

 

Allikas: SLPÜ 

Märkus: vähenemine 2015.a oli tingitud 

liikmemaksupõhisele arvestusele üleminekust 

ning toiduabi jagamise põhimõtete muutusest.
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2. Ühingu juhtimine- SLPÜ tegutsemine on jõudnud punkti, kus liikmeskonna kasvust 

tingitud töö mahu suurenemine ja tahe hoida jätkuvalt kõrget taset on viinud eestvedajate 

ülekoormuseni. Oma perede kõrvalt on emadel-isadel järjest keerulisem leida uusi võimalusi 

vabatahtlikuks panustamiseks, saamata tehtud töö eest tasu. Selle tulemusena on ka iga 

valimistsükliga järjest raskem leida ühingule motiveeritud eestvedajaid, juhatusse 

kandideerijaid.  

3. Materiaalselt abilt on SLPÜ liikmete igapäevaküsimuste fookus liikunud laste ja 

perede vaba aja arendavale ja kvaliteetsele sisustamisele, pere kui tegusa terviku 

toetamisele. Sellevõrra on kasvanud ürituste ning huvikaitse valdkondade tähtsus. Tugevate 

omavalitsuste tekkega on kaasnenud parem võimalus rääkida kaasa tervet maakonda 

hõlmavatele poliitikate aruteludele.  

 

 

SLPÜ eesmärgid järgmiseks 5 aastaks: 

- Stabiilse (prognoositava, küllaldase, mitmeaastase vaatega) eelarve 

ning tegevuskavaga, ELPLi kuuluv Saaremaa valla strateegiline ning 

Muhu valla koostööpartner laste ja peredega seotud ennetus- ning 

huvikaitse valdkondades. 

- Ühingul on palgaline tegevjuht, kes korraldab igapäevatööd ning koos 

juhatuse ja vabatahtlikega viib ellu mitmekesiseid sisutegevusi. 

- Ühingu liikmetest on moodustunud sotsiaalne tugivõrgustik, kus 

üksteist tuntakse, aidatakse ning jõustatakse. 
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Arengueesmärgid valdkonniti: 

• Üritused 

SLPÜ enda poolt korraldatud ürituste fookuseks on seni olnud ja jääb ka tulevikus terve pere 

vaba aja kvaliteetne ja mitmekülgne veetmine, millega kaasneb silmaringi laiendav ning hariv 

aspekt. Just ürituste kaudu saab ühing pakkuda liikmetele võimalust tulla koos terve perega 

argirutiinist välja, suhelda-tutvuda teistega, ühtaegu nii lõõgastuda kui sotsialiseeruda. See 

on suurepärane viis, kuidas kujundada eluterveid hoiakuid ja toimimismehhanisme, 

ennetada tegevustetusest tekkida võivaid sotsiaalprobleeme ning lapsevanemate 

läbipõlemist. 

Ühingu traditsioonid on tugevad ning mõistlik on pigem tugevdada neid, kui luua juurde uusi. 

Siiski, liikmeskonna kasvades tekib vajadus väiksemale sihtgrupile suunatud tegevuste järgi, 

sest kõik teemad ei kõneta kõiki peresid. Tähelepanu tuleb pöörata ürituste 

korraldusmeeskondade laiendamisele, suur abi on ka ühingusisesest infost liikmete oskuste 

ja hobide kohta, mida ürituste läbiviimisel saab rakendada.  

Saarelise eripära tõttu on laste-perede reisimine nii logistiliselt kui ka rahaliselt keeruline, 

kuid silmaringi laiendamise seisukohast väga oluline. Seepärast tegeleb ühendus aktiivselt ka 

edaspidi nii mandri-Eesti kui ka välismaa reisideks võimaluste otsimisega. 

• Huvikaitse 

Viimastel aastatel on ühing lastega perede huvide esindamisega tegelenud minimaalselt. 

