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I Sissejuhatus 

 

MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühingu arengukava sõnastab organisatsiooni tegevussuunad ja plaanid 

aastateks 2014–2017. Arengukava on koostatud MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühingu projekti 

„Sillamäe Lastekaitse Ühing - Jätkusuutlik organisatsioon“ raames mida toetas EMP toetuste 

Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel. Arengukava valmis koostöös 

organisatsiooni liikmetega läbi liikmetele suunatud arutelupäevade. Arengustrateegia valmimist 

toetasid MTÜ Peace Child Eesti, MTÜ Kogukonna Arengu Ühing, MTÜ Miloserdie, Sillamäe 

Klub "Feniks", Sillamäe linnavolikogu ja linnavalitsuse liikmed, Silllamäe Vabatahtlike klubi, 

Sillamäe Pensionääride Liit, Tallink Grupp, Tallink Hotels, Toila Spa Hotell ja teised 

organisatsioonid kohalikud- ja väliskoostööpartnerid.  

 

Arengukavas lähtutakse järgmistest põhimõtetest: 

• Iga laps on väärtus 

• Lähtuda tuleb lapse huvidest 

• Perekond on lapse parim kasvukeskkond 

• Toetab oma tegevusega lapse ja noore osalust ühiskonna erinevatel tasanditel 

• Avatus uutele ideedele 

 

II Mittetulundusorganisatsiooni kirjeldus 

1. Struktuur ja juhtimine 

Sillamäe Lastekaitse Ühing (SLÜ) on mittetulundusühing, mis on tegutsenud alates 8.12.1989. 

Sillamäe Lastekaitse Ühmingu tegevus põhineb kodanikualgatusel ja tegutsetakse avalikes 

huvides. Sillamäe Lastekaitse Ühing on Eesti Suurperede Ühingu õigusjärglane.  

 

Sillamäe Lastekaitse Ühingu juhatuse koosneb juhatuse liikmetest, tegevbüroost ja keskuse 

töötajatest. 

 

Juhatuse liikmed: 
Alsu Hamidulina -alsu@sscw.ee 

Tegevjuht 

Irina Golikova -irina@sscw.ee 

 

Büroo töötajad 

Sekretär - info@sscw.ee (üldküsimused, teenused ja muu) 

 

Raul Roosna - raul@sscw.ee (IT ja veebileht) 

Vabatöökoht - meedia@sscw.ee (Koostöö ja kommunikatsioonijuht) 

Vassili Golikov - vassili@sscw.ee (Programmide juht)  

 

Laste ja perekeskus: keskus@sscw.ee 

mailto:alsu@sscw.ee
mailto:irina@sscw.ee
mailto:info@sscw.ee
mailto:raul@sscw.ee
meedia@sscw.ee
meedia@sscw.ee
mailto:vassili@sscw.ee
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2. Tegevuse eesmärk ja põhitegevussuunad 

 

Ühingu tegevuse eesmärkideks on liitumine laset- ja noorsootöö alaste programmidega; laste 

õiguste teadvustamine lastele ja täiskasvanutele; lapse ja noorte mitmekülgse arengu toetamine 

edukaks toimetulekuks igapäevaelus; loov lähenemine ja uute meetodite välja töötamine; 

probleemide ennetamisel orienteeritud süsteemi kujundamine ja ühtne tegevus selle 

realiseerimisel; sidemete ja koostöö arendamine teiste laste ning noortega seotud 

organisatsioonidega Eestis ja välismaal ja Ühingu liikmete ühiste huvide eest seismine. 
  
Oma eesmärkide saavutamiseks tegutseb Ühing järgmistes tegevusvormides:  

1 teeb ettepanekuid riigivõimu- ja valitsemisorganitele ja kohalikule omavalitsusele;  

2 sõlmib lepinguid juriidiliste ja füüsiliste isikutega; 

3 korraldab kultuurilisi üritusi ja hariduslikke kursusi, seminare, laagreid, koolitusi, konverentse, 

nõustamist ja muud, mis põhinevad mitteformaalsetel meetoditel ning loomingulisel lähenemisel; 

4. maksab stipendiumi Ühingu taotlejatele, välja arvatud Ühingu liikmed.  

