
 MTÜ Pärnu Naiste Varjupaiga   „Annetuste kogumise rakenduskava  2013-2014  
aastateks „  
1. SISSEJUHATUS 

Käesolev rakendusplaan aastateks 2013-2014 (edaspidi rakendusplaan)   sõnastab  
eesmärkide saavutamiseks vajalikud tegevused koos vastutajate ja prognoositava eelarvega 
järgnevaks kaheks eelarveaastaks (2013-2014). 
Täpsustatud rakendusplaan annab ülevaate  plaanitavatest  tegevustest. Lisaks annab 
rakendusplaan ülevaate valdkonna hetkeseisust – eesmärkide ja meetmete baas- ja 
sihttasemeid. 
Rakendusplaani kiideti heaks  mtü Pärnu Naiste Varjupaiga   üldkoosolekul 25.03.2013.a.

2. RAKENDUSKAVA EESMÄRK 
Käesolevaga kiidetakse heaks rakendusplaanis sätestatud ülesanded aastateks 2013-2014 
annetustegevuse  valdkonna arendamisel. Rakendusplaan on koostatud pidades silmas Pärnu 
naiste varjupaiga tegevuste  üldist eesmärki - lähisuhte vägivalla alla kannatavate naiste 
abistamine vägivalla ringist väljaastumiseks ning vägivallatu elu alustamiseks selleks 
ettenähtud turvatunnet pakkuvas varjupaigas.

Rakendusplaan koosneb tegevustest, mis on suunatud lähisuhte vägivalla all kannatavate  
naiste  turvalisust ja toimetulekut tagavate teenuste arendamisle .

Rakendusplaan jaguneb kolmeks  teemaks: raamatukogu, ühistegevused emadele ja lastele, 
raamatute kordustrükk.
Iga teema on sõnastatud eesmärgiks. 
Rakendusplaani juurde on toodud eesmärkide saavutamist mõõtvad  mõjuindikaatorid, et 
hõlbustada tervikpildi tajumist. Kõik kolm  eesmärki ja nende alla kuuluvad meetmed ning 
tegevused on tähistatud tabelis eri värvidega, et hõlbustada rakendusplaani jälgimist. 
Heaks kiidetava rakendusplaani eesmärgid, meetmed ja tulemusindikaatorid on järgmised: 

RAAMATUKOGU 
Eesmärk: Abistava kirjanduse kättesaadavuse tagamine  lähisuhte vägivalla ringist 
väljuvatele abiotsiajatele. kodanikuharidus on süsteemselt koordineeritud ning tõhusalt 
korraldatud, suurendades Eesti elanike aktiivset ja vastutustundlikku osalemist ühiskonnaelus 
Meede 1: Individuaal- ja grupinõustamisel osalevatele  naistele võimaldada lugeda 
spetatsiaalseid enesabi õpikuid, mis toetavad nõustamisel kuuldut ja õpitut.  
Meetme tulemuslikkuse indikaatorid: 
Abivajajate rahulolu võimaluse üle raamatuid ja ajakirju lugemiseks  laenutada 
Raamatukogu pidava täiendamise  tegevuskava täitmine 

Meede 2: Kogukonna teadlikkuse kasvatamine annetustegevuse olulisusest ja vajalikkusest 
kogukonnas. 
Meetme tulemuslikkuse indikaatorid: 
Annetamine on kujunenud kogukonna tegevuse  loomulikuks osaks 

ÜHISTEGEVUSED EMADELE JA LASTELE 
Eesmärk: Ühistegevustega taastada kestvas lähisuhte vägivalla ohvriseisuses emade ja 
laste loomulik suhe.



Meede 1: loovtegevus toetab suhtlemist ja paremat kontakti taastumist emade ja laste 
vahel.
Meetme tulemuslikkuse indikaatorid: 
Regulaarsed erinevad loovtegevused emadele ja lastele
Laager emadele ja lastele.
Emade ja laste fond
Meede 2: ühiste arendavate tugiteenuste kättesaadavuse parandamine 
Meetme tulemuslikkuse indikaatorid: 
Arendavate tugitegevuste võrgu loomine  
Abivajajate  rahulolu tugisteenuste kättesaadavusega  

RAAMATUTE KORDUSTRÜKK  
Eesmärk: Toetada raamatute „Miks ta seda teeb“ ja „Vägivallatseja 
lapsevanem“ (L.Bancroft)
kordustrüki väljaandmist
Meede 1:  Raamatud on  lähisuhte vägivalla ohvrite abistamise A ja O neile, kes 
tegelevad nimetatud  teemaga. 