Varasemalt oli see raskendatud omavalitsuste suure hulga tõttu. Peale Saaremaa valla teket 

on olemas üks tugev partner, kellele SLPÜ saab olla partneriks vastavate poliitikate ja 

sotsiaalkaitsealase ennetustegevuse elluviimisel. SLPÜ peaks edaspidi olema kõigi otsuste 

tegemise juures, mis mõjutavad laste ja perede heaolu Saaremaal. See eeldab lisaks 

koostööle valla ametkonnaga ka osalemist Saaremaa Vallavolikogu Sotsiaal- ja 

tervishoiukomisjoni töös, aga ka fraktsioonides ning teistes otsustusorganites. Tähtsamates 

küsimustes ja ka tunnustamise osas tuleb SLPÜ-l ise võtta aktiivsem eestvedaja roll. 

• Materiaalne abi  

Senised toidu- ja koolitarvikuteaktsioonid on positiivse poole pealt pannud SLPÜ liikmed 

suhtlema abi kättesaamise korraldamiseks, oma piirkonna liikmesperesid üles otsima, 

Facebooki gruppe looma. Need abijagamised lähevad liikmeskonnale korda, kuid oma 

ressursimahukuse tõttu vahendab ühing ELPLi poolt ellu kutsutud kampaaniaid ning ise neid 

ei initsieeri. Lühiajalise efektiga olmeabist liigub rõhk tervet valda või maakonda hõlmavatele 

meetmetele. Kõige olulisem on liikmete jaoks laste tasuta huviharidus ning soodustused 

sellega kaasnevatele kuludele (inventar, reisid, andekate laste lisakulud jne). Oleme avatud 
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ning otsime võimalusi osaleda haridus- ja huvitegevusalastes algatustes ning 

koostööprojektides- stipendiumid, toetused, eraannetused.  

• Ühingu juhtimine 

Juba mitmendat juhatuse töötsüklit järjest kipub korduma muster, kus keegi ei soovi SLPÜ 

juhatusse kandideerida. Selle peamine põhjus on, et liikmed näevad/teavad hästi, kui suur 

on vabatahtliku töö koormus ning kuidas olemasolevad juhid kipuvad oma tööperioodil läbi 

põlema. Pidevalt areneva, suureneva ja tegusa ühingu jaoks on 100% vabatahtliku juhtimise 

vorm muutunud põhiliseks arengupiduriks koos rahastamise ebakindlusega. Liikmeskonna 

kasvust järeldub selgelt, et SLPÜd on väga vaja. Arengu jätkumine eeldab aga muutumist 

kogukondlikust sõpruskonnast süsteemsemaks organisatsiooniks.  

Liikmeskond: Ühing on jõudsalt kasvanud kiiresti, kuid potentsiaali liikmeskonna 

kasvuks on veelgi: Statistikaameti andmetel on Saaremaal 2019.a seisuga kokku 527 

peret, kus kasvab 3 või enam last.  Praegustes tingimustes, kus liitumine toimub 

interneti teel avalduse saatmise kaudu, ei teki ühingul uute peredega kontakti, 

juhatus ei tea nende ootusi-oskusi ega valmidust panustada ühingu töösse. Enamus 

neist jäävad passiivseteks liikmeteks. Seda olukorda aitab parandada töö piirkondade 

kaupa. Igas endises vallas (Kuressaares nt asumites või linnaosades) aitab üks 

aktiivsem pere hoida omavahel sidet nt Facebooki grupi kaudu ning omab ülevaadet 

kõigist liikmesperedest. Selline koordinaatorite võrgustik on heaks abiliseks 

juhatusele, kui on vaja leida spetsiifilise oskusega inimesi. Seni on SLPÜ olnud 

Saaremaa-keskne, kuid ka Muhu pered tunnevad liitumise vastu huvi ja nad on igati 

teretulnud, mis tähendab ühingule liikumist maakonnaülesuse suunas.  

Annetajad/toetajad: SLPÜ-l on iga aasta keskmiselt 30 erinevat toetajat ja 

koostööpartnerit. Oma toodete, teenuste või rahalise toetusega on nad aidanud 

olulisel määral mitmekesistada SLPÜ üritusi, võimaldanud läbi viia vahvaid tegevusi.  

Tähtis on pidada annetajate-koostööpartnerite kohta ühtset ja jooksvalt 

kaasajastatud andmebaasi, et juhatuse liikmete või kontaktisikute vahetudes ei 

läheks ühingu sees info kaotsi. Et  sihtgrupp oleks võimalikult suur ning toetus aitaks 

peresid olulisel määral, on SLPÜ on valmis ellu viima ka suuremahulisemaid 

koostööprojekte eelkõige laste huvihariduse valdkonnas. 