 

3. Projektid ja programmid 

 

Sillamäe Lastekaitse Ühingu tegevus lähtub organisatsiooni üldeesmärgist ja tegevuse 

põhisuundadest. Sillamäe Lastekaitse Ühingu igapäevategevus on projektipõhine. Tänaseks on 

Sillamäe Lastekaitse Ühingul käimas järgmised programmid, mille raames võetakse ette 

spetsiifilisemaid tegevusi ja luuakse konkreetseid projekte taotlusvoorudesse esitamiseks: 

 

- Aktiivse kodaniku programm 

Suunatud demokraatia arendamisele eelkõige läbi kodanikuhariduse. 

 

- Soolise võrdõiguslikkuse programm 

Suunatud meeste ja naiste vahelise soolise võrdõiguslikkuse edendamisele, aga ka soolise 

võimestamise arendamisele. 

 

- Lõimumise programm 

Sillamäe Lastekaitse Ühing Ida-Virumaa organisatsioonina tegeleb aktiivselt ka integratsiooni 

(lõimumise) küsimustega ning arendab projekte paralleelselt eesti ja vene keeles.  

 

- Noorte osaluse ja co-managemendi programm 

Noored on arvestatav ühiskonnajõud Eestis, seetõttu on oluline, et noored oleksid kaasatud 

otsustusprotsessidesse. Samaaegselt on programm suunatud Euroopa Nõukogust alguse saanud co-

managemendi teooria ja praktika edendamisele, mis eeldab noorte ja vanemate vahel võrdselt 

vastutuse jaotamist. 

 

- Jätkusuutliku arengu programm 

2012 aasta toimus Rio de Janeiros ÜRO Rio+20 Jätkusuutliku Arengu Konverents, mis tõi endaga 

kaasa suurenenud tähelepanu jätkusuutlikule arengule. 

 

 

 



Vastu võetud SLÜ juhatuse koosolekul 

Heakskiidetud SLÜ Üldkoosolekul 

 

 

Sillamäe Lastekaitse Ühingu arengukava 2014-2017  5 / 16 

 

- Vabatahtliku tegevuse arengu programm 

Aasta 2011 oli Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta, mille raames Sillamäe Lastekaitse Ühing 

koos partneritega viis läbi suurprojekti „Homne vabatahtlik“ eelkõige noorte seas vabatahtliku 

tegevuse arendamiseks. Paralleelselt seati sisse vabatahtliku tegevuse arengu programm. 

 

- Laste õiguste programm 

Suunatud laste õiguste kohta teadlikkuse suurendamisele, eelkõige läbi „Märka last“ kampaania ja 

väiksemate vanemusele suunatud projektide. 

 

- Lastekaitse Liidu keskuse „Märka Last“ käigushoidmine ja arendamine 

SLÜ projektipõhist tegevust täiendab igakuuline tegevus Sillamäel Viru 39a aadressil asuva 

„Märka last“ keskuses. 
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III Mittetulundusühenduse vajadused/probleemid 

 

SWOT-analüüs on koostatud organisatsiooni liikmetega koostöös 2013 aastal toimunud arutelude 

raames.  

 

Tugevad küljed  Nõrgad küljed  

TUGEVUSED "S" — STRENGTH  NÕRKUSED"W" —WEAKNESS  

   1. liidri positsioon Ida-Virumaal 

   2. Tunnustatud organisatsioon 

   3. Motiveeritud juhtkond 

   4. Kogemusi rohkem kui 24 a. 

   5. Pikaajaline koostöö teiste     

organisatsioonide juhtidega ja liikmelisus 

nende seas.  

  1. raha ressursside vähesus  (strateegiliste 

initsiatiivide realiseerimiseks kui ka vaba käive) 

   2. ebastabiilne organisatsiooni tegevuste 

rahastamine 

   3. puudub koostöö linnaga 

   4. madal /minimaalne SLÜ liikmete  

motivatsioon ja aktiivsus 

   5. nõrk turunduspoliitika  

VÕIMALUSED "O"- OPPORTUNITIES  OHUD "T" — THREATS  

 1. organisatsiooni liikmete suurenemine ja 

organisatsiooni võimekuse suurenemine. 

 2. koolituskeskuse avamine ja uute teenuste 

loomine linna kodanike jaoks. 