Raamatute kordustrüki arv
Raamatute kättesaadavus abivajatele
Rahulaolu raamatute kättesaadavuse osas

3. RAKENDSKAVA MÕJUD 

Sotsiaalne mõju. Pärnu naiste varjupaiga annetuskava  eesmärke ellu viiva rakendusplaaniga 
oodatakse kogukonna elanike  annetustegeuses  osalemise kasvu, võimaldades kasutada 
erinevaid annetusmeetodeid. Tähelepanu all on annetustegevusega kokkupuutuva 
elanikkonna osakaalu kasvatamine ning annetamise suurendamine. Rakendusplaan mõjutab 
naiste varjupaiga eesmärgipäraste tegevuste  aktiivsust ja arengut. Lisaks tegeleb MTÜ Pärnu 
Naiste Varjupaik  kogukonna arendamisega annetutegevuse vallas, sihtrühma huvide 
esindamisega ning avalike teenuste osutamisega. 
Mõju majandusele. Kuigi kodanikuühenduste põhitegevus ei tohi olla majandustegevuse 
kaudu tulu teenimine, on omatulu teenimine kodanikuühenduste jaoks siiski oluline – nii on 
võimalik neil oma tulubaasi mitmekesistada ning olla sõltumatum avaliku sektori rahastusest. 
Pärnu naiste varjupaiga mõju majandusele saab vaadata lisaks tööga hõivatute aspektist ka 
vabatahtliku töö väärtuse aspektist. 
Muu otsene mõju. Rakendusplaan viib ellu Pärnu naiste varjupaiga  välja toodud kolme 
mõjuindikaatorit. Esiteks, kodanike teadlikus annetustegevuses osalemise aktiivsuse kasv, 
mis hõlmab nii annetustegevuse teadlikkuse tõstmist, kodanike ja ühenduste kaasamise ja  
heategevuse valdkondi. Teiseks, annab väärtushinnangutel põhinevad koostöökriteeriumid 
annetaja ja annetuse saaja vahel. Kolmandaks, taotleb rakendusplaan MTÜ Pärnu Naiste 
Varjupaiga  tegevusvõimekuse kasvu.  

4. RAKENDAMISEKS VAJALIKUD KULUTUSED 
Kõik rakendusplaani täitmiseks vajalikud kulutused planeeritakse igaaastasesse ühenduse  
eelarvesse. 



Maksumuse prognoos aastaks 2013 on  5245 eurot ja aastaks 2014 on  5307 eurot.  
Kokku 10552€

2013 € 2014 €
Eesmärk Otsene 

kulu
Kaudne 
kulu

Kokku Otsene 
kulu

Kaudne 
kulu

Kokku
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kättesaada
vuse 
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lähisuhte 
vägivalla 
ringist 
väljuvatel
e 
abiotsiajat
ele.

500 125 625 517 170 687
(1017+
295)

Ühistegev
ustega 
taastada 
kestvas 
lähisuhte 
vägivalla 
ohvriseisu
ses emade 
ja laste 
loomulik 
suhe.

3950 120 4070 3950 120 4070
(7900+
240)



Toeta
da 
raama
tute 
„Miks 
ta 
seda 
teeb“ 
ja 
„Vägi
vallats
eja 
lapsev
anem“ 
(L.Ba
ncroft
)

kordustrü
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väljaandm
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500 50 550 500 50 550
(1000+
100)

KOKKU 4950 295 5245 4967 340 5307

5. KOOSKÕLASTAMINE,  KAASAMINE 
Rakendusplaani  koostamisse  kaasati peamiselt osapooled, kes on arengukava tegevuste eest 
vastutajad, s.o. MTÜ Pärnu Naiste Varjupaiga  liikmed,  toetajad, eksperdid, nõukoja liikmed.  
MTÜ Pärnu Naiste Varjupaiga ja nõukoja liikmed  on ka ühtlasi rakenduskava osa tegevuste 
elluviijad. 

MTÜ Pärnu Naiste Varjupaiga  esindajad, toetajad, ekspert ja nõukoja liikmed aitasid märtsi 
kuu jooksul kaasa rakenduskava koostamisele. Ühiselt vaadati üle kõik tehtud ja tegemata 
tegevused rakendusplaanist,  vajadusel viidi sisse muudatused. 
6. LISAD (tabelid)
6.1. Rakenduskava 
6.2. Väärtusmaailm annetaja ja annetuse saaja vahel  