Kommunikatsioon ja tunnustamine: SLPÜ jagab oma tegevuse kohta infot läbi mitme 

kanali. Staatiline info ühingust on üleval kodulehel, aktiivne suhtlus ja uudisvoog 

toimub Facebooki lehel. Liikmetele on olemas ka eraldi kinnine Facebooki grupp. 

Jätkuvad senised annetajate ja toetajate tunnustamistraditsioonid (tänukaart jõulude 

paiku, mainimine ajakirjanduses, tänuüritus). Alates 2020.a hakkab SLPÜ välja andma 

Saaremaa Laste Sõbra auhinda, et tänada meie liikmete jaoks olulisi inimesi või 

tegusid. Koostöös Saaremaa ja Muhu vallaga on SLPÜ valmis välja töötama ka Saare 
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maakonna Aasta Suurpere tiitli statuudi ning aitama kaasa selle konkursi 

elluviimisele. 

Eestvedamine: põhiküsimuseks on ühingu juhatuse ning aktiivsete liikmete 

ülekoormuse leevendamine. Tegevused: 

- Juhatusse tuleb valida vähemalt 5 liiget ja juba valimisel tuleks anda suund 

rollide tulevasele jagamisele, nt 1 liige tegeleb huvikaitsega, 1 materiaalse abiga, 2 

üritustega, 1 liikmeskonna haldamisega.  

- Uus juhatus valida vähemalt 6 kuud enne vana juhatuse volituste aegumist, 

andes võimaluse selle aja jooksul töötada mõlemal koosseisul üksteise kõrval. Nii 

toimub sujuv info edasiandmine ning töö järjepidev jätkumine. 

- Vabatahtlike võrgustik juhatuse taga peab suurenema. Kindlaid ülesandeid või 

töölõike peaks olema lihtsam delegeerida teistele ühingu liikmetele. 

- Raamatupidamise funktsioone tuleb laiendada nii, et see hõlmaks võimalikult 

suure osa automaatselt kaasnevast haldustööst (koos liikmemaksuarvestusega ka 

liikmete nimekirja ja kontaktandmete pidamine). 

- Juhatuse koosolekud on avalikud, kõigile liikmetele saadetakse kutse ning 

hiljem ka protokoll. Nii on võimalik paindlikult kaasata aktiivseid liikmeid. 

- Juhatuse juhtimisalast silmaringi laiendavad tegevused, nt õppereisid. 

 

5 aasta persperktiivis ei ole võimalik aga saavutada tegevustes uut kvaliteeti ilma palgalise 

tegevjuhi koha tekketa. See võimaldaks SLPÜ-l tegeleda süstemaatiliselt teemadega, milleks 

tänasest inimressursist ei piisa: 

- Muutumine kogu maakonna lapsi ja peresid hõlmavaks huvikaitseorganisatsiooniks, 

kes osaleb aktiivselt eelkõige KOVi tasandi õigusloomes, on valdkonna eestkõneleja ning 

suunaseadja. 

- „Kõigi liikmesperede tundmine“. Ühingu liikmetest vabatahtlike andmebaasi ja 

võrgustiku loomine, kes saavad olla abiks erinevate ürituste või tegevuste läbiviimisel. 

- maakondlike ja kõigile avatud ürituste, näiteks Saaremaa Laste Päeva korraldamine. 

- nõustamine erinevate peresid puudutavate toetuste osas, abi taotluste koostamisel. 

- Perekaardi partnerite ehk soodustusi tegevate ettevõtete aktiivne leidmine Saare 

maakonnas, soodustuste kohta aktiivne info vahendamine liikmetele. 
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- Senisest enamate projektide kirjutamine, lisarahastuse leidmine oma erinevate 

tegevuste ja ürituste läbiviimiseks. 

- Uuringute ja analüüside teostamine. 

- Rahvusvaheline koostöö analoogsete organisatsioonidega Läänemere piirkonnas. 