 3. uute partnerite ja sidemete otsing  

 1. väike rahaallikate kätte  saadavus/projektide 

mitte rahastamine 

 2. tugev konkurents 

 3. töötajate/vabatahtlike vähesus (eriti 

spetsialistide) 

 4. juhtkonna vahetus ja ebakompetentsed 

spetsialistid 

 

Eelnevast tabelist ilmneb, et Sillamäe Lastekaitse Ühingu nõrkused on suuresti seotud nii inim- 

kui rahaliste ressursside piiratusega, mis on olukord, mis on püsinud juba pikemat aega. Samuti on 

ressursside puudulikkus on mõjutanud ka organisatsiooni võimalusi kaasata oma liikmeid 

aktiivsemalt organisatsiooni tegevustesse ja seeläbi suurendada nende motivatsiooni panustada 

Sillamäe Lastekaitse Ühingu arengusse.   

Eelkõige Eesti kodanikuühiskonna kontseptsiooni ühiskomisjoni liikmeks saamisega 2012. aastal 

on Sillamäe Lastekaitse Ühing saavutanud ühiskondlikult tunnustatud positsiooni ja liidristaatuse 

Ida-Virumaa mittetulundusühingute seas, mis on oluliseks tugevuseks organisatsiooni edasisel 

arendamisel.   

Sillamäe Lastekaitse Ühingu arengut toetavad mitmed võimalused, mida pakub väliskeskkond. 

Jätkuva laiahaardelise projektitegevuse käigus suurenevad kokkupuuted erinevate 

organisatsioonide ja institutsioonidega ning võimalused laiendada ja tugevdada 

koostöövõrgustikku. Sillamäe linna sotsiaalne olukord võimaldab  organisatsiooni arendada ka 
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erinevate teenuste väljatöötamisega ning võimalusel koolituskeskuse loomisega, aidates kaasa ka 

organisatsiooni finantsilise iseseisvuseni jõudmisele.  

Ohtudest on olulisemad keskkonnaohud, mis seonduvad ressursside puudulikkusega. Sillamäe 

Lastekaitse Ühingul on pikaajalised kogemused ja oskused projektikirjutamises kuid Eesti 

mittetulundusühingute vaheline konkurents rahaliste vahendite pärast on väga suur. Samuti 

inimressurss, kuigi kompetentne, on puudulik. Kui inimesed kes praegu olemas on peaks tahtma 

töökohta vahetada ja lõpetama organisatsiooniga töö sattuks ohtu organisatsiooni püsimajäämine. 
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IV Missioon ja visioon  
 

Missioon: kaitsta laste õigusi ja võimestada noori. 

 

 

Sillamäe Lastekaitse Ühingu visioon aastaks 2017 on järgmine: 

Visioon: õiglane ja teineteisega arvestav ühiskond, kus nii lapsi kui noori koheldakse kui 

täisväärtuslikke inimesi. Sillamäe Lastekaitse Ühing on arvestatav ja kompetentne partner 

ühiskondlike eesmärkide elluviimisel kes tegutseb selle nimel, et luua õiglane ja teineteisega 

arvestav ühiskond, kus nii lapsi kui noori koheldakse kui täisväärtuslikke inimesi 

 

Õiglane ja teineteisega arvestav ühiskond tähendab ühiskonda kus inimesed hoolivad üksteisest 

ja nõrgemaid aidatakse ning kus õiglust nähakse kui ühist huve millest kõik võidavad.   

Lapsed ja noored, sest meie huvi on, et inimene igas vanuses oleks kaasatud teda puudutavatesse 

teemadesse. Lapsed ei ole oma vanemate omandid vaid ka neil on oma õigused ja kohustused kuid 

nii lapsi (kuni hilise teismeeani) kui noori (mõeldes siinkohal 15-26 aastaseid) on lihtne 

ignoreerida ja kõrvale jätta sest neil puuduvad täiskasvanutega võrdsed võimalused kaasa rääkida.  

Täisväärtusliku inimesena kohtlemine tähendab inimese nägemist kui iseseisvat indiviidi kelle 

elul on väärtus ning kelle arvamuse ja vajadustega  arvestatakse.  

Arvestatav ja kompetentne partner on see kellel on pikaajalised kogemused ning lai teadmiste 

ja oskuste pagas ning kes oskab selle põhjal üles ehitada ja  hoida koostöösuhteid.  

Ühiskondlikud eesmärgid on meie jaoks avalikes huvides tegutsemine, oma sihtgruppide eest 

seismine ja kodanikuühiskonna arendamisse jätkusuutlik panustamine.   
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V Eesmärgid 

 

Sillamäe Lastekaitse Ühingu tegevuse eesmärgid aastatel 2014 – 2017 ja nende võimalik 

saavutamine. 

