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MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühingu arengukava sõnastab organisatsiooni tegevussuunad ja plaanid 

aastateks 2010–2013. 

 

Arengukavas on püstitatud kolm strateegilist eesmärki, kirjeldatakse hetkeolukorda ja 

vajadusi ning olulisemaid tegevusi mis eesmärkide saavutamiseks ellu viiakse.  

 

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 

 

I Hetkeolukorra kirjeldus 

 

1. Struktuur ja juhtimine 

 

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

Sillamäe Lastekaitse Ühingu tegevus põhineb kodanikualgatusel ja tegutsetakse avalikes huvides. 

Sillamäe Lastekaitse Ühing on Eesti Suurperede Ühingu õigusjärglane.  

 

Organisatsiooni juhtimine ja arendus toimib kolmetasandilises tegevuses (strateegiline juhtimine, 

igapäevane organisatsioonitöö ja tegevuste juhtimine ning rakenduslik töö, mis on seotud 

projektides püstitatud eesmärkide saavutamisega). Ühingu tegevust planeeriv, juhtimist korraldav 

ja järelvalvet teostav organ on vanematekogu.  

 

Sillamäe Lastekaitse Ühingu tegevjuhiks on Vassili Golikov, bürootöötajate koosseisus Taisi 

Valdlo, Aleksandra Jarova, Marko Savelli. Valdkonna- ja projektijuhid ning töötajad projektide 

juures olid Timo Uustal, Kristjan Puusild ja Niina Golikova 

 

2. Põhitegevusalad ja -suunad 

 

SLÜ töötab aktiivselt selle nimel, et kujundada oma ümbruskonnast laste- ja noortesõbralik 

keskkond, ning võimendab lapsi ja noori võtma vastutust rahu, inimõiguste 

keskkonnasäästlikkuse, juhiomaduste arendamise eest ja oma kogukonda kujundavatest üritustest 

otse osa võtma. SLÜ tegevus on projektipõhine. Kogu ajaloo jooksul on SLÜ teinud ja toetanud 

rohkem kui 60 projekti oma linnas, maakonnas, riigis ning üha enam ka rahvusvahelisel tasandil 

 

Sillamäe Lastekaitse Ühingu tegevuse põhisuunad on järgnevad: 

 

Organisatsioon 

Liikmete võimestamine eestkoste ja praktilise tegevuse teostamiseks kohalikul tasandil, kohalikest 

vajadustest lähtuvalt ja kohaliku omavalitsusega koostöös. 
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Valdkond 

Sillamäe Lastekaitse Ühing jälgib laste õiguste tagamise ja lastekaitse valdkonnas toimuvat. Juhib 

tähelepanu lapse õiguste rikkumistele, teeb ettepanekuid olukorra parandamiseks. Pakub välja ja 

viib ellu uusi algatusi laste, noorte ja perede toetamiseks. 

 

Ühiskond 

Lapse ja noore õigustest teavitamine ja ühiskonna väärtushinnangute ja hoiakute kujundamine 

lapse ja noore õiguste paremaks tagamiseks. 

 

Sillamäe Lastekaitse Ühingu strateegilised eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud 

põhitegevused on järgmised: 

 

1. liitumine Lastekaitse Liidu ja noorsootöö programmidega 

a. ühiste seisukohtade väljakujundamine organisatsiooni siseselt arutelude ja tõhustatud 

infoliikumise kaudu; 

b. toimiva süsteemi loomine info kogumiseks ja analüüsimiseks laste olukorrast.  

2. laste õiguste teadvustamine lastele ja täiskasvanutele 

a. spetsialistide koolitus; 

b. avalikkusele suunatud selgitustöö; 

c. teabematerjalide ja erialakirjanduse väljaandmine. 

3. lapse mitmekülgse arengu toetamine edukaks toimetulekuks igapäevaelus 

a. toimiva mehhanismi loomine laste arvamuse väljaselgitamiseks ja laste kaasamiseks 

oma tegevuse kavandamisse; 

b. uute algatuste ja ideede pakkumine ning elluviimine, mis aitavad kaasa vanemliku 

kasvatuspraktika tõhustamisele koostöö edendamine laste- ja noorteorganisatsioonidega. 

4. sidemete ja koostöö arendamine teiste laste ja noortega seotud organisatsioonidega Eestis ja 

välismaal  

a. koostöövõrgustiku loomine ja tugevdamine laste- ja noorteorganisatsioonidega; 

b. liitumine koostööpartneri Peace Child Internationali algatuste ja projektidega; 

5. organisatsiooni pideva arengu tagamine 

a. lastekaitseliikumise kandepinna laiendamine aktiivse kaasamise ja motiveerimise kaudu 

(piirkondades liikmete kaasamine, koolitamine ); 

b. koostöö tõhustamine siseriiklikul ja rahvusvahelisel tasandil partneritega, kelle kohustus 

ja/või huvi on panustada lapsesõbralikuma ühiskonna kujundamisse (koostöö 

omavalitsuste liitudega, MTÜ- dega, avaliku sektoriga, partnerorganisatsioonidega  Lätis, 

Soomes, Venemaal ja Rootsis. Osalemine EU koostöövõrgustikes); 

c. pideva mitmetasandilise (töötajad, liikmeskond) arendustegevuse tagamine 

(Organisatsiooni põhiväärtuste sõnastamine, Organisatsiooni tegevuse mõju hindamise 

süsteemi väljatöötamine, töötajate motivatsioonisüsteemi välja töötamine, 

suhtekorraldusstrateegia, imago kujundus). 