 

Kokkuvõte 

SLPÜ kannab väärikalt edasi kunagiste Pereklubi asutajate eesmärki väärtustada, esindada ja 

toetada lasterikaste perede käekäiku Saare maakonnas. Ühingu pidev loomulik liikmeskonna 

kasv näitab, et sellist organisatsiooni on lasterikastele peredele väga vaja. Eesti Lasterikaste 

Perede Liidu liikmeks olek annab jätkuvalt võimalusi kaasa rääkida ning mitmekesistada 

tegevusi. Kuid viimaste aastate arengud on üha selgemalt viidanud, et senine tegutsemis- ja 

juhtimismudel vajab muutusi. Uuele arengutasemele liikumine eeldab suuremat halduslikku 

võimekust, rahastuse ning juhtimise järjepidevust. Strateegiline mitmeaastane planeerimine 

koostöös omavalitsustega aitab süsteemsemalt ning tulemuslikumalt ellu viia laste ja perede 

jaoks vajalikke tegevusi. Oluline on säilitada ühingu vabatahtlik olemus, kuid viia igapäevane 

tegevtöö palgaliseks. Sel viisil saab SLPÜ parimal viisil ellu viia ELPLi tunnuslauset: tõeline 

rikkus on lasterikkus. 
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LISA 1  

SLPÜ liikmete küsitluse tulemuste kokkuvõte 

Materiaalne abi. Senised tegevused: toiduabi jagamine, Lapsed kooli! Kampaania, koostöös 

Saaremaa vallaga Coopi laagritoetus, erinevate ELPL poolt algatatud toetuste, stipendiumite 

jne vahendamine SLPÜ liikmetele, infovahendus erinevate riiklike, KOV ja erafondide 

võimaluste kohta. 

Unistused-eesmärgid:  

- Perekaardi soodustused Saaremaal nähtavamaks ja kasutusele ka 

igapäevavaldkondades (toit, transport, spordi- ja riidepoed, meelelahutus jne). 

- Soodsad laenuvõimalused kodu ostuks või parenduseks 

- Koolireiside fond 

- Vaktsineerimise soodustused 

- Transporditeemad: suurema auto ostu toetus, tasuta praamiülesõit 

- Võimalused, et teha reisimine perede jaoks käepärasemaks 

 

Üritused. Senised tegevused: 5 traditsioonilist (sõbrapäev, emadepäev, suvepäevad, 

isadepäev, jõulud), pidulik üldkoosolek ja muud ELPLi väikeprojektide toetusega korraldatud 

sündmused. ELPLi üritustel osalemine mandril, teiste LO-de ürituste kohta info vahendamine 

ja transpordi korraldamine. Perede pildistamise projekt. 

Unistused-eesmärgid: 

- Väiksemale sihtgrupile (mitte kogu liikmeskonnale) mõeldud spetsiifilisemad 

koolitused ja üritused 

- Vanematele puhke- ja suhtlushetkede pakkumine 

- Eesti kõrval võtta eesmärgiks külastada ka lähivälismaid. 

 

Huvikaitse. Senised tegevused: artiklid ajalehtedes, osalemine valla sotsiaalvaldkonna 

arengukava koostamisel ja laiemalt suhtlemine vallaga, osalemine ELPLi töörühmades, 

tunnustuskandidaatide esitamine erinevatele tiitlitele (aasta ema/isa, stipendiumid, 

konkursid). 

Unistused-eesmärgid: 
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- Olla Saaremaa valla strateegiline partner ning maakonnas laiemalt laste ja perede 

huvide eestkõneleja. Osaleda kõigi algatuste juures ja otsuste tegemisel, mis puudutavad 

Saaremaal lapsi ja peresid. 

- Osaleda aktiivselt Saaremaa Vallavolikogu Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni töös. 

- Anda sisendit ELPLile üleriiklike poliitikate ja tegevuste kujundamisel 

- Leida oma tegevusele patroon. 

 

 

Joonis 2: Perede hinnangud oma igapäevasele toimetulekule 2019.a (1= saame hästi hakkama, 5= on 

igapäevaseks mureks) 

Allikas: SLPÜ liikmete küsitlus 2019 
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Lisa 2 

SLPÜ tegevuste kaardistus. Vastutusvaldkonnad jagab täpsemalt SLPÜ juhatus. 