 

 

EESMÄRK 1. SLÜ tegevus on laiapõhjaline ja kaasab suurel hulgal inimesi, organisatsioone ja 

institutsioone. 

 Projektitegevuse elluviimine kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil. 

 Koostöövõrgustiku laiendamine ja tugevdamine nii kohalikul, riiklikul kui rahvusvahelisel 

tasandil. 

 Edendada organisatsiooni noorsootööalast kompetentsust  

 Meeskondlike ja individuaalsete kompetentsuste arendamine koolitustegevuse kaudu, 

organisatsiooni tegevuse tõhustamiseks  

 Vabatahtlike kaasamine ja vabatahtlikkuse valdkonna arendamine, organisatsiooni 

ettevõtmiste tugevdamiseks.  

 

 

EESMÄRK 2: Sillamäe „Märka last“ keskuse (Viru 39a) käigushoidmine ja teenuste 

arendamine keskuse kaudu kohalikul tasandil 

 Igakuiselt toimuva tegevuste programmi paikapanek ja kinnitamine. 

 Vajaduste kaardistamine kohalikul Sillamäe tasandil.  

 Koostöövõrgustiku laiendamine teenuste edukamaks elluviimiseks kohalikul Sillamäe tasandil. 

 Koostöö arendamine Lastekaitse Liiduga ja Sillamäe Linnavalitsusega keskuse maksimaalseks 

arendamiseks. 

 Keskuse kaasamine SLÜ töösse. 

 

EESMÄRK 3. SLÜ tegevus on ühiskonnas nähtav ja toimub pidev teadvustamine ning 

jäädvustamine. 

 SSCW veebilehe www.sscw.ee pidev arendamine ja täiendamine.  

 Intraneti süsteemi arendamine ja igapäeva tegevusse integreerimine. 

 Olemasolevate veebilahenduste jätkusuutlik kasutamine ja arendamine 

 Uute veebilahenduste välja töötamine ning sotsiaalmeedia edukam kaasamine infolevitusse. 

 Toimuva tegevuse jätkusuutlik jäädvustamine. 

 Pidev töö nii traditsioonilise kui internetipõhise meedia kaasamiseks projektitegevuste 

kajastamiseks ning tulemuste levitamiseks. 

 Meediakajastus nii eesti, vene kui inglise keeles. 

http://www.sscw.ee/
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EESMÄRK 4. Kodanikuühiskonna arendustegevuses osalemine EKAKI ühiskomisjoni tegevuse 

kaudu ning venekeelse ühiskonna kaasamine Eesti kodanikuühiskonda. 

 Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsiooni (EKAK) ühiskomisjoni tegevuses aktiivne 

osalemine liikmena.   

 Projektitegevuse arendamine venekeelse ühiskonna kaasamiseks Eesti kodanikuühiskonda ja 

venekeelse elanikkonna nähtavuse parandamiseks Eesti kodanikuühiskonnas.  

 Kodanikuühiskonna alase venekeelse informatsiooni loomine, tõlkimine ja levitamine 

organisatsiooni tegevuses osalejate ja partnerite seas.  
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VI Tegevuskava 2014 

Tegevuskava sisaldab vajalikud tegevusi seatud eesmärkide saavutamiseks. Tegevuskava koostatakse üheks aastaks   

  
 

  
Tähtaeg/ Kestvus Finants.allikad Vastutaja Teostajad 

Eesmärk 1. SLÜ tegevus on laiapõhjaline ja kaasab suurel hulgal inimesi, organisatsioone ja institutsioone. 

Projektitegevuse elluviimine kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil Aastaringselt 

KOV, KÜSK, KIK, MISA, 

HMN, AEF, ALF, Riik 
(ministeeriumid), UN, CoE, EL, 

NordCon, Äri, Embs. jt. 