 

3. Ressursid 

 

Organisatsiooni käive oli 2009 aastal 652 056,27 Eesti krooni, mis näitab organisatsiooni võimet 

kanda rahalist vastutust suures mahus. 
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Organisatsiooni ressursid saab jagada üldjoontes kolmeks: 

 

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, 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. Tema tegevuste üldkirjeldus: 

 Partnerorganisatsioonide nimekirja koostamine, 

 Koostöövõrgustiku tihendamine kohalike organisatsioonide ja spetsialistidega infotundide, 

seminaride ja koolituste läbiviimiseks. 

 Lastekaitse Liidu töö ja tegevuse kohta teavitustöö tegemine läbi näituse, veebilehekülje ja 

uute MTÜde asutamise. 

 

3.  Ning 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 – Ida-Virumaa Maavalitsus, Narva 

Linnavalitsus ja teised. 

 

 Koostöö riiklike mittetulundusühingutega – Eesti Noorteühenduste Liit, Lastekaitse 

Liit, Eesti Noorsootöökeskus, Euroopa Noored Eesti Büroo ja teised. 

 

 Koostöö erinevate haridusasutustega - Iisaku Gümnaasium, Jõhvi Gümnaasium, Jõhvi 

Vene Gümnaasium, Sinimäe Põhikool, Tallinna Ülikool, EuroÜlikool, Mustamäe 

Humanitaargümnaasium ja teised.  

 

 Koostöö teiste mittetulundusühendustega - Narva Laste Loomemaja, Vitateam, Narva 

Kultuurimaja Rugodiv, Poola klubi polonez, Narva Noortekeskus, Sillamäe 

Integratsiooni Algatuskeskus, Sillamäe Laste ja Noortekeskus Ulei, Narva 

Ingverisoomlaste Selts, Jõhvi Lastekaitse Ühing, Narva Balagan 
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II Sillamäe Lastekaitse Ühingu tegevuse eesmärgid aastatel 2010 – 2013 ja nende võimalik 

saavutamine. 

 

VISIOON: 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 

 

Järgnev on ülevaade arengukava loomisel sõnastatud kolmest peamisest eesmärgist ja 

konkreetsete tegevuste nimekiri, mida nende saavutamiseks ära teha. 

 

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

institutsioone. 

 Tegevuse pidev ja suunatud laiendamine,  

 Projektitegevuse teemade valiku laiendamine ning projektitegevuse grupeerimine 

temaatilisteks tegevprogrammideks, mille raames luua konkreetseid projekte. 

 Koostöövõrgustiku laiendamine ja tugevdamine nii kohalikul, riiklikul kui rahvusvahelisel 

tasandil. 

 Edendada organisatsiooni noorsootööalast kompetentsust  

 Meeskondlike ja individuaalsete kompetentsuste arendamine, organisatsiooni tegevuse 

tõhustamiseks  

 Vabatahtlike kaasamine ja vabatahtlikkuse valdkonna arendamine, organisatsiooni 

ettevõtmiste tugevdamiseks.  

 

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

 Igakuiselt toimuva tegevuste programmi paikapanek ja kinnistamine.  

 Läbirääkimised Lastekaitse Liidu 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.  

 Uute veebilahenduste välja töötamine ning sotsiaalmeedia 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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III Koostööpartnerid kellega koostöös arengukava ellu rakendatakse 

1. Lastekaitse Liit 

2. Ida-Virumaa Maavalitsus 

3. Sillamäe Linnavalitsus 

4. Kodanikuühiskonna Sihtkapital 

5. Hasartmängumaksu Nõukogu 

6. Integratsiooni Sihtasutus 

7. Peace Child International 

8. Tallinna ja Ida-Virumaa koolide võrgustik 

9. Eesti Noorsooühenduste Liit 

10. Eesti Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste Liit 

11. Teised potentsiaalsed partnerid ja toetajad 

 

IV Tulemuste hindamine 

 

Arengukava tulemuslikkuse mõõtmise ja hindamise eest vastutab Sillamäe Lastekaitse Ühingu 

juhatus. 

 

Arengukava läbivaatamine toimub iga kalendriaasta alguses regulaarselt juhatuse koosolekutel. 

 

Organisatsiooni arengukava kinnitatakse SLÜ juhatuse poolt.  

 

Arengukava kajastatakse MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühingu koduleheküljel internetis 

www.sscw.ee.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kinnitatud  25.12.2009.a. 

Vassili Golikov 

SSCW juhataja 

(allkirjastatud digitaalselt) 
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