Nr Tegevus Eeldatav tulemus Toimumisaeg 

1. Üritused   

1.1 Ühenduse traditsioonilised üritused   

 Traditsiooniliste ürituste jätkuvalt heal 
tasemel korraldamine 

Üritused (sõbrapäev, emadepäev, 
suvepäev, isadepäev, jõulud)  on läbi 
viidud ja liikmete jaoks korda läinud. 

5 x aastas 

1.2 Kitsama sihtgrupiga tegevused   

 Liikmete huvidest ning tekkinud võimalustest 
lähtuvalt kitsamale sihtgrupile mõeldud 
tegevuste korraldamine 

Tegevused on läbi viidud väiksemas 
osalejate ringis sügavama huviga 
liikmetele. 

2-3 x aastas 

1.3 ELPL-i üritused    

 ELPL poolt korraldatud ürituste kohta info 
vahendamine, neil osalemiseks transpordi 
korraldamine 

Ürituste info on edastatud, osalejatele 
transport korraldatud. 

Vastavalt 
tekkinud 
võimalustele 

2. Huvikaitse   

2.1 Koostöö Saaremaa ja Muhu valdade sotisaalvaldkonna spetsialistidega  

 Kontakti loomine laste ja perede valdkonna 
spetsialistidega 

SLPÜ juhatuse tasemel on valdade 
spetsialistidega loodud regulaarne ning 
töine infovahetus- ning koostöövorm. 

Pidev 

2.2 Poliitikate mõjutamine Saaremaa vallas   

 Osalemine Saaremaa Vallavolikogu Sotsiaal- 
ja tervishoiukomisjoni, volikogu fraktsioonide 
ja teiste otsustusorganite töös. Koostöö 
Muhu vallaga lapsi ja peresid puudutavatel 
teemadel. 

SLPÜ on osalenud aktiivselt kõigi laste 
ja perede heaolu puudutavate 
õigusaktide väljatöötamise juures 
Saaremaal. Muhu vallaga on olemas 
töine kontakt ning infovahetus. 

Pidev 

2.3 Oma algatuste initsieerimine   

 SLPÜ liikmete jaoks oluliste teemade 
tõstatamine, probleemide lahendamisele 
kaasaaitamine 

Olulised lapsi ja peresid Saare 
maakonnas puudutavad teemad on 
tõstatatud ja kajastatud, jõudumööda 
on aidatud kaasa probleemide 
lahendamisele. 

Vastavalt 
vajadusele 

3. Materiaalse abi korraldamine   

3.1 ELPL poolt eraldatav esma- ja toiduabi    

 Eraldatava esma- ja toiduabi veo 
korraldamine ja jagamine 

Esma- ja toiduabi on abivajajateni 
jõudnud 

Vastavalt 
tekkinud 
võimalustele 

3.2 Heategevuskampaaniad   
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 ELPL poolt ellu kutsutud 
heategevuskampaaniates osalemine ja nende 
elluviimisele kaasaaitamine 

Kampaaniad on läbi viidud, annetused 
on abivajajateni jõudnud. 

Vastavalt 
tekkinud 
võimalustele 

3.3 Koostöö teiste organisatsioonidega    

 Tasuta huvihariduse jõustamisele kaasa 
aitamine 

Meetme reeglid on koostöös Saaremaa 
vallaga välja töötatud ning rakendatud. 

Vastavalt 
tekkinud 
võimalustele 

 Koostööd organisatsioonidega, kes tahavad 
kaasa aidata perede toimetuleku 
parandamisele, eriti haridus- ja 
huvitegevusalastele algatustele 

Koostöö tulemusena on abivajavate 
perede toimetulek paranenud. 

Vastavalt 
tekkinud 
võimalustele 

4. Ühingu juhtimine   

4.1 Avatud ja jätkusuutlik juhtimine   

 Avatud ja seaduspärane juhtimine Kõigile liikmetele on meili teel 
saadetud kutsed juhatuse 
koosolekutele ning hiljem kokkuvõtvad 
protokollid. Juhatuse koosolek toimub 
vähemalt 10x aastas. Üldkoosolek on 
viidud läbi 1x aastas. Kõik vajalikud 
toimingud ühingu juhtimises on 
kooskõlas Eesti Vabariigi 
seadusandlusega. 