Tegevjuht, 
Programmide juht 

Programmide juht, 

Projektijuhid, 

Partnerid 

Koostöövõrgustiku laiendamine ja tugevdamine nii kohalikul, 

riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil. 
Igakuiselt 

LKL, EAPN, ALF,  

KÜSK, EL, Äri 

Tegevjuht, 

Programmide juht 

Kohalikud ja 

Rahvusvahelised 
partnerid 

Edendada organisatsiooni noorsootööalast kompetentsust  Igakuiselt 
Haridusministeerium, ENTK, 

HMN jt. 
Programmide juht 

Koolitajad, 

Partnerid 

Meeskondlike ja individuaalsete kompetentsuste arendamine 
koolitustegevuse kaudu, organisatsiooni tegevuse tõhustamiseks 

Aastaringselt Organisatsioon, Riik Tegevjuht 
Koolitajad, 
Partnerid 

Vabatahtlike kaasamine ja vabatahtlikkuse valdkonna arendamine, 
organisatsiooni ettevõtmiste tugevdamiseks. 

Aastaringselt 
Siseministeerium, KÜSK, 
HMN, KOV, Äri, Liikmed 

Programmide juht, 
Vabatahtlike juht 

Vabatahtlike juht, 

vabatahtlikud, 

partnerid 

Eesmärk 2. Sillamäe „Märka last“ keskuse (Viru 39a) käigushoidmine ja teenuste arendamine keskuse kaudu kohalikul tasandil 

Igakuiselt toimuva tegevuste programmi paikapanek ja kinnitamine. 
Igakuiselt Organisatsioon, HMN 

Tegevjuht, 

Programmide juht, 

partnerid 

Tegevjuht, 

Programmide juht, 
partnerid 

Vajaduste kaardistamine kohalikul Sillamäe tasandil.  
Igakuiselt  Organisatsioon 

Tegevjuht, 

Programmide juht 

SLÜ juhtkond ja 

Büroo,Partnerid, 
Teenuste tarbijad, 

liikmed 
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Koostöövõrgustiku laiendamine teenuste edukamaks elluviimiseks 

kohalikul Sillamäe tasandil. 

 

Kord kvartalis 

 

Organisatsioon, Fondid, KOV, 

Partnerid 

Tegevjuht, 

Programmide juht, 

Partnite esindajad 

Partnerid, 

Tegevjuht, 
Programmidejuht 

Koostöö arendamine Sillamäe Linnavalitsusega keskuse 

maksimaalseks arendamiseks. 
Kord kvartalis 

KOV, Organisatsioon,  

Švetisi Fond, KÜSK 

Tegevjuht, 

Programmide juht, 

KOVi esindajad 

Tegevjuht, 
Programmide juht, 

KOVi esindajad 

Keskuse kaasamine SLÜ töösse 
Aastaringselt 

Lastekaitse Liit, Organsiatsioon,  

Teenuse tarbijad 

Tegevjuht, 

Programmide juht, 

Keskuse töötajad 

Tegevjuht, 

Programmide juht, 

Keskuse töötajad 

Eesmärk 3. SLÜ tegevus on ühiskonnas nähtav ja toimub pidev teadvustamine ning jäädvustamine 

SSCW veebilehe www.sscw.ee pidev arendamine ja täiendamine.  Aastaringselt 
Projekti raames, 

toetajad 
IT ja Veebilehe juht Juhkond, Büroo 

Intraneti süsteemi arendamine ja igapäeva tegevusse 

integreerimine. 
Aastaringselt 

AEF-, KÜSK, EL, 

Organisatsioon 
Tegevjuhe, IT juht 

Rockstar OÜ, Starlab 

OÜ, IT juht 

Olemasolevate veebilahenduste jätkusuutlik kasutamine ja 

arendamine 
Aastaringselt 

Fondid, 

Organisatsioon 
Juhtkond, Büroo 

Rockstar OÜ, Starlab 
OÜ, IT juht, 

Programmide juht 

Uute veebilahenduste välja töötamine ning sotsiaalmeedia edukam 

kaasamine infolevitusse. 
Igakuiselt 

Fondid, Äri, 

Koostööpartnerid 
Juhtkond, Büroo Rockstar OÜ, Starlab 

OÜ, IT juht 

Toimuva tegevuse jätkusuutlik jäädvustamine. Kord kvartalis 
Fondid, Äri ja 

koostööpartnerid 

Tegevjuht, 

Programmide juht, 

Koostöö ja 
kommunikatsioonijuht 

Juhkond, Büroo 

Pidev töö nii traditsioonilise kui internetipõhise meedia 
kaasamiseks projektitegevuste kajastamiseks ning tulemuste 

levitamiseks. 

Aastaringselt 
Fondid, Meedia 

partnerid 

Koostöö ja 

kommunikatsioonijuht 

Koostöö ja 

kommunikatsioonijuht 

Meedia ja 
koostööpartnerid 

Meediakajastus nii eesti, vene kui inglise keeles Igakuiselt 
Meedia partnerid, 

Vabatahtlikud, 

Koostöö ja 

kommunikatsioonijuht 

Koostöö ja 

kommunikatsioonijuht, 

http://www.sscw.ee/


Vastu võetud SLÜ juhatuse koosolekul 

Heakskiidetud SLÜ Üldkoosolekul 
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Meedia ja 

koostööpartnerid, 

Vabatahtlikud. 

Eesmärk 4. 
Kodanikuühiskonna arendustegevuses osalemine EKAKI ühiskomisjoni tegevuse kaudu ning venekeelse ühiskonna kaasamine Eesti 

kodanikuühiskonda 

Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsiooni (EKAK) 

ühiskomisjoni tegevuses aktiivne osalemine liikmena. 

Vastavalt 

Siseministeeriumi 
kavale 

Siseministeerium, 

Organisatsioon 

SLÜ esindaja EKAKis 

(Programmide juht), 
Tegevjuht 

SLÜ esindaja,  

Projektitegevuse arendamine venekeelse ühiskonna kaasamiseks 
Eesti kodanikuühiskonda ja venekeelse elanikkonna nähtavuse 

parandamiseks Eesti kodanikuühiskonnas 

Kord kvartalis 

Fondid, 

Siseministeerium, 

Kultuurministeerium 
Koostööpartnerid  

Tegevjuht, 
Programmide juht, 

Büro  

Projektijuhid, Tegevuht, 
Programmide juht, 

Partnerid 

Kodanikuühiskonna alase venekeelse informatsiooni loomine, 
tõlkimine ja levitamine organisatsiooni tegevuses osalejate ja 

partnerite seas. 

Aastaringselt 

Fondid, 

Siseministeerium, 

Kultuurministeerium 
Koostööpartnerid 

Tegevjuht, 
Programmide juht, 

Büro, Partnerid. 

Projektijuhid, Tegevuht, 
Programmide juht, 

Partnerid 



Vastu võetud SLÜ juhatuse koosolekul 

Heakskiidetud SLÜ Üldkoosolekul 

VII Kriitilised edutegurid ja ressursid 

 

1. SLÜ kogu tegevus on projektipõhine. SLÜ tegevmeeskond kirjutab igakuuliselt projekte 

kohalikesse ja rahvusvahelistesse taotlusprogrammidesse, mille kaudu saabub organisatsiooni 

tegevusele peamine rahastus. Aga ka toetab ning annab partnerite esitatud projektidele 

kaaskirju partnerina ning vajadusel avaldab toetust nende esitamisele erinevatesse 

taotlusprogrammidesse nagu Hasartmängu Nõukogu, Euroopa Komisjon, Kodanikuühiskonna 

Sihtkapital, Avatud Eesti Fond, Päikeselill Fond, ja mitmed teised.  

 

2. Oluliseks ressursiks, mida oleks võimalik tihedamalt ära kasutada on Lastekaitse Liidu 

perekeskus „Märka Last“, mille käigus hoidmise ja hooldamise eest Sillamäel vastutab 

Sillamäe Lastekaitse Ühing. Keskust juhib Lastekaitse Liidu piirkondlik koordinaator ja 

Sillamäe Lastekaitse Ühingu juhatuse liige Irina Golikova.  
 

3. Teenuste arendamine nii „Märka last“ keskuse kaudu kui ka üldisemalt organisatsiooni 

tasandil. Hetkel pakutakse keskuses regulaarselt lastetoa, võlanõustamise. Kuid võimalused on 

palju laiemad ning olemas ka üldiselt organisatsiooni tasandil. Arendamiseks on vajalik 

koostöö suurema hulga kohalike organisatsioonidega ning vajaduste kaardistamine.  

 

4. Nii erialase kui organisatsioonilise koostöö edendamine nii kohalikul kui rahvusvahelisel 

tasandil, et tagada organisatsiooni tegevuse efektiivsus ja luua vajalikke sidemeid 

käimasolevate projektide läbiviimiseks ning uute ideede genereerimiseks.  