Pidev 

 Piirkondlike koordinaatorite võrgustiku 
loomine ja tegevuse käivitamine 

Igas endises vallas ja Kuressaares 
asumite kaupa on määratud 
kontaktpered, kes aitavad 
koordineerida infovahetust oma 
piirkonnas. Võrgustik aitab aktiivselt 
kaasa ühingu tegevuste elluviimisel. 
Võrgustikku on kaasatud ka Muhu valla 
pered. 

2020-... 

 Raamatupidamine hõlmab ka liikmete registri 
pidamist (liikmemaksuarvestusega koos ka 
liikmete nimekirja ja kontaktandmete 
pidamine). 

Liikmete register on raamatupidaja 
poolt pidevalt kaasajastatud ning igal 
hetkel kättesaadav kõigile juhatuse 
liikmetele 

2020-... 

 Uue, täpsema ülesannete jaotusega juhatuse 
valimine 

Juhatus on valitud vähemalt 5 
liikmelisena. Kandidaatidel on selge 
nägemus neid ees ootavatest, 
tegevusvaldkondade kaupa liigitatud 
tööülesannetest, mida on 
kandideerimisel silmas peetud. 

2020 

 Osavõtt koolitustest, õppereisidest ja 
muudest arendavatest tegevustest 

Koolitustel on osaletud, projektid on 
ellu viidud. Juhatuse ja aktiivsete 
liikmete juhtimispädevus on 
suurenenud. 

Vastavalt 
tekkinud 
võimalustele 

4.2 Kommunikatsioon, infokanalite 
haldamine 
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 Ühenduse FB konto ja erinevate MSN 
gruppide haldamine 

FB kontol on kajastatud olulised 
sündmused ja teated, operatiivne info 
liigub MSN ja FB gruppide kaudu. 

Pidev 

 Ühenduse kodulehe täiendamine Ühenduse koduleht on kaasaegne, 
informatiivne ja kasutamissõbralik 

Pidev 

4.3 Tunnustamine ja koostöö   

 Saaremaa Laste Sõbra auhinna väljaandmine Ühing on välja valinud auhinna saaja, 
leidnud sobiva meene ning korraldanud 
selle piduliku üleandmise. 

2020-... 

 Koostööpartnerite, sponsorite ja annetajate 
ühtse andmebaasi loomine ja pidev 
täiendamine 

Info koostööpartnerite kohta on igal 
hetkel olemas ja juhatuse liikmete 
vahel jagatud. 

Pidev 

 Uute koostööpartnerite otsimine Partnerid on leitud ning võimalusel 
alustatud püsivat koostööd. 

Pidev 

 Koostööpartnerite tunnustamine Partnereid on sobivalt ja südamlikult 
meeles peetud. 

1x aastas 

 Ühenduse logoga meened Ühendusel on oma logoga meened. Pidev 

4.1.  Tegevused ELPL-i 
liikmesorganisatsioonina 

  

4.1.
1 

Aktiivne osalus ELPL-i juhatuse töös  

 Aktiivne kaasarääkija SLPÜ osaleb aktiivselt juhatuse töös ja 
seisab oma piirkonna heaolu eest. 

Pidev 

 Koolitused ELPL poolt läbiviidud ja pakutavatest 
koolitustest on osa võetud. 

Vastavalt 
tekkinud 
võimalustele 

4.1.
2 

Tegevused, mis aitavad kaasa 
liikmesperede heaolule  

  

 Projektid Ellu kutsutud projektidest on osa 
võetud ja ellu viidud. 

Vastavalt 
tekkinud 
võimalustele 

 Toimiv Perekaart Perekaardi andmebaas on ajakohane, 
leitakse uusi partnereid. 

Pidev 

4.1.
3 

ELPL tunnustusauhinnad   

 Välja hõisatud tunnustusauhinnad Tunnustusauhindadele on esitatud 
kandidaadid liikmesperede seast. 

Vastavalt 
tekkinud 
võimalustele 

 

 