Koostöö põhitegevussuunad on järgnevad: 

 Koostöö kohaliku tasandi valitsusinstitutsioonidega – Presidenti Kantselei, 

Sotsiaalministeerium, Haridus ja Teadusministeerium, Kultuuriministeerium, 

Siseministeerium, Välisministeerium, Keskonnaministeerium, Ida-Virumaa 

Maavalitsus, Narva Linnavalitsus, Kiviõli Linnavalitsus, Vaivara Vallavalitsus, 

Tallinna Linnavalitsus ja teised. 

 

 Koostöö erinevate kohalike ja rahvusvaheliste fondidega ja toetajatega - 

Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Häsartmängumaksu Nõukogu, 

Keskonnainvesteeriungute Keskus, Integratsiooni ja Mirgratsiooni SA "Meie 

Inimesed", Archimedes SA, Avatud Eesti Fond, Keskonnainvesteeringute keskus, 

Päikeselill SA 

 

 Koostöö riiklike mittetulundusühingutega – n.n Eesti Noorteühenduste Liit, 

Lastekaitse Liit, Eesti Noorsootöökeskus, Eesti Ajalooõpetajate Selt ja teised. 

 

 Koostöö erinevate haridusasutustega - n.n Sillamäe Gümnaasium, Sillamäe 

Kannuka kool, Narva 6. kool, Narva Humanitaargümnaasium, Kiviõli Vene kool, 

Iisaku Gümnaasium, Sinimäe Põhikool, Mustamäe Humanitaargümnaasium, 

Tallinna Ülikool, Euroakadeemia, ja teised.  

 



Vastu võetud SLÜ juhatuse koosolekul 

Heakskiidetud SLÜ Üldkoosolekul 
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 Koostöö teiste mittetulundusühendustega ja organisatsioonidega - Narva Laste 

Loomemaja, Vitateam, Narva Kultuurimaja Rugodiv, Kogukonna Arengu Ühing, 

Sillamäe Laste ja Noortekeskus Ulei, Jõhvi Lastekaitse Ühing, ja palju teised. 

 

5. Sillamäe Lastekaitse Ühing on aastast 2012 Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsiooni 

ühiskomisjoni liige vabaühenduste esindajana. EKAKI komisjoni tegevuse käigus on Sillamäe 

Lastekaitse Ühing liitunud komisjoni kõrvale loodud vabatahtliku tegevuse töörühma ja avalike 

teenuse delegeerimise töörühma liige. See moodustab väga olulise ressursi edasise tegevuse 

planeerimisel ja arendamisel mõjutades organisatsiooni nähtavust riiklikul tasandil ja võimet 

oma tegevusega laiemat mõju saavutada. Oluline on selle võimaluse maksimaalne 

ärakasutamine.  

Lisaks on Sillamäe Lastekaitse Ühing 2010. aastast EAPNi (European Anti-Poverty Network) 

liige ja aastast 2007 Anna Lindh Foundationi liige. Mõlemad on laia haardega rahvusvahelised 

organisatsioonid mille kaudu (või nende üritustes osalemise kaudu) on võimalik leida uusi 

partnereid ja luua efektiivsemaid rahvusvahelisi initsiatiive.  

 



Vastu võetud SLÜ juhatuse koosolekul 

Heakskiidetud SLÜ Üldkoosolekul 
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VII Arengukava elluviimine ja hindamine 

Arengukava tulemuslikkuse mõõtmise ja hindamise eest vastutab Sillamäe Lastekaitse Ühingu 

(SLÜ) juhatus. 

 

Arengukava läbivaatamine toimub regulaarselt iga kalendriaasta alguses juhatuse koosolekul ning 

kinnitatakse SLÜ juhatuse poolt ja kiidetakse heaks üledkoosolekul aasta lõppus. 

 

Arengukava kajastatakse MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühingu koduleheküljel internetis www.sscw.ee 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kinnitatud _____________________ 13.12.2013.a. Juhatuse poolt 

Irina Golikova 

Sillamäe Lastekaitse Ühingu juhataja 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Kinnitatud _____________________ 13.12.2013.a. Juhatuse poolt 

Alsu Hamidulina 

Sillamäe Lastekaitse Ühingu juhatuse liige 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

 

 

Heakskiidetud _______________________ 21.12.2013 a. Üldkoosoleku poolt 

Alar Kaljakin 

Sillamäe Lastekaitse Ühingu Üldkoosoleku juhataha 

(allkirjastatud digitaalselt) 

http://www.sscw.ee/